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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૦૮/૦૧/૨૦૧૯ િંગળવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ તરફથી ર્રવાિાં
આવેલ પ્રશંસનીય/નોંધપાત્ર ર્ાિગીરી :-

સિાચાર યાદી નં.૪૭/૧૯

અઢી િાસ અગાઉ ખાડીયા મવસ્તારિાંથી દાગીનાની ચોરી ર્રનાર એર્ સ્ત્રીને કર્િં.રુ.૨,૭૬,૫૪૦/- ની િત્તાના
સોના-ચાંદીના દાગીના સાથે પર્ડી પાડી ઘરફોડ ચોરીનો ભેદ ઉર્ેલતી અિદાવાદ શહેર ક્રાઇિબ્ાંચ.
અમદાવાદ શહેરના માણેકચોકમાાં આવેલ માાંડવીની પૉળમાાં નાગજી ભુદરની પૉળ ખાતે
એક ત્રણ માળના મકાનમાાં આજથી અઢી માસ અગાઉ કોઈ અજાણી વ્યક્તતએ ત્રીજા માળે આવેલ રુમમાાં તતજોરી
ખોલી તતજોરીમાાંથી સોના-ચાાંદીના દાગીના તથા રોકડ રકમની ચોરી કરે લ હોય આ ચોરી બાબતે ખાડીયા પો.સ્ટે .
માાં ફરરયાદ દાખલ થયેલ હતી. આ દાગીના ચોરીનો ભેદ ઉકેલવા સારૂ શ્રી જે.કે.ભટ્ટ સ્પેશીયલ પોલીસ કતમશ્નર
ક્રાઇમ બ્ાાંચ નાઓએ સુચના આપેલ હોય જે સુચના આધારે શ્રી દીપન ભદ્રન નાયબ પોલીસ કતમશ્નર ક્રાઇમ બ્ાાંચ
તથા મદદનીશ પોલીસ કતમશ્નરશ્રી બી.વી.ગોહીલ નાઓના માગગદશગન હેઠળ ઓટોરીક્ષા પેસેન્જર ચોરી/લુટાં અને
ગ્લાસ બ્ેકીંગ થેફટ સ્કોડના પો.ઇન્સ. શ્રી આર.એસ.સુવેરા નાઓના સ્કોડના પો.સ.ઈ. શ્રી વાય.જી.ગુર્જર, પો.સ.ઈ.
શ્રી આર.પી.ભરવાડ તથા પો.સ.ઈ. શ્રી આર.જે.ચૌધરી નાઓ આ રદશામાાં કાયગરત હતા.
બાદ આ કામે સદર બનાવવાળી જગ્યાની આજુ બાજુ ના રુટના સી.સી.ટી.વી. ફુટે જ
મેળવવામાાં આવેલ અને તે આધારે તપાસ કરતાાં આ દાગીનાની ચોરી કરનાર કોઈ મરહલા હોવાનુ ાં જણાઈ આવેલ
જેથી આ રદશામાાં પ્રયત્નશીલ હતા દરમ્યાન સ્ટાફના હે.કો. નારતસિંહ મલુતસિંહ તથા હે.કો. મહેન્દ્રતસિંહ ગુલાબતસિંહ
નાઓને ખાનગી રાહે મળે લ ચોકકસ બાતમી હકીકત આધારે શાહપુર દરવાજા બહાર ખાતે વોચ ગોઠવી લતાબેન
ઉફે ગુલાબ ઉફે લકડી વા/ઓ કનુભાઈ વાડીલાલ ચૌહાણ (મારવાડી) ઉ.વ.૪૦ રહે. વનમાળી વાાંકાની પોળ,
જ્યોત્સના બેનના મકાનમાાં, શાહપુર, અમદાવાદ શહેર તથા ગોતવિંદ કાશીરામની પોળ, માંગળ પારે ખનો ખાાંચો,
શાહપુર, અમદાવાદ શહેર મુળ રહે. માણેકલાલ છગનલાલ કાછીયાની ચાલી, કુ મકુ મ હોટલની પાછળ, જમાલપુર
ચાર રસ્તા, અમદાવાદ શહેર નાઓને પકડી પાડી ચોરી કરે લ સોના-ચાાંદીના દાગીના તથા વાસણો જેમાાં ગળામાાં
પહેરવાની માળા (હાર), વીંટી-૩, બુટ્ટી-૩, પાટલા-૨, તપન-૨ તથા સફેદ ધાતુના તસક્કા-૫, વાટકી-૯, ચમચી-૩,
ગ્લાસ-૩, ડબ્બો-૧ કાંકાવટી-૧ મળી કુ લ રકિં.રુ. ૨,૭૬,૫૪૦/-ની મત્તાનો મુદ્દામાલ રરકવર કરે લ છે .
પકડાયેલ લતાબેન મારવાડીની પુછપરછ તપાસ દરમ્યાન આજથી અઢી માસ અગાઉ
તે ફરતી ફરતી બપોરના સમયે માણેકચોકમાાં આવેલી અને માાંડવીની પૉળમાાં નાગજી ભુદરની પૉળ ખાતે ઉભો
ખાાંચો આવેલ છે ત્યાાં એક ત્રણ માળનુ ાં મકાન હતુ ાં અને આ મકાનમાાં સીડી વાટે ત્રીજા માળે ગયેલ ત્યારે કોઈ માણસ
દે ખાયેલ નરહ જેથી તકનો લાભ લઈ આ મકાનમાાં આવેલ એક રુમમાાં તતજોરી હોય તતજોરીનુ ાં ડ્રોઅર ખોલી તેમાાંથી
સોનાના દાગીના તથા ચાાંદીનાાં વાસણો તેમજ રોકડ રકમની ચોરી કરે લ હોવાની કબુલાત કરે લ હોય સદરી બનાવ
બાબતે ખાડીયા પો.સ્ટે . ફ.ગુ.ર.નાં.૩૫/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૮૦ મુજબનો ગુનો દાખલ થયેલ છે .
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દાણીલીિડા પોલીસ સ્ટેશનઃ
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નાયબ પોલીસ કતમશનર,
કાંટ્રોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કતમશનર વતી.
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