જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૮/૦૪/૨૦૧૯ સોિવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૬૨૧/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૭૪ કેસ કરી, ૭૫ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૧૯૨ લીટર દે શી
દારૂ, ૨૫૫ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૨૫૫ તવાટટ ર ઇંગ્લીશ દારૂ અને ૧ કાર કબજે કરી હિી. િેમજ જુગાર ધારા
હેઠળ ૭ કેસ કરી ૩૫ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૧,૫૦,૬૮૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાટ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૬૨૨/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૮૫૯ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૪૭ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૨
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૬૨૩/૧૯

વસ્ત્રાપરુ ઃ જવલંિ હરીશકુમાર પંડયા (રહે. હરીકૃપા સોસાયટી કઠવાડા રોડ નરોડા) એ િા.૭/૪/૧૯ નારોજ
વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે આરોપી જે.કે. કોઈલ કોટીંગ પ્રા.લી. કંપનીના ડાયરે તટરો
(૧) સંજીવકુમાર ઠાકુર (૨) અજય પ્રેમ સાગર અને (૩) સુરજીિ ભોજપસિંહ ઐલપસિંઘણી (િમામ રહે. નીલ
સીધ્ધી એન્કલેવ કોમશીયલ કોમ્પલેક્ષ પ્લોટ નં ૪૮/૯ સેતટર ૧૪ વાશી મુબ
ં ઈ મહારાષ્ટ્ર) એ ભેગા મળી
િા.૧૦/૦૨/૨૦૧૭ થી આજદીન સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન વસ્ત્રાપુર જજીસ બંગ્લા રોડ માનસી સકટ લ
પાસે આઠમો માળ અભીશ્રી એડ્રોઈડ ૮૦૮ ખાિે ક્રેસ્ટ કોમોપોઝીટ્સ એન્ડ પ્લાસ્ટીતસ પ્રા.લી કંપની પાસેથી
સેચ્યુરેટેડ પોલીએસ્ટર રે ઝીનના માલનો ઓડટ ર મંગાવી બ્લોક થઇ ગયેલ બેન્ક એકાઉંટના ચેક આપી માલ
ખરીદી માલના નાણા ૨,૨૩,૫૬,૬૨૪/- કંપનીને નહી આપી પવશ્વાસઘાિ અને છે ત્તરપીંડી કરી છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી ડી.જી.રબારી ચલાવે છે .

અપમતૃ ્ઃુ -

સિાચાર યાદી નં.૬૨૪/૧૯

ઓઢવઃ જયંિીભાઇ ગલાભાઇ વણકર (ઉ.વ.૩૪) (રહે. રબારી વસાહિ ગેટ નંબર-૧ ઓઢવ) િા.૬/૪/૧૯
રાિના ૧૧/૩૦ વાગ્યાના સુમારે જય કેમીકલ ફેકટરીની અંદર ફેસીલીટી-૦૧ ખાિે મજુરી કામ કરિા હિા
ત્યારે જય કેમીકલમાં સ્પ્રી કાવર અને બ્લેક આઇસ પ્લાન્ટની વચ્ચે નવા બનિા પ્લાન્ટની વચ્ચે આવેલ
છિના બાકોરમાંથી ત્રીસેક ફુટની ઉચાઇએથી પડી જિા ગંભીર ઇજાઓ થિા િેમનુ ં મ ૃત્યુ પનપજયુ ં હતુ. આ
અંગે ઓઢવ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી કે.આર.પરમાર ચલાવે છે .
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આતિહતયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૬૨૫/૧૯

રીવરફન્ટ ઇસ્ટઃ કૈ લાશ પ્રિાપભાઇ વાસવણી (ઉ.વ.૪૦) (રહે. ચન્રમા સોસાયટી ન્યુ જી વોડ કુબેરનગર)
એ પત્ની રીસામણે હોઈ મનમાં લાગી આવિા િા.૭/૪/૧૯ બપોરના ૨/૪૫ વાગ્યાના સુમારે રીવરફ્ર્નન્ટ
દધીચીબ્રીજ નજીક નદીમાં પડતુ મુકી આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે રીવરફન્ટ ઇસ્ટ પોલીસે અકસ્માિ મોિ
નોધી આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી જશવંિભાઇ પવરમાજી ચલાવે છે .

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