ં
જનસપક
અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૫/૩/૨૦૧૫

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
ે
શહર પોલીસ વારા કરવામા ં આવલ

ં
શસનીય
/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૪૫૫/૧૫

શહેરના પોશ િવ તારમાં છે લા કેટલાક સમયથી લેપટોપ, મોબાઈલ ફોનતથાકેમરે ાનીચોરી કરતા રીઢા
ચોરને ચોરીના-૧૫ લેપટોપ તથા મોબાઈલ ફોન-૪, તથા કેમરે ાસાથે પકડી પાડી -૨૫ થી વધુ ચોરીના
ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલતી શહેર ાઈમ ાંચ.

છે લા ઘણા સમયથી અમદાવાદ શહેરના પોશ િવ તાર એવા નારણપુરા, એલીસ ીઝ,
આંબાવાડી, ગુજરાતયુિનવ સટી િવગેરેિવ તારોમાં વહેલી સવારના તેમજ બપોરના સમયે લેટો તથા
સોસાયટીમાંથી લેપટોપ તથા કમતી મોબાઈલફોન ચોરી થતા હોવાની યાપક ફ રયાદો ઉઠવા પામેલ
હતી. જે થી આ લેપટોપ તથા મોબાઈલ ફોનોની ચોરીઓનો ભેદ ઉકેલવા સા ં સંયુ ત પોલીસ કિમશનર
ી ાઈમ

ા ચ અમદાવાદ શહેર નાઓની સુચનાથી તથા નાયબ પોલીસ કિમશનર ી ાઈમ

અમદાવાદ શહેર નાઓના માગદશન હેઠળ અને મદદિનશ પોલીસ કિમશનર
મદદનીશ પોલીસ કિમશનર

ી ાઈમ

ાચ

ી સાયબર સેલ તથા

ા ચ અમદાવાદ નાઓની દોરવણી હેઠળ સાયબર ટેરરીઝમ

કવોડના પો.ઇ સ. ી કરણ પટેલ નાઓની ટીમના પો.સ.ઇ સ.રાજે શ સુવેરા નાઓ અમદાવાદ
શહેરમાં પે ો લગમાં હતા દર યાન

ટાફના હે.કો.રાકેશકુમાર રમાશંકર તથા પો.કો સ.રમેશગીરી

ભાનુદાસગીરી નાઓને મળેલ ચો કસ બાતમી હકીકત આધારે આરોપી

દનેશ ઉફ ગોરે સગ

િવજયપાલ સગ ઉવ.૨૮ રહેવાસી ઠાકોરભાઈ હોલની ઓરડીમાં લો-ગાડન નવરંગપુરા અમદાવાદ શહેર
મૂળ ગામ અલોના તા.િતન વારી િજ લો બાંદા થાના પૈલાની ઉ ર દેશ નાનેપકડી પાડી તેની પાસેથી
ચોરીનાં લેપટોપ નંગ-૦૪તથા મોબાઈલફોન નંગ-૨તથા એક કેમેરો મળી મળી કૂલ
૧,૦૭,૦૦૦/- ના મુ ામાલ સાથે પકડી પાડી તેને સાથે રાખી આ બાબતે

િપયા

ડાણ પુવક વધુ તપાસ કરતા

આ દનેશ ઉફ ગોરે સગ પાસેથી અ ય ૧૧ લેપટોપ, બે મોબાઈલ ફોન પણ મળી આવેલ આમ આ
દનેશ પાસેથી Sony VAIO, Lenovo, Dell, HP, Asus તથાIBM િવગેરેકંપનીઓનાકુ લે
૧૫લેપટોપમળી આવેલ છે . તેમજFujifilm કેમેરો તથાSamsung Galaxy-S3, Nokia
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Lumia, Samsung Galaxy-Duos, તથાLG Nexusજે વી

ા ડેડ કંપનીના૪-મોબાઈલ ફોન

મળી કુ લે .૩,૬૨,૦૦૦/- નો મુ ામાલ રકવર કરવામાં આવેલ છે .
પકડાયેલ આરોપીની સઘન પુછપરછ કરતાં ગુનાિહત ઈિતહાસ ધરાવે છે . તે અગાઉ પણ
ગુજરાત યુિનવ સટી પોલીસ ટેશનમાં મોબાઈલ ચોરીના ગુનામાં પકડાયેલ છે .તે પોતાના સાગ રત
નારાયણ સાથે મળી સાયકલ ઉપર બેસી વહેલી સવારના કે
નીકળેલ હોય તેમજ બપોરના સમયે કે

યારે લેટના રહીશો મો નગ વોકમાં

યારે લેટના રહીશો ન ાધીન હોય યારે ચોરીઓ કરવા

નીકળતા હતા અને બ ને જણા લેટમાં જતા હતા અને જે લેટનો દરવાજો ખુ લો જણાય તે લેટમાં
કોઈ જોઈ ન

ય તે રીતે

વેશ કરી િસ તપુવક લેપટોપ કે મોબાઈલની ઉઠાંતરી કરી નીકળી જતા

હતાઅને આ નારાયણ મરણ જતા ગોરે સગ એકલો પડી જતા આ જ િવ તારમાં ઘરઘાટી તરીકે કામ
કરતાઅ યઇસમોનેચોરીઓ કરવામાં પોતાનાસાગ રત બનાવતોઅને તેઓની સાથે મળી ચોરીઓ કરવાનું
ચાલુ કરેલ આ ચોરી કયાબાદ મળી આવેલ લેપટોપ તથા મોબાઈલ ફોન આ આરોપી લઈ પોતાની પાસે
રાખી લેતો હતો અને જે

ાહકમળે તેને સ તામાં વેચી દેતા અને જે પૈસા મળે તે મોજશોખમાં વાપરી

નાંખતા હતા. આ આરોપીનો સાગ રત નારાયણ પણ ખુબજ રીઢો હતો તેણે આ િસવાય પણ ઘણા
ગુનાઓ કરેલ હોવાની સંભાવના છે . પરંતુ અ ે એ ઉ લેખનીય છે કે આ આરોપીનો સાગ રત નારાયણ
થોડા સમય અગાઉ મરણ ગયેલ છે .અને તેના બી

સાગ રતની તપાસ ચાલુ છે .તેમજપકડાયેલ આરોપી

ગોરે સગતથા નારાયણતથા તેના અ યસાગરીતોએમળી આ િસવાય અમદાવાદ શહેરમાં કેટલા ચોરીઓના
ગુ હાઓ આચરેલ છે તેની તપાસ ચાલું છે .
આ આરોપી પોતાનો મેઈન ટારગેટ પેઈ ગગે ટ તરીકે રહેતા િવ ાથ ઓના સામાનને
બનાવતા હતા અને આ િવ યાથ ઓના લેપટોપ, મોબાઈલ ફોન, તેમજ કેમેરાની ચોરી કરી લેતા હતા
અને આ આરોપી િસ યુરીટી ગાડ તરીકે નોકરી કરતો હોય અને તેના સાગ રતો બંગલાઓમાં ઘરઘાટી
તરીકે કામ કરતાહોય આ આરોપીઓ પર કોઈ શક પણ કરતું ન હતુ.ં
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વટવા પોલીસ ટશન
(૧) વટવા પો. ટશન ફ. .ુ ર.ન ં ૪૮/૧૫ ઈપીકો કલમ ૩૬૩,૩૬૬,૧૧૪

ુ
જબ
ના કામના આરોપી નામે

અિનલભાઈ સ./ઓ સોમાભાઈ પરમાર ઉવ-૪૧ રહ- ૧૫, યશ સોસાયટ

નાદજ ગામ તા- દ કોઈ

ે ડ પો.ઇ સ. ી.પી.બી.રણા સાહબ નાઓએ ઉપરોકત
અમદાવાદ શહર નાને સક

ુ
નાના
કામે તા-

ે સકોટ ભ અમદાવાદ શહર ના
૪/૩/૨૦૧૫ ના કલાક ૨૦/૩૫ વાગે પકડ અટક કર નામદાર િસટ સસ
આગોતરા

મીન ુકમ આધાર યો ય

મીન ર ુ કરતાં

મીન ઉપર

ુ
કત
કરલ છે . હાલમાં તપાસ ચા ુ

છે .
(૨) વટવા પો. ટશન ફ. .ુ ર.ન ં ૬૦/૧૫ ઈપીકો કલમ ૪૦૬,૪૨૦,૧૧૪

ુ
જબ
આરોપીઓ ન-ં (૧)

ે સ/ઓ મોહમદ ઈ માઈલ શખ
ે ઉવ-૩૮ રહ- ૨૫/૭૮૨ વસત
ં ગ
મોહમદ ુસન
ોસ ગ રોડ વટવા અ’વાદ તથા નં(૨)
૧૫૨,

ુ
લામ
દ તગીર ઉફ ચીના

ગડકર નગર ર વે

ુ
લામ
મ ુ ન સૈયદ ઉવ-૪૦ રહ-

ુ
ુ અ’વાદ તથા નં(૩) િસ કભાઈ સ/ઓ શ બીરભાઈ
ભાઈની
ચાલી મટન માકટ સામે મીરઝા ર

ે
શખ
ઉવ-૪૪ રહ- હાથીખાના મીઠાફળ યા વડોદરા શહર નાઓને પો.સ.ઈ. ી એ. .ચૌધર
ઉપરોકત

નાઓએ

ુ ના કામે તા-૪/૩/૨૦૧૫ ના કલાક ૨૩/૦૦ વાગે પકડ અટક કર કાયદસર ની કાયવાહ
ના

કર કરલ છે . હાલ માં તપાસ ચા ુ છે .

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