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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

ુ વાર
તા.૧૯/૧૦/૨૦૧૮ શક્ર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ તરફથી ર્રવાિાં
આવેલ પ્રશંસનીય/નોંધપાત્ર ર્ાિગીરી :-

સિાચાર યાદી નં.૨૦૩૮/૧૮

અિદાવાદ શહેરના મવમવધ મવસ્તારોિાંથી નવરાત્રી િહોત્સવ દરમ્યાન સ્ત્રીની ગરીિાને ન છાઝે
તેવ ંુ વતકન ર્રતા ૨૭૮ તેિજ દારુ પીધેલ ૪૩૮ ઈસિોને ઝડપી પાડતી પોલીસ
અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમમશનર શ્રી નાઓએ નવરાત્રી મહોત્સવ અન્વયે સમગ્ર અમદાવાદ
શહેરમાાં પાર્ટી પ્લોર્ટ, કલબો, શેરીઓમાાં ગરબાનુ ાં આયોજન થતુ ાં હોય આ દરમ્યાન સામાન્ય જનતા ભયમુકત
રીતે તહેવાર માણી શકે તથા સ્ત્રીઓની છે ડતીના બનાવો ન બને જેથી સ્ત્રીઓ સુરક્ષા અનુભવે તેમજ કાયદો
વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માર્ટે એકશન પ્લાન ઘડી કાઢી અમદાવાદ શહેરના મવમવધ મવસ્તારોમાાં સઘન
પેટ્રોલીંગ બાંદોબસ્ત જાળવી આવા કોઇ બનાવો ન બને તે માર્ટે સુચના કરે લ. જે આધારે સાંયક્ુ ત પોલીસ
કમમશનરશ્રી ક્રાઇમ બ્ાાંચ અને નાયબ પોલીસ કમમશનરશ્રી ક્રાઇમ બ્ાન્ચ નાઓશ્રી ના માગગદશગન હેઠળ
અમદાવાદ શહેરના તમામ પોલીસ સ્ર્ટેશનમાાં ડીકોય તથા બાંદોબસ્તની ર્ટીમોએ ખાણી પીણીના બજારો જાહેર
જગ્યાઓ તેમજ કલબો અને મવમવધ ગરબાવાળી જગ્યાઓએ વોચ ગોઠવેલ. તેમજ અમદાવાદના તમામ
પોસ્ર્ટેના અમધકારીઓ દ્વારા ગરબાના આયોજકો સાથે અવાર નવાર મુલાકાત કરી તહેવાર સારી રીતે ઉજવાય
તે સારૂ જરૂરી સુચનોનુ આદાન પ્રદાન કરી વ્યવસ્થા ગોઠવવાની તજવીજ કરી જેના ભાગ રૂપે ગરબાના
આયોજકોએ ટ્રાફીકની વ્યવસ્થાને ધ્યાને રાખી પોલીસ અમધકારીના સાંપકગ માાં રહી વાહન પાર્કિંગની શુ
વ્યવસ્થા ગોઠવી ટ્રાફીકની સમસ્યા મનવારે લ છે .
આ દરમ્યાન અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમગચારીઓએ ટ્રેડીશનલ ડ્રેશમાાં ડીકોય ગોઠવતા કુલ્લે:૨૭૮ ઈસમોને ઝડપી તેઓ મવરુધ્ધ સ્ત્રીની ગરીમાને ના છાઝે તેવા વતગન બદલ કાયદે સરા ગુનો રજીસ્ર્ટર
કરી તપાસ હાથ ધરવામાાં આવેલ છે .
દારૂની બદ્દી અંગે પણ ડ્રાઈવનુ આયોજન કરવામાાં આવેલ કે જેના ફળસ્વરૂપે ૪૩૮ ઈસમો દારુ
પીધેલ હાલતમાાં મળી આવતા અમદાવાદ પોલીસ કમગચારીઓએ તેઓ મવરુધ્ધમાાં પ્રોહી એકર્ટ અનુસધ
ાં ાને
ગુનો નોધી તપાસ હાથ ધરવામાાં આવેલ છે . આમ તા,૧૦/૧૦/૨૦૧૮ થી ૧૮/૧૦/૨૦૧૮ નવરાત્રી
મહોત્સવ દરમ્યાન ૨૭૮ ઈસમો મવરુધ્ધ સ્ત્રીની ગરીમાને ન છાઝે તે વતગન માર્ટે તેમજ ૪૩૮ ઈસમો મવરુધ્ધ
પ્રોહી એકર્ટ અનુસધ
ાં ાને ગુનો નોધી કાયદે સરની કાયગવાહી હાથ ધરવામાાં આયોજકોના સહયોગથી પોલીસ
સફળ રહેલ છે .
ુ ત પ્રયત્નથી શહેરમાાં શાાંમત પ ૂણગ માહોલમાાં
આમ પોલીસ અમધકારીઓ તેમજ આયોજકોના સાંયક
નવરાત્રીનો તહેવાર પાર પાડેલ છે .
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નાયબ પોલીસ કમમશનર,
કાંટ્રોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કમમશનર વતી.
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