જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટેલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૨/૦૯/૨૦૧૯ ગરૂુ વાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૫૪૦/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૧૨૮ કેસ કરી, ૧૨૧ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૮૮૯ લીટર
દે શી દારૂ, ૨૪૪ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ અને ૦૧ સ્કુ ટર કબજે કર્ુુ હતુ. િેમજ જુ ગારધારા હેઠળ ૦૯ કેસ કરી,
૩૮ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૯૧,૬૬૦/- અને જુ ગારના સાધનો કબજે કયાુ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૫૪૧/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુ લ
૯૧ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :

સિાચાર યાદી નં.૧૫૪૨/૧૯

વસ્ત્રાપરુ : દદપાશીબહેન વા/ઓ વલયભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૨૯)(રહે.સાગર ટેનામેંટ ઇંડીયન ઓયલ પેટ્રોલપંપ
પાસે નાના ચિલોડા રોડ) એ િા.૧૧/૯/૨૦૧૯ નારોજ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે
કે િા.૦૯/૦૫/૨૦૧૮ થી આજદદન સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન ધ કંટ્રી તલબના મેનેજર મહમ્મદ ઉજેફ
(ઉ.વ.૩૫)(રહે.બીજો માળ નુરે બુરહાન એપાટુ મેંટ ખાનપુર) એ દદપાશીબહેન ને તલબની મેમ્બરશીપ
આપવાની લાલિ આપી પવશ્વાસમાં લઇ અલગ-અલગ બેંક એકાઉન્ટ મારફિે કુ લ રૂપપયા ૨,૫૦,૦૦૦/મેળવી લઈ પરિ નહીં આપી દદપાશીબહેન સાથે પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.ડી.મકવાણા િલાવે છે .

ઘરફોડ :

સિાચાર યાદી નં.૧૫૪૩/૧૯

કૃષ્ણનગર : પનમુલકુ માર રાજારામપસિંગ પસિંગ (ઉ.વ.૩૮)(રહે.શ્યામ દહલ્સ જી.એસ.ટી. ક્રોસીંગની પાસે રાણીપ
સાબરમિી) એ કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૦/૦૯/૧૯ રાિના ૯/૩૦ થી
િા.૧૧/૦૯/૨૦૧૯ સવારના ૯/૩૦ વાગ્યા સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન આરોપી પમહીર િથા િેના કોઇ
ઓળખીિો પમત્ર કૃષ્ણનગર પિયા પસનેમા પાસે આવેલ સ્વણીમ બઝાઝ શો રૂમમાં િવેશ કરી, શો-રૂમની
અંદર છિ ઉપરના ફોલ્સ સીલીંગ જીપ્સમ શીટ કુ લ દકિંમિ રૂપપયા ૪૫,૦૦૦/- િોડીને િોરી કરી લઇ ગયા
છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી વી.એમ.ગોહીલ િલાવે છે .
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આત્િહત્યા :-

સિાચાર યાદી નં.૧૫૪૪/૧૯

આનંદનગર : રસીકભાઇ િેમજીભાઇ પરમાર (ઉ.વ.૨૭)(રહે.શીવમ એપાટુ મેંટ ગ્રીન એકર ની સામે ઔડા
ના ગાડુ ન પાસે િહલાદનગર) એ અગમ્ય કારણસર િા.૧૦/૦૯/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૨/૩૦ વાગ્યાના સુમારે
એસ.જી.હાઇવે ખાિે આવેલ રાધે રે સ્ટોરન્ટ પાસે િેમની ગાડી માં પોિાની જાિે એસીડ પી લેિા, સારવાર
અથે િેમને િપન હોસ્પીટલ ખાિે દાખલ કયાુ હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િા.૧૧/૦૯/૨૦૧૯ સાંજના
૫/૪૫ વાગે ફરજ પર ના ડો.શ્રી એ િેમને મ ૃિ જાહેર કયાુ હિા. આ અંગે આનંદનગર પોલીસે અકસ્માિ
મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી મુનીરમહંમદ ઇસુબભાઇ િલાવે છે .

નરોડા : કવન અરપવિંદભાઈ પટેલ (ઉ.વ.૧૮)(રહે.આપશિવાદ એવન્ર્ુ શેલ્બી હોસ્પીટલની સામે હરીદશુન
િાર રસ્િા નરોડા) એ અગમ્ય કારણસર િા.૧૧/૦૯/૨૦૧૯ સાંજના ૫/૦૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે
ગળે ફાંસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે નરોડા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ
મ.સ.ઇ.શ્રી જયેન્રપસિંહ રૂપપસિંહ િલાવે છે .

ગોિતીપરુ : જીિેન્રભાઇ રાજુ ભાઇ િાવડા (ઉ.વ.૩૦)(રહે.શેઠ કોઠાવાળા વોરાની િાલી ઝુલિામીનારા રોડ
ઉપર ગોમિીપુર) એ આથીંક િંગીના કારણે િા.૧૧/૦૯/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૧/૪૫ વાગ્યાના સુમારે પોિાના
ઘરે ગળે ફાંસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે ગોમિીપુર પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની
િપાસ હે.કો.શ્રી અનોપપસિંહ દકશોરપસિંહ િલાવે છે .

વટવા : બાબુઅલી હમીદશા ફકીર (ઉ.વ.૪૮)(રહે.અહેમદીપાકુ િેમ કંડકટર ની પાછળ વટવા) એ અગમ્ય
કારણસર િા.૧૧/૦૯/૨૦૧૯ ના કલાક ૭/૩૦ વાગ્યા પહેલા કોઇપણ સમયે પોિાના ઘરે પંખા સાથે દુ પટ્ટો
બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે વટવા પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ
હે.કો.શ્રી મહેન્રભાઈ મગનભાઈ િલાવે છે .

ઇસનપરુ : પરષોત્તમલાલ માંગીલાલ મારવાડી (ઉ.વ.૪૨)(રહે.કૈ લાસનગર સોસાયટી, મહાવીર સ્કુ લની
પાછળ ઇસનપુર) એ અગમ્ય કારણસર િા.૧૦/૦૯/૨૦૧૯ રાિના ૮/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે
એસીડ પી લેિા સારવાર અથે િેમને એલ.જી.હોસ્પીટલ ખાિે દાખલ કયાુ હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન
િા.૧૧/૦૯/૧૯ સાંજના ૫/૫૫ વાગે ફરજ પરના ડૉ.શ્રી એ િેમને મ ૃિ જાહેર કયાુ હિા. આ અંગે ઇસનપુર
પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એન.જે.મારૂ િલાવે છે .

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