જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૯/૦૩/૨૦૧૯ શમનવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૪૪૦/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૯ કેસ કરી, ૪૦ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૧૭૮ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૭ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૪૦૦ તવાટટ ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૩૯ બબયર ટીન અને ૨ મોટર સાયકલ
કબજે કયાટ હિા. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૫ કેસ કરી ૧૩ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૧૫,૧૬૦/અને જુગારના સાધનો કબજે કયાટ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૪૪૧/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૭૦ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૧૭ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૧
વ્યક્તિની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સિાચાર યાદી નં.૪૪૨/૧૯

રખીયાલઃ રાજેન્દ્રકુમાર જેિારામ માળી (રહે.મહાદે વ મેટલ નંબર-૨ ભંડારી એસ્ટેટ દુગાટ એસ્ટેટની નજીક
કેવલકાંટા રબિયાલ) એ િા.૮/૩/૧૯ નારોજ રિીયાલ પોલીસ સ્ટેશન િાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે માહે
ઓગસ્ટ/૨૦૧૮ ના રોજ રાજેન્દ્રકુમારની રિીયાલ કેવલકાંટા િાિે આવેલ “મહાદે વ મેટલ” નામની
ઓફફસ િાિે આરોપી રત્નારામ નગારામ દે વાસી (રહે.દે વડા િા.રાનીપાડા જી.જાલોર સાંચોર રાજસ્થાન)
એ પોિે ચાઇનાંમા પનકાસકાર હોય િેમ જણાવી રાજેન્દ્રકુમારને ધંધા માટે સ્ટેનલેસ સ્ટીલ પાઇપનો સામાન
ચાઇનાથી મંગાવી આપવાનો પવશ્વાસ અપાવી, ચાઇના કંપનીનુ ડેક ઇન્દ્ડસ્રીઝ બલપમટેડના એકાઉન્દ્ટમાં
કુલ રૂપપયા ૮,૨૫,૨૨૩/- રાજેન્દ્રકુમારના બેંક એકાઉંટમાંથી રાન્દ્સફર કરાવ્યા બાદ માલસામાન નહી
મંગાવી રાજેન્દ્રકુમાર સાથે છે િરપીંડી અને પવશ્વાસઘાિ કયો છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
જે.આઇ.પટેલ ચલાવે છે .

પગિાં ર્ઈર્ ર્રડી જતા મતૃ ્ઃુ -

સિાચાર યાદી નં.૪૪૩/૧૯

નરોડાઃ િા.૦૭/૦૩/૧૯ સાજના ૫/૩૦ વાગ્યાના સુમારે વલ્સનરાજન સ/ઓ ગોપવિંદભાઇ (ઉ.વ.૫૪)
(રહે. સ્વાપમનારાયણ પાકટ હફરદશટન ચાર રસ્િા પાસે નરોડા) નાઓને ડાબા પગે કઈક કરડી જિા સારવાર
માટે િેમને સેલ્બી હોસ્પીટલમાં દાિલ કરવામાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન ૬/૩૦ વાગે િેમનુ ં
મ ૃત્યુ પનપજયુ ં હતુ. આ અંગે નરોડા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી યોગેશભાઇ
નારાયણભાઇ ચલાવે છે .
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લાશ િળી આવવા બાબતઃ-

સિાચાર યાદી નં.૪૪૪/૧૯

ુ ગરઃ િા.૦૮/૦૩/૧૯ બપોરના ૪/૪૫ વાગ્યાના સુમારે શક્તિ ચેમ્બરના ભોયરામાંથી સડી ગયેલી
બાપન
હાલિમાં સંજયકુમાર જીવણલાલ ભાવસાર (ઉ.વ.૪૮) (રહે.િપોવન સોસાયટી પવભાગ-૧ અપનલ સ્ટાચટ
મીલ રોડ સરસપુર) નાઓની લાશ મળી આવિા આ અંગે બાપુનગર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ
અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી બી.ડી.રાઠોડ ચલાવે છે .

દાઝી જતા મતૃ ્ઃુ -

સિાચાર યાદી નં.૪૪૫/૧૯

રાિોલઃ સમજુબહેન વા/ઓ શામજીભાઇ વાળા (ઉ.વ.૮૦) (રહે. સુદામા ફલેટ પવજય ગોલ્ડના િાંચામા
સુરેલીયા વસ્ત્રાલ) િા.૭/૩/૧૯ સવારના ૯/૦૦ વાગ્યાના સુમારે દીવાબત્તી કરિા હિા ત્યારે સળગિી
દીવાસળી સાડીને અડી જિા આગ લાગિા દાઝી ગયા હિા. સારવાર માટે િેમને એલ.જી.હોસ્પીટલમાં
દાિલ કરવામાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન સાજના ૭/૧૫ વાગે િેમનુ ં મ ૃત્યુ પનપજયુ ં હતુ. આ
અંગે રામોલ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એ.ઓ.ભરવાડ ચલાવે છે .

આતિહતયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૪૪૬/૧૯

જીઆઈડીસી વટવાઃ જીઆઇડીસી વટવા શમાટ ફાઇન પર ફોરે ટસટ પ્રા.લી. પ્લોટ નં ૯૧/૪૬૦૭ ફેઝ-૪
િાિે કંપનીના રૂમમાં રહેિા અને ત્યા જ કામ કરિા ચંન્દ્રભાન બાબુલાલ સૈની (ઉ.વ.૨૩) એ અગમ્ય
કારણસર િા.૮/૩/૧૯ સાજના ૫/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના રહેણાંકમાં ગળે ફાસો િાઈ આત્મહત્યા
કરી હિી. આ અંગે જીઆઈડીસી વટવા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી
એમ.સી.જાડેજા ચલાવે છે .

ઇસનપરુ ઃ જય સુરેશભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૨૫) (રહે. મોિીબાગ સોસાયટી ભાડુઆિનગર ઇસનપુર) એ
અગમ્ય કારણસર િા.૮/૩/૧૯ કલાક ૭/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે છિના હક
ુ માં દુપટ્ટો બાંધી
ગળે ફાસો િાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે ઇસનપુર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
પો.સ.ઈ.શ્રી કે.એમ.ચાવડા ચલાવે છે .

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