જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૭/૮/૨૦૧૫ સોમવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ
ુ ઉપર ફક
ફસ ક

શંસનીય/ન ધપા

ઇ પેકટર

ાઇમ

ા ચ નાયબ પોલીસ કિમ ર

ા ચ

ી, તથા મદદનીશ

ી નાઓએ અમદાવાદ શહર િવ તારમાં સાઇબર ટ નોલો નો ુ ર ઉપયોગ કર હાલની

ુ
નવ વાન
પેઢ ગેરકાયદસરના
મ આપે છે

સમાચાર યાદ નં.૧૬૬૪/૧૫

ોફાઇલ બનાવી બભ સ માંગણી કરનાર આરોપીને ઝડપી પાડતી ાઇમ
અમદાવાદ શહર

પોલીસ કિમ નર

કામગીર ઃ-

ુ યો કરતી હોય છે અને કાયદાની ચતા કયા વગર સાઇબર
ુ હાઓ શોઘી કાઢવા સા આપેલ

સાઇબરના

ી બી.પી. રો યા તથા પોલીસ સબ ઇ પેકટર

તથા ટા નાં માણસો સાથે સદર
અ ે લાવી આરોપી નામે

ી આર. આઇ.

ાઇમ

ુ
ભાઇ
સોમાભાઇ

.મહસાણા નાનો

ા ચનાં પોલીસ

ડ , તથા એસ.એન,દસાઇ

ુ હાની તપાસ દર યાન ગામ ખ સા
ુ તા.િવ

િવજય િવ
રુ

શાળા ની સામે તા.િવ

ુ
ચના
આઘાર

રુ

.મહસાણા ખાતેથી

ુ ,
તે િમ ી ઉ.વ.૨૭ રહ, ગામ ખ સા

ુ હાનો એકરાર કરતા આ

ાઇમને

ાથિમક

ુ હામા પકડ અટક કરવામાં

આવેલ છે .
સદર પકડાયેલ આરોપીની

ુ
છપરછ
કરતા

છે લા બે વષથી પોતાના ગામમા ઘર આગળ મોબાઇલની
પોતાના નામ ુ
શાહ નામની

ુ કાન ઘરાવી વેપાર કર છે .અને આરોપીએ

ુ તથા વોટસપ
મેઇલમાં એકાઉ ટ બનાવી ફસ ક

હોય પોતાના નામથી તથા િમરલ શાહ નામની
ોફાઇલ બનાવી તે

મથી પોતાના વતનમા રહ છે અને
વા મા યમો

ારા નેટ ચેટ ગ કરતો

ોફાઇલો બનાવી તેમા નેટ ચેટ ગ કરતો હતો અને િમરલ

ોફાઇલમા કોઇ છોકર નો ફોટો અપલોડ કર આરોપીના ફોઇ ના છોકરાના

છોકરાને આશર દોઢક મ હના પહલા

ડ રકવે ટ મોકલી અને

ડ રકવે ટ એકસે ટ કરતા એકબી

સાથે નેટ ચેટ ગ કરલ અને પોતે તેની સાથે મ ક મ તી માં ચેટ ગ કરતા હતા અને તે દર યાન
આરોપીના ફોઇ ના છોકરાના છોકરાએ પોતાને
પોતાએ જણાવેલ ક અમો તારા મ મીની

ુ લ ક તમો અમોને કવી ર તે ઓળખો છો તે ુ
છે

ુ
છતા

ડ છ એ તેમ કર ને ચેટ ગ કરતા હતા અને એક મહ ના

ુ
ધી

આ ર તે નેટ ચેટ ગ કરતા હતા અને પોતાને ચેટ ગ કરવા માટ પોતાનો પોતાનો મોબાઇલ સેમસંગ
કંપનીનો તથા પોતાની

ુ કાને

ુ તથા વોટસઅપ
ફસ ક

ોફાઇલમાં ચેટ ગ કરતા હતા અને આરોપીના ફોઇ ના છોકરાના છોકરા સાથે પોતે

એક મહ ના

ાહકોના રપેર ગ માટ આવેલ ફોનમાં પોતા ુ સીમકાડ નાખીને પોતાના

ુ નેટ ચેટ ગ કરલ તે દર યાન આરોપીના ફોઇ ના છોકરાના છોકરા પાસે તેની મ મીના
ધી

ફોટા ની માંગણીઓ કરલ અને તેની મ મીના ફોટા મોકલતા તે પોતાને પસંદ આવેલ અને પોતે
ચેટ ગ કર બભ સ માંગણી કર બભ સો વાતો કર ફસ ુ
અપલોડ કર એક

ુ એકાઉ ટ પોતાના

તે

બભ સ

એટ કર લખી તેમાં

ીના ચાર ય બાબતેની ખોટ વાતો ઇલેક ોિન સ ઉપકરણોના માઘયમથી મો લી

ુ હો આચરલ છે તેમજ બી

કટલા આવા

ુ હા કરલ છે તે બાબતે ાઇમ ા ચ તપાસ ચલાવી રહલ છે .
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ટંુ ના વો ટડ ઈસમોને પકડ તી ાઈમ ા ચ.

.આઈ.ડ .સી. િવ તારમાં ઘરફોડ ચોર કરતાં અને
અમદાવાદ શહરના
બનાવો બનવા પામતા હોય

.આઈ.ડ .સી. િવ તારોમાં બંધ ફકટર ઓ,

થી આવા

ુ હાઓ બનતા અટકાવવા તથા શોધી કાઢવા સા ુ પોલીસ
ુ ધાને
અ સં

કિમ ર ી, અમદાવાદ શહર નાઓએ ખાસ તાક દ કરલ હોય
પોલીસ કિમ ર,

ાઈમ ા ચ, અમદાવાદ શહર તથા
ી

બી.એચ.કોરોટ નાઓ તેઓના

ી ક.એન.પટલ

ી દ પન ભ ન, નાયબ

મદદનીશ પોલીસ કિમ ર ી,

ુ
ુ ધાને આજરોજ તા.૧૭/૮/૨૦૧૫ ના રોજ
ચના
અ સં

ાઈમ ા ચ, અમદાવાદ શહર નાઓની
ા ચ ના પોલીસ ઇ પે ટર

ુ કાનોમાં ઘરફોડ ચોર ના

.એસ.ગેડમ નાઓની ટ મના પો.સ.ઈ.

ી

ાઈમ

.એન.ગો વામી તથા

ટાફના માણસો સાથે અમદાવાદ શહર િવ તારમાં આવા

ુ
નાઓ
શોધી

કાઢવા સા ુ પે ોલ ગમાં હતાં દર યાન મળે લ ચો સ બાતમી આધાર જસોદાનગર ચાર ર તા પાસે રોડ
ઉપર

ુ
રશ
ઉફ ચીના સ/ઓ તારાબહા ુ ર થાપા ઉ.વ. ૩૨ રહ. ગામ

નરોડા અમદાવાદ
ડ

ુ ગામ બે ણ માંકાલપાટ તા.કાલપા
ળ

ઉ.વ. ૩૦ રહ. ગામ

ુ ગામ- દ
ું રગામ સીપ
ળ

ુ
મીનીયમના
નાના-મોટા

ુ કડા નંગ-૩૪ ૧૦ કલો

ુ ામાલ સાથે પકડ

ક. . ૮૦૦/- ના

સી.આર.પી.સી. ૪૧(૧)ડ

લઈ

ઓના ક

નો આ

ુ ામાલ ક

કર

ુ
જબ
કાયદસર કાયવાહ કરવામાં આવેલ.

સદર પકડાયેલ આરોપીની
વટવા

.કોપરાગાપ નેપાળ તથા અજય ભોજરાજ

ઠુ યા બા ુ નેપાળ ના મકાનમાં નરોડા અમદાવાદ

.બાડમેર રાજ થાન નાઓને તેઓના કબ માં એ
વજનના

ઠુ યા બા ુ નેપાળ ના મકાનમાં

ુ
છપરછ
કરતાં આજથી આઠક દવસ પહલા રાતના સમયે

સાદ કંપની ફઝ-૪ માંથી કોટ ુ દ ને

.આઈ.ડ .સી.માં

દર ઉતર ભંગાર થેલાઓમા ભર ચોર

ુ
કરલ હોવાની ક લાત
કરલ છે .
આ િસવાય આજ થી બે મહ ના પહલા વટવા
ઉપર એક ભાઇ ની પાસે થી બે મોબાઇલ તથા રોકડા

.૨૩૦૦ ની

,આઇ,ડ .સી
ટંુ કરલ

ુ

ુ ંજ એ ટ પાસે રોડ
ુ
નામા
પણ પોતે વો ટડ

હોવા ુ જણાવેલ છે .
ુ
નાહ
ત
(૧)

ુ ઈિતહાસ
વ

ુ
રશ
ઉફ ચીના સ/ઓ તારાબહા ુ ર થાપા નરોડા પોલીસ ટશનમાં બાઈક ચોર ના તથા મારા માર ના

ુ
નામાં
પકડાયેલ છે .
(૨) અજય ભોજરાજ

ડ

પંદરથી વીસ વખત ચોર ઓના

અગાઉ

.આઈ.ડ .સી. વટવા પો. ટ. ,મેઘાણીનગર,મણીનગર પો. ટ.માં

ુ
નામાં
પકડાયેલ

ં અને બે વખત પાસામાં જઈ આવેલ છે .

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