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.૬/૧૨/૨૦૧૪ શિનવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ
ઓટોર

શંસનીય/ન ધપા

ામાં બેસેલ પેસે જરોના થેલા/પાક ટમાંથી નજર

પકડ પાડતી ાઇમ

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ ૨૯૭૭/૧૪

ુ
કવી
દાગીના તથા રોકડ રકમ ની ચોર કરતી ગગને

ા ચ

અમદાવાદ શહર પોલીસ કિમશનર
મદદનીશ પોલીસ કિમશનર

ી ની

ુ
ુ
ચના
અ સાર

.સી.પી.

ી, ડ .સી.પી. ી,

ુ શીનાઓની ચના
ુ
ી એસ.એસ.ર વં
તથા માગદશન હઠળ

ી તથા પોલીસ ઇ સ.

પો.સ.ઇ. ી ક. .ચૌધર તથા પો.સ.ઇ. ી એલ.ડ .વાઘેલા તથા ટ મના માણસો સાથે િમ કત સબંધી

ુ હા

ુ હા કરતા આરોપીઓ શોધી કાઢવા અમદાવાદ શહર િવ તારમાં પે ોલ ગમાં

બનતા અટકાવવા તથા આવા

નીકળે લ હતા દર યાન સાથેના પો.કો.ચં કાંત જયંતીલાલ નાઓને મળે લ બાતમી આધાર ઓટોર
પેસે જરના વાંગમાં બેસી પેસે જરોની નજર

ામાં

ુ
કવી
તેમન થેલા/પાક ટમાંથી દાગીના તથા રોકડ િપયાની

ચોર કરતા (૧) રાકશ અિનલભાઇ ઠ ર, ઉ.વ.૩૨, રહ. આર.સી.૧૦૩, ઉમંગ ફલેટ ભ મર યા ુ વા, ને.હા.નં.૮
અસલાલી, અમદાવાદ તથા (૨)

ુ ધાભાઇ રાવળ, ઉ.વ.૪૦, રહ. આર.સી. ૧૧૦, ઉમંગ ફલેટ ભ મર યા
ુ
કશ

ુ વા, ને.હા.નં.૮ અસલાલી, અમદાવાદ નાઓને માણેકચોક ખાતેથી ઓટોર
ુ
નીચે જબનો
(૧) સોનાની

ુ ામાલ ક

ા નંબર GJ-27-T-6921 સાથે પકડ

કરવામાં આવેલ છે .

ુ ી જોડ સાથેનો હાર ક. . ૨૬૬૪૦/-

(૨) ઓમ લખેલ પડલ સાથી ચેઇન ક. . ૩૧૨૨૫/(૩)

મર ડ ઝાઇન ની

ુ ી જોડ-૧ ક. . ૧૩૮૮૦/-

(૪) કાનસેર નંગ-૨ ક. . ૧૧૧૭૫/(૫) સોનાની
(૬)

ુ ી જોડ નંગ-૧ ક. . ૮૯૩૦/-

સ વ ટ સોનાની નંગ-૧ ક. . ૫૦૭૫/-

(૭) ચાંદ ની પાયલ જોડ-૧ ક. . ૨૩૫૦/(૮) લેડ સ વ ટ નંગ-૧ ક. . ૫૬૨૦/(૯) લેડ સ વ ટ ડાયમંડવાળ

માં નંગ લગાવેલ નથી. ક. . ૧૯૬૧૫/-

(૧૦) લેડ સ વીટ ડાયમંડવાળ નંગ-૧ ક. . ૧૦૧૧૫/(૧૧) કાળા મણકાવાળ કંઠ નંગ-૧ ક. . ૬૬૪૦/(૧૨)

ુ ી જોડ-૧ ક. . ૧૪૨૯૦/-

(૧૩) કાનમાં પહરવાની ર ગો

મરવાળ નંગ-૬ ક. .૨૧૯૦૨/ -

(૧૪) મારવાડ ડ ઝાઇનની સોનાની કંઠ નંગ-૧ ક. . ૬૮૮૬૦/(૧૫)

મર ડ ઝાઇનવાળ

ુ જોડ-૧ ક. . ૮૬૦૦/ટ

ક. . ૨,૫૪,૭૮૭/ તથા ઓટોર
તપાસ અથ ક

ા ક. .૮૦૦૦૦/-મળ

ુ લ ક. . ૩,૩૪,૭૮૭/- નો

ુ ામાલ

કરવામાં આવેલ છે .

1

ઉપરોકત બં ે ઇસમો પૈક

ુ ધાભાઇ રાવળ ર
ુ
કશ

ા ચલાવતો હતો અને રાકશ

અિનલભાઇ ઠ ર પેસે જર તર ક પાછળ બેસતો અને અને ગીતામં દર એસ.ટ .બસ ટ ડ તથા કા ુ રુ ર વે
ટશન તથા A.M.T.S. બસ ટ ડથી પેસે જર બેસાડ તેમના પાક ટ/થેલા/ લગેજ માંથી પેસે જરની નજર

ુ
કવી

દાગીના તથા રોકડા િપયા આરોપીઓ ચોર કર લેતા હતા.
ઉપરોકત ઇસમો પાસેથી મળ આવેલ
છે લા

ુ ામાલ

ગે ખા ી તપાસ

ુ
છપરછ
કરતાં આરોપીઓએ

ણેક માસમાં ઉપરોકત જ યાએથી પેસે જરોને બેસાડ તેમના થેલા લગેજમાંથી ચોર ઓ કરલ હોય

સબંધે તપાસમાં (૧) ગાયકવાડ હવેલી પોલીસ ટશન ફ.૮૧/૧૪ ઇ.પી.કો. લમ ૩૭૯, ૧૧૪ તથા (૨) કા ુ રુ
પોલીસ ટશન ફ.૧૩૫/૧૪ ઇ.પી.કો. લમ ૩૭૯, ૧૧૪

ુ
જબના

ુ હા ડ ટકટ થાયછે . તેમજ આજથી દસેક દવસ

પહલાં ગીતામં દર એસ.ટ .બસ ટ ડથી પેસે જર બેસાડ ઘોડાસર ઉતારલ આ પેસે જર ના લગેજમાંથી
મણકાવાળ કંઠ ચોર કરલ છે તથા ગીતામં દરથી બેસાડલ લેડ સ તથા ઉમરલાયક
ુ
લાભાઇ
બ ચરા
ુ

મં દર પાસે ઉતારલ

મના લગેજમાંથી

ટસ પેસે જર ને બેસાડ

ણ સોનાની વ ટ તથા સોનાની કાનમાં

પહરવાની ર ગો નંગ-૬ ચોર કરલ છે . તેમજ એકાદમાસ પહલાં ગીતામં દર એસ,.ટ .બસ ટ ડ ચાર ર તાથી
બેસાડ ૬ નંબર બસ ટ ડ ખાતે ઉતારલ આ ઉમરલાયક કાકા-કાક ના લગેજમ થી .૭૦૦૦/ રોકડા ચોર કરલ
ુ
હોવાની આરોપીઓએ ક લાત
કરલ છે . ઉપરોકત આરોપીઓ પૈક રાકશ અિનલભાઇ ઠ રનાનો અગાઉ સને
૨૦૧૩માં વટવા

.આઇ.ડ .સી., રખીયાલ, આનંદનગર, ખોખરા પોલીસ ટશનો માં ઓટો ર

પેસે જરના વાંગમાં નજર

ુ
કવી
સોના-ચાંદ ના દરદાગીના તેમજ રોકડ પીયા ચોર

પકડાયેલ છે અને

લમાં પાસા અટકાયતી તર ક રહ આવેલ છે અને

ટ ફર થી

મનગર

ગેના

ણેક માસ અગાઉ

ાની

દર

ુ
નાઓમાં
લમાંથી

ુ હા કરવા લાગેલ છે .

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

2

