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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૭/૧૦/૨૦૧૮ શમનવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ તરફથી ર્રવાિાં
આવેલ પ્રશંસનીય/નોંધપાત્ર ર્ાિગીરી :-

સિાચાર યાદી નં.૨૦૯૯/૧૮

ઘરફોડ ચોરી તથા વાહનચોરી ર્રનાર આરોપીને સોનાના દાગીના, રોર્ડ રર્િ, િોબાઈલ ફોનો તથા
ચોરીના એક્ટીવા િળી કુ લ કર્િં.રુ.૬૬,૯૦૦/- ના મદ્દુ ાિાલ સાથે પર્ડી પાડતી અિદાવાદ શહેર ક્રાઇિ
બ્ાંચ.
અમદાવાદ શહેરમાાં છે લ્લા ઘણા સમયથી દદવસ/રાત્રિના સમયે બાંધ મકાનોમાાં ઘરફોડ ચોરીઓ
તથા વાહનચોરીઓનો ઉપદ્રવ વધી ગયેલ હોય અને આવા ઘરફોડ/વાહનચોરીના ગુનાઓનો ભેદ વણ ઉકેલાયેલ
હોય અને આરોપીઓ પોલીસ પકડથી દુ ર હોય જેથી આ વણ શોધાયેલ ઘરફોડ/વાહન ચોરીના ગુનાઓનો ભેદ
ઉકેલવા સારૂ ખાસ પોલીસ કત્રમશ્નરશ્રી જે.કે.ભટ્ટ તથા નાયબ પોલીસ કત્રમશ્નરશ્રી દીપન ભદ્રન ક્રાઇમબ્ાાંચ નાઓએ
સુચના આપેલ હોય જે અનુસધ
ાં ાને મદદનીશ પોલીસ કત્રમશ્નરશ્રી બી.વી.ગોદહલ નાઓના માગગદશગન હેઠળ ઓટોરીક્ષા
પેસેન્જર ચોરી/લુટાં અને ગ્લાસ બ્ેકીંગ થેફટ સ્કોડના પો.ઇન્સ. શ્રી આર.એસ.સુવેરા નાઓના સ્કોડના પો.સ.ઇ.શ્રી
વાય.એમ.ગોહીલ, પો.સ.ઇ.શ્રી વાય.જી.ગુર્જર તથા પો.સ.ઈ.શ્રી આર.જે.ચૌધરી નાઓ સ્કોડના માણસો સાથે
તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ પેટ્રોલીંગમાાં હતા દરમ્યાન સ્ટાફના એ.એસ.આઈ. ત્રવજ્યત્રસિંહ ઈશ્વરત્રસિંહ તથા પો.કો.
નરે ન્દ્રત્રસિંહ ત્રશવઅધારત્રસિંહ નાઓને ખાનગી રાહે મળે લ ચોકકસ બાતમી હકીકત આધારે એક આરોપી નાનુભાઈ
દે વાભાઈ ચારોલા (સેનમા) ઉ.વ.૩૧ રહેવાસી જનતાનગરના છાપરા, રે લ્વે ફાટક પાસે, સોલા, અમદાવાદ શહેર
મુ.ગામ ચારોલાવાસ, ચમારવાસની બાજુ માાં, ગામ વાંથલ, તા.ત્રવરમગામ, જજ.અમદાવાદ નાઓને સોલા બ્રબ્જ નીચેથી
પકડી પાડી તેની પાસેથી ચોરીનો મુદ્દામાલ (૧) રોકડા રુત્રપયા ૬૯૦૦/- (૨) હોન્ડા એક્ટીવા દકિં.રુ.૨૦,૦૦૦/- (૩)
સોનાની ચેઈન દકિં.રુ.૧૫૦૦૦/- (૪) વીવો મોબાઈલ દકિં.રુ.૨૦,૦૦૦/- (૫) ટે કનો મોબાઈલ દકિં.રુ.૫,૦૦૦/- મળી
કુ લ દકિં.રુ.૬૬,૯૦૦/- નો મુદ્દામાલ દરકવર કરે લ છે .

ુ ાકહત પવ
ુ ક ઇમતહાસ
પર્ડાયેલ આરોપીનો ગન
પકડાયેલ આરોપી અગાઉ લખતર પોલીસ સ્ટે શનમાાં છે ડતીના ગુનામાાં પકડાઈ ચુકેલ છે .
પકડાયેલ આરોપીની પુછપરછ તપાસ દરમ્યાન તેણે ઘરફોડ ચોરી તથા વાહનચોરીના
એમ કુ લ- ૨ ગુનાઓની કબુલાત કરે લ છે .
(૧) આજથી આશરે દશેક દદવસ અગાઉ વહેલી સવારના ઘાટલોડીયા પોલીસ લાઈનના મકાનમાાં પ્રવેશ કરી
મકાનમાાંથી િણ મોબાઈલ ફોન તથા રોકડ રકમ તથા સોનાના દાગીનાની ચોરી કરે લ તેમજ અન્ય મકાનમાાંથી
પણ ચોરીની કોત્રશશ કરે લ. જે અંગે સોલા પોલીસ સ્ટે શન ખાતે ફ.ગુ.ર.નાં. ૨૯૬/૨૦૧૮ ઇપીકો કલમ
૪૫૭,૩૮૦,૫૧૧ મુજબનો ગુનો શોધાયેલ છે .
ુ
(૨) સને ૨૦૧૩ માાં કાલુપરુ લક્ષ્મી એવન્યુ હોટલના પાકીંગમાાંથી હોન્ડા એક્ટીવાની ચોરી કરે લ. જે અંગે કાલુપર
પોલીસ સ્ટે શન ખાતે ફ.ગુ.ર.નાં.૧૦૪/૨૦૧૩ ઇપીકો કલમ ૩૭૯ મુજબનો ગુનો શોધાયેલ છે .
આ ત્રસવાય સદરી આરોપીએ છે લ્લા છ એક માસમાાં અમદાવાદ શહેર તથા ત્રવરમગામની
આજુ બાના ગામડાઓમાાંથી પૈસા, મોબાઈલ ફોનો ત્રવગેરે દકમતી ચીજવસ્તુઓની ચોરીઓ કરે લ હોવાની કબુલાત
કરે લ છે .
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જીઆઈડીસી વટવા પોલીસ સ્ટે શન
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નાયબ પોલીસ કત્રમશનર,
કાંટ્રોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કત્રમશનર વતી.
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