જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટેલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૯ શમનવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૬૩/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૧ કેસ કરી, ૩૨ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૧૯૯ લીટર દે શી
દારૂ, ૩૯ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧૯૦ તવાટટ ર ઇંગ્લીશ દારૂ, ૫૭ બબયર ટીન અને ૧ રરક્ષા કબજે કરી હિી.
િેમજ જુ ગાર ધારા હેઠળ ૨ કેસ કરી ૮ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૧૫.૧૪૫/- અને જુ ગારના સાધનો
કબજે કયાટ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૬૪/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુ લ
૧૨૫ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૫ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૧ વ્યક્તિની
અટકાયિ કરી હિી.

ચોરીઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૬૫/૧૯

કૃષ્ણનગરઃ જીવીબહેન િે પરષોિમભાઇ જેઠાભાઇ જોગાણી નાઓની પવધવા પત્ની (ઉ.વ.૬૫) (રહે. સત્ય
નારાયણ સોસાયટી રિનબા સ્કુ લ સામે ઠક્કરનગર રોડ કૃષ્ણનગર) એ િા.૩૦/૦૮/૧૯ નારોજ કૃષ્ણનગર
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે િા.૨૦/૦૮/૧૯ નારોજ જીવીબહેનને બાપાપસિારામ ચોક નજીક
અજાણ્યા ચાર પુરૂષોએ પૈસાનુ બંડલ બિાવી જીવીબહેન પાસેના સોનાની બંગડી નંગ-૨ રકમિ રૂપપયા
૧૫,૩૬૦/- અને સોનાની ચેઈન રકમિ રૂપપયા ૫૯,૦૦૦/- રૂમાલના પડીકામાં મુકાવી રરક્ષામાં બેસાડી
યુક્તિ-પ્રયુક્તિ કરી નજર ચુકવી ચોરી કરી જીવીબહેનને વેરા નજીક રરક્ષામાંથી ઉિારી નાસી ગયા હિા. આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી વી.એમ.ગોહીલ ચલાવે છે .

સોલા હાઈર્ોટક ઃ શીિલબહેન ઓમપ્રકાશ અગ્રવાલ (રહે. રડવાઇન હાઇલેન્ડ સાયન્સ સીટી સોલા) એ સોલા
હાઈકોટટ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે કે બે વષટ અગાઉથી િા.૨૮/૦૮/૨૦૧૯ સુધીના
સમયગાળા દરમ્યાન પોિાના ઘરે કામ કરિા આરોપી હરીશ મરિાભાઇ િબીયાડ (રહે. પસલ્વર ઓફ કોલેજ
સોલા) પોિાના ઘરમાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના અને રોકડ રૂપપયા મળી કુ લ રૂપપયા ૫,૯૫,૦૦૦/- મિાની
ચોરી કરી લઇ ગયો છે . આ ગુનાની િપાસ ચલાવે છે .
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આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૬૬/૧૯

સાબરિતીઃ (૧) સુરેશભાઈ મફાભાઈ રાવિ (રહે. પુનીિ સોસાયટી રાણીપ) એ અગમ્ય કારણસર
િા.૨૯/૦૮/૧૯ બપોરના ૧/૦૦ વાગ્યા પહેલા પોિાના ઘરે લાકડાની વળી સાથે સાડી બાંધી ગળે ફાસો
ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે સાબરમિી પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી
રમણજી રામાજી ચલાવે છે .

સાબરિતીઃ (૨) મપનશાકુ મારી વા/ઓ લોકેશ મીણા (ઉ.વ.૨૦) (રહે. પશલ્પા સોસાયટી રડ કેબબન સાબરમિી)
એ અગમ્ય કારણસર િા.૩૦/૦૮/૧૯ કલાક ૧૨/૪૦ વાગ્યા પહેલા પોિાના ઘરે છિના લોખંડના હુકમાં
દુ પટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે સાબરમિી પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ
અંગેની િપાસ પો.ઇ.શ્રી આર.એચ.વાળા ચલાવે છે .

એલીસબ્રીજઃ મનીષાબહેન વા/ઓફ કમલેશભાઈ જીિીયા (ઉ.વ.૨૯) (રહે. મહેનિપુરાના પાટીયા
શારદામંદીર સ્કુ લ સામે આંબેડકર કોલોની આંબાવાડી) એ અગમ્ય કારણસર િા.૩૦/૦૮/૧૯ કલાક ૧૧/૩૦
વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે પંખાના હુકમાં સાડી બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે
એલીસબ્રીજ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઇ.શ્રી પવટિપસહ વેચાિભાઈ ચલાવે છે .

અિરાઇવાડીઃ મનીષાબહેન ડો/ઓ દલપિભાઇ સોય (ઉ.વ.૧૯) (રહે. બ્લોક નં પી/૫૩/૧૦૧
મહાલક્ષ્મીનગર અમરાઇવાડી) એ અગમ્ય કારણસર િા.૨૯/૦૮/૧૯ સવારના ૯/૩૦ થી રાિના ૯/૧૫
વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના ઘરે પંખાના હુકમાં દુ પટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે
અમરાઇવાડી પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.આર.શમાટ ચલાવે છે .

રીવરફ્રં ટ ઈસ્ટઃ મુકેશભાઇ પટણી (ઉ.વ.૩૨) (રહે. નમટદાબેનની ચાલી ઓમનગર મેઘાણીનગર) એ અગમ્ય
કારણસર િા.૩૦/૦૮/૧૯ બપોરના ૧/૧૫ વાગ્યા પહેલા રરવરફન્ટ વાડજ િરફ દશામાના મંરદર સામે
નદીમાં પડી ડુબી જઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે રીવરફ્રંટ ઈસ્ટ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી આ
અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી મોિીભાઇ િળજાભાઇ ચલાવે છે .

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