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.૨૩/૪/૨૦૧૫

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૮૦૬/૧૫

ે
વજલ
રુ પોલીસ ટશન િવ તારમાં Ba~Ijanau maD^r krnaar [samanao pkDI paDtI Amadavaad
Sahor ka`[ma baa`nca.
naayaba paolaIsa kimaSnar EaI ka`[ma baa`nca naaAaoAo Aapola maaga^dSa^na hozL
maddnaISa paolaIsa kimaSnar EaI ka`[ma baa`nca tqaa maddnaISa paolaIsa kimaSnar EaI saayabar ka`[ma saola
ka`[ma baa`nca Amadavaad Sahor naaAaonaI saucanaa maujba paolaIsa [nspokTr ko.pI.pTola naaAaonaI
TImanaa pao.sa.[ EaI rajoSa sauvaora naaAao Amadavaad SahormaaM poTaòlaIMgamaaM inakLola drmyaana sTafnaa hoD
kaonsa.rmaoSaBaa[ josaMgadasa tqaa pao.kao icaragakumaar ikSaaorBaa[ naaAaonao maLola caaokksa baatmaI
hikkt AaQaaro vaojlapur paolaIsa sToSananaa maD^rnaa gaunhanaa vaa^nToD AaraopI ASaaok ]fo^ paMcaIyaao
nagaInaBaa[ joNaaBaa[ dMtaNaI ]va.58 rhovaasaI maMgala tlaavaDInaa Capra, ivajya kaomplaoxanaI baajumaaM,
gauPtanagar vaasaNaa, Amadavaad Sahor naanao gaIta maMidr Aosa.TI.basa sTonD KatoqaI JDpI paaDola Co.
pkDayaola AaraopI ASaaok ]fo^ paMcaIyaao nagaInaBaa[ dMtaNaInaI puCprC krtaM paoto
Agaa] gaaOrIbaona saaqao lagna krola htaM prMtu AaraopInaI koTlaIk kuTovaaonao karNao tonaI p%naI tonao bao
maasanaa TuMka lagna Ÿvana drmyaana CaoDI nao jtI rhola joqaI to Aoklaao gamao %yaaM fuTpaqa ]pr pDI
rhotao htao Anao tonaao maaoTao Baa[ saatok vaYa^ Agaa] marNa jtaM tonaI p%naI AoTlao ko AaraopInaI
BaaBaI maInaa ]fo^ ivaNaa ]fo^ jaDIAo tonaI saaqao idyarvaTu krola joqaI toAao pit p%naInaI joma rhovaa
laagaola Anao Aa maInaa ]fo^ ivaNaa ]fo^ jaDInao tonaa Agaa]naa pitqaI caar dIkra tqaa paMca dIkrIAao
Co.jomaaM toAao saaqao Aa AaraopInao Avaar navaar JGaDa qata haoya gat SanaIvaarnaa raoj paotanaa
saagarItao saaqao maLI paotanaa Ba~Ija Anao Aa maInaa ]fo^ ivaNaa ]fo^ jaDInaa dIkra rakoSa ivanauBaa[
dMtaNaI saaqao JGaDao maaramaarI krI tonaa baIja bao saagairtao saaqao maLI rakoSa ]fo^ QamaanauM Kuna krolaanaI
kofIyat Aapola Co.આ આરોપીઓએ આ rakoSa ]fo^ QamaanauM કઈ અદાવતમાં
પકડાયેલ આરોપીની સઘન

ુ કરલ છે તે દશામાં
ન

ુછપરછ તપાસ ચા ં ુ છે .
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. ૮૫,૯૦,૯૦૦/- ની કમતના

ે માકટના iPhone-6 Gold ઝડપી પાડતી ાઈમ

નાયબ પોલીસ કિમ ર ી
મદદનીશ પોલીસ કિમ ર ી ાઈમ
ુ બ
જ

ાઈમ

ા ચ.

ા ચ ી દ પન ભ ન નાઓએ આપેલ માગદશન હઠળ

ા ચ તથા મદદનીશ પોલીસ કિમ ર ી સાયબર સેલ નાઓની

ુ
જરાતમાં
તથા ભારતભરમાં ક ટમ ડ ટુ ભયા વગર

ે માકટમાં વેચાઈ ર ા છે તથા

ૂચના
કારના

ાંથી અને કઈ ર તે આવે છે તે બાબતે ું પગે શોધી આગળની કાયવાહ કરવા જણાવતા

મોબાઈલ ફોન

ુ રા નાઓએ ટ મ બનાવી આ દશામાં
વે

પોલીસ ઇ પેકટર કરણ પટલ તથા પોલીસ સબ ઇ પેકટર રા શ
તપાસ ચા ુ કરતા પો.કો સ.રા

ુમાર

વરામભાઈ ચૌધર નાઓને ચો સ બાતમી મળે લ ક, અમદાવાદ

ુ
રત
ખાતે એક બોલેરો ગાડ ક માં ક ટમ ડ ટુ ની ચોર કરલા મોઘી ક મતનાં મોબાઈલ ભરલ છે

એરપોટ થી

અને તે મ હ ા બોલેરો ગાડ િવરાટનગર ચાર ર તા, ઓઢવ અમદાવાદ પાસેથી પસાર થનાર છે
ુ રાએ ટ મ બનાવી સફળતા
ઇ ચા પી.એસ.આઈ રા શ વે

ૂવક આ બોલેરો ગાડ ને

થી ટ મના

તર ચેક કરતા તેમાંથી

બાતમી માણેનો .૮૫,૯૦,૯૦૦/-ની કમતના મોબાઈલ મળ આવેલ.
આ

ુ ામાલમાં iPhone-6 Gold, iPhone-6 Grey(Silver) અને iPhone-5 નાં ૧૫૦ નંગ

મોબાઈલ ફોન તેમજ Samsung Galaxy-S5, Samsung Galaxy Grand, Samsung Galaxy Note-4, iPhone-4s
તથા LG G-2નાં ખાલી બો
ઉપરો ત

મળ આવેલ માં અ કુ બો મા મા ચા ર તથા ઈયરફોન મળ આવેલ છે .

ુ ામાલ મળ આવતા ગાડ નાં

ાઈવર દનેશ

ુ
ુ
ખરામ
બ ોઈ રહ. રત
ની

ૂછપરછ

કરતા આ તમામ પાસલhttp://flyking.co/Flyking Courier Service કં પનીના છે અને પોતાની પાસે
સામાનનો કોઈ બલ ક આધાર
ખાલી બો
તમામ

ુ
રાવો
ન હ હોવા ંુ જણાવતા આ તમામ મોબાઈલ ફોન, એસેસર ઝ તથા

વગર બલે તેમજ ક ટમ ડ ટુ ની ચોર કરવા સા

ુ ામાલ વ ુ તપાસ સા કબ
આ બાબતે

ાઈવરની

મોકલાવેલ હોવા ું જણાઈ આવતા આ

કરલ છે .
ડાણ

ૂવક

ૂછપરછ કરતા તથા પાસલોની ચકાસણી કરતા આ

તમામ પાસલો કલક ાથી સાહ દ નામનો ઇસમ એરકાગ મારફતે અમદાવાદ ઉતાર Flyking Courier
ુ
Serviceકં પની ારા રત
ખાતેના તનવીર બાગવાલાને મોકલાવેલ હોવા ું ાથિમક

ટ એ જણાઈ આવેલ છે .

આ બાબતે અગાઉ કટલીવાર આ ર તે ક ટમ ડ ટુ ની ચોર કર આ
અ ય કોઈ ઈલે
ડ લીવર થઇ

કારના મોબાઈલ ક

ોિનક ઉપકરણો મંગાવેલા છે ક કમ? તથા મળ આવેલ ખાલી બો ોમાના મોબાઈલ અગાઉ
ૂકલ છે ક કમ? તથા આ

કારના રકટમાં કટલા ઇસમો તથા કટલી એજ શીઓ સંડોવાયેલ છે

તેની તપાસ ચા ુ કરલ છે . તેમજ કલક ાના સાહ દ નામના ઇસમ તથા

ુ
રતના
તનવીર નામના ઇસમની

શોધખોળ ચા ુ કરલ છે .
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શહરકોટડા પોલીસ ટશન
સીનીયર પોલીસ ઇ પેકટર
સંબધ
ં ી

ુ
નાઓ
શોધવા સવલ સ કોડના પો.સ.ઇ ક.વી.ડ ડોર

ુ
દર યાન પોકો.કતન માર
િવ ભાઇ
તથા પોકો. તે
ુ

ી શહરકોટડા પો. ટ ની

ુ
ચના
થી િમલ ત

તથા ટાફના માણસો

ે ોલ ગ માં હતા

માર
રમેશચ
ુ

તા.૨૩/૦૪/૧૫ કલાક ૩/૧૫ વાગે આરોપી ભાિવક ઉફ

ુ
કશ

મનં.૧૬૧૦ ફદલી સૈજ રુ બોઘા નરોડા રોડ નાને એક ઓટોર

ને નાઓને બાતમી મળતા આજરોજ
દલીપભાઇ દર

ા નં.

રહ, ચા ડ
ંુ ા ચોક

. .૧.સી.વી.૧૮૨૨ સાથે અશોક

ુ
છપરછ
દર યાન તેણે આ ર

મીલ નેળ યાની જ યાએથી પકડ લીધેલ છે ,

આરોપી ની

ુ કરલ
ક પાઉ ડ પાસેથી ચોર કરલા ું ક લ

બાબતે કારં જ પો. ટ ફ. .ુ ર.નં. ૪૩/૧૫ ઇપીકો.કલમ ૩૭૯

ુ
જબનો

ા ઘી કાંટા કોટ

ુ દાખલ થયેલ હોવા ંુ જણાઇ આવેલ છે , આ આરોપી અગાઇ કાંરજ , નરોડા ,ખોખરા ,રાણીપ
નો

પોલીસ ટશન માં ચેન નેચ ગ તથા ર

ા ચોર માં પકડાયેલ હોવા ું જણાઇ આવેલ છે ,

(ઇ.ચા.)નાયબ પોલીસ કિમશનર,
કં ોલ મ, અ’વાદ શહર.
પોલીસ કિમશનર વતી.
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