જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૬/૧૨/૨૦૧૬

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં
આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

સમાચાર યાદ નં.૨૩૨૬/૧૬

કામગીર ઃ-

ચોર ના મોબાઇલ ફોનો સાથે બે ઇસમોને ઝડપી પાડતી ાઇમ
અમદાવાદ શહર ાઇમ

ા ચનાં સં કુ ત પોલીસ કિમ ર ી

કિમ ર ી દ પન ભ ન તથા મદદનીશ પોલીસ કિમ ર
બનતાં

ટુ ધાડનાં િમલકત સંબધ
ં ી તથા મોબાઇલ ચોર ના

તેમજ વો ટડ આરોપીઓને શોધી કાઢવા સા
ાંચના પોલીસ ઇ પેકટર

ાઇમ

ા ચ

.ક.ભ તથા નાયબ પોલીસ

ી રા ુ લ પટલ નાઓએ અમદાવાદ શહર િવ તારમાં
ુ હાઓને શોધી કાઢવા સા તથા અટકાવવા સા ,

ાંચના અિધકાર ઓને

ચ
ુ ના આપેલ.

અ સ
ુ ધાને ાઇમ

ી વી.બી.બારડ, તથા પોલીસ સબ ઇ પેકટર ી એસ.એન.દસાઇ તથા

ટા નાં

માણસો સાથે અમદાવાદ શહરમાં પે ોલીગમાં હતાં. તે દર યાન મળે લ બાતમી હ કકત આધાર, જશોદાનગર
જ પાસેથી આરોપી િનખીલ S/O દનેશભાઇ સ રુ ભાઇ રાજ ત
ુ ઉ.વ.૨૬ રહ. ગામ:- િવરોલ, રામ
પાસે, તા.મહમદાવાદ

મં દર

.ખેડા નાને ચોર ના એક લીનોવો કંપનીના મોબાઇલ ફોન સાથે ઝડપી પાડલ છે . તેમજ

સરખેજ સોનલ િસનેમા

ણ ર તા પાસેથી આરોપી શાહ ુ ખ S/O અમી ુ દ ન કમ ુ દ ન શેખ ઉ.વ.૨૧ રહ.

અકબરભાઇ ના ુ લે માં મ.નં.૮, શમા

ુ લ સામે,

બર ટાવર સામે, ૧૦૦ ટ ર ગરોડ, કનાલ પાસે સરખેજ

C/O મ.નં.૯૨ કશબા પાક, બાગે બદર, કનાલ પાસે, ૧૦૦ ટ રગ રોડ,

બર ટાવર સામે, સરખેજ અમદાવાદ

શહર નાને ચોર ના એક સેમસંગ કંપનીના મોબાઇલ ફોન સાથે ઝડપી પાડલ છે .
આ કામે પકડાયેલ આરોપીઓ પૈક નં.(૧) ની

છ
ુ પરછ કરતાં પોતે પંદરક દવસ પહલા

મહમદાવાદ ર વે ટશન એ.ટ .એમ.માં પૈસા કાઢવા ગયેલ જયાં એક ૩૦ થી ૩૫ ના આશરાનો

વ
ુ ક આવેલ

અને પોતાને સ તામાં મોબાઇલ ફોન વેચવાનો છે તેમ કહ ફોન બતાવતા તેની પાસેથી મોબાઇલ ફોન ખર દ
લીધેલ

યાર આરોપી નં.(૨) ની

છ
ુ પરછ કરતા એકાદ મ હના પહલા શાહઆલમ દરગાહ ગયેલ

યાં એક

રુ ત ખાતે રહતો ઇસમ પોતાને પૈસાની જ ર હોય સ તામા મોબાઇલ ફોન વેચવાનો હોવા ુ કહતા પોતે ચોર નો
મોબાઇલ ખર દ લીધેલ અને ઉપયોગ કરતો હતો અને આજરોજ આરોપીનં(૧) ને જશોદાનગર
તથા આરોપી નં.(૨) ને સોનલ િસનેમા

જ પાસેથી

ણ ર તા પાસે થી ઝડપી લીધેલ છે અને સદર બાબતે ખા ી કરતા

મ ણનગર પોલીસ ટશન ફ. .ુ ર.નં.૧૪૦/૨૦૧૬ ઇ.પી.કો. કલમ: ૩૭૯, ૪૨૭ તથા કા ુ રુ પોલીસ ટશન
ફ. .ુ ર.નં.૮૨/૨૦૧૬ ઇ.પી.કો. કલમ:૩૭૯, ૧૧૪

જ
ુ બના અનડ ટકટ

ુ હાઓ શોધી કાઢવામાં આવેલ છે તેમજ

પકડાયેલ આરોપીઓને મ ણનગર તથા કા ુ રુ પોલીસ ટશન ખાતે સ પવા તજવીજ કરવામાં આવેલ છે .

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