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

તા.૨૧/૦૧/૨૦૧૯ સોમવાર
અમદાવાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૧/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૨૨ ર્ેસ ર્રી, ૨૨ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૭૩ લીટર
દે શી દારૂ ર્બજે ર્યો હિો. િેિજ જુગારધારા હેઠળ ૭ ર્ેસ ર્રી ૨૪ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા
૩૪,૦૨૦/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૨/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૭૩ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી ૯૩ મુજબ ૫ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

છે તરપીંડીની ફરીયાદાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૩૩/૧૯

સોલા હાઇકોર્ટ : ર્ૌશીર્ભાઇ ર્ાન્િીભાઇ દરજી (રહે.ઉિીયા બંગલોઝ સાયન્સ સીટી સોલા) એ
િા.૨૦/૦૧/૧૯ નારોજ સોલા હાઇર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૦૫/૭/૧૮ થી
િા.૨૯/૯/૧૮

સુધીના

સિયગાળા

દરમ્યાન

આરોપી

ુ ાઇ
હેિાંશભ

ઉફે

રાર્ેશ

પુડીર્ર

હાથી

(ઉ.વ.૫૩)(રહે.ઓફફસ નં-૨ મશવાલીર્ પ્લાઝા એસ.જી.રોડ) એ અલગ-અલગ ૯ ટીર્ીટના િેિજ પેર્ેજના
િળી કુલ રૂમપયા ૪,૪૭,૭૬૪/- ચુર્વેલ હોવા છિા, ર્ૌશીર્ભાઇની ટીર્ીટ ર્ેંસલ ર્રાવી, ટીર્ીટના પૈસા
પરિ િેળવી લઇ, ર્ૌશીર્ભાઇને ટીર્ીટ- પેર્ેજ ર્ે િે પૈર્ી ચુર્વેલ રૂપીયા પરિ નહી ચુર્વી ર્ૌશીર્ભાઇ
સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.જે.હણ
ુ ચલાવે છે .

નારણપરુ ા : ડાહીબહેન વા/ઓ મવશાલભાઈ પ્રજાપિી (ઉ.વ.૭૫)(રહે.મવવેર્નગર મવજયનગર રે લ્વે
ક્રોસીંગ પાસે નારણપુરા)એ િા.૨૦/૦૧/૧૯ ના રોજ નારણપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી
છે ર્ે િા.૧૭/૦૧/૨૦૧૯ ના ર્લાર્ ૧૧/૦૦ વાગ્યાના સુિારે પોિાના ઘરે બે અજાણ્યા પુરૂષ (૩૦ થી
૩૫ વષકના આશરાના) એ ભેગાિળી પોિાની ઓળખ સેલ્સિેન િરીર્ે આપી, સોના-ચાંદીના દાગીના
ધોઇ આપવાનુ ર્હી ડાહીબહેનની (૧) સોના ની ર્ંઠી ફર્િંિિ રૂમપયા ૫૨,૫૦૦/- (૨) સોનાની િગિાળા
ફર્િંિિ રૂમપયા ૩૦,૦૦૦/-(૩) એર્ જોડી સોનાની બુટ્ટી િથા એર્ સોનાની ચુની અને એર્ સોનાની મવિંટી
કુલ ફર્િિ રૂમપયા ૧૫,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા ૯૭,૫૦૦/- િિાના દાગીના િેળવી લઇ નાસી જઇ
ડાહીબહેન સાથે મવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.એચ.ચૌધરી
ચલાવે છે .
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સાયબર ક્રાઈમ : જયેશભાઈ મ ૂળજીભાઈ પરિાર (ઉ.વ.૨૪)(રહે. શીવલાલ ખ્રિસ્િી ની ચાલી અમ ૃિનગર
સોસાયટી ગલી નંબર-૧ ની સાિે બહેરાિપુરા) એ િા.૨૦/૦૧/૧૯ રોજ સાયબર ક્રાઇિ પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે ર્ે િા.૨૫/૮/૨૦૧૮ થી આજફદન સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન આરોપી (૧)
ફોન ર્રનાર પ ૂજા અને (૨) રોહીિ ગોગીયા (૩) મવજયા બેન્ર્ના ચેર્ ના ધારર્ (૪)પી.એન.બી.બેન્ર્ના
ચેર્ ના ધારર્ે ભેગાિળી જયેશભાઇને ફોન ર્રી રૂમપયા ૯,૦૦,૦૦૦/- ની લોન આપવાના બહાને મવશ્વાસિાં
લઈ લોન ઈન્સ્યોરન્સના ડીપોઝીટ ની સીર્યુરીટી પેટે, ફાઈનલ એન્ટ્રી પેટે એિ જુદા જુદા બહાને કુલ
રૂમપયા ૨,૨૨,૮૦૦/-િેળવી લઈ, ર્ોઇ રૂમપયા પરિ નહી ર્રી, જયેશભાઇ સાથે મવશ્વાસઘાિ અને
છે િરપીંડી ર્રી છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી વી.બી.બારડ ચલાવે છે .

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