જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૪/૦૭/૨૦૧૯ ગરૂુ વાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૧૬/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૮ કેસ કરી, ૩૭ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૧૯૬ લીટર દે શી
દારૂ અને ૦૨ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ કબજે કયો હિો. િેમજ જુગારધારા હેઠળ ૦૧ કેસ કરી, ૧૧ વ્યક્તિઓને
ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૬૯,૨૭૫/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૧૭/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૪૬૦ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૧૫ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૦૩
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૧૮/૧૯

ુ રાત યમુ નવસીટી : કૃષ્ણભગવાનભાઇ રાજારામ શમાા (ઉ.વ.૭૦)(રહે,પુરુષોત્તમ બંગલો નંબર-૨
ગજ
પસન્ધુભવન થલિેજ રોડ) એ િા.૩/૭/૧૯ નારોજ ગુજરાિ યુપનવસીટી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોંધાવી છે કે સને-૨૦૧૨ થી આજદીન સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧) શ્રીકૃષ્ના પવઠ્ઠલરાવ પનકમ
(૨) રાજશ્રી વા/ઓ શ્રીક્રિષ્ના પવઠ્ઠલરાવ પનકમ (બંને રહે.અપ્રેમ સોસાયટી, પ્લોટ નંબર-૧૪૫, સેતટર-૧૨,
વાસી, નવી મુબ
ં ઇ (૩)સંજીવ નાગભુષણમ સામલા (૪) નીતુ વા/ઓ સંજીવ સામલા (બંને રહે.કલ્પિરુ
ગાડા ન, અશોકનગર, કાંદીવલી ઇસ્ટ, મુબ
ં ઇ) નાઓએ ભેગામળી કૃષ્ણભગવાનભાઇ કંપનીમાં ૪૩% ના શેર
હોલ્ડર હોવા છિાં કંપનીમાં રોકાણ કરે લ રકમ રૂપપયા ૨૬,૩૦,૭૨૦/- િથા નફાની રકમ મળી કુલ રૂપપયા
૩૬,૦૦,૦૦૦/- પૈકી ફતિ રૂપપયા ૧,૦૦,૦૦૦/- પરિ આપી બાકીની રકમ કુલ રૂપપયા ૩૫,૦૦,૦૦૦/- નહી
આપી, કૃષ્ણભગવાનભાઇ સાથે પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ. શ્રી
ડી.કે.ઠાકોર ચલાવે છે .

ઘરફોડ :-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૧૯/૧૯

ુ ગર : હૈદરઅલી રહેમતુલ્લા શેખ (ઉ.વ.૪૨)(રહે.અંસારનગર લાકડાના પીઠાની બાજુમા સુદરમનગર
બાપન
ં
બાપુનગર) એ બાપુનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૦૧/૦૭/૧૯ ના કલાક ૧૦/૦૦
થી િા.૦૩/૦૭/૧૯ બપોરના ૧૨/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન બાપુનગર સોનીની ચાલીની બાજુમા શાંપિનગર
બીજા માળે આવેલ હૈદરઅલીના ભાઇના મકાન નંબર-૧૦૯ ના દરવાજાનુ ં િાળુ િોડી, અજાણી વ્યક્તિ
મકાનમાં પ્રવેશ કરી, િીજોરીમાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના અને રોકડ રૂપપયા ૪૦,૦૦૦/- ચોરી કરી લઇ
ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી બી.એસ.દે સાઇ ચલાવે છે .
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ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૨૦/૧૯

નારોલ : અનીશએહમદ મોહમદહનીફ અંસારી (રહે.મરઝાન રે સીડન્સી કુબા મસ્જીદની પાસે વટ્વા કેનાલ
રોડ નારોલ) એ નારોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૦૨/૦૭/૨૦૧૯ રાિના ૧૦/૦૦
થી િા.૦૩/૦૭/૧૯ ના કલાક ૮/૩૦ વાગ્યા સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન નારોલ આકૃિી ટાઉનશીપની
પાછળ આશીયાનાનગર ખાિે આવેલ પોિાના “અતશા ગારમેન્ટ” ના ગોડાઉનમાં કારીગરો અંદર સુિેલ
હિા દરમ્યાન ગોડાઉનના મુખ્ય દરવાજાનુ ં શટર ખોલી, અજાણી વ્યક્તિ અંદર પ્રવેશ કરી (૧) જે.ડી.કોપા.
ન્યુ તલોથ માકે ટના ૯૦૦ મીટરના ૧૨ રોલ શટા બનાવાનુ ં કાપડ કુલ ક્રકિંમિ રૂપપયા આશરે ૧,૨૫,૦૦૦/િથા (૨) હોલી સ્રીક િીએશનના ૨૦ મીટરના ૫ ટાંકા કાપડના રોલ ક્રકિંમિ રૂપપયા આશરે ૧૫,૦૦૦/- મળી
કુલ રૂપપયા ૧,૪૦,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ. શ્રી
આર.આર.આમલીયાર ચલાવે છે .

અપમત્ૃ ય ુ :-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૨૧/૧૯

વટવા જી.આઇ.ડી.સી. : મહેંન્રભાઇ ધુળાજી મેણા (ઉ.વ.૧૯)(રહે.કામધેન ુ ઉધોગ કંપનીમાં પ્લોટ નંબર૨૯૧૩ ફેઝ-૪ જીઆઇડીસી વટવા) િા.૦૩/૦૭/૧૯ સવારના કલાક ૯/૦૦ વાગ્યાના સુમારે કામધેન ુ ઉધોગ
કંપનીમાં લોખંડના પિરાના રોલ કરવાના પિરાનો ટુકડો ઉડેલ અને મહેંન્રભાઇ ને છાિીના ભાગે ઇજા થિા
નીચે પડી જિાં ઇજાઓ થિા સારવાર અથે િેમને એલ.જી.હોસ્પીટલમાં દાખલ કયાા હિા. જયાં સારવાર
દરમ્યાન કલાક ૧૦/૦૦ વાગે િેમનુ ં મ ૃત્યુ પનપજયુ હતુ. આ અંગે વટવા જી.આઇ.ડી.સી. પોલીસે અકસ્માિ
મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.સી.જાડેજા ચલાવે છે .

મવજ ર્રં ટ લાગતા મત્ૃ ય ુ :-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૨૨/૧૯

એલીસબ્રીજ : જશીબેન વા/ઓ પરષોત્તમભાઇ ઠાકોર (ઉ.વ.૪૦)(રહે.ભુદરપુરા આંબાવાડી) નાઓને
િા.૦૩/૦૭/૧૯ ના કલાક ૮/૦૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે ઇલેતરીક શોટ લાગિા સારવાર માટે િેમને
SVP હોક્સ્પટલ ખાિે લઇ જિાં કલાક ૮/૨૦ વાગે ફરજ પરના ડો.શ્રી એ િેમને મ ૃિ જાહેર કયાા હિા. આ
અંગે એલીસબ્રીજ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી રિનપસિંહ ક્રહમ્મિપસિંહ ચલાવે છે .

આત્િહત્યા :-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૨૩/૧૯

અિરાઇવાડી : કાક્ન્િભાઈ જેઠાભાઇ સોલકી (ઉ.વ.૬૩)(રહે.અમરાઇવાડી) એ અગમ્ય કારણસર
િા.૦૩/૦૭/૧૯ ના કલાક ૮/૦૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે ગળે દુપટ્ટો બાંધી ફાંસો ખાઇ આત્મહત્યા
કરી છે . આ અંગે અમરાઇવાડી પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઈ.શ્રી રમેશચંર
સામંિપસિંહ ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ કપમશનર,
કંરોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કપમશનર વિી.

2

