જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટેલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

ુ વાર
તા.૨૫/૦૭/૨૦૧૮ બધ
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ તરફથી ર્રવાિાં
આવેલ પ્રશંસનીય/નોંધપાત્ર ર્ાિગીરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૪૧૨/૧૮

દે શી બનાવટનો તિંચો નંગ-૧ તથા ર્ાટીઝ નંગ-૨ તથા ચોરીન ુ લેપટોપ નંગ-૧ અને ચોરીના
િો.સા.-૩ સાથે એર્ ઇસિને ઝડપી પાડતી અિદાવાદ શહેર ક્રાઇિ બાન્ચ,
અમદાવાદ શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચનાાં ખાસ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી જે.કે.ભટ્ટ તથા નાયબ
પોલીસ કમમશ્નરશ્રી દીપન ભદ્રન તથા અમિક નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ડો. રાજદદપમસિંહ ઝાલા નાઓએ
અમદાવાદ શહેર મવસ્તારમાાં બનતા ગુન્હાઓ અટકાવવા તથા હથીયારોના કેશો શોઘી કાઢવા આપેલ
સુચના આઘારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચનાાં પોલીસ ઇન્સ્પેકટર શ્રી બી.પી.રોજીયા તથા તેમના સ્કોડના પોસઇશ્રી
એસ.જે.જાડેજા તથા શ્રી એસ.બી.દે સાઇ તથા સ્ટાફનાાં માણસો સાથે અમદાવાદ શહેરમાાં પેટ્રોલીગમાાં હતાાં.
તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી હદકકત આિારે મપરાણા ડમ્પીંગ સ્ટેશન ત્રણ રસ્તા પાસેથી આરોપી ગોપાલ
S/O લલ્લુરામ જાતે મનશાદ ઉવ.૨૨ રહે. રામેશ્વર સેનેટરી કાંપની, ગામ:-રાં ગપર, મોરબી મુળગામ:- આલ
તા.કુઠોંદ જી.ઝાલોન, ઉતરપ્રદે શ નાને દે શી બનાવટનો તમાંચો નાંગ-૧ દક.રૂ.૨,૦૦૦/- તથા મોટા કાટીઝ
નાંગ-૨ દક.રૂ.૨૦૦/- તથા લેપટોપ દકિં.રૂ.૨૦,૦૦૦/- તથા સીડી ડીલક્ષ મો.સા. દકિં.રૂ.૨૫,૦૦૦/- તથા
થેલો દકિં.રૂ.૧૫૦/- મળી કુલ્લે દકિં.રૂ.૪૭,૩૫૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી પાડેલ છે . બાદ તપાસ દરમ્યાન
ચોરીના વધુ એક હોન્ડા ડ્રીમ મો.સા દકિં.રૂ.૨૫,૦૦૦/- તથા પેશન પ્રો મો.સા દકિં.રૂ.૩૦,૦૦૦/- કબ્જજે લેવામા
આવેલ છે .
સદરી પકડાયેલ આરોપીની પુછપરછ કરતા પોતે ત્રણેક વર્ષ થી મોરબી
ખાતે રહે છે અને હાલમાાં રાં ગપર ગામ પાસે સેનેટરીવેર કાંપનીમા નોકરી કરે છે અને તયાાં જ રૂમ રાખી
રહે છે . અને મોરબી ખાતે રહેતા પોતાનો ભાઇ પુરણ મનશાદ નાનો અગાઉ ચોરી અને લુટાં ના કેસોમા
પકડાયેલ છે તે હાલ મા વતન માાં ગયેલ હોય પોતાની પાસેનો દે શી તમાંચો તથા કાટીઝ અને ચોરી કરે લ
લેપટોપ તથા સીડી ડીલક્ષ મો.સા. રાખવા માટે આપી વતનમા જતો રહેલ અને તેણે આપેલ વસ્તુઓ
લઇને પુરણે અમદાવાદ શાહવાડી મા રહેતા પોતાના મમત્રને તયાાં બોલાવેલ જેથી ઉપરોકત વસ્તુઓ લઇને
અમદાવાદ ખાતે આવેલ હોવાનુ જણાવેલ અને પુરણ મનશાદે આપેલ ઉપરોકત વસ્તુઓ મસવાય ચોરી
કરે લ એક હોન્ડા ડ્રીમ મો.સા. તથા પેશન પ્રો મો.સા શાહવાડી પોતાના મમત્ર ગણેશ મનશાદ ના ઘરે મુકી
રાખેલ હોવાનુ જણાવતા સદરી જગ્યાએ તપાસ કરતા તે બાંન્ને મો.સા મળી આવતા કબ્જજે લેવામા આવેલ
છે અને પકડાયેલ આરોપી પાસેથી મળી આવેલ લેપટોપ તેમજ મો.સા બાબતે ખાત્રી તપાસ કરતા
(૧) લેપટોપ માાં સેવ કરે લ આિાર કાડષ થી લેપટોપ માલલક ને પુછપરછ કરતા સાતેક મદહના પહેલા
પોતે મ.નાં.૪૪, પુષ્પકુાંજ-૨, પાથેશ્વર પાકષ સોસાયટી, વલ્લભ પાકષ સામે, કેનાલ રોડ ઇસનપુર ખાતે રહેતા
હતા તે મકાનમાાં રામત્રના સમયે ઘરફોડ ચોરી થયેલ જેમા લેપટોપ તથા ચાાંદીના દાલગનાઓ અને રોકડા
રૂમપયાની ચોરી થયેલ છે .
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(૨) એક કાળા કલરનુ પરપલ કલરના પટ્ટાવાળુ હોન્ડા ડ્રીમ નીયો મો.સા. નાં. GJ-27-AB-7151 નો છે જે
વાહન માલલકનો સાંપકષ કરતા એકાદ વર્ષ પહેલા નારોલ મવસ્તારમાાંથી ચોરી થયેલ છે .
(૩) એક કાળા કલરનુ ગ્રે પટ્ટા વાળુ પેશન પ્રો મો.સા. નાં. GJ-13-KK-7436 લખેલ છે અસલ R.T.O. નાંબર
GJ-01-SY-8683 છે તે વાહન માલલકનો સાંપકષ કરતા આ મો.સા. એકાદ વર્ષ પહેલા વટવા મનગમ સોસા.
માાં પોતાના ઘર પાસેથી ચોરી થયેલ છે
(૪) એક સીડી ડીલક્ષ મો.સા. નાં. R.T.O. નાંબર GJ-3-DK-7448 છે જે વાહન માલલકનો સાંપકષ કરતા નવેક
મદહના પહેલા વાાંકાનેર રે લ્વે સ્ટેશન સામેના બજારમાાંથી ચોરી થયેલ છે
આ મસવાય પકડાયેલ આરોપી અમદાવાદ શહેરમા દે શીતમાંચા તથા કાટીઝો રાખી કયા
ઉદ્દે શથી આવેલ છે તેમજ તેના ભાઇ પુરણ મનશાદ નાએ ચોરીના અન્ય કેટલા વાહનો કે ચીજવસ્તુ આપેલ
છે ? તેમજ અન્ય ઇસમો સાંડોવાયેલ છે કે કેમ તે દદશામા આગળની વધુ તપાસ પો.સ.ઇ. એસ.બી.દે સાઇ
નાઓ ચલાવી રહેલ છે .

શાહીબાગ પોલીસ સ્ટે શન :
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ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન :

3

સરુ ક્ષા સેત ુ રથ :
“ગાયકવાડ હવેલી” પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમાાં સુરક્ષા સેત ુ રથનુ ાં આયોજન કરી,
“ગાયકવાડ હવેલી” પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમાાં નાગરીકોને સુરક્ષા બાબતે માગષદશષન આપવામાાં આવ્યુ
હતુ.

નાયબ પોલીસ કમમશનર,
કાંટ્રોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કમમશનર વતી.
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