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

તા.૦૪/૦૩/૨૦૧૯ સોમવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૪૧૧/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૧૬ ર્ેસ ર્રી, ૧૭ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૪ લીટર દે શી
દારૂ, ૧૬૮ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૪૩૨ બબયર ટીન અને સ્કૂટર ર્બજે ર્ર્યક હતય. િેિજ જયગાર ધારા હેઠળ ૩
ર્ેસ ર્રી ૧૬ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૩૫,૦૬૦/- અને જયગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૪૧૨/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૪૪ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પાસા હેઠળ ૩ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

ચોરીાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૪૧૩/૧૯

ગાયકવાડ હવેલીાઃ રં જનબહેન વા/ઓ મવજયભાઇ પરિાર (ઉ.વ.૩૯) (રહે.અયોધ્યાપયરી સોસાયટી
રણમયક્િેશ્વરની બાજયિા ભોજા િલાવડી રોડ નડીયાદ) િા.૦૩/૦૩/૧૯ ર્લાર્ ૧૧/૪૫ વાગ્યાના સયિારે
ઓટોરરક્ષાિાં બેસી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે રં જનબહેનની નજર ચયર્વી રરક્ષાિાં બેઠેલ પયરૂષોએ રરક્ષા
ચાલર્ની િદદગારીથી રં જનબહેનની બેગિાંથી સોનાની ચેઈન રર્િિ રૂમપયા ૬૫,૦૦૦/- અને રોર્ડ
રૂમપયા ૫૦૦૦/- ચોરી ર્રી રરક્ષાનો ગીયર વાયર તયટી ગયો છે િેિ ર્હી નવી ચાલી સાિે આવેલી લક્ષ્િી
ગયહ ઉધોગ પાસે રં જનબહેન ને રરક્ષાિાંથી ઉિારી નાસી ગયા હિા. આ અંગેની ફરીયાદ રં જનબહેન
પરિારે ગાયર્વાડ હવેલી પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી બી.એ.ચાવડા
ચલાવે છે .

સોનાની ચેઇન ખેચી તોડી લઇ ગયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૪૧૪/૧૯

એલીસબ્રીજાઃ જ્યોત્સનાબહેન વા/ઓ મવનોદભાઇ જૈન (ઉ.વ.૫૭) (રહે. નીશાપોળ ઝવેરીવાડ રીલીફરોડ
ય ) િા.૦૨/૦૩/૧૯ રાિના ૧૦/૦૦ વાગ્યાના સયિારે લો-ગાડક ન બી.આર.ટી.એસ.બસ સ્ટેન્ડ પાસે
ર્ાલયપર
કૃષ્ણ સોસાયટી સાિેથી એક્ટીવા ચલાવી પસાર થઈ રહ્યા હિા ત્યારે િોટર સાયર્લ ઉપર આવેલ પયરૂષે
જયોત્સનાબહેનના ગળાિાંથી સોનાની ચેઈન રર્િિ રૂમપયા ૫૦,૦૦૦/- ખેચી િોડી લઈ નાસી ગયો હિો.
આ અંગેની ફરીયાદ જયોત્સનાબહેન જૈને એલીસબ્રીજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોધાવી છે . આ ગયનાની
િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એચ.વી.ઘેલા ચલાવે છે .
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વાહન અકસ્માતમાં મ ૃત્ુાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૪૧૫/૧૯

“કે” ટ્રાફીક પોલીસ સ્ટેશનાઃ િહિદહનીફ ફિેિહિદ સંઘી (ઉ.વ.૪૦) (રહે.આબાદનગર અલ-હનીફીયા
પાર્ક પાસે નારોલ) એ “ર્ે” ટ્રાફીર્ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૩/૦૩/૧૯ સાંજના
૬/૦૦ વાગ્યાના સયિારે નારોલ આબાદનગર ર્લર ફેક્ટરી એહિદી િેડીર્લ સાિે ફોડક ર્ંપનીની આઈર્ોન
ગાડી નંબર જીજે ૦૧ એચએફ ૯૪૩૨ ના ચાલર્ે ર્ાર પયરઝડપે અને બેદરર્ારીથી ચલાવી િહિદહનીફ
સંઘીના પાંચ વષકના પયત્ર િહિદ ફરહાનને ટક્કર િારિા ગંભીર ઈજાઓ થિા િેન ય સ્થળ ઉપર મ ૃત્ર્ય
મનપજર્ય ં હતય. આ ગયનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી જી.જે.રાઓલ ચલાવે છે .

ઝાડ પડતા મતૃ ્ાઃુ -

સમાચાર યાદી નં.૪૧૬/૧૯

શહેરકોટડાાઃ સત્યનારાયણ બેચન િહંિો (ઉ.વ.૪૬) (રહે.અનાર એસ્ટેટ ફૃટ િાર્ે ટ નરોડા રોડ)
િા.૦૧/૦૩/૧૯ સાંજના ૭/૦૦ વાગ્યાના સયિારે અશોર્િીલ બી.આર.ટી.એસ. નજીર્થી પસાર થઈ રહ્યા
હિા ત્યારે િેિની ઉપર ઝાડ પડિા ગંભીર ઈજાઓ થિા સારવાર િાટે િેિને સીવીલ હોસ્પીટલિાં દાખલ
ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જ્યાં સારવાર દરમ્યાન િા.૦૩/૦૩/૧૯ ર્લાર્ ૧૧/૦૦ વાગે િેિનય ં મ ૃત્ર્ય મનપજર્ય ં
હતય. આ અંગે શહેરર્ોટડા પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એચ.એલ.જેબલીયા
ચલાવે છે .

આતમહતયા :-

સમાચાર યાદી નં.૪૧૭/૧૯

રીવરફન્ટ ઇસ્ટાઃ સંરદપ અશોર્ભાઇ િીક્ષા (ઉ.વ.૨૨) (રહે. અશોર્પયરા દયધેશ્વર ચાર રસ્િા પાસે દયધેશ્વર
રોડ) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૦૨/૦૩/૧૯ રાિના ૯/૧૫ વાગ્યાના સયિારે દયધેશ્વર બબ્રજ નીચે રરવરફન્ટ
વોર્ વે નજીર્ નદીિાં પડી ડયબી જઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે રીવરફન્ટ ઇસ્ટ પોલીસે અર્સ્િાિ
િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી મનશારઅહેિદ ઉસ્િાનિીયાચલાવે છે .

કષ્ૃ ણનગરાઃ રહિેશકયિાર શાંિીલાલ પટેલ (ઉ.વ.૩૩) (રહે.જીવન ટવીન બંગ્લોઝ જીવનવાડી સાિે
મનર્ોલ) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૦૩/૦૩/૧૯ સાંજના ૬/૦૦ વાગ્યાના સયિારે પોિાના ઘરે ઝેરી દવા
પી લીધી હિી. સારવાર િાટે િેિને સીવીલ હોસ્પીટલ લઈ જિા સારવાર દરમ્યાન િેિનય ં મ ૃત્ર્ય મનપજર્ય ં
હતય. આ અંગે કૃષ્ણનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી મવજય િારયિીરાવ
ચલાવે છે . સ

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