જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૮/૦૭/૨૦૧૯ સોિવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૩૬/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૯ કેસ કરી, ૩૬ વ્યક્તિઓને ઝડપી અને ૨૨૫ લીટર
દે શી દારૂ કબજે કયો હિો. િેમજ જુગાર ધારા હેઠળ ૦૬ કેસ કરી, ૨૪ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા
૨૪,૨૬૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૩૭/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૯૪ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૪ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૧ વ્યક્તિની
અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૩૮/૧૯

સોલા હાઇર્ોટક ઃ ચેિનાબહેન પરે શભાઇ સામાણી (રહે.આકાશ એલીગન્સ એપાટા મેંટ સાયન્સ સીટી રોડ સોલા)
એ િા.૦૭/૦૭/૧૯ નારોજ સોલા હાઇકોટા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૩/૦૭/૧૭ થી
િા. ૦૭/૦૭/૧૯ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન આરોપી કાળાભાઇ સાંકાભાઇ પટેલ (રહે.ધનલક્ષ્મી સોસાયટી,
માકે ટયાડા ની બાજુમાં, મુ.સરદારપુર, િા.પવજાપુર, જી.મહેસાણા) એ ચેિનાબહેન પાસેથી િેમની મહીન્રા
બોલેરો મેક્ષી ટ્રક બી.એસ.-૪ ગાડી નંબર જીજે.૦૧.ઇ.ટી.૫૦૧૪ કકિંમિ રૂપપયા ૫,૪૦,૮૮૮/- માસીક રૂપપયા
૨૦,૦૦૦/- ના ભાડા પેટે નક્કી કરી ટ્રક લઇ જઈ ભાડુ નહી ચુકવી િેમજ ગાડી પરિ નહી આપી પવશ્વાસઘાિ
અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી બી.એમ.પરમાર ચલાવે છે .

સોલા હાઇર્ોટક ઃ હસમુખભાઇ હરીભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૫૭)(રહે.સુદશાન ટાવર પનરાિપાકા ની બાજુમાં, અજિા
ં
ઇલોરાની બાજુમાં, થલિેજ) એ િા.૦૭/૦૭/૧૯ નારોજ સોલા હાઇકોટા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી
છે કે િા.૧૦/૦૩/૧૮ થી આજદીન સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન સોલા સિાધાર ચાર રસ્િા સત્યસુયાા
કોમ્પલેક્ષ ખાિે આવેલ પોિાની “શ્રી ભાગ્યલક્ષ્મી ઇલેતટ્રોનીક” નામની દુકાનેથી આરોપી મુજાલભાઈ
જયદે વભાઈ બારોટ (રહે.સદભાવ એપાટા મેંન્ટ કેશવબાગ વાડી પાસે નવા વાડજ) િથા િેનો મીત્ર મીનેશભાઈ
શાહ (જેના પુરા નામ-સરનામાની ખબર નથી) એ ભેગા મળી જુદી-જુદી કંપનીઓના એ.સી. િથા સેમસંગ
કંપનીના એલ.ડી.ટી.વી મળી કુલ કકમિ રૂપપયા ૮૩,૪૩,૫૦૦/- લઈ જઈ િે પેટે બાકી ચ ૂકવવાના થિા કુલ
રૂપપયા ૫૪,૩૩,૫૦૦/- નહી ચ ૂકવી, હસમુખભાઇ સાથે પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.ઈ.શ્રી ડી.એચ.ગઢવી ચલાવે છે .
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આત્િહત્યા :-

સિાચાર યાદી નં.૧૧૩૯/૧૯

નરોડાઃ નાથમણી ધજમણી રાઉિ (ઉ.વ.૪૨)(રહે.અસોપાલવ ફ્લેટ નવી પોસ્ટ ઓફીસ પાસે જી.આઇ.ડી.સી.
નરોડા) એ અગમ્ય કારણસર િા.૦૭/૦૭/૧૯ સાજના ૬/૦૦ વાગ્યા પહેલા પોિાના ઘરે પંખાના હક
ુ માં
પ્લાસ્ટીકની દોરી બાંધી ગળે ફાસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે નરોડા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી
આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.જી.કામળીયા ચલાવે છે .

મનર્ોલઃ અરૂણપસિંગ ઓમકારપસિંગ પકરહાર (ઉ.વ.૨૫)(રહે.પંચરત્ન એસ્ટેટ ઉવેરી એસ્ટેટની સામે કઠવાડા
પસગરવા રોડ પનકોલ) એ અગમ્ય કારણસર િા.૦૬/૦૭/૧૯ રાિના ૧૧/૦૫ વાગ્યા પહેલા પશવમ
એતવાઇન્ક-૧ પંચરત્ન એસ્ટેટ ખાિે લોખંડની એંગલમા રસ્સો બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ
અંગે પનકોલ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી લક્ષ્મણભાઇ લુજા
ં ભાઇ ચલાવે છે .

રાિોલઃ પ્રકાશભાઇ ઉફે પીંટુ ગગરધરભાઇ મરાઠી (ઉ.વ.૫૦)(રહે.સોમનાથ સોસાયટી, ન્યુ આર.ટી.ઓ.રોડ
વસ્ત્રાલ) એ અગમ્ય કારણસર િા.૦૩/૦૭/૧૯ કલાક ૧/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે પોિાની જાિે
પેટ્રોલ છાંટી સળગી જિાં, સારવાર માટે િેમને એલ.જી.હોસ્પીટલમા દાખલ કરવામાં આવ્યા હિા. જયાં
સારવાર દરમ્યાન િા.૦૭/૦૭/૧૯ ના કલાક ૭/૩૦ વાગે િેમનુ ં મ ૃત્યુ પનપજયુ ં હતુ. આ અંગે રામોલ
પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી ભીખુભાઇ ભલાભાઇ ચલાવે છે .

દાણીલીિડાઃ સુજીિકુમાર મુકેશકુમાર દોહરે (ઉ.વ.૨૦) (રહે.રામરકહમનો ટેકરો દાસ્િાન ફેતટરી સામે
બહેરામપુરા) એ બીમારીથી કંટાળી િા.૦૭/૦૭/૧૯ સાજના ૬/૧૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે છિની
પાઇપ સાથે ઇલેતટ્રીક વાયર બાંધી ગળે ફાસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે દાણીલીમડા પોલીસે
અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી કાંિીભાઇ મોિીભાઇ ચલાવે છે .

નારોલઃ પ્રેમરાજ પીરૂરામ સોની (ઉ.વ.૨૧)(રહે.આકૃિી ટાઉનશીપ નંદનવન હાઇટ્સની બાજુમાં નારોલ) એ
અગમ્ય કારણસર િા.૦૭/૦૭/૧૯ કલાક ૯/૦૦ વાગ્યા પહેલા પોિાના ઘરે પંખાના હક
ુ માં ચાદર બાંધી
ગળે ફાસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે નારોલ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ
મ.સ.ઇ.શ્રી શંકરભાઇ હીરજીભાઇ ચલાવે છે .

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