જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૮/૦૮/૨૦૧૯ ગરૂુ વાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૩૪/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૫૦ કેસ કરી, ૪૬ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૬૯ લીટર દે શી
દારૂ, ૨૪૫ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૦૧ તવોટર ઇંગ્લીશદારૂ, ૫૪૩ બીયરટીન, ૦૨ સ્કુટર, ૦૧ રીક્ષા અને ૦૧
કાર કબજે કરી હિી. િેમજ જુગારધારા હેઠળ ૦૯ કેસ કરી, ૨૩ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા
૧,૫૪,૭૪૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૩૫/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૫૦ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૦૬ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૦૪
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૩૬/૧૯

નારોલ : મહેશભાઇ પવનકુમાર અગ્રવાલ (રહે.ધ સેવન રાજેન્દ્ર સોસાયટી, ભેરવનાથ રોડ મણીનગર) એ
િા.૭/૮/૧૯ નારોજ નારોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે સને-૨૦૧૮ થી િા.૦૩/૦૭/૧૯
સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન આરોપી મહેન્દ્રભાઇ રમણકુમાર પરમાર (રહે. પાંચમો માળ, નમાદા સોસાયટી,
રીલાયન્દ્સ પેટ્રોલ પંપની ગલી વસ્ત્રાલ) િથા અન્દ્ય મદદગારોએ ભેગામળી મહેશભાઇની કંપનીમાં નોકરી
દરમ્યાન નડીયાદ દે વ એન્દ્ટરપ્રાઇઝ માંથી મંગાવેલ લાકડા પેટે ચ ૂકવણીના કુલ રૂપપયા ૨૦,૬૪,૯૭૦/- ના
ચેકો લઇ જઇ, િે ચેક દવે એન્દ્ટરપ્રાઇઝ ને નહી આપી િમામ ચેકો પોિાના ખાિામાં જમા કરાવી નાણા
ઉપાડી લઇ મહેશભાઇ સાથે પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે .

ઘરફોડ :-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૩૭/૧૯

વસ્ત્રાપરુ : જાગૃપિબહેન વા/ઓ પ્રદીપભાઇ દવે (ઉ.વ.૬૦)(રહે.તુલીપ બંગલોઝ ડ્રાઇવ-ઇન રોડ સુરધારા
સકા લ પાસે વસ્ત્રાપુર) એ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૦૬/૦૮/૧૯ રાિના
૯/૩૦ થી િા.૦૭/૦૮/૨૦૧૯ ના કલાક ૮/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન વસ્ત્રાપુર ગોયલ ઇન્દ્ટરપસટીથી નજીક
સારથી-૩ બંગ્લોઝની સામે ક્રિષ્ણા કોમ્્લેક્ષ મકાન નંબર-૧ નુ ં િાળુ િોડી, અજાણી વ્યક્તિ મકાનમાં પ્રવેશ
કરી, િીજોરીમાંથી રોકડ રૂપપયા ૫૦૦૦/-, સોના-ચાંદીના દાગીના ક્રકિંમિ રૂપપયા ૨,૧૦,૦૦૦/- મળી કુલ
રૂપપયા ૨,૧૫,૦૦૦/-મિાની ચોરી કરી લઇ ગઇ છે .આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી કે.એલ.રબારી ચલાવે છે .
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સેટેલાઇટ : રવીરાજપસિંહ યોગેંરપસિંહ ઝાલા (ઉ.વ.૨૬)(રહે.ક્રિસ એતસ વાટીકા ફલેટ કાનબા હોસ્પીટલ પાસે
પનકોલ) એ િા.૭/૮/૧૯ નારોજ સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૩૦/૦૬/૧૯
રાિના ૧૦/૦૦ થી ૧૨/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન ઈસ્કોન ચાર રસ્િા પાસે આવેલ પવજય સેલ્સ નામના શો-રૂમ
ના બાથરૂમનો એતઝોસ ફેન િોડી, સી.સી.ટી.વી. કેમેરામાં દે ખાિા બે અજાણ્યા છોકરાઓ શો-રૂમમાં પ્રવેશ
કરી, ડેમો એન્દ્ડ્રોઈડ મોબાઈલ નંગ-૦૭ કુલ ક્રકમ
િં િ રૂપપયા ૧,૨૨,૮૧૬/- મિાના ચોરી કરી લઈ ગયા છે .
આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી ડી.કે.ગમારા ચલાવે છે .

આત્િહત્યા :-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૩૮/૧૯

સેટેલાઇટ : સ્નેહલ મદદનલાલ ભટ્ટ (ઉ.વ.૪૩)(રહે.જીવનધામ ફ્લેટ, બીમાનગરની સામે સેટેલાઈટ) એ
અગમ્ય કારણસર િા.૦૭/૦૮/૨૦૧૯ બપોરના ૧/૪૫ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે બેડરૂમમાં સાડી વડે
ગળે ફાસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે સેટેલાઇટ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ
હે.કો. શ્રી પવિમપસિંહ સામંિપસિંહ ચલાવે છે .

નાયબ પોલીસ કપમશનર,
કંટ્રોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કપમશનર વિી.
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