જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૭/૦૮/૨૦૧૯ િંગળવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૪૧/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૬૦ કેસ કરી, ૩૬ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૨૧૧ લીટર દે શી
દારૂ, ૮૬ બોટલ ઇગ્લીશ દારૂ, ૮૩ તવૉટર ઇંગ્લીશ દારૂ અને ૧૨ બીયરટીન કબજે કયાા હિા. િેમજ જુગારધારા
હેઠળ ૦૮ કેસ કરી, ૩૬ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૧,૬૦,૧૪૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા
હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૪૨/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૮૮ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી.૯૩ હેઠળ ૦૩ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

ચોરી :ુ રુ :
ર્ાલપ

સિાચાર યાદી નં.૧૪૪૩/૧૯
જહેરાબહેન વા/ઓ કમ્મરઅલી બટ્ટી (ઉ.વ.૫૨)(રહે.ગામ-બાદરપુર, િા-વડનગર, જજલ્લો-

ુ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૨૬/૦૮/૨૦૧૯ બપોરના ૩/૦૦ થી
મહેસાણા) એ કાલુપર
ુ રિનપોળ, ગોલવાડ ની સામે આવેલ “પટરાણી” નામની દુકાનમાં આવેલ
૩/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન કાલુપર
એક અજાણી સ્ત્રી (૫૦ થી ૬૦ વર્ાના આશરાની) એ જહેરાબહેનની નજર ચુકવી િેમના ખભે ભરાવેલ
પસામાંથી રોકડ રૂપપયા ૩૭,૦૦૦/- મુકેલ પાકીટની ચોરી કરી નાસી ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
પી.એમ.ચોધરી ચલાવે છે .

ર્રં ટ લાગતા મ ૃત્ુઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૪૪/૧૯

નારોલ : અનીલ પપિામ્બર યાદવ (ઉ.વ.૩૩)(રહે.સૈજપુર ગોપાલપુર શીિલ ડાયકેમ કોપોરે શન કંપનીની
પાછળ પીપળજ નારોલ) િા.૨૬/૦૮/૧૯ ના કલાક ૧૨/૦૦ વાગ્યાના સુમારે “શીિલ ડાયકેમ કોપોરે શન”
નામની કંપનીમાં કામ કરિી વખિે ઇલેટ્રીક કરં ટ લાગિા, નીચે પડી જિા સારવાર માટે િેમને
એલ.જી.હોસ્પીટલ માં દાખલ કયાા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન બપોરના ૧/૧૦ વાગે ફરજ પરના ડો.શ્રીએ
િેમને મ ૃિ જાહેર કયાા હિા. આ અંગે નારોલ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી
શંકરભાઇ હીરજીભાઇ ચલાવે છે .
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આતિહતયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૪૫/૧૯

ુ ા
રીવરફ્રન્ટ ઇસ્ટ : રાહલ
ુ ભાઇ મનુભાઇ પરમાર (ઉ.વ.૨૮)(રહે.અયોદય જીનીંગ મીલની નવી ચાલી બબુપર
અસારવા) એ િા.૨૬/૦૮/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૧/૩૫ વાગ્યા પહેલા કોઇપણ સમયે સુભાર્બ્રીજ નીચે
નારણઘાટ ખાિે સાબરમિી નદીમાં ડુબી જઇ આત્મહત્યા કરી છે . આ અંગે રીવરફ્રન્ટ ઇસ્ટ પોલીસે અકસ્માિ
મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી પનશારઅહેમદ ઉસ્માનપમયા ચલાવે છે .

સેટેલાઇટ : મયુરભાઇ રાજુભાઇ પરમાર (ઉ.વ.૨૫)(રહે.રણુજાનગર પવભાગ-૨ ચાલી નં-૨ જોગણી માિાના
મંદદર પાસે સેટેલાઈટ) એ િા.૨૬/૦૮/૨૦૧૯ સાંજના ૫/૦૦ વાગ્યાના સુમારે રણુજાનગર ખાિેના ભાડાના
ઘરમાં પંખા સાથે દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી છે . આ અંગે સેટેલાઇટ પોલીસે અકસ્માિ મોિ
નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.જી.લીંબોલા ચલાવે છે .

ઓઢવ : ભરિભાઇ રમેશભાઇ મોદી (ઉ.વ.૪૨)(રહે.ચંદ્ર સોસાયટી રાજેન્દ્રપાકા ચાર રસ્િાની બાજુમાં ઓઢવ)
એ િા.૨૬/૦૮/૨૦૧૯ ના કલાક ૨/૦૦ વાગ્યા પહેલા કોઇપણ સમયે પોિાના ઘરના રસોડામાં નાયલોન
ની દોરી બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી છે . આ અંગે ઓઢવ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની
િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી કાંિીલાલ જીવાજી ચલાવે છે .

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