જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટેલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૧૦/૦૭/૨૦૧૮ િંગળવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ તરફથી ર્રવાિાં
આવેલ પ્રશંસનીય/નોંધપાત્ર ર્ાિગીરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૩૦૮/૧૮

ુ પોલીસ સ્ટેશનઃ
વેજલપર
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િોબાઇલ ફોન તથા રોર્ડા નાણાના મદ્દુ ાિાલ સાથે એર્ આરોપીની ધરપર્ડ ર્રતી અિદાવાદ
શહેર એસઓજી ક્રાઇિબ્રાન્ચ
સંયક્ુ ત પોલીસ કમિશનરશ્રી તથા નાયબ પોલીસ કમિશનરશ્રી ક્રાઇિ બ્રાન્ચ અિદાવાદ
શહેર તથા િદદનીશ પોલીસ કમિશનશ્રી નાઓએ આગાિી રથયાત્રા અનુસધ
ં ાને િીલકત સંબધી બનેલ
ગુના શોધી કાઢવા તેિજ નાસતા ફરતા આરોપીઓને પકડવા આપેલ સુચના આધારે પોસઇ શ્રી
એન.એન.રબારી તથા પોસઇ શ્રી જે.કે.રાઠોડ તથા પોસઇ શ્રી એ.વી.શીયાળીયાની ટીિ સાથે પેટ્રોલીંગિાં
હતી. દરમ્યાન સાથેના હેડ કોન્સ. રાજેન્રકુિાર હીરાલાલ તથા પો.કો.જાહીદખાન મુનસફખાન નાઓએ
આપેલ બાતિી હકીકત આધારે ફતેવાડી ફારુક આઝિ સ્કુલ આગળથી આરોપી શાહરુખ ઉફે ગેબો s/o
ુ ાડી સોસાયટી, નળસરોવર
સુલેિાન સિા ઉવ.૨૦ ધંધો:િજુરી રહે,િ.નં.૭૯, નુરિોહિદ પાકક , જાંબવ
વસાહત, ફતેવાડી, અિદાવાદ વાળાને ઝડપી લેવાિાં આવેલ. જેની અંગઝડતી તપાસ કરતાં તેની
પાસેથી એક િોબાઇલ તથા રોકડા રૂ.૩૫૦૦/-િળી આવેલ. જેથી ઉપરોકત ઇસિ પાસેથી િળી આવેલ
મુદ્દાિાલ અંગેના બીલ અગર તો િાલીકીપણાના આધારભુત પુરાવા હોય તો રજુ કરવા જણાવતાં પોતાની
પાસે નહી હોવાનુ ં જણાવી ગલલાં તલલાં કરી કોઇ સંતોષકારક જવાબ આપેલ નહી જેથી કોઇ જગ્યાએથી
ચોરી કરી અગર તો છળકપટથી િેળવી લઇ આવેલાનો પાકો શક વહેિ જણાંતા એક િોબાઇલ
કક.રૂ.૫૦૦૦/- તથા રોકડા રૂ.૩૫૦૦/- િળી કુલ રૂ.૮,૫૦૦/- નો મુદ્દાિાલ સી.આર.પી.સી. કલિ ૧૦૨
મુજબ પંચનાિાં મવગતે તપાસ અથે કબ્જજે કરી આરોપીને આજરોજ તા.૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૮/૧૫
વાગે સી.આર.પી.સી. કલિ ૪૧ (૧) ડી મુજબ પકડી અટક કરવાિાં આવેલ છે .
આ આરોપી અગાઉ સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન તેિજ વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશનિાં ચોરીના
ગુનાઓિાં પકડાયેલ છે અને રાજકોટ ખાતે પાસા ભોગવી આવેલ છે .
ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન
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સરુ ક્ષા સેત ુ રથ :
“સાબરિતી કરવરફ્રંટ વેસ્ટ” પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારિાં સુરક્ષા સેત ુ રથનુ ં આયોજન કરી,
“સાબરિતી કરવરફ્રંટ વેસ્ટ” પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારિાં નાગરીકોને સુરક્ષા બાબતે િાગકદશકન આપવાિાં
આવ્યુ હતુ.

નાયબ પોલીસ કમિશનર,
કંટ્રોલરૂિ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કમિશનર વતી.
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