જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટેલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ંટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૧૭/૦૨/૨૦૧૯ રવિિાર
અમદાિાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૦૮/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૫૭ ર્ેસ ર્રી, ૪૦ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૬૬ લીટર
દે શી દારૂ, ૪૩૨ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧૨ ક્વાટક ર ઈંગ્લીશ દાર અને ૧ ર્ાર ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ
જુગારધારા હેઠળ ૩ ર્ેસ ર્રી ૧૬ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૨૦,૪૩૦/- અને જુગારના સાધનો
ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૦૯/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૮૦ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૧૧ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૨
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૩૧૦/૧૯

સોલા હાઇકોર્ટ ાઃ દદપર્ભાઇ દશરથભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૫૨)(રહે. કુંજ બંગલોઝ પંચિ થાળ પાછળ સાયન્સ
સીટી રોડ સોલા) િા.૧૬/૨/૧૯ બપોરના ૧/૦૦ વાગ્યાના સુિારે સોલા સાયન્સ સીટી રોડ એમ્પયાર
બીઝનેશ હબ નજીર્થી પોિાની ર્ાર ચલાવી પસાર થઇ રહ્યા હિા ત્યારે એર્ અજાણ્યો છોર્રો (૨૦ થી
૨૫ વર્કના આશરાનો) દદપર્ભાઇ પાસે આવી જણાવેલ ર્ે “ર્ાર્ા િિારી ગાડીિાંથી ઓઇલ ટપર્ે છે ” િેિ
ર્હી દદપર્ભાઇની નજર ચુર્વી િેિની ર્ારિાંથી ડોક્યુિેન્ટ િેિજ રોર્ડ રૂમપયા ૧,૨૫,૦૦૦/- સાથેનો
થેલો ચોરી ર્રી નાસી ગયો હિો. આ અંગેની ફરીયાદ દદપર્ભાઇ પટેલે સોલા હાઇર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.જે.હણ
ુ ચલાવે છે .

િાહન અકસ્માતમાં મ ૃત્ુાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૧૧/૧૯

ે ડાઈગ ર્ંપનીિાં
“કે” ટ્રાફીક પોલીસ સ્ર્ેશનાઃ (૧) િનોજકુિાર શીવલાલ યાદવ (ઉ.વ.૩૫) (રહે. ઝેડક્ષ
સુએઝ ફાિકની અંદર ગુલાબનગર દાણીલીિડા) િા.૧૬/૨/૧૯ રાિના ૯/૩૦ વાગ્યાના સુિારે મવશાલા
સર્ક લથી પીરાણા ચાર રસ્િા વચ્ચેથી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે અજાણ્યા વાહન ચાલર્ે વાહન પુરઝડપે
અને બેદરર્ારીથી ચલાવી ટક્કર િારિા ગંભીર ઈજાઓ થિા િનોજભાઈનુ સ્થળ ઉપર મ ૃત્યુ મનપજયુ ં
હતુ. આ અંગેની ફરીયાદ મ ૃત્યુ પાિનારના ભત્રીજા બબલુ અનંિકુિાર યાદવે “ર્ે” ટ્રાફીર્ પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી જી.જે.રાઓલ ચલાવે છે .
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“કે” ટ્રાફીક પોલીસ સ્ર્ેશનાઃ (૨) રિેશ ઉફે રાજુભાઈ ચાંદાજી રાઠોડ (ઉ.વ.૬૪) (રહે. ઠાર્ોરવાસ
રે વિીનગર નવુપરુ જેિલપુર ગાિ િાલુર્ો-દસક્રોઈ) િા.૧૫/૨/૧૯ રાિના ૯/૧૫ વાગ્યાના સુિારે
જેિલપુર તુલસી એસ્ટેટ સાિે રોડ ક્રોસ ર્રિા હિા ત્યારે અજાણ્યા એસ.યુ.વી.િહીન્રા ગાડીના ચાલર્ે
ગાડી પુરઝડપે અને બેદરર્ારીથી ચલાવી ટક્કર િારિા ગંભીર ઈજાઓ થિા રિેશ રાઠોડનુ સ્થળ ઉપર
મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ અંગેની ફરીયાદ મ ૃત્યુ પાિનારના ભાઈ ર્ેશરીમસહ રાઠોડે “ર્ે” ટ્રાફીર્ પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે નોધાવી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી જી.જે.રાઓલ ચલાવે છે .

બીજા માળથી પડી જતા મ ૃત્ુાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૩૧૨/૧૯

ુ રાત ્વુ નિવસિર્ીાઃ બાબુમસિંહ દહરામસિંહ ગેહલોિ (ઉ.વ.૪૫) (રહે.દક્રષ્ણાનગર મવભાગ-૧ ર્ોઝી હોટલ
ગજ
સાિે નારોલ) િા.૧૬/૨/૧૯ બપોરના ૨/૧૫ વાગ્યાના સુિારે ગુજરાિ યુમનવમસિટી એડિીન ટાવર ખાિે
બીજા િાળે રં ગવાનુ ર્ાિ ર્રિા હિા ત્યારે બીજા િાળે થી પડી જિા ગંભીર ઈજાઓ થિા સારવાર િાટે
વા.સા.હોસ્પીટલ ખાિે લઈ જિા ફરજ પરના ડૉશ્રીએ મ ૃિ જાહેર ર્યાક હિા. આ અંગે ગુજરાિ યુમનવમસિટી
પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.ર્ે.ઠાર્ોર ચલાવે છે .

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