જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૩/૮/૨૦૧૫ રિવવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૭૨૦/૧૫

બે rIZa ઘરફોડ/vaahnacaaoરોnao caaorInaaM ~Na vaahnaao tqaa ઘરફોડના dagaInaa, રાડો ઘડ યાળૉ, મોબાઈલ ફોનો

maLI ુ લ ુ િપયા ૧,૫૫,૦૦૦/- ની મ ાનો

ુ ામાલ સાથે pkDI paDtI Amadavaad Sahor ka`[ma baa`nca

naayaba paolaIsa kimaSnar EaI ka`[ma baa`nca Amadavaad Sahor naaAaoAo Aapola maaga^dSa^na
hozL maddnaISa paolaIsa kimaSnar EaI ka`[ma baa`nca, તથા મદદનીશ પોલીસ કમો. ી સાયબર

ાઈમ સેલ

naaAaonaI saucanaa maujba pao.sa.[ EaI rajoSa sauvaora તથા તેઓnaI TImanaa maaNasaao Amadavaad SahormaaM
banata imalakt સંબ ંધી gaunhaAao SaaoQaI kaZvaa saaru poTaòlaIMgamaaM inakLola તે drmyaana sTafnaa hoD
kaonsa.naarisaMh malauisaMh tqaa hoD kaonsa.p`tapisaMh sauKaŸ naaAaonao maLola caaokksa baatmaI hikkt
AaQaaro બે AaraopIઓ (૧) maaohMmadયાસીન ઉફ
મ.નં.૩૧૫, લ

ુ લા ઉફ હાફ

સ/ઓ આબીદભાઈ SaoK ]va.૨૫ rhovaasaI

ુ
રાવ
નો વંડો, અલકા વે ડ ગની ઉપર, જનસ ા

તથા (૨) મોહંમદનદ મ મોહંમદરફ ક શેખ ઉ.વ.૨૦ રહ.

ેસની સામે, મીરઝા રુ, Amadavaad Sahor

/એફ, અલઅહદ ૪, િવ ભારતી

ુ લની બા ુ માં,

શાહ રુ િમલ કંપાઉ ડ, શાહ રુ, અમદાવાદ શહર નાઓને આજરોજ તા.૨૩/૦૮/૨૦૧૫ ના લાલદરવા
પાસેથી પકડ પાડલ છે .
પકડાયેલ બંને આરોપીઓ પાસેથી ચોર ના
.૨૫,૦૦૦/-, બ જ
તથા ઘરફોડ ચોર નો
ટ લેટ

ુ ટર ક. ુ .૫૦૦૦/-, હ રો હો ડા પેશન

ણ વાહનો

માં હો ડા એ ટ વા કમત

ો મોટર સાયકલ ક. ુ . ૨૫,૦૦૦/- ની મ ાનાં

ુ ામાલ રાડો ઘ ડયાળો -૨ ક. ુ . ૫૦,૦૦૦/-, સોના ચાંદ ના દાગીના ક. ુ .૩૫,૦૦૦/-,

ક. ુ .૫૦૦૦/-, મોબાઈલ ફોનો નંગ-૬

ક. ુ .૨૨૫૦૦/- ની મતાના િવગેર મળ

ુલ

ક.

ુ.

ુ
દામાલ
રકવર કરલ છે .

૧,૫૫,૦૦૦/- ની મ ાનો ચોર નો

આ બંને AaraopIAaonaI saGana puCprC krtaM તેઓએ છે લા બે

ણ માસના સમયગાળામાં

એ લસ

જ પોલીસ ટશન, શાહ રુ પોલીસ ટશન, કારં જ પોલીસ ટશન, વેજલ રુ પોલીસ ટશન, દ રયા રુ

પોલીસ

ુ
ટશન િવ તારમાંથી આ વાહનચોર ઓ તથા ઘરફોડ ચોર ઓ કરલ હોવાની ક લાત
કરલ છે .

બાબતે તપાસ કરતાં નીચે

ુ
જબના

ુ
નાઓનો
ભેદ ઉકલવા પામેલ છે .
.ુ ર.નં. ૧૭૧/૨૦૧૫ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૭૯

(૧) એ લસ જ પોલીસ ટશન

ટ

(૨) શાહ રુ પોલીસ ટશન

.ુ ર.નં. ૫૬/૨૦૧૫ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૮૦

(૩) કારં જ પોલીસ ટશન

ટ

.ુ ર.નં. ૭૫/૨૦૧૫ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૮૦

ટ

(૪) શાહ રુ પોલીસ ટશન

ટ

.ુ ર.નં. ૫૫/૨૦૧૫ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૭૯

(૫) શાહ રુ પોલીસ ટશન

ટ

.ુ ર.નં. ૫૪/૨૦૧૫ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૭૯
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આ બંને આરોપીઓ

ુ
બજ
ર ઢા છે . તેઓ કોઈ એક જ યાએ કો પલે

વાહનોની ચોર ઓ કર શહર િવ તારમાં ફરવતા હતા અને થોડાક દવસ
જ યાએ લેટ ક કો પલે માં બનવારસી હાલતમાં
મારામાર ના

ુ
નામાં
પકડાઈ

ુ તેઓ ઉપયોગ કર બી
ધી

પણ આવાજ

ુ
નાઓમાં
પણ પકડાઈ
કારના િમ કત સંબધ
ં ી

ુ
આ બાબતે તેઓની ઝીણવટ વક
તપાસ

કોઈ

કુ દતા હતા. તેઓ અગાઉ કારંજ પોલીસ ટશનમાં ઝઘડો

ુ
ુ
કલ
છે . તેમજ અગાઉ નવરં ગ રા
તથા આનંદનગર પોલીસ

વાહનચોર તથા મોબાઈલ ચોર ના
મળ આ િસવાય બી

ક એપાટમે ટ માંથી

ટશનમાં

ુ
કલ
છે . તેઓએ તેમના અ ય સાગ રતો સાથે
ુ
નાઓ
આચરલ હોવાની

રુ રુ શ

તા હોય

ુ
છપરછ
ચા ું છે .

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