જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૧/૧૦/૨૦૧૬ મંગળવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવે લ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સોલા િવ તારમાં દોઢક માસ અગાઉ બંગલામાં થયે લ ચોર નો ભેદ ઉકલી ચોર ના
આરોપીને પકડ પાડતી અમદાવાદ શહર ાઈમ

ુ ામાલ સાથે એક

ા ચ.

અમદાવાદ શહર િવ તારમાં રાિ ના સમયે રહણાંક મકાનોમાં લેપટોઅ/મોબાઈલ ફોનોની ચોર ઓ થવાના
બનાવો બનતા હોવાની યાપક ફ રયાદો ઉઠવા પામેલ હોય
ઉકલવા સા ુ ં અવાર નવાર સં ુ ત પોલીસ કિમ ર
નાઓએ

ચ
ુ નાઓ આપેલ હોય

ચોર ઓના

ન
ુ ાઓ અટકાવવા તેમજ આ

ી તથા નાયબ પોલીસ કિમ ર ી, ાઇમ ા ચ, અમદાવાદ શહર

ચ
ુ ના આધાર મદદનીશ પોલીસ કિમ ર ી, ાઇમ

પો.ઈ સ. ી આર.એસ. વ
ુ ેરા તથા પો.સ.ઈ.

ન
ુ ાઓના ભેદ

ા ચ નાઓના માગદશન હઠળ

ી એ.વાય.બલોચ નાઓ તેમની ટ મના માણસો સાથે અમદાવાદ શહર

િવ તારમાં પે ોલ ગમાં હતા દર યાન ટાફના હડ કો સ. રાકશ ુ માર રમાશંકર તથા પો.કો. વેદખાન યાસીનખાન
નાઓને મળે લ ચો સ બાતમી હક કત આધાર એક આરોપી ભૌિમક સ/ઓ હષદભાઈ
એમ.એસ. િુ નવિસટ , આર.ટ . હોલ, વડોદરા શહર.

ળ
ુ રહ.એ/૨૮, મેડ

બાલાલ પટલ ઉ.વ.૨૧ રહ.હાલ

ના વ
ુ ાડા, પો ટ નવા

ુવાડા, તા. ણ
ુ ાવાડા,

જ.મ હસાગર નાને ગીતા મં દર બસ ટ ડ ખાતેથી પકડ પાડ તેની પાસેથી (૧) એક કાળા કલર ુ ં એચ.પી. કંપની ુ ં
લેપટોપ કમત ુ િપયા ૨૫,૦૦૦/- (૨) MI કંપનીનો મોબાઇલ ફોન ક. .૫૦૦૦/- (૩) XOLO કંપનીનો મોબાઇલ ફોન
ક. .૪૦૦૦/- (૪) Lenovo કંપનીનો મોબાઇલ ફોન ક. .૪૦૦૦/-મળ

ુ લ ક. ુ . ૩૮,૦૦૦/-ની મ ાનો ચોર નો

ુ ામાલ

રકવર કરાવામાં આવેલ છે .
પકડાયેલ આરોપીની આ ચોર ના લેપટોપ તથા

ણેય મોબાઈલ ફોનો બાબતે

અગાઉ અમદાવાદ ખાતે ન ગમાં આવેલ હતો અને સોલા િવ તારમાં સોલા

ુછપરછ તપાસ કરતાં તે

જની નીચે સવ દય સોસાયટ િવભાગ-૨

માં આવેલ બી/૧૦૩ બં લોઝમાં પી. . તર ક એકાદ મ હનો રહલ હતો અને ન ગ રુ થયા બાદ પરત જતો રહલો. અને
યાંથી વડોદરા ખાતે હો ટલમાં રહતો હતો. અને પી. .માં રહતા છોકરાઓ રાિ ના સમયે નોકર પર જતા રહતા હોય
બંગલામાંની ચીજવ

ુઓની તમામ હક કતથી વાકફ હોય ચોર કરવાના ઈરાદ દોઢક માસ અગાઉ વડોદરાથી એકલો

સાંજના સમયે અમદાવાદ ખાતે આવેલો અને ઉપરો ત જ યાએ સોલા ખાતે સવ દય સોસાયટ ના બં લોઝમાં પી. .
તર ક રહતો હતો તે બંગલામાં રાિ ના સમયે આવી બી
તકનો લાભ લઈ બંગલામાં

છોકરાઓ

ઈ
ુ ગયેલ હોય અને અ કુ નોકર પર ગયેલ હોય

વેશ કર એક લેપટોપ તથા સાતેક મોબાઈલ ફોનની ચોર કરલાની ક લ
ુ ાત કરલ છે .

બાબતે તપાસ કરતાં,
(૧) સોલા પોલીસ ટશન ફ. .ુ ર.નં.૧૬૧/૨૦૧૬ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૮૦
પો. ટ. ના ચોર ના

જ
ુ બનો

ન
ુ ો દાખલ થયેલ હોય

થી સોલા

ન
ુ ાનો ભેદ ઉકલાયેલ છે .

પકડાયેલ આરોપીની છ
ુ પરછ કરતાં તેણે પોતાના મોજશોખ માટ તેમજ પોતાની િમ ને ગ ટ આપવા માટ
આ ચોર કરલ હોવાની ક લ
ુ ાત કરલ છે . આ આરોપીની વ ુ છ
ુ પરછ તપાસ દર યાન બી
ચોર ઓના તેમજ અ ય ચોર ઓના

ન
ુ ાઓના ભેદ ઉકલાય તેવી પાક શ

તા હોય

પણ રાિ

દર યાન થયેલ

બાબતે આ આરોપીની સઘન

છ
ુ પરછ તપાસ ચા ું છે .
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