જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
ુ વાર
તા૩૧/૦૭/૨૦૧૯ બધ
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૮૬/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૭ કેસ કરી, ૪૧ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૧૧૪ લીટર દે શી
દારૂ, ૭૫ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૪ બબયર ટીન, ૧ કાર અને ૧ મોટર સાયકલ કબજે કર્યુ હતય. િેમજ જયગાર
ધારા હેઠળ ૩ કેસ કરી, ૧૧ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૨૧,૦૧૦/- અને જયગારના સાધનો કબજે કયાુ
હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૮૭/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૩૪ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મયજબ ૫ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૪
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૮૮/૧૯

નરોડાઃ પ્રદીપભાઇ બાબયલાલ અગ્રવાલ (રહે. રૂદ્રાક્ષ બગ્લોઝ નારાયણી ફામુ પાસે એપોલો હોસ્પીટલ પાસે
ભાટ ગાંધીનગર) એ નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે આરોપી (૧) જ્યોત્સના બબલયદાસ
ે વાલ (રહે.
દાસ (રહે. ઉિરપરા, કામડેકાિી, ડેગાંન્ગા નોર્ુ ૨૪ પરગણા વેસ્ટ બંગાલ) અને (૨) દીનેશ ખંડલ
ર્યનીક મારબલ િીર્ાગઢ કોલકત્તા) એ ભેગા મળી પ્રદદપભાઇ ની નરોડા જીઆઇડીસી પ્લોટ નંબર-૧૩૬/૧
શેડ નંબર એફ/એફ/૯ ફેઝ૨ મોડુ ન બેકરી રોડ પર આવેલ “ડાઇસ્્ફ” નામની કંપની ખાિે ર્ી ડાઇજ નો
માલ મંગાવી અલગ-અલગ િારીખના કયલ રૂપપયા ૨૫,૧૪,૩૪૪/- ની રકમના ચેકો આપિા, િે િમામ ચેકો
બાઉન્સ ર્િા િે પેટે કોઇ ચ ૂકવણી નહી કરી, પ્રદદપભાઇ સાર્ે પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ
ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.જી.કામળીયા ચલાવે છે .

વટવાઃ સયષ્માદે વી વા/ઓ દકશનભાઇ સતસેના (રહે. શ્યામપ્રસાદ મયખજીનગર ચાર માળીયા વટવા) એ
િા.૩૦/૭/૧૯ નારોજ વટવા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે સને ૨૦૧૭ ર્ી આજદીન સયધીના
સમયગાળા દરમ્યાન આરોપી સંજયભાઇ કાડોરીલાલ રાઠોર (રહે.ગામ: મહરૂપયરખાર પોસ્ટ: જહાનગંજ ર્ાના:
ફિેહગઢ જીલ્લા: ફરૂખાબાદ ઉિરપ્રદે શ) એ વટવા સવે નંબર ૮૩૨ ની જમીન ઉપર આવેલ ઇન્દીરાનગરના
નામે ઓળખાિી પમલ્તિમા આવેલ પ્લોટ નંબર-૭૬ ના મકાન ઉપર રૂપપયા ૫૦ ના સ્ટેમ્પ પેપર પર વેચાણ
કરાર િર્ા જનરલ પાવર ઓફ એટની લખી આપી, સયષ્માદે વી પાસેર્ી કયલ રૂપપયા ૫,૫૦,૦૦૦/- મેળવી
લઇ, મકાન નહી આપી સયષ્માદે વી સાર્ે છે િરપીંડી અને પવશ્વાસઘાિ કયો છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
વી.એમ.સાટીયા ચલાવે છે .
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ર્ાગડાપીઠઃ રાજેન્દ્રકયમાર ભવરલાલ ગયદ
ં ે ચા (ઉ.વ.૫૪)(રહે.જયપવલા બંગ્લોઝ પવઠ્ઠલપાકુ સોસાયટી પાસે
ગોરધનવાડી ટેકરા મણીનગર) એ િા.૩૦/૭/૧૯ નારોજ કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી
છે કે િા.૧૪/૦૨/૧૯ બપોરના ૩/૩૦ વાગ્યાના સયમારે કાંકરીયા આબાદ ડેરી સામે પવજય પ્લાઝા ખાિે
આરોપી (૧) અનયપકયમાર પવશ્વનાર્ જીદાલ અને (૨) મનોજકયમાર પવશ્વનાર્ જીદાલ (બંને રહે. પવજય પ્લાઝા
આબાદ ડેરી સામે કાંકરીયા) એ ભેગા મળી રાજેન્દ્રકયમાર ને છ ટ્રક વેચાણ પેટે રૂપપયા ૭,૦૦,૦૦૦/- િર્ા
અન્ય ખચાુના રૂપપયા ૫૦,૦૦૦/- મળી કયલ રૂપપયા ૭,૫૦,૦૦૦/- આપેલ હોવા છિા, આ ગાડીઓના લોન
ભરપાઇ કરવા “ચોરામંડલ ફાઇનાન્સમા” પૈસા ભરીને રાજેન્દ્રકયમારને “હાયપોર્ીકેશન કેન્સલ લેટર” નહી
અપાવિા, િા.૧૯/૦૬/૧૯ ના રોજ ફાઇનાન્સવાળા રાજેન્દ્રકયમારની છ ટ્રકો લઇ ગયેલ હોય, રાજેન્દ્રકયમાર
સાર્ે પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપપડી કરી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી બી.એસ.રબારી ચલાવે છે .

ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૮૯/૧૯

વસ્ત્રાપરુ ઃ દે વેન્દ્રકયમાર અમર્ાભાઇ દે સાઇ (ઉ.વ.૩૦) (રહે. ઉમીયાનગર િક્ષપશલા સ્કયલ પાછળ વસ્ત્રાલ રોડ)
એ વસ્ત્રાપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૯/૦૭/૧૯ બપોરના ૪/૦૦ ર્ી ૫/૦૦ વાગ્યા
દરમ્યાન પસન્ધયભવન રોડ ગોટીલા ગાડુ નના મયખ્ય એન્ટ્રી ગેટની ડાબી બાજય પાકુ કરે લ પોિાના સ્કૂટરની
ડેકીમાંર્ી અજાણી વ્યક્તિએ મોબાઈલ ફોન નંગ-૨ દકમિ રૂપપયા ૧૩,૦૦૦/-, રોકડ રૂપપયા ૨,૪૦૦/- િેમજ
ડેબીટકાડુ અને જરૂરી દસ્િાવેજ ચોરી કરી ડેબીટ કાડુ ર્ી રૂપપયા ૪૫,૦૦૦/- ઉપાડી લીધા હિા. આ ગયનાની
િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એસ.જે.ભાટીયા ચલાવે છે .

ટ્રેઈનની અડફેટે મ ૃત્ુઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૯૦/૧૯

જીઆઈડીસી વટવાઃ અપનલકયમાર હરીંદર ગોસ્વામી (ઉ.વ.૨૩) (રહે.દયગાુનગર ચાર માળીયા સામે વટવા)
િા.૩૦/૦૭/૧૯ બપોરના ૨/૩૦ ર્ી ૩/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન જશોદાનગર પયપનિનગર રે લવે ફાટક ખાિે
રે લવેની અડફેટ આવી જિા ગંભીર ઈજાઓ ર્િા િેન ય મ ૃત્ર્ય પનપજર્ય ં હતય. આ અંગે જીઆઈડીસી વટવા
પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એ.બી.રાઠોડ ચલાવે છે .

આતિહતયા :-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૯૧/૧૯

સેટેલાઈટઃ મીલન કાંિીભાઇ બોરસાણીયા (ઉ.વ.૨૬) (રહે. યમયના પાકુ સોસાયટી શ્યામલ ચાર રસ્િા પાસે
સેટેલાઇટ) એ અગમ્ય કારણસર િા.૨૯/૦૭/૧૯ બપોરના ૨/૨૦ વાગ્યાના સયમારે પોિાના ઘરે એસીડ પી
લેિા સારવાર માટે જીવરાજ મહેિા હોસ્પીટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હિા. જ્યાં સારવાર દરમ્યાન રાિના
૧૦/૦૦ વાગે િેમનય ં મ ૃત્ર્ય પનપજર્ય ં હતય. આ અંગે સેટેલાઈટ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી કે.ડી. રપવયા ચલાવે છે .

મનર્ોલઃ રં જનબહેન ડો/ઓ દકિીભાઈ પંચાલ (ઉ.વ.૨૩) (રહે. અક્ષરધામ સોસાયટી પવરાટનગર કેનાલ પાસે
પનકોલ) એ અગમ્ય કારણસર િા.૨૯/૦૭/૧૯ કલાક ૪/૩૦ વાગ્યાના સયમારે પોિાના ઘરે છિના લોખંડના
હક
ય માં દયપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે પનકોલ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ
અંગેની િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી રામપસહ ચેહરપસહ ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ કપમશનર,
કંટ્રોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કપમશનર વિી.
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