જનસંપક અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ટલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦,૨૫૬૩૦૩૦૦,૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૩૦/૧/૨૦૧૫

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૦૦/૧૫

AaMgaDIyaa poZInaa rau.75 laaKnaI lauMTnaa banaavamaaM vaQau bao
AaraopIAaonao JDpI paDtI k/a[ma ba`anca :
ga[

ta.21.11.2014

naa

raoj

savaarnaa

dsaok

vaagyaanaa

saumaaro

iSavadSa^na epaT^maonT pasao Aavaola saaopana SarNama flaoTnaa drvaaja AagaLqaI gaNaoSa p`kaSa
kaMtI naamanaI AaMgaDIyaa poZInaa bao kma^caarIAaonao hiqayaar batavaI fayar krI [jaAao phaoMcaaDI
lauMTaruAao rau.75 laaKnaI maatbar rkmanaI lauMT calaavaI naasaI gayaolaa.jo AMgao saaolaa ha[kaoT^
pao.sTo.f.gaurnaM.332À14 maujbanaao gaunaao daKla qayaola.
Aa gaunhanaa ~Na AaraopIAaonao ga[ ta.27.1.2015 naa klaak
21.00 vaagao

pkDI

ATk

krvaamaaM Aavaola.joAaonaI

GainaYz

puCprC

drmyaana

Anya

AaraopIAaonaa pura naamaao maLI Aavata joAaonao SaaoQaI kaZI pkDI paDvaa saarMu pao.[nsa.EaI
esa.ela.caaOQarI tqaa tomanaI TImanaa AiQa.tqaa maaNasaaoe haqa Qarola kvaayat drmyaana
AaraopIAao ³1´ imalana jyaMtIBaa[ saaolaMkI rho.eÀ8Ê kMkubaanagarÊ jgatpur raoDÊ caaMdlaaoDIyaa
Amadavaad tqaa ³2´ SaOlaoYasaIMh ]fo^ laalaaBaa[ ]fo^ laalaIyaao ]fo^ TaoMTIyaao dlapuŸ DaBaI
rho.p`Baunagar saaosaayaTI saamaoÊ rbaarIvaasaÊ raoyala maaobaa[la saamaoÊ Asaarvaa Amadavaad naaAaonao
ta.29.1.2015 naa klaak 19.00 vaagao kalaupur kpasaIyaabajar saamao myaunaI.basa sTonD
AagaL jahor raoD ]prqaI ek egnaoTr maao.saa.tqaa raokD naaNaaM rau,.59Ê700.00 saaqao
JDpI paDola Co.
]praokt pkDayaola bannao AaraopIAaoe Aa lauMTnaa gaunaamaaM paotanaao
Baaga Bajvaola haovaanauM Anao toAao pasaoqaI maLI Aavaola raokD rkma Aa lauMTmaaMqaI maLola naaNaa
pOkInaa haovaanauM jNaa[ Aavaola Co.tomaj AaraopI imalananaa kbjanaI egnaoTr maao.saa.Aa
lauMTnaao gaunaao krtI vaKto vaaprola haovaanauM tpasa drmyaana jNaa[ Aavaola Co.
AaraopIAaonaI hju vaQau Anao GainaYz puCprC caalau Co Anao Aa
AaraopIAaonaI puCprC drmyaana Aavaa p`karnaa lauMTnaa Anya gaunhaAao pNa DITokT qavaanaI
SakyataAao rhola Co.
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ણેક વષ અગાઉના ઘરફોડ ચોર મા ં તથા છ - સાત માસ અગાઉની મોબાઇલ ચોર

સાડા

એક આરોપીની ધરપકડ કર ચોર ના બે

ુ
ં
નામા

ુ ડ ટ ટ કરતી
ના

અમદાવાદ શહર એસ.ઓ. . ાઇમ ા ચ.
નાયબ પોલીસ કિમ ર
પોલીસ કમીશનર
બી.ડ . ડ

ી હમાં ુ

ી બી.સી.સોલંક , એસઓ

એસ.ઓ. .

ાઇમ

ુ લા
ક

ાઇમ

ાઇમ

ા ચ અમદાવાદ શહર તથા પોલીસ ઇ સપેકટર

ી વી.એચ. ડ

તથા પો.સ.ઇ.

ુ
ચના

ી

ુ
ના
શોધી

ા ચ અમદાવાદ શહર નાઓએ મીલકત સંબધી બનેલ

કાઢવા તેમજ નાસતા ફરતા આરોપીઓને પકડવા આપેલ
પો.સ.ઇ.

ા ચ અમદાવાદ શહર તથા મદદનીશ

ુ
જબ
અમદાવાદ શહર િવ તારમાં

ી સી.બી.ગામીત નાઓની ટ મ પે ોલ ગમાં હતી. દર યાન

ફરતા ફરતા નારોલ સકલ િવ સમ હોટલ ખાતે આવતા સાથેના પો.કો.

તે

ુ માર િ કમલાલ તથા પો.કો.

અિન ુ ધિસહ મહ પતિસહ નાઓએ આપેલ બાતમી હક કત આધાર ઇમરાન ઉફ પાવડર યો સ/ઓ
ુ
બા ભાઇ
શેખ ઉવ.૩૦ રહ, ચંડોળા તળાવની પાળ, ચંડોળા ચોક સામે,
શહર નાનો મળ આવેલ. સદર ઇસમની

ગઝડતી તપાસ કરતાં તેની પાસેથી એક લેક સી વર કલરનો

એચ.ટ .સી. કંપનીનો મોબાઇલ મળ આવેલ.
પંચો

બ

પડામાં, ઇસન રુ, અમદાવાદ

મોબાઇલ ફોન

જણાવતાં સદર એ પોતાની પાસે કોઇ

ુ ં બીલ ક કોઇ લખાણ હોય તો ર ુ કરવા

ુ
રાવો
નહ હોવા ુ ં જણાવેલ તેમજ

ુ ત

ુ તથી

ુ
છપરછ
કરતાં જણાવેલ ક, આજથી આશર છ-સાત માસ અગાઉ પોતે ગોિવદવાડ શાક મા ટ માંથી એક
ઇસમનો ફોન ચોર કરલા ુ ં જણાવેલ. તેમજ સદર ઇસમને વ ુ
અગાઉ ગોિવદવાડ

િવશાલનગર સોસાયટ ના

િપયાની ચોર કરલા ુ ં જણાવેલ.

ુ
છપરછ
કરતાં આજથી

ણેક વષ

ણ મકાનમાંથી સોના-ચાંદ ના દાગીના તેમજ રોકડ

થી સદર બનાવ બાબતે ઇસન રુ પો. ટ.ખાતે તપાસ કરાવતાં

મોબાઇલ ચોર બાબતે ઇસન રુ પોલીસ ટશન ફ. .ુ ર.નં.૮૯/૧૪ ધી ઇપીકો કલમ ૩૭૯

ુ
જબનો

ુ
નો

તેમજ સોના –ચાંદ ના દાગીના તેમજ રોકડ િપયા બાબતે ઇસન રુ પોલીસ ટશન ફ. .ુ ર.નં.૧૨૭/૧૧ ધી
ઇપીકો કલમ ૪૫૭, ૩૮૦

ુ
જબનો

ુ ન ધાયેલ હોવાની હક કત જણાયેલ છે .
નો

મોબાઇલ ક. .૧૦,૦૦૦/- નો સીઆરપીસી કલમ ૧૦૨

ુ
જબ
પંચનામાં િવગતે કબ

સદર ું મળ આવેલ
કરવામાં આવેલ છે .

અને સદર ું આરોપીને આજરોજ તા.૨૯/૦૧/૧૫ ના કલાક ૧૫/૦૦ વાગે સીઆરપીસી કલમ ૪૧(૧) ડ
ુ
જબ
અટક કરવામાં આવેલ. અને વ ુ તપાસ અથ આરોપી તથા કાગળો ઇસન રુ પોલીસ ટશન મોકલી
આપવા તજવીજ કરવામાં આવેલ છે .

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