જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
ુ વાર
તા.૧૬/૦૮/૨૦૧૯ શક્ર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૭૬/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૯ કેસ કરી, ૩૭ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૨૨૨ લીટર દે શી
દારૂ, ૧૫ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧ મોટર સાયકલ અને ૧ સ્કૂટર કબજે કર્યુ હતય. િેમજ જયગાર ધારા હેઠળ ૧૪
કેસ કરી, ૭૮ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૧,૭૯,૫૯૦/- અને જયગારના સાધનો કબજે કયાુ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૭૭/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૩૪ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૭૮/૧૯

ખાડીયાઃ મનીષભાઇ પોપટલાલ પટેલ (રહે. તયલીપ બંગલો પિભાગ-૨, સયરધારા સકુ લ પાસે થલિેજ) એ
િા.૧૫/૦૮/૧૯ નારોજ ખાડીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાિી છે કે િા.૧૦/૦૭/૧૯ સાંજના
૫/૧૫ િાગે રાયપયર શામળાની પોળ હિેલીની પોળ સામે મનીષભાઈની એ.પી જિેલસુ નામની દયકાન ખાિે
કારીગર આરોપી સંજયજી િદનજી ચાિડા (રહે. અજિા
ં ફ્લેટ તયલીપ બંગલોની બાજયમા સયરધારા સકુ લની
બાજયમા થલિેજ) ને ચાંદી લેિા માટે રોકડ રૂપપયા ૧,૯૦,૦૦૦/- આપી માણેકચોક એમ.જી હિેલી રોડ ખાિે
આિેલ ભારિ બયલીયન નામની દયકાને મોકલેલ િે પરિ નહી આિી રૂપપયા લઈ જઈ પિશ્વાસઘાિ અને
છે િરપીંડી કરી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ર્ય.એમ.નકયમ ચલાિે છે .

ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૭૯/૧૯

ુ રુ ઃ પિશાલ સયરેશભાઈ પરમાર (રહે. શંકરનગર સોસાયટી પાલનપયર પાટીયા રં દેર રોડ સયરિ) એ
ર્ાલપ
ય પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાિી છે કે િા.૧૫/૮/૧૯ કલાક ૫/૦૦ િાગ્યાના સયમારે કાલયપર
ય
કાલયપર
સ્િાપમનારાયણ મંદીરના સભામંડપ ખાિેથી અજાણી વ્યક્તિ બેગની ચોરી કરી લઈ ગઈ છે . જે બેગમાં
મોબાઇલ ફોન નંગ-૨ કકમિ રૂપપયા ૩૦,૦૦૦/- અને રોકડ રૂપપયા ૧૦,૦૦૦/- હિા. આ ગયનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી પી.એમ.ચૌધરી ચલાિે છે .
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સોનાની ચેઈન ખેચી તોડી લઈ ગયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૮૦/૧૯

સોલા હાઈર્ોટક ઃ િનયમિીબહેન પરે શભાઇ પટેલ (રહે. ચોરાિાળો િાસ સોલા ગામ સોલા) િા.૧૪/૦૮/૧૯
રાિના ૧૦/૧૫ િાગ્યાના સયમારે સોલા બાપા સીિારામની મઢય લી નજીકથી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એક
મોટર સાયકલ ઉપર આિેલ બે પયરૂષ િનયમિીબહેનના ગળામાંથી સોનાની ચેઈન કકમિ રૂપપયા ૨૦,૦૦૦/ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ િનયમિીબહેન પટેલે સોલા હાઈકોટુ પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે નોધાિી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી બી.એમ.પરમાર ચલાિે છે .

અપમતૃ ્ઃુ -

સિાચાર યાદી નં.૧૩૮૧/૧૯

જીઆઈડીસી વટવાઃ જીિલાલ બદલય કયરમી (ઉ.િ.૨૧) (રહે.અસલમની ચાલી િટિા રે લ્િે સ્ટેશનની બાજયમાં
િટિા) િા.૧૪/૦૮/૧૯ રાિના ૧૦/૦૦ િાગ્યાના સયમારે જીઆઇડીસી િટિા એમ.પી.ઇન્ડસ્રીઝ નામની
રોલીંગ મીલમા રોલીંગ ઓપરે ટર િરીકે કંપનીમા કામ કરિા હિા ત્યારે સ્ટીલના પિરાનો ટયકડો છાિીમાં
િાગિા ગંભીર ઇજા થિા સારિાર માટે એલ.જી.હોક્સ્પટલમાં લઈ જિા સારિાર દરમ્યાન િેમનય ં મ ૃત્ર્ય
પનપજર્ય ં હતય. આ અંગે જીઆઈડીસી િટિા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી
એમ.સી.જાડેજા ચલાિે છે .

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