જનસંપક અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ટલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦,૨૫૬૩૦૩૦૦,૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૩/૭/૨૦૧૪

ુ વાર
ધ

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૯૦૨/૧૪

yauvaana Anao sauMdr doKavaDI CaokrIAaonao ibaBa%sa maosaoj Anao kaola krI horana krtao soaksa maonaIyaak
k`a[ma ba`ancanaI JpTmaa
સં ુ ત પોલીસ કિમશન ી

ાઈમ

ા ચ તથા નાયબ પોલીસ કિમશનર

ી

ાઈમ

ા ચનાઓની

ુ
ચના
હઠળ અને મ.પો.કિમ. ી સાયબર ાઈમ સેલ અમદાવાદ શહરનાઓના માગદશન હઠળ સાયબર સેલના
પોલીસ ઈ પે ટર

ી એચ.એ.રાઠોડ સાહબનાઓની

ુ
ચનાથી

.એમ. ડ

પો.સ.ઈ સ. નાઓએ અમદાવાદ

શહરમાં સારા ઘરની છોકર ઓને ફોન તથા મેસેજ કર િમ તાની લાલચ આપી તથા બભ સ માંગણીઓ કરતા
ઈસમ

ુ
કાશ સ/ઓ રામઅવતાર શમા ઉ.વ.૨૨ રહવાસી હાલ:- હ ભાઈ
દસાઈના મકાનમાં લીબટ ભગતના

ુ અ’વાદ
છાપરા વ તક ચાર ર તા પાસે નવરં ગ રા

ુ રહ. બાસવાડા રાજ થાન નાને પકડ પાડલ છે અને
ળ

તેની પાસેથી પાંચ મો.ફોન થા આઠ સીમકાડ^ તથા તેને મેળવવા માટ વાપરલ ુ લીકટ ઈલે શન કાડ તથા
ાઈવ ગ લાયસ સની ઝેરો
ાઈમ

નકલો તથા લેપટોપ કબ કરલ છે .

ા ચ ખાતે દાખલ થયેલ ફર યાદમાં ફર યાદ એક

ઈસમ નોકર મેળવવા ગયેલ અને તેઓએ નોકર ની ના પાડલ
મેસેજ કરલ અને આ નંબર રાજ થાન બાંસવાડાનો હોવા ુ ં
ટ મ મોકલી તપાસ કરાવતા મળ આવેલ નહ અને
સીમકાડ પણ બંઘ કર દ ઘેલ અને આ ડો
સદર ઈસમ

િત ઠ ત

ૃ મ હલા હોય આ
ત

બાબતની અદાવત

ણવા મળે લ

યાને રાખી બભ સ

ઈસમની રાજ થાન બાંસવાડા ખાતે

મો.નંબરથી ફર યાદ બેનને ફોન કરવામાં આવેલ તે

ુ ટ ઉપર તેણે અ ય ડમીકાડ પણ લીઘેલ હતા.
મે

ાઉ ડ એ ડ હ પી તથા ચોકોડન તથા બેકસ પોઈ ટ ખાતે કક તથા બેકર

બનાવવાની નોકર કરતો હતો અને સદર જ યાએ

છોકર ઓ કક નો ઓડર આપતી તેઓનો મો.નંબર મેળવી

આ નંબર ઉપર ડમી નંબરથી િમ તાની લાલચ આપતા મેસેજ કરતો અને જો છોકર એઓ સામેથી જવાબ ન
આપે તો બભ સ માંગણી કરતા મેસેજ તથા ફોન કરતો આ ઉપરાંત આ ઈસમ તેની કહવાતી પ ની સાથે રહતો
હોય આ કહવાતી પ ની
બહાર બી

ુ દ ુ દ હો પીટલમાં નસ તર ક નોકર કરતી હોય તેના મોબાઈલમાંથી તેની

ટાફ નસના નંબર લઈ તેને પણ બભ સ મેસેજ તથા ફોન કરલ

કર છે અને તપાસમાં લીઘેલ કોલડ ટ સમાં આ બાબતની

ણ

ુ
બાબતની ક લાત
આ ઈસમ

ુ ટ થાય છે અને સદર ઈસમના િપતા રાજ થાન
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ખાતે બી.એસ.એન.એલ માં નોકર કર છે આ ઈસમ પાસે મળે લ અ ય બી

સીમકાડની િવગતો મંગાવી

આગળની વ ું તપાસ હાથ ઘરલ છે .
ુ પનો વેચાણ કરવા આવતાં

ુ
જરાત
રાજય ના ધાનેરા શહરથી ઘરફોડ ચોર કરલ વોડાફોન ની ર ચા
આરોપીને

ુ ામાલ સાથે પકડ પાડતી અમદાવાદ શહર ાઇમ

અમદાવાદ શહર
.એચ.સરવૈયા નાઓની

ાઇમ

ા ચ

ા ચ ના ઉ ચ પોલીસ અિધકાર

ુ
ચનાથી
પોલીસ સબ ઇ સ

ી ઓ તથા પોલીસ ઇ સ

ી

તથા પો.સબ ઇ સ

ી

ી વી.એચ. ડ

સી.બી,.ગાિમત તથા ટ મના માણસો અમદાવાદ શહર માં કાયદો અને યવ થા

ળવણી સા પે ોલ ગમાં

નીકળે લ હતા દર યાન ફરતા ફરતા રામદવનગર ચાર ર તા ખાતે આવતાં સાથેના હડ.કો સ ભગવાનભાઇ
મસાભાઇ તથા હડ.કો સ કર ટિસહ હર િસહ નાઓને મળે લ બાતમી આધાર રામદવનગર ચાર ર તા
ખાતેથી આસીફ @
શહર તા.ધાનેરા

ુ
ુ
મરા
સ/ઓ ર લભાઇ

ુ
સલા
ઉ.વ.૧૯ રહ,

ુ
ુ ધાનેરા
પર
માકટ પાછળ લાધા રા

.બનાસકાંઠા ને અટકાવી તપાસ કરતાં તેની પાસેથી વોડાફોન ફોન કંપનીની .૭૦ ના

દરની ુ પન નંગ-૧૧૬૬ તથા .૧૭ ના દરની ુ પન નંગ-૧૩૫૦ તથા . ૦૫ ના દરની ુ પન નંગ-૫૨૫૦
મળ

ુ લે

.૧,૩૦,૮૨૦/ ની મ ાની

ુ પનો મળ આવેલ

ગે પકડાયેલ ઇસમને િવ ાસમાં લઇ

ુ
છપરછ
કરતાં તે તથા આકાશ વણકર રહ, ડ સા બં ે મળ આજથી દોઢ-બે માસ પહલાં ધાનેરા શહરમાં
ઇ

થ શોિપગ સે ટર માં આવેલ બાબા રામદવ સે સ એજ સી નામની ુ કાન ુ તા

કર તેમાંથી વોડાફોન કંપનીની

ુ ા ુ દા દરની ર ચા

ડટાકાડ િવગેરની ચોર કરલ હોવાની હક કત જણાવેલ છે .
૫૨/૧૪ ઇ.પી.કો.કલમ ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦

ુ
જબનો

ુ પનો તથા કો

ુ
ટર

ુ

તોડ શટર

ુ સી.પી. .ુ તથા ડ ગલ

સબંધે તપાસ કરતાં ધાનેરા પો. ટ.ફ. .ુ ર.નં.

ુ હો દાખલ થયેલ હોવાની હક કત જણાય આવેલ છે .

મજ ુ ર ઇસમે અ ય ચોર ઓ કરલ હોવાની શંકા જતી હોય તે દશામાં હાલ તપાસ

ર છે .

eklavya saaofTvaor Wara vaahna caaorInaa gaunhanaao Baod ]kolaayaao “KaoTa naMbar ]pr vaahna forvatao
vaahna caaor” k`a[ma ba`ancanaa haqao JDpayaao

tajotrmaaM k`a[ma ba`ancanaa naayaba paolaIsa kimaSnarEaI ihmaaMSau SauklaanaaAaonaa
isaQaa maaga^dSa^na hozL k`a[ma ba`ancanaa paolaIsa kma^caarI paolaIsa kaonsTobala idlaIpBaa[ zakaornaa Wara
eklavya saaofTvaor ivaksaavavaamaaM Aavaola Anao Aa saaofTvaor k`a[ma ba`ancanaa tmaama paolaIsa
AiQakarIÀkma^caarIAaonaa enD/aoyaD maaobaa[la faonamaaM kaya^rt krvaamaaM Aavaola jo AnausaMQaanao ]prI
AiQakarIAaonaI saucanaa maujba paolaIsa saba [nspokTr jo.ena.Jalaa tqaa skvaaoDnaa maaNasaao vaTvaa
ivastarmaaM poT/aolaIMga frI vaahna caokIMganaI kaya^vaahI krta hta Aa drmyaana saaqaonaa pao.kao. Aimat
jIsaahoba naaAaonao ek vaahna caalaknaa maaoTr saayakla ]pr laKola naMbar baabato SaMka jta toAaoe
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turtj paotanaI pasaonaa eklavya saaofTvaornaa maaQyamaqaI Aa naMbar cakasata vaahna caalaknaa kbjanaa
ihrao haonDa sPlaonDr Plasa maaoTr saayaklanaI naMbar Plao T ]pr laKola naM.GJ-01-ME-9954 naao enafIlD
baulaoT maaoTr saayaklanaao naMbar haovaanauM jnaata turt j pao.sa.[. jo.ena.Jalaa naaAaoe vaahna
Qaark p`kaSaBaa[ gaaopalaBaa[ caunaara ]va.20 rho.KaoiDyaar maatanaI vaava saamaoÊ AaidvaasaInaa Capra
vaTvaa gaama Amadavaadnaa kbjanauM GJ-01-ME-9954 maaoTr saayakla ik.ru.30Ê000À¹ nauM gaNaI CRPC
102 maujba kbjo krI QaaorNasar kaya^vaahI haqa Qaro la Co Aa baabato p`kaSaBaa[ caunaaranaI GainaYz
puCprC krtaM Aa vaahna toNao AZIek vaYa^ pholaa AaoZva ivastarmaaMqaI caaorI krI laavaola htao Anao
tonaao mauL naMbar badlaI DuPlaIkoT naMbar lagaavaola haovaanaI kbaulaat krola Co. Aa maaoTr saayakla baabato
AaoZva pao.sTo.maaM f.gau.r.naM.684À2011 [pIkao klama 379 maujbanaao gaunhao naaoMQaayaola Co. Aa
baabatnaI vaQau kaya^vaahI saaru AaoZva pao.sTo.nao jaNa krvaamaaM Aavaola Co.

વટવા પો. ટ.
વટવા પો ટ ફ. .ુ ર.નં નં ૨૧૩/૧૪ ધી.ઇ.પી.કો.કલમ ૪૫૭.૩૮૦,૧૧૪
(૧)

ુ
કશ
ઉફ બ લી સ/ઓ પખીભાઇ

(૨) જય કાશ ઉફ

ુ
જબના
કામના આરોપીઓ

ુ
નારા
ઉવ-૨૪ રહ- ઇ દ રાનગર શાહવાડ નારોલ અ’વાદ તથા

ુ
પી સ/ઓ વા દવ
યાદવ રહ- શાહવાડ નારોલ વોટર ડ

અ’વાદ નાઓને અ ેના સવલ સ

કોડના પો.સ.ઇ

ી

ુ
શન
ની

મમાં

ુ
.બી. બડ
યા નાઓએ તા.૨૨.૭.૧૪ ના કલાક

૨૧.૪૫ વાગે પકડ અટક કર કાયદસરની કાયવાહ કરલ છે હાલમાં તપાસ ચા ુ છે .

નાયબ પોલીસ કિમશનર
કં ોલ મ, અ’વાદ શહર
પોલીસ કિમશનર વતી.
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