જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
ુ વાર
તા.૦૯/૦૮/૨૦૧૯ શક્ર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૩૯/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૬ કેસ કરી, ૩૨ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૧૨૧ લીટર દે શી
દારૂ, ૩૦૬ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૧ સ્કુટર કબજે કર્ુુ હતુ. િેમજ જુગારધારા હેઠળ ૬ કેસ કરી, ૩૦
વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૬૧,૪૦૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાુ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૪૦/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૨૯ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૩ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૪
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

ઘરફોડ :-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૪૧/૧૯

સોલા હાઈર્ોટક ઃ ઇશ્વરભાઇ ધોલિરામ વનીધાની (રહે. રં ગ ઉપવન બંગ્લોઝ સાગર ફ્લેટ પાસે
આર.સી.ટેકનીકલ રોડ ઘાટલોડીયા) એ સોલા હાઈકોટુ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે
િા.૦૭/૦૮/૧૯ સાજના ૬/૦૦ થી િા.૦૮/૦૮/૧૯ સવારના ૭/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન ગોિા બ્રીજ નીચે
આવેલ ગુજરાિ ટટમ્બર માટુ ની સામે આવેલ વી.કે.એસ્ટેટ નામની પોિાની ઓફીસનુ શટર િોડી અજાણી
વ્યક્તિ ઓફીસમાં પ્રવેશ કરી પિજોરીનુ િાળુ ખોલી ડેલ કંપનીનુ લેપટોપ ટકમિ રૂપપયા ૩૫,૦૦૦/-,
એલ.જી.ટીવી ટકમિ રૂપપયા ૧૦,૦૦૦/-, ડી.વી.આર રે કોડર ટકમિ રૂપપયા ૧૦,૦૦૦/- રોકડ રૂપપયા
૭૫,૦૦૦/- િેમજ જરૂરી દસ્િાવેઝની ચોરી કરી લઈ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી જે.ડી.પટેલ
ચલાવે છે .

લટ
ં ુ ની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૪૨/૧૯

ર્ાગડાપીઠઃ રામનરે શપસિંગ શ્રીપપિરાખનપસિંગ ક્ષપિય (ઉ.વ.૫૨) (રહે. પરીષ્કાબર એપાટુ મેન્ટ ખોખરા સકુ લ)
િા. ૦૭/૦૮/૧૯ રાિના ૧૦/૦૦ વાગ્યાના સુમારે કાંકરીયા રે લ્વે યાડુ પાસે ગેરેજ નજીકથી સ્કૂટર ચલાવી
પુિ રાહલ
ુ પસિંગ સાથે પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ િણ પુરૂષોએ
રામનરે શપસિંગ ક્ષપિયના સ્કૂટરને ટક્કર મારી નીચે પાડી ચપ્પુ બિાવી મારી નાખવાની ધમકી આપી
રામનરે શપસિંગ ક્ષપિય પુિ રાહલ
ુ પસિંગને હાથે કલાઇના ભાગે બચકા ભરી રામનરે શપસિંગ ક્ષપિય પાસેથી થેલો
ઝંટવી લુટં કરી નાસી ગયા હિા. થેલામાં રોકડ રૂપપયા ૧,૭૫,૦૦૦/- હિા. આ અંગેની ફરીયાદ
રામનરે શપસિંગ ક્ષપિયએ કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી
એમ.બી.પટેલ ચલાવે છે .
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વાહન અર્સ્િાતિાં મ ૃત્ુઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૪૩/૧૯

ુ ી
“ર્ે” મવભાગ ટ્રાફીર્ પોલીસ સ્ટે શનઃ પ્રકાશભાઈ બાબુભાઈ ભીલ (રહે.આનંદીપુર ભીલવાસ પિથુભમ
ટેનામેન્ટ સામે મોની હોિલના ખાચામાં નારોલ) એ “કે” પવભાગ ટ્રાફીક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી
છે કે િા.૦૮/૦૮/૧૯ કલાક ૬/૦૦ વાગ્યા પહેલા નારોલ કેદાર કોકસ્પીન નામની કાપડની ફેકટરી સામે
પ્રકાશભાઈના મોટાભાઈ ગોપવિંદભાઈને અજાણ્યા વાહન ચાલકે વાહન પુરઝડપે અને બેદરકારીથી ચલાવી
ટક્કર મારિા ગંભીર ઈજાઓ થિા ગોપવિંદભાઈનુ મ ૃત્ર્ુ પનપજર્ુ ં હતુ. આ ગુનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી
જી.જે.રાઓલ ચલાવે છે .

મવજ ર્રં ટ લાગતા મતૃ ્ઃુ -

સિાચાર યાદી નં.૧૩૪૪/૧૯

જીઆઈડીસી વટવાઃ પશવાભાઇ ઉફે રપવભાઇ પાટીલ (ઉ.વ.૨૫) (રહે. હનુમાનપરૂ મહેમદાવાદ ખેડા)
િા.૦૮/૦૮/૧૯ કલાક ૧૧/૩૦ વાગ્યાના સુમારે વટવા જીઆઇડીસી ફેઝ-0૨ શ્રી લક્ષ્મી ઇંડસ્ટ્રીઝ નામની
ફેકટરીમાં લેમીનેશન પ્લાંટનુ મશીન પકડી સાઇડમાં મુકવા જિા પવજ કરં ટ લાગિા સારવાર માટે
એલ.જી.હોસ્પીટલ લઈ જિા ફરજ પરના ડૉશ્રીએ મ ૃિ જાહેર કયાુ હિા. આ અંગે જીઆઈડીસી વટવા પોલીસે
અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એમ.સી.જાડેજા ચલાવે છે .

આતિહતયા :-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૪૫/૧૯

િાધવપરુ ાઃ મહેશભાઈ હીરાલાલ ઠાકર (ઉ.વ.૭૪) (રહે. પંચવાટીકા સોસાયટી સાધના સોસાયટીની બાજુમા
શાહીબાગ) એ અગમ્ય કારણસર િા.૦૭/૦૮/૧૯ સવારના ૮/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે એસીડ પી
લીધુ હતુ. સારવાર માટે િેમને મણીનગર સરદાર પટેલ હોસ્પીટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હિા. જયાં
સારવાર દરમ્યાન િા.૦૮/૦૮/૧૯ કલાક ૬/૪૫ વાગે િેમનુ ં મ ૃત્ર્ુ પનપજર્ુ ં હતુ. આ અંગે માધવપુરા
પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઈ.શ્રી લાલુભાઇ હીરાભાઇ ચલાવે છે .

ઈસનપરુ ઃ યોગેશભાઇ સોમાભાઇ પરમાર (ઉ.વ.૪૨) (રહે.શક્તિનગર ચામુડં ાનગર પવભાગ-૨ ઇસનપુર) એ
અગમ્ય કારણસર િા.૦૮/૦૮/૧૯ કલાક ૭/૦૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે પંખાના હક
ુ માં રૂમાલ બાંધી
ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે ઈસનપુર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
પો.સ.ઈ.શ્રી એન.જે.મારૂ ચલાવે છે .

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