જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા૨૯/૦૭/૨૦૧૯ સોિવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૭૩/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૧૦૩ કેસ કરી, ૮૭ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૮૦૫ લીટર
દે શી દારૂ, ૪૧ બોટલ ઈંગ્લીશ દારૂ, ૦૬ બબયર ટીન અને ૦૨ સ્કુટર કબજે કયાા હિા. િેમજ જુગાર ધારા
હેઠળ ૧૧ કેસ કરી, ૫૪ વ્યક્તિઓને ઝડપી રોકડ રૂપપયા ૫૬,૫૦૦/- અને જુગારના સાધનો કબજે કયાા હિા.

તર્ેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૭૪/૧૯

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૭૫ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૦૩ વ્યક્તિઓની અને પાસા હેઠળ ૦૧ વ્યક્તિની
અટકાયિ કરી હિી.

મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૭૫/૧૯

ગાયકવાડ હવેલી : રઝીયાબેગમ વા/ઓ ઇકબાલ ખાન (ઉ.વ.૭૦)(રહે.રીયઝહાઉસ બેંક ઓફ બરોડા
એ.ટી.એમ. પાસે નગરી બબલ્ડીંગ સામે આસ્ટોડીયા રોડ) એ િા.૨૮/૭/૧૯ નારોજ ગાયકવાડ હવેલી પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૧૭/૦૭/૨૦૧૯ ના કલાક ૯/૩૦ વાગ્યાના સુમારે પોિાના ઘરે
રઝીયાબેગમના મોબાઇલ ઉપર કોઇ અજાણ્યા ઇસમે ફોન કરી “ડેબીટ કાડા બંધ છે િે બાબિે ચાલુ કરાવવા
સારૂ િમારો કાડા નંબર િથા OTP નંબર આપો” િેમ કહેિા, રઝીયાબેગમ ને શક-વહેમ જિા ડેબીટ કાડા
નંબર કે OTP નંબર િથા બેંક ને લગિી કોઇપણ માહીિી આપેલ નહી િેમ છિા િેમના બેંક ખાિામાંથી
કુલ રૂપપયા ૨૫,૦૬૨/- ઉપાડી લઇ રઝીયાબેગમ સાથે પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.ઇ.શ્રી એન.એન.પરમાર ચલાવે છે .
સાયબર ક્રાઇમ : કકરીટભાઈ પટેલ (રહે. વસ્ત્રાપુર) એ િા.૨૮/૭/૧૯ ના રોજ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા.૦૪/૦૨/૨૦૧૯ થી આજકદન સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન આરોપી
(૧)આલોક સતશેના મો.નં. ૯૯૧૦૯૩૬૪૫૬ (૨) રમણદીપ શમાા મો.નં. ૮૫૮૬૯૫૭૦૨૫ (૩) જે.પી.પ્રજાપપિ
મો.નં.૯૯૧૦૫૨૭૭૫૯ ના ધારક િથા અલગ-અલગ એકાઉન્ટ નંબરોના ધારકોએ ભેગામળી કકરીટભાઇને
લાઈફ ઈન્સ્યોરન્સ પોલીસીના અગાઉ ભરે લ નાણા રીફંડ આપવાનુ ં જણાવી, અગલ-અલગ મોબાઇલ નંબરથી
ફોન કરી પવશ્વાસ અને ભરોસો આપી, અલગ-અલગ ચાર્જ પેટે કુલ રૂપપયા ૩૫,૪૨,૭૫૭/- ઓન લાઈન
ભરાવડાવી, પોલીસીના નાણા પરિ નહી આપી કકરીટભાઇ સાથે પવશ્વાસઘાિ અને છે િરપીંડી કરી છે . આ
ગુનાની િપાસ પો.સ.ઈ.શ્રી પી.સી.પસગરખીયા ચલાવે છે .
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સિાચાર યાદી નં.૧૨૭૬/૧૯

શહેરકોટડા : ચીમનલાલ રણછોડભાઇ પઢીયાર (ઉ.વ.૬૩)(રહે.પરીમલ પોઇન્ટ, મારૂિી પ્લાઝાની પાછળ,
બાપાપસિારામ ચોક રોડ, પવજય પાકા ની સામે, કૃષ્ણનગર)એ શહેરકોટડા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોંધાવી છે કે િા.૨૮/૦૭/૨૦૧૯ ના કલાક ૩/૦૦ વાગ્યાના સુમારે નરોડા રોડ પવજયમીલ ગલીમાં રોડ
ઉપર ઓટોરીક્ષામાં બેસી પસાર થઇ રહ્યા હિા દરમ્યાન ઓટોરીક્ષાનો ડ્રાઇવર િથા રીક્ષામા બેસલ
ે બે પુરૂષ
(૨૦ થી ૨૫ વષાના આશરાના) એ ભેગામળી કરક્ષા ઉભી રાખી, ચીમનલાલના ગળામાંથી સોનાની ચેઈન
ખેંચિા, ચીમનલાલે ચેઈન પકડી લેિા, અડધી ચેઇન િોડી ઝંટવી લઇ, રૂપીયા ૪૦૦/- મુકેલ પાકીટ અને
મોબાઇલ ફોન કકિંમિ રૂપપયા ૫,૦૦૦/- ઝંટવી લઇ, “અમને બધી વસ્તુ આપી દો” િેમ કહી છરીનો ઘા જમણા
હાથની કોણીએ મારી ઇજા કરી, ચીમનલાલની સોનાની વીંટી કકિંમિ રૂપપયા ૨૫,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપપયા
૭૦,૪૦૦/- મિાની લુટં કરી નાસી ગયા છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.એસ.પરમાર ચલાવે છે .

આત્િહત્યા :-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૭૭/૧૯

ખોખરા : શંકરભાઇ સોમાભાઇ ઠાકોર (ઉ.વ.૮૦)(રહે.બાલકૃષ્ણ સોસાયટી, લક્ષ્મીનારાયણ પાસે, ખોખરા)
નાઓ છે લ્લા ચારે ક વષાથી બીમાર હાલિમા હોઇ િા.૨૮/૦૭/૨૦૧૯ બપોરના ૩/૩૦ વાગ્યાના સુમારે
પોિાના ઘરે ગળે રૂમાલ બાંધેલ અને નીચે પડેલ બેભાન હાલિમાં મળી આવિા, સારવાર અથે િેમને
એલ.જી.હોસ્પીટલમાં લઇ જિાં ફરજ પરના ડૉ.શ્રી એ િેમને મ ૃિ જાહેર કયાા હિા. આ અંગે ખોખરા પોલીસે
અકસ્માિ મોિ નોંધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આર.પી.મકવાણા ચલાવે છે .

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