જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૩૦/૦૩/૨૦૧૯ શમનવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૭૧/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૫૫ કેસ કરી, ૫૪ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૨૨૦ લીટર દે શી
દારૂ, ૧૦૬ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૦૩ તવૉટર ઇંગ્લીશ દારૂ અને ૦૧ સ્કુટર કબજે કર્ુુ હતુ. િેમજ જુગારધારા
હેઠળ ૦૪ કેસ કરી ૦૪ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૩૮,૪૯૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાુ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૭૨/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૨૧૬ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૧૬૪ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૦૮
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

લટ
ં ુ :-

સિાચાર યાદી નં.૫૭૩/૧૯

નરોડા : કૈ લાશબહેન ઉર્ફે પપિંન્કીબેન વા/ઓ દે વીલાલ કુમાવિ (ઉ.વ.૩૫)(રહે.પસલ્વર હેબીટેટ સોસાયટી
રોયલ હોટલની બાજુમા એસ.પી.રરિંગ રોડ વસ્ત્રાલ) િા.૨૯/૦૩/૨૦૧૯ બપોરના ૩/૪૫ વાગ્યાના સુમારે
નરોડા ગામ પંચાયિ પાસે થી ચાલિા પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે
પુરૂષ કૈ લાશબહેન ના ગળામાંથી સોનાનુ ં પેડલ સહીિનુ ં મંગળસુત્ર રકિંમિ રૂપપયા ૪૦,૦૦૦/- મિાનુ ં ખેંચી
િોડી લઇ નાસી ગયા હિા. આ અંગે કૈ લાશબહેન કુમાવિે નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ર્ફરીયાદ નોંધાવી છે .
આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.કે.મોરી ચલાવે છે .

ુ થી એસીડ પી જતા મ ૃત્ુઃભલ

સિાચાર યાદી નં.૫૭૪/૧૯

રાિોલઃ રે ણકુ ાબહેન મુન્નાભાઇ પ્રજાપપિ (ઉ.વ.૩૫) (રહે. સુમીનનગર વસ્ત્રાલ) એ િા.૧૭/૩/૧૯ બપોરના
૪/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે શરદી ખાસીની દવા લેવાને બદલે ભુલથી એસીડની બોટલમાંથી એસીડ
પી લીધુ હતુ. સારવાર માટે સીવીલ હોસ્પીટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન
િા.૨૯/૩/૧૯ કલાક ૬/૪૫ વાગે િેમનુ ં મ ૃત્ર્ુ પનપજર્ુ ં હતુ. આ અંગે રામોલ પોલીસે અકસ્માિ મોિ નોધી
આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એ.ઓ.ભરવાડ ચલાવે છે .
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આતિહતયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૭૫/૧૯

અિરાઇવાડીઃ મનોજ પ્રભુદાસ વણજારા (ઉ.વ.૨૯) (રહે. બજરં ગના છાપરાં સુખરામપુરા પોસ્ટ ઓર્ફીસ
સામે ગુલાબનગર રોડ) એ બેકારીથી કંટાળી િા.૨૯/૩/૧૯ રાિના ૮/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે
લોખંડની એંગલ સાથે દુપટ્ટો બાંધી ગળે ર્ફાસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી હિી. આ અંગે અમરાઇવાડી પોલીસે
અકસ્માિ મોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી મુકેશભાઇ જીવણભાઇ ચલાવે છે .

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