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

તા.૧૫/૧૧/૨૦૧૮ ગરૂુ વાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૨૯/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૪૪ ર્ેસ ર્રી, ૪૨ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૧૫૧ લીટર
દે શી દારૂ, ૧૮ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧ સ્કુટર અને ૧ િોટર સાયર્લ ર્બજે ર્ર્ુક હતુ. િેિજ જુગારધારા
હેઠળ ૪ ર્ેસ ર્રી ૧૨ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૨૨,૫૭૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક
હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૩૦/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૧૫૫ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી-૯૩ મુજબ ૨૬ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૧
વ્યક્ક્િની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૩૧/૧૮

વાડજાઃ રાજેશભાઇ નવનીિભાઇ પવાર (રહે.શ્રી ર્ો.ઓ સોસાયટી નારોલ) એ િા.૧૪/૧૧/૧૮ નારોજ
વાડજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૦/૧૦/૨૦૧૧ થી આજદીન સુધીના સિયગાળા
દરમ્યાન આરોપી (૧) ર્ંચન દત્તા ડાયરે ર્ટર (૨) રમવિંદ્રમસિંગ મસિંધમુ સિંગ ડાયરે ર્ટર (૩) ર્ે એસ. બાલ
ડાયરે ર્ટર (૪) દશરોજી િેનેજર અને (૫) િલયભાઇ એરીયા િેનેજર એ ભેગા િળી મનલર્ંઠ એવન્ર્ુ
પહેલો િાળ સી.ર્ુ શાહ ર્ોલેજની ગલી ઇન્ર્િટેક્ષ ર્ીિ ઇન્રાસ્ટ્રર્ટર & ડેવલોપિેન્ટ લી િથા સેર્ટર
ર્ોક્શશયલ એસ્ટેટ લી.િથા હેલ્પ ફાઇનાન્સ નાિની ર્ંપની ઇન્ર્િટેક્ષ ખાિે રાજેશભાઇ પવાર િથા સાહેદના
ર્ંપનીિાં ફફક્સ ડીપોઝીટ ર્રાવી પાર્િી મુદિે િળવાપાત્ર નાણા ૩,૦૦,૦૦૦/- િથા પાંચ િહીનાનુ
વ્યાજ રૂમપયા ૫૦,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૩,૫૦,૦૦૦/- નહી આપી મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી
છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જી.એન.સુથાર ચલાવે છે .
ુ ાઃ ભરિ ઓિપ્રર્ાશ ચૌહાણ (રહે.અખીલેશ સોસાયટી વેજલપુર રોડ) એ િા.૧૪/૧૧/૧૮ નારોજ
વેજલપર
વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િાહે િાચક/એપ્રીલ ૨૦૧૭ થી આજદીન સુધીના
સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી મનિકલ બજાજ (રહે.૭૦૮, સેરોન ર્ોમ્પલેક્ષ ફિેહગંજ વડોદરા) િથા ગાયત્રી
િહેિા નાઓએ ફહન્દી દૈ મનર્ પેપરિા “ટેમ્પરરી રે સીડેન્ટ પરિીટ (ટી.આર.પી) ઈન ર્ુરોપ” ની લોભાિણી
જાહેરાિ આપી િેઓની “વીજા સોલ્ર્ુશન ફોર ર્ુ” ના નાિથી આપી ભરિ ચૌહાણને િથા િેના મિત્ર શૈલષ
ે
પવાર નાઓને ર્ુરોપિા ટી.આર.પી. (ટેમ્પરરી રે સીડેન્ટ પરિીટ) અપાવવાના બહાને ભરિ ચૌહાણ
પાસેથી રૂમપયા ૪,૧૭,૦૦૦/- િથા શૈલેષ પુવારના આશરે રૂમપયા ૫,૦૦,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા
૯,૧૭,૦૦૦/- િેળવી લઈ આજદીન સુઘી ટી.આર.પી. નહી અપાવી મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે .
આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આર.ડી.રોહીિ ચલાવે છે .
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નીકોલાઃ બાબુભાઇ નાનજીભાઇ જેઠવા (રહે.િીરા પાર્ક નારાયણનગર ખોડીયારનગર) એ િા.૧૪/૧૧/૧૮
નારોજ નીર્ોલ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા ૨૧/૮/૧૮ થી િા.૦૭/૦૯/૧૮ સુધીના
સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧) રાર્ેશભાઇ િગનભાઇ પાનસુરી (રહે. શ્રીનાથ પાર્ક મવભાગ-બી
ઉિિનગર મનર્ોલ ગાિ રોડ) (૨) શીવાભાઇ ર્રશનભાઇ ગોહીલ (રહે. નીધી એપાટિેંટ રિનબા સ્કુલ
રોડ બદરીનારાયણ સોસાયટી પાસે ઠર્ર્રનગર) (૩) ફદપાભાઇ પેંઇનટર (રહે. ફહરાવાડી) એ ભેગા િળી
અલોર્ સોસાયટી િહાદે વનગરની બાજુિા વેરાનાર્ ર્ાઠે મનર્ોલ ખાિે બાબુભાઇ જેઠવા સાથે ઉપરોર્િ
વેપારીઓનુ એમ્રોડરીનુ કુલ રૂમપયા ૩૬,૬૧,૦૦૦/- િજુરીર્ાિ ર્ાિ નાણા નહી આપી મવશ્વાસઘાિ અને
છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી પી.જે.ખાંટ ચલાવે છે .

વાહન અકસ્માતમાં મ ૃત્યુ :-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૩૨/૧૮

નારોલાઃ નથુભા જીવુભા દરબાર (રહે.ચેપી રોગ હોસ્પીટલ સાિે પીરાણા રોડ બહેરાિપુરા) એ નારોલ
પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૪/૧૧/૧૮ બપોરના ૧/૦૦ વાગ્યાના સુિારે નારોલ
સરખેજ હાઇવે શ્રી નાથ હોટલ સાિેથી નથુભા જીવુભાનો ભત્રીજો પસાર થઈ રહ્યો હિો ત્યારે હોન્ડા સીટી
ર્ાર નંબર જીજે ૧ ર્ેડી ૭૧૪૨ ના ચાલર્ે ર્ાર પુરઝડપે અને બેદરર્ારીથી ચલાવી ટક્કર િારિા નથુભા
જીવુભાના ભત્રીજાને ગંભીર ઈજાઓ થિા િેન ુ મ ૃત્ર્ુ મનપજર્ુ ં હતુ. આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી જે.બી.રાઠોડ
ચલાવે છે .

દાઝી જતા મ ૃત્યુાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૩૩/૧૮

અમરાઇવાડીાઃ સુનીિાબહેન વા/ઓ મવજયભાઇ ગુપ્િા (ઉ.વ.૨૮) (રહે.જોગિાયાનગર અિરાઇવાડી)
િા.૭/૧૧/૧૮ રાિના ૮/૦૦ વાગ્યાના સુિારે બાળર્ો સાથે ફટાર્ડા ફોડિા હિા ત્યારે ફટાર્ડાના
િણખાથી પહેરેલ ર્પડાને આગ લાગિા દાઝી ગયા હિા. સારવાર િાટે એલ.જી.હોસ્પીટલિાં દાખલ
ર્રવાિાં આવ્યા હિા. જયાં સારવાર દરમ્યાન િા.૧૪/૧૧/૧૮ ર્લાર્ ૭/૦૦ વાગે િેિનુ ં મ ૃત્ર્ુ મનપજર્ુ ં
હતુ. આ અંગે અિરાઇવાડી પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી સી.પી.રાવ
ચલાવે છે .

આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી નં.૨૨૩૪/૧૮

ઇસનપરુ ાઃ અમપિિા ડો/ઓ ર્ાંમિભાઇ વાઘેલા (ઉ.વ.૨૦) (રહે.જોગેશ્વરી સોસાયટી મવભાગ-૨ ર્ંકુબા સ્કુલ
પાસે ઇસનપુર) એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૪/૧૧/૧૮ સાજના ૫/૪૫ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે
પંખાના હર્
ુ િાં દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે ઇસનપુર પોલીસે અર્સ્િાિ
િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી વાય.જી.િાથુર્ીયા ચલાવે છે .

નનકોલાઃ મવજયભાઇ પ્રેિજીભાઇ ડાભી (ઉ.વ.૨૮) (રહે. મશવ દશકન સોસાયટી િનિોહન ચાર રસ્િા મનર્ોલ)
એ અગમ્ય ર્ારણસર િા.૧૪/૧૧/૧૮ સવારના ૯/૨૫ વાગ્યા પહેલા પોિાના રહેણાંર્િાં લોખંડના હર્
ુ િાં
દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે મનર્ોલ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ
અંગેની િપાસ િ.સ.ઈ.શ્રી રાજેન્દ્રમસહ જસવંિમસહ ચલાવે છે .
નાયબ પોલીસ ર્મિશનર,
ર્ંટ્રોલરૂિ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ ર્મિશનર વિી.
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