જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા૩૦/૦૭/૨૦૧૯ િંગળવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૭૮/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૮ કેસ કરી, ૩૨ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૧૧૧ લીટર દે શી
દારૂ, ૩૨૬ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૭૭૬ બબયર ટીન અને ૧ મોટર સાયકલ કબજે કર્યુ હતય. િેમજ જયગાર ધારા
હેઠળ ૨ કેસ કરી, ૧૩ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૧૬,૦૪૦/- અને જયગારના સાધનો કબજે કયાુ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૭૯/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૩૪ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પાસા હેઠળ ૧ વ્યક્તિની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૮૦/૧૯

સોલા હાઇર્ોટક ઃ કેિનભાઇ પિનોદરાય વ્યાસ (ઉ.િ.૪૭)(રહે.આઇ.સી.આઇસ લેન્ડ િંદે માિરમ સીટી પાસે,
ચાંદલોડીયા, ગોિા) એ િા.૨૯/૦૭/૧૯ ના રોજ સોલા હાઇકોટુ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાિી છે
કે િા.૨૨/૦૨/૧૯ થી આજદીન સયધીના સમયગાળા દરમ્યાન આરોપી પનખીલ પારીખ ઉફે પનરજ શમાુ
(જેના પયરા નામ-સરનામાની ખબર નથી) એ કેિનભાઇને ફોન કરી નોકરી આપિા બાબિે મેમ્બરશીપ કરિા
માટેની િાિ કરી, કેિનભાઈ પાસેથી અલગ-અલગ એકાઉન્ટમાં ઓનલાઇન ટ્રાન્ઝેકશન દ્રારા રૂપપયા
૧૨,૦૦,૦૦૦/- મેળિી લઇ પિશ્વાસઘાિ અને છે િરપપિંડી કરી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.ડી પટેલ
ચલાિે છે .

પોલીસની ખોટી ઓળખ આપી ર્ઢાવી લેવા બાબતઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૮૧/૧૯

ર્ાગડાપીઠઃ કશીશભાઇ છગનભાઇ કોષ્ટી (ઉ.િ.૩૧)(રહે.કોષ્ટી સોસાયટી જૈન હાઇસ્કયલ પાસે મબિનગર) એ
કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાિી છે કે િા.૨૯/૦૭/૧૯ કલાક ૧૧/૩૦ થી કલાક ૧૨/૪૫
િાગ્યા સયધીના સમયગાળા દરમ્યાન બે અજાણ્યા પયરૂષોએ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પોલીસની ખોટી ઓળખ આપી શ્રેયસ
ચાર રસ્િાથી કશીશભાઇને ગાડીમા બેસાડી ખોટા કેસમાં ફસાિી દે િાની ધમકી આપી કાશીરામ ટેક્ષટાઇલ્સની
સામેની સાઇડમા આિેલ ટાટા ઇન્ડીકેસ એ.ટી.એમ.પાસે લઇ જઇ, કશીશભાઇનો એ.ટી.એમ. કાડુ નો નંબર
પયછી એ.ટી.એમ.કાડુ દ્રારા બળજબરીથી કયલ રૂપપયા ૪૦,૦૦૦/- કઢાિી લઇ, કશીશભાઇને નારોલ સકુ લ પયલ
નીચે ઉિારી નાસી ગયા હિા. આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.બી.પટેલ ચલાિે છે .
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ઘરફોડઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૮૨/૧૯

વેજલપરુ ઃ પ્રિાપભાઇ ગલબાજી ખટીક (રહે.રજનીગંધા ફલેટ િેજલપયર) એ િેજલપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે
ફરીયાદ નોધાિી છે કે િા.૨૯/૦૭/૧૯ કલાક ૧૧/૪૫ થી ૧૨/૪૫ િાગ્યા દરમ્યાન પોિાના મકાનના
દરિાજાનય ં િાળુ િોડી, અજાિી વ્યક્તિ ઘરમાં પ્રિેશ કરી, સોનાના દાગીના અને રોકડ રૂપપયા મળી કયલ
રૂપપયા ૩૭,૦૦૦/- મિાની ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.બી.લાખિોત્રા ચલાિે
છે .

વાહન ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૮૩/૧૯

નારણપરુ ાઃ અશોકકયમાર ગોપિિંદભાઈ પટેલ (રહે.ભરિમીલાપ સોસાયટી, સંઘિી સ્કયલ પાસે નારિપયરા) એ
િા.૨૭/૭/૧૯ રાિના ૧૦/૦૦ િાગે રહેિાંક નજીક પોિાની ઇકો ગાડી નંબર જીજે.૦૧.એચટી.૧૨૬૯ કકમિ
રૂપપયા ૪,૦૦,૦૦૦/- પાકુ કરી હિી. જેની ચોરી િા.૨૮/૭/૧૯ સિારના ૬/૩૦ િાગ્યા દરમ્યાન થઇ હિી.
આ અંગેની ફરીયાદ અશોકકયમાર પટેલે નારિપયરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાિી છે . આ ગયનાની િપાસ
હે.કો.શ્રી અનીલકયમાર રામઆશરે ચલાિે છે .

અપમતૃ ્ઃુ -

સિાચાર યાદી નં.૧૨૮૪/૧૯

નારોલઃ કદપક જનાધુન ચૌધરી (ઉ.િ.૨૧)(રહે.કીિીકયંજનગર બચયભાઇનો કયિો િટિા) િા.૨૯/૦૭/૧૯
સાજના ૬/૩૦ િાગ્યાના સયમારે શાહિાડી ખાિે આિેલ ગયપ્િા પસન્થેટીક પ્રા.લી. કંપનીમાં જીગર-ડાંઇગ
મશીન ઉપર ઓપરે ટર િરીકે કામ કરિા હિા ત્યારે મશીનમાં કાપડ સરખયં કરિા જિા હાથ કાપડ સાથે
િીંટળાઇ જિા, કાપડ સાથે મશીનના રોલમાં પયરે-પયરા આિી જિા, ગંભીર ઇજાઓ થિા, સારિાર માટે િેમને
એલ.જી.હોસ્પીટલમાં લઈ જિા ફરજ પરના ડૉ.શ્રી.એ િેમને મ ૃિ જાહેર કયાુ હિા. આ અંગે નારોલ પોલીસે
અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી મોહનપસિંહ સિપસિંહ ચલાિે છે .

આતિહતયા :-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૮૫/૧૯

વસ્ત્રાપરુ ઃ અપનલભાઇ હસ્િીમલ શાહ (ઉ.િ.૫૧)(રહે. સયમેલ બીઝનેસ પાકુ -૩, ન્ર્ય તલોથ માકે ટ સામે
સારં ગપયર) એ અગમ્ય કારિસર િા.૨૯/૦૭/૧૯ સાજના ૭/૩૦ િાગ્યાના સયમારે િસ્ત્રાપયર ગામ આલ્ફા
િન મોલ સામે આમ્રપાલી લેતવ્ર્ય કોમ્પ્લેક્ષ ઉપરથી પડતય ં મયકી આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે િસ્ત્રાપયર
પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી જયંિીભાઈ ચલાિે છે .

જીઆઇડીસી વટવાઃ સોહનપસિંહ જયોિપસિંહ ચૌહાિ (ઉ.િ.૫૦)(રહે.પિનોબાભાિેનગર જીઆઇડીસી િટિા)
એ અગમ્ય કારિસર િા.૨૯/૦૭/૧૯ સાજના ૪/૩૦ િાગ્યા પહેલા પોિાના ઘરે લોખંડની એંગલ સાથે
દયપટ્ટો બાંધી ગળોફાસો ખાઇ આત્માહત્યા કરી હિી. આ અંગે જી.આઇ.ડી.સી.િટિા પોલીસે અકસ્માિ મોિ
નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.આર.શેઠ ચલાિે છે .
નાયબ પોલીસ કપમશનર,
કંટ્રોલરૂમ, અ’િાદ શહેર.
પોલીસ કપમશનર િિી.
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