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

તા.૦૪/૧૦/૨૦૧૮ ગરૂુ વાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૩૬/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૬ ર્ેસ ર્રી, ૪૧ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૪૭ લીટર
દે શી દારૂ, ૩૩૧ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૧ સ્કૂટર અને ૧ રીક્ષા ર્બજે ર્રી હિી. િેિજ જુગાર ધારા હેઠળ ૫
ર્ેસ ર્રી ૨૦ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૪૮,૨૯૫/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૩૭/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૯૮ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૯ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૯
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૩૮/૧૮

સોલા હાઈકોર્ટ ાઃ ગોપીરાજ રજનીર્ાંિ બ્રહ્મભટ્ટ (રહે. ર્ાલીન્દી બંગલો ગુલાબ ટાવર રોડ થલિેજ) એ
િા.૩/૧૦/૧૮ નારોજ સોલા હાઈર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૭/૯/૧૮ થી
આજદીન સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન સોલા ર્ાગીલ પેટ્રોલ પંપ પાસે આયકગ્રાન્ડ ક્લબની બાજુિાં પાિ
ગ્લોરી-૨ ખાિે આરોપી (૧) રાજેશભાઇ પ્રમવણભાઇ બ્રહ્મભટ્ટ અને (૨) નીયાબેન રાજેશભાઇ બ્રહ્મભટ્ટ (બન્ને
રહે. મનરાંિ િહાલયા-૨ અનુરાગ બંગલો સાયન્સ સીટી રોડ સોલા) એ ભેગા િળી દુર્ાન વેચાણ આપવાનુ ં
નક્કી ર્રી િેની અવેજ પેટેના રૂમપયા ૨૯,૦૦,૦૦૦/- િેળવી લઇ દુર્ાનનો વેચાણ દસ્િાવેજ નહી ર્રી ર્ે
નાણાં પરિ નહી આપી મવશ્વાસઘાિ અને છે િરમપિંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.આર.રાઠોડ
ચલાવે છે .

રામોલાઃ જીતુભાઇ રિેશભાઇ રાજપુિ (રહે.હરભોળાનાથપાર્ક ને.હા.નં-૮ ઓઢવ) એ િા.૩/૧૦/૧૮ નારોજ
રામોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૦૭/૦૨/૦૬ થી િા.૦૩/૧૦/૧૮ સુધીના
સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧) અબ્બાસઅલી િહિદિીયા સૈયદ (૨) કુલશનબીબી હસ
ુ ેનિીયા સૈયદ
(૩) બીબીશાબ િહિદિીયા સૈયદ (૪) ઇર્બાલબીબી િહિદિીયા સૈયદ (૫) સાજીદઅલી અબ્બાસઅલી
સૈયદ (િિાિ રહે. રાિોલ) એ ભેગા િળી જિીન વેચાણ આપી રૂમપયા ૪૧,૫૬,૫૦૦/- િેળવી લઇ
જિીનનો વેચાણ દસ્િાવેજ નહી ર્રી ર્ે નાણાં પરિ નહી આપી મવશ્વાસઘાિ અને છે િરમપિંડી ર્રી છે . આ
ગુનાની િપાસ િ.સ.ઇ.શ્રી િનુભાઇ વીરાભાઇ ચલાવે છે .
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નનકોલાઃ દક્ષ શૈલેષભાઇ પટેલ (રહે. સરીિાનગર સોસાયટી ઇન્જજીિ સોસાયટી સાિે મનર્ોલ) એ
િા.૩/૧૦/૧૮ નારોજ મનર્ોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૦/૪/૧૮ સાજના ૭/૦૦
વાગ્યાના સુિારે અજાણ્યો પુરૂષ દક્ષ પટેલના ઘરે આવી જણાવેલ ર્ે આવી હુ સંદીપ જોષીનો મિત્ર છુ
અને સંદીપ જોષીએ િોર્લ્યો છુ અને િારે િિારો ર્ેિેરો ભાડે લઇ જવાનો છે િેિ ર્હી મવશ્વાસિા લઇ
દક્ષ પટેલનો ર્ેનોન ર્ંપની નો ૧૩૦૦-ડી િોડલ ર્ેિેરો કર્િિ રૂમપયા ૩૫,૦૦૦/- એર્ કદવસ િાટે ભાડે
લઇ જઇ આજ દીન સુધી ર્ેિેરો પરિ નહી આપી મવશ્વાસઘાિ અને છે િરમપિંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઇ.શ્રી પી.જે.ખાંટ ચલાવે છે .

બેદરકારીના લીધે મ ૃત્ુાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૩૯/૧૮

નારોલાઃ મવક્રિભાઇ હરજીિભાઇ ગોપેલ (રહે.અમિથી એવન્યુ, વેદીર્ા રે સીડેન્સી સાિે નારોલ) એ નારોલ
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે અમિથી એવેન્યુના મુખ્ય દરવાજાનુ બાંધર્ાિ નબળુ હોઈ
અમિથી એવેન્યુના બીલ્ડર (૧) ગુણવિભાઇ શાહ (૨) આશીવાકદભાઇ શાહ (૩) આર્ાશભાઇ શાહ અને
(૪) પરાગભાઇ શાહ નાઓને દરવાજા બાબિે અવાર-નવાર જાણ ર્રે લ છિા દરવાજો કરપેરીંગ ર્ે
બાંધર્ાિ નહી ર્રાવી બેદરર્ારીના લીધે િા.૦૨/૧૦/૧૮ સાજના ૬/૦૦ વાગ્યાના સુિારે ફલેટના
છોર્રાઓ િેઇન ગેટના આગળ ત્રણ ચાર નાના છોર્રાઓ રિિા હિા ત્યારે ફલેટનો લોખંડનો િેઇન ગેટ
કદવાલ સાથે નાના છોર્રાઓ પર પડિા મવક્રિભાઇ હરજીિમસિંહ ગોહેલના પુત્ર અનુજ
ં (ઉ.વ.૪) ને ગંભીર
ઈજાઓ થિા વા.સા.હોસ્પીટલિાં દાખલ ર્રવાિાં આવ્યો હિો. જયાં સારવાર દરમ્યાન રાિના ૮/૧૦
વાગે િેન ુ મ ૃત્યુ મનપજયુ ં હતુ. આ ગુનાની િપાસ પો સ.ઇ.શ્રી જે.બી રાઠોડ ચલાવે છે .

આતમહતયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૯૪૦/૧૮

આનંદનગરાઃ મપ્રિીબહેન વા/ઓ પંર્જભાઈ ખત્રી (ઉ.વ.૩૮) (રહે. મનરાલી ફ્લેટ વસ્ત્રાપુર રે લ્વે ફાટર્
પાસે વેજલપુર) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૩/૧૦/૧૮ ર્લાર્ ૧૧/૩૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે
પંખાના હર્
ુ િાં દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે આનંદનગર પોલીસે અર્સ્િાિ
િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એસ.ર્ે.બારડ ચલાવે છે .

મેઘાણીનગરાઃ ર્ાિનીબહેન ભોયુ દયાનંદ મિવારી (ઉ.વ.૨૫) (રહે. જય ખોડીયારનગર ખુભાજીની ચાલી
પાસે રાિેશ્વર િેઘાણીનગર) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૩/૧૦/૧૮ બપોરના ૧/૩૦ વાગ્યાના સુિારે
પોિાના ઘરે લોખંડની પાઈપ સાથે દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે
િેઘાણીનગર પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી નવનીિકુિાર હસમુર્ખલાલ
ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ ર્મિશનર,
ર્ંટ્રોલરૂિ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ ર્મિશનર વિી.
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