જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
ુ વાર
તા.૦૮/૦૫/૨૦૧૯ બધ
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૯૪/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૮ કેસ કરી, ૪૪ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૪૧૫ લીટર દે શી
દારૂ અને ૧ સ્કુટર કબજે કર્ુુ હતુ. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૪ કેસ કરી ૯ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા
૨૬,૧૨૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાુ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૯૫/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૬૮ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પાસા હેઠળ ૧ વ્યક્તિની અટકાયિ કરી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૭૯૬/૧૯

નવરં ગપરુ ાઃ પિકાસ હરરિંશ સીંગ (ઉ.િ.૩૯)(રહે.કેના કોમ્પ્લેક્ષ આઇ.સી.આઇ.સી.આઇ. બેન્ક સામે મોટેરા
રોડ સાબરમિી) એ િા.૦૭/૦૫/૧૯ નારોજ નિરં ગપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાિી છે કે
ુ રી/૨૦૧૯ થી આજરદન સુધીના સમયગાળા દરમ્પયાન નિરં ગપુરા આશ્રમ રોડ સેલ્સ ઇન્ડીયાની
ફેબ્રઆ
બાજુમાં મોિીલાલ સેન્ટર છઠ્ઠો માળ ઓફીસ નં-૮ ખાિે આરોપી (૧) સંજય ગુ્િા (રહે.રદલ્હી) (૨) ગુરૂચરણ
શેઠ્ઠી (રહે,પ્રપિક એપાટુ મેન્ટ દાદાસાહેબના પગલા નિરં ગપુરા) િથા (૩) રામઅિિાર સકસેના (રહે,યમુના
પિહાર નોથુ ઇસ્ટ રદલ્હી) નાઓએ ભેગા મળી “ડાયમન્ડ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડીંગ કું.” નામની કંપની ખોલી “પોિે
બીજી ૧૫ બ્રાન્ચ ખોલિા માંગે છે ” િેમ કહી ઓફીસ માટે ટી.િી.,એસ.સી., કોમ્પ્ર્ુટર પિગેરે ઇલેકટ્રોનીક
િસ્તુઓની જરૂરીયાિ હોિાનુ ં જણાિી પ્રથમ એક ટી.િી. િથા ત્રણ એસ.સી. મંગાિી િેન ુ ં બબલ ચુકિી પિશ્વાસ
કેળિી, બીજા એ.સી.નંગ-૩, કોમ્પ્ર્ુટર નંગ-૬, લેપટોપ નંગ-૮, પપ્રિંન્ટર નંગ-૪, ડીિીઆર નંગ-૮, કેબલ
િાયર બંડલ-૮, બી.એન.સી.નંગ-૧૩૦, ડી.સી.કેબલ નંગ-૬૫, ૮ ચેનલ એસ.એમ.પી.એસ. નંગ-૮, હાડુ ડીસ્ક
૧ ટી.બી. નંગ-૮, િથા સી.સી.ટી.િી.કેમેરા-નંગ-૬૪, કુલ રકમિ રૂપપયા ૧૦,૧૪,૧૨૮/- િથા બીજા
માણસોના લેપટોપ િથા ગાડી િથા મોબાઇલ ફોન મળી રૂપપયા ૬૪,૪૨,૫૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા
૭૪,૫૬,૬૨૮/- મિાની ચીજિસ્તુનો માલ લઇ, માલના પૈસા નહી આપી પિશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી
છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી પી.બી.દે સાઇ ચલાિે છે .
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સાયબર ક્રાઈિઃ કૃણાલ શ્રીકાંિભાઇ દંિાણી (ઉ.િ.૨૪)(રહે.ઠાકોરિાસ, બસ સ્ટોપ પાછળ, જુના િાડજ
સકુ લ, િાડજ) એ િા.૦૭/૦૫/૧૯ નારોજ સાયબર ક્રાઇમ ખાિે ફરીયાદ નોધાિી છે કે જુલાઇ/૨૦૧૮ થી
આજરદન સુધીના સમયગાળા દરમ્પયાન priyainfo@email.quikr.com, indigoairline.11 @gmail.com,
મોબાઇલ નંબર ૯૮૨૯૭૮૧૩૬૦, ૯૭૧૮૪૮૯૮૬૪, ૯૩૧૯૧૩૫૩૦૮ ના ધારકોએ ભેગામળી ઈન્ડીગો
એરલાઇન્સમાં ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફમાં નોકરી આપિાના બહાને ઓફર લેટર િેમજ જોઇનીંગ લેટર મોકલી આપી,
કૃણાલને પિશ્વાસમાં લઇ રજીસ્ટ્રેશન ફી, કેન્ટીન, ર્ુપનફોમુ, બસ સુપિધા, સીકર્ુરીટી ડીપોઝીટ પેટે કુલ રૂપપયા
૨૧,૩૫૦/- ભરાિી નોકરી નહી આપી છે િરપીંડી અને પિશ્વાસઘાિ કયો છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી
એ.ડી.પરમાર ચલાિે છે .

ઘરફોડ ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૭૯૭/૧૯

શહેરર્ોટડાઃ પિરે ન્રપસિંહ પરબિપસિંહ ઠાકોર (રહે.બોમ્પબે હાઉસીંગ નુિનમીલ પાછળ સરસપુર) એ શહેરકોટડા
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાિી છે કે િા.૦૭/૦૫/૧૯ કલાક ૧/૩૦ થી સિારના ૩/૦૦ િાગ્યા
દરમ્પયાન પોિાના ખુલ્લા ઘરમાં અજાણી વ્યક્તિ પ્રિેશ કરી, પિજોરીમાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના અને રોકડ
રૂપપયા ૧૬,૦૦૦/- િેમજ બે મોબાઇલ ફોન રકમિ રૂપપયા ૯,૫૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા ૧,૭૮,૫૦૦/- મિાની
ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.આઇ.ચૌધરી ચલાિે છે .

આત્િહત્યા :-

સિાચાર યાદી નં.૭૯૮/૧૯

ગોિતીપરુ ઃ અંજનીકુમાર અનીલપસિંગ રાજપુિ (રહે.રે લિે કોલોની ગોમિીપુર) એ અગમ્પય કારણસર
િા.૭/૫/૧૯ કલાક ૬/૩૦ િાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે ઝેરી ગોળીઓ ખાઈ લીધી હિી. સારિાર માટે
િેમને સીિીલ હોસ્પીટલમાં દાખલ કરિામાં આવ્યા હિા. જયાં સારિાર દરમ્પયાન િેમનુ ં મ ૃત્ર્ુ પનપજર્ુ ં હતુ.
આ અંગે ગોમિીપુર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પોસઇ.શ્રી એસ.એમ.ડામોર ચલાિે છે .

નાયબ પોલીસ કપમશનર,
કંટ્રોલરૂમ, અ’િાદ શહેર.
પોલીસ કપમશનર િિી.
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