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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૦૨/૧૦/૨૦૧૮ િંગળવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ તરફથી ર્રવાિાં
આવેલ પ્રશંસનીય/નોંધપાત્ર ર્ાિગીરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૯૧૯/૧૮

ગૌશાળાના નાિે ફાળો આપવાના બહાને, પાણી પીવાના બહાને, મસવીલ હોસ્પીટલના દદીઓને
િફત ટીફીન સેવા આપવા િાટે ફાળો આપવાના બહાને ઘરિાં પ્રવેશ ર્રી િોબાઇલ ફોનોની
ુ ાઓનો ભેદ ઉર્ેલતી
ચોરી ર્રતા રીઢા ચોરને ચોરીના ૦૭ િોબાઇલ સાથે પર્ડી ૦૫ ગન
અિદાવાદ શહેર ક્રાઇિબ્ાંચ.
અમદાવાદ શહેરમાાં છે લ્લા ઘણા સમયથી ખુલ્લા મકાનોમાાં પ્રવેશ કરી
મોબાઇલફોનોની ચોરીઓ થવાના બનાવો બનવા પામેલ હોય આવા પ્રકારના ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલવા
સારૂ શ્રી જે.કે.ભટ્ટ ખાસ પોલીસ કમમશ્નર ક્રાઇમબ્ાાંચ,શ્રી દીપન ભદ્રન નાયબ પોલીસ કમમશ્નર ક્રાઇમ બ્ાાંચ
તથા ઇન્ચાર્જ મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી એસ.એલ.ચૌધરી નાઓના માર્ગદશગન/સુચના હેઠળ
ઓટોરીક્ષા પેસેન્જર ચોરી/લુટાં અને ગ્લાસ બ્ેકીંર્ થેફટ સ્કોડના પો.ઇન્સ.શ્રી આર.એસ.સુવેરા તથા
પો.સ.ઇ.શ્રી વાય.એમ.ર્ોહીલ,પો.સ.ઇશ્રી વાય.જી.ગુર્જર, પો.સ.ઇ શ્રી આર.જે.ચૌધરી નાઓના સ્કોડના
માણસો તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ પેટ્રોલીંર્માાં હતા દરમ્યાન હેકો ભરતકુમાર શીવરામભાઇ અને
પો.કો.પ્રદીપમસિંહ હઠીમસિંહ નાઓને ખાનર્ી રાહે મળે લ ચોકકસ બાતમી હકીકત આધારે આરોપી
લાલજીભાઇ S/O ઉકાભાઇ નાથાભાઇ સોલાંકી ઉવ.૩૦ રહે.ઓડનો ટેકરો ,જોર્ણી માતાની ચાલી પાસે જુના
વાડજ,વાડજ અમદાવાદ શહેર નાને પકડી તેની પાસેથી અલર્ અલર્ કાંપની/મોડલના કુલ ૬ મોબાઇલ
ફોન અને એક એપલ આઇપેડ મળી કુલ્લે કક.રૂ.૪૬૦૦૦/-નો મુદામાલ કરકવર કરે લ છે .

ુ ાહહત પવ
ુ ક ઇમતહાસ
આરોપીનો ગન
પકડાયેલ આરોપી ૨૦૧૧ થી આજદીન સુધી નારણપુરા, માધવપુરા,
રાણીપ,ખોખરા,મણીનર્ર,ખાડીયા,નરોડા પોલીસ સ્ટેશનમાાં ખુલ્લા મકાનમાાં પ્રવેશ કરી મોબાઇલફોનોની
ચોરી કરવાના દસેક જેટલા ગુનાઓમાાં ગુનાઓમાાં પકડાયેલ છે . તેમજ જુનાર્ઢ અને રાજકોટ ખાતે બે
વાર પાસામાાં જઇ આવેલ છે .

ુ પરછ દરમ્યાન નીચે મજ
ુ બના ગન
ુ ાઓ શોધાયેલ છે
આરોપીની પછ
પકડાયેલ આરોપી અને તેના સાર્રીતે નીચે મુજબના ગુનાઓ કરે લ હોવાની
કબુલાત કરે લ છે .
(૧) એક મહીના પહેલા ઘાટલોડીયા મવસ્તારમાાં કે.કે.નર્ર ચાર રસ્તા પાસે આવેલ કાલીન્દીપાકગ

ફલેટમાાંથી સેમસાંર્ કપની નો J-2 મોડેલના મોબાઇલ ફોનની ચોરી કરે લ.આ અંર્ે ઘાટલોડીયા પો.સ્ટે.
દાખલ થયેલ ફ.ગુ.ર.નાં.૧૧૦/૨૦૧૮ ઇપીકો કલમ ૩૮૦ મુજબનો ગુનો શોધાયેલ છે .
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(૨) અઠવાડીયા પહેલા અમરાઇવાડી મવસ્તારમાાં નારાયણનર્રમાાં એક ખુલ્લા મકાનમાાંથી રૂમમાાં બારી
પાસે ચાજીંર્માાં મુકેલ એલ.જી.કાંપનીનો મોબાઇલ ફોનની ચોરી કરે લ. આ અંર્ે અમરાઇવાડી પો.સ્ટે.
દાખલ થયેલ ફ.ગુ.ર.નાં.૧૬૧/૨૦૧૮ ઇપીકો કલમ ૩૭૯ મુજબનો ગુનો શોધાયેલ છે .
(૩) ચાર પાાંચ કદવસ પહેલા રાણીપ શાકમાકે ટ પાસે પાણીની ટાાંકી પાસે આવેલ પાશ્વનાથ સોસાયટીમાાં
એક ખુલ્લા મકાનના બેઠકરૂમમાાંથી એપલ કાંપનીનુ સીલ્વર કલરનુ આઇ પેડ તથા સેમસાંર્ કાંપનીનો

મોડલ નાં.SUM-1200 નો ફોન અને એપલ કાંપનીનો આઇફોન એસ-૬ મોબાઇલની ચોરી કરે લ. આ અંર્ે
રાણીપ પો.સ્ટે. દાખલ થયેલ ફ.ગુ.ર.નાં.૮૨/૨૦૧૮ ઇપીકો કલમ ૩૮૦ મુજબનો ગુનો શોધાયેલ છે .
(૪) બે મહીનાની આસપાસ ઇસનપુર વેંદાત સ્કુલ પાસે આવેલ જયકકશ્ન સોસાયટીમાાંથી ખુલ્લા મકાનમાાંથી
ચાજીંર્માાં મુકેલ વીવો કાંપનીના 1603 મોડલના મોબાઇલ ફોનની ચોરી કરે લ. આ અંર્ે ઇસનપુર પો.સ્ટે.
દાખલ થયેલ ફ.ગુ.ર.નાં.૧૩૮/૨૦૧૮ ઇપીકો કલમ ૩૮૦ મુજબનો ગુનો શોધાયેલ છે .
(૫) દસેક કદવસ પહેલા અમરાઇવાડી મવસ્તારમાાંથી નવોવાસમાાં સરસપુર બેંકના બબલ્ડીંર્માાં આવેલ
મકાનમાાંથી સેમસાંર્ કાંપનીનો ર્ોલ્ડન કલરનો ર્ેલેક્ષી-૫ મોડલનો મોબાઇલ ફોન,રોકડા રૂ.૫૦૦૦/- અને
સોનાનુ માંર્ળસુત્ર મળે લ હતુ.રોકડા રૂમપયા ૫૦૦૦ અને માંર્ળસુત્ર મારા શાળા સુનીલ પાસે છે .આ અંર્ે
અમરાઇવાડી પો.સ્ટે. દાખલ થયેલ ફ.ગુ.ર.નાં.૧૬૪/૨૦૧૮ ઇપીકો કલમ ૪૫૪.૪૫૭.૩૮૦ મુજબનો ગુનો
શોધાયેલ છે .
(૬) આ મસવાય સદરીએ અમદાવાદ શહેરમાાં અન્ય પાાંચેક જગ્યાઓએ ખુલ્લા મકાનમાાં પ્રવેશ કરી
મોબાઇલ ફોનોની ચોરી કરે લ હોવાની કબુલાત કરે લ છે .
.

પકડાયેલ આરોપી અને તેના સાર્રીતોની મોડસ ઓપરે ન્ડી
પકડાયેલ આરોપી અને તેનો સાર્રીત જુદાજુદા મવસ્તારોમાાં મોબાઇલ ફોનોની
ચોરી કરવા માટે ફરતા અને જે તે ઘરમાાં હાજર વ્યકતી પાસે ર્ૌશાળાના નામે ફાળો આપવાનુ કહેતા,પાણી
આપવાનુ કહેતા તેમજ મસવીલ હોસ્પીટલના દદીઓને મફત ટીફીન સેવા આપવા માટે ફાળો આપવા
જણાવતા અને હાજર વ્યકતી ઘરમાાં પૈસા કે પાણી લેવા જાય તે દરમ્યાન ઘરમાાંથી મોબાઇલ ફોનની
ચોરી કરી લેતા તેમજ ખુલ્લુ ઘર જણાય અને ઘરમાાં કોઇ ન હોય તો ઘરમાાં બારીમાાં કે અન્ય જગ્યાએ
ચાજીંર્માાં કે ખુલ્લામાાં મોબાઇલ ફોન મુકેલા હોય તેવા મોબાઇલ ફોનોની ચોરી કરી લેતા હતા.અમો બાંને
ચોરી કરવા જતા ત્યારે એક બહાર ઉભો રહી કોઇ આવી ન જાય તેની રે કી કરતો અને બીજો અંદર
મકાનમાાં ચોરી કરવા માટે જતો હતો.
પકડાયેલ આરોપી અને તેના સાર્રીતે આ મસવાય બીજા ગુનાઓ આચરે લ છે
કે કેમ ? તેમજ તેઓની સાથે બીજા અન્ય આરોપીઓ સાંડોવાયેલ છે કે કેમ ? તે બાબતે સઘન પુછપરછ
તપાસ ચાલુ હોય બીજા પણ આવા પ્રકારના ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલાય તેવી સાંભાવના છે .
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સાબરિતી પોલીસ સ્ટેશન :

સરદારનર્ર પોલીસ સ્ટેશન :
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શાહીબાર્ પોલીસ સ્ટેશન :

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