જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૯ સોિવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૮૨/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૧૨૧ કેસ કરી, ૧૦૭ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૪૭૭ લીટર
દે શી દારૂ, ૮૧ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૧૮૨૮ તવૉટર ઇંગ્લીશ દારૂ, ૦૧ કાર, ૦૧ રીક્ષા અને ૦૧ મોટર સાયકલ
કબજે કર્યુ હતય. િેમજ જયગારધારા હેઠળ ૦૮ કેસ કરી ૩૬ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૪૧,૦૯૦/- અને
જયગારના સાધનો કબજે કયાુ હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૫૮૩/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મયજબ કયલ
૧૨૪૦ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી ૯૩ મયજબ ૮૭ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૦૨
વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સિાચાર યાદી નં.૫૮૪/૧૯

સાયબર ક્રાઈિ : ડૉ.શાલીની રાજકયમાર પાંડીયન(ઉ.વ.૪૪)(રહે.શરણમ-૧૦, પ્રહલાદનગર) એ
િા.૩૧/૦૩/૧૯ ના રોજ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૨૭/૦૩/૨૦૧૯
બપોરના ૩/૦૦ થી િા.૨૮/૦૩/૨૦૧૯ સાંજના ૭/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન આરોપી (૧) મોબાઇલ નંબર
૭૪૩૬૯૭૮૮૨૩ થી રાહલ
ય સતશેના નામથી વાિ કરનાર (૨) ૭૪૩૬૯૭૮૮૨૬ પરથી વાિ કરનાર રોહન
નામ ની વ્યક્તિ િથા (૩)નવીનકયમાર નામની વ્યક્તિ એ ભેગામળી ડૉ.શાલીની ને “Lakme Salon” ની
ખરાબ સપવિસ પેટે વળિર આપવાનય ં જણાવી, ડૉ.શાલીની ના ICICI બેંકના ખાિાની પવગિો મેળવી
ઓનલાઈન ટ્રાન્જજેકેશન કરી, ડૉ.શાલીની પાસેથી OTP નંબર મેળવી, િેઓની સંમિી વગર િેમના બેંક
એકાઉન્જટમાંથી કયલ રૂપપયા ૧,૩૭,૦૨૩/- મેળવી લઇ, પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગયનાની
િપાસ પો.ઇ.શ્રી વી.બી બારડ ચલાવે છે .

સોનાની ચેઇન ખેંચી તોડી લઇ ગયા :-

સિાચાર યાદી નં.૫૮૫/૧૯

ય ર જી: ભરયચ)
વાસણા : રાજેન્જરભાઈ ઈન્જરવદન મણીયાર (ઉ.વ.૫૨)(રહે.અક્ગ્નહોત્રી ખડકી ઢોળ િા: જંબશ
િા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૭/૩૦ વાગ્યાના સયમારે િીથુ બંગ્લોઝ હહરે નભાઈ દોષીના દવાખાના ની
સામે રોડ ઉપરથી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે પયરૂષ રાજેન્જરભાઇના
ગળામાંથી સોનાની ચેઈન હકિંમિ રૂપપયા ૫૦,૦૦૦/- મિાની ખેંચી િોડી લઇ નાસી ગયા છે . આ અંગેની
ફરીયાદ રાજેન્જરભાઇ મણીયાર એ વાસણા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી છે . આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી
એસ.બી.ચૌધરી ચલાવે છે .
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દરીયાપરુ : અશોકકયમાર નવલમલ શાહ (ઉ.વ.૬૨)(રહે.બાલાજી રે સીડન્જસી રામબાગ રોડ સાબરમિી)
િા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૭/૧૫ વાગ્યાના સયમારે દહરયાપયર કીકા ભટ્ટની પોળ નજીક રોડ ઉપરથી
પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ એક પયરૂષ (૩૦થી ૩૫ વષુના આશરાનો)
અશોકકયમાર ના ગળામાંથી સોનાની પેડલ સહહિની ચેઈન હકિંમિ રૂપપયા ૭૫,૦૦૦/- મિાની ખેંચી િોડી
લઇ નાસી ગયો છે . આ અંગેની ફરીયાદ અશોકકયમાર શાહ એ દરીયાપયર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે નોંધાવી છે .
આ ગયનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી એસ.એ.પાટીલ ચલાવે છે .

નાયબ પોલીસ કપમશનર,
કંટ્રોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કપમશનર વિી.
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