જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટેલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ંટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૭/૦૮/૨૦૧૮ સોમવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૫૩/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૧૯ ર્ેસ ર્રી, ૧૩ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૨૭ લીટર
દે શી દારૂ, ૫૮ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧૩ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દારૂ અને ૧ સ્કૂટર ર્બજે ર્ર્યક હતય. િેિજ જયગાર
ધારા હેઠળ ૧૨ ર્ેસ ર્રી ૭૫ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૧,૧૭,૫૯૦/- અને જયગારના સાધનો ર્બજે
ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૫૪/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૪૦ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પાસા હેઠળ ૧ વ્યક્ક્િની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

વાહન અકસ્માતમાં મ ૃત્ુાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૫૫/૧૮

નારોલાઃ નીલેશભાઇ જયંિીભાઇ પરિાર (રહે,પયષ્પિાલા સોસાયટી, પારસનગર બસ સ્ટેંડ વટવા ઇસનપયર
રોડ વટવા) એ િા.૨૬/૮/૧૮ નારોજ નારોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૧૮/૮/૧૮
ર્લાર્ ૮/૦૦ વાગ્યાના સયિારે ઇસનપયર વટવા રોડ મયખીની વાડી આગળ રોડ ઉપર અજાણ્યા રીક્ષા
ચાલર્ે રીક્ષા પયરઝડપે અને બેદરર્ારીથી ચલાવી નીલેશભાઇના મપિા જયંિીભાઈને ટક્કર િારિા ગંભીર
ઈજાઓ થિા સારવાર િાટે િેિને મસવીલ હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર
દરમ્યાન િા.૨૬/૮/૧૮ ર્લાર્ ૭/૫૫ વાગે જયંિીભાઇનય ં મ ૃત્ર્ય મનપજર્ય હતય. આ ગયનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી જે.બી.રાઠોડ ચલાવે છે .

દાઝી જતા મતૃ ્ાઃુ -

સમાચાર યાદી નં.૧૬૫૬/૧૮

અમરાઇવાડીાઃ સન્મયખભાઇ અિરિલાલ ડબગર (ઉ.વ.૬૦) (રહે.મસધ્ધનાથ એપાટક િેન્ટ પાસે બાગે
ફીરદોસ પોલીસ લાઇન મવભાગ-૨ ની અંદર જોગેશ્વરી રોડ અિરાઇવાડી) િા.૧૨/૮/૧૮ રાિના ૧૧/૩૦
વાગ્યાના સયિારે પોિાના ઘરે ચાલય પ્રાયિસિાં ર્ેરોસીન ભરિા હિા ત્યારે ભડર્ો થિા દાઝી ગયા હિા.
સારવાર િાટે એલ.જી.હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િા.૨૬/૮/૧૮
ર્લાર્ ૧૦/૪૦ વાગે િેિનય ં મ ૃત્ર્ય મનપજર્ય ં હતય. આ અંગે અિરાઇવાડી પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ
અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી રાજેન્રકયિાર આત્િારાિ ચલાવે છે .
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આતમહતયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૬૫૭/૧૮

ુ ાઃ ર્ૈ લાસબહેન વા/ઓ જયેશભાઇ વાઘેલા (ઉ.વ.૩૦) (રહે. વદાવન
વેજલપર
ંૃ
ફલેટ સત્યિ ફલેટની બાજયિા
વેજલપયર) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૬/૮/૧૮ ર્લાર્ ૧૧/૦૦ વાગ્યાના સયિારે પોિાના ઘરે એસીડ પી
લીધય હતય. સારવાર િાટે વા.સા.હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િેિનય ં
મ ૃત્ર્ય મનપજર્ય ં હતય. આ અંગે વેજલપયર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી
આઇ.ડી.પટેલીયા ચલાવે છે .

નાયબ પોલીસ ર્મિશનર,
ર્ંટ્રોલરૂિ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ ર્મિશનર વિી.
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