જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
ુ વાર
તા.૨૨/૦૩/૨૦૧૯ શક્ર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૧૯/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૧૦૬ કેસ કરી, ૯૬ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૨૫૨ લીટર
દે શી દારૂ, ૭૪ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૬૩ તવાટટ ર ઈંગ્લીશ દારૂ, ૪ બબયર ટીન, ૧ મોટર સાયકલ અને ૨ સ્કુટર
કબજે કયાટ હિા. િેમજ જુગારધારા હેઠળ ૬ કેસ કરી ૨૯ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૮૦,૬૨૦/- અને
જુગારના સાધનો કબજે કયાટ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૨૦/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૯૯૮ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૩૬ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૩
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

લટ
ં ુ ની ફરીયાદઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૨૧/૧૯

એરપોટક ઃ પ્રપવણાબહેન વા/ઓફ જીિેન્દ્રભાઈ ભાવસાર (ઉ.વ.૫૫) (રહે. દે વભુમી ફ્લેટ બીજો માળ દે વસાનો
ુ ) િા.૨૧/૦૩/૧૯ રાિના ૮/૧૫ વાગ્યાના સુમારે હોટલ આશ્રય
પાડો સ્વાપમનારાયણ મંદીર રોડ કાલુપર
ઈન સામેથી એકટીવા ચલાવી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે પુરૂષ
પ્રપવણાબહેનના ગળામાંથી સોનાની ચેઈન કકમિ રૂપપયા ૪૫,૫૦૦/- ખેચી ઝંટવી લુટં કરી લઈ નાસી ગયા
હિા. આ અંગેની ફરીયાદ પ્રપવણાબહેન ભાવસારે એરપોટટ પ્લીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.બી.પ્રજાપપિ ચલાવે છે .

નવજાત ભ ૃણ િળી આવવા બાબતઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૨૨/૧૯

અિરાઈવાડીઃ િા.૨૧/૦૩/૧૯ કલાક ૭/૦૦ વાગ્યાના સુમારે અંબબકાનગરના નાકે કચરાના ઠગલામાંથી
ૃ મળી આવિા અમરાઈવાડી પોલીસે અજાણી વ્યક્તિ પવરૂધ્ધ ગુન નોધી આ અંગેની િપાસ
નવજાિ ભણ
પો.સ.ઈ.શ્રી એ.આર.ચૌધરી ચલાવે છે .

આત્િહત્યાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૨૩/૧૯

વાસણાઃ ઉષાબહેન વા/ઓ મહેશભાઇ ઠાકોર (ઉ.વ.૨૯) (રહે.કંિાનનગર છાપરાં જોગણીમાિાના મંકદર
પાસે સોરાઇનગર વાસણા) એ િા.૨૧/૦૩/૧૯ બપોરના ૪/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે છિની
લોખંડની પાઇપ સાથે દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે વાસણા પોલીસે અકસ્માિ
મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ વાસણા પોલીસ ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ કપમશનર,
કંટ્રોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કપમશનર વિી.
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