જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૬ રિવવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ
ફસ ુક ઉપર

ડ બનાવી

ે મ ની

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૩૯૯/૧૬

ળમા ફસાવી હોટલ મા લઇ જઇ ખાવા મા ઘે નની દવાઓ નાખી

બે ભાન કર પહરલા સોનાચાંદ ના દાગીનાઓ તથા મોબાઇલો ની ચોર કરતી બે મ હલા આરોપીઓને
ચોર કરલ એક સોનાની ચે ન તથા બે સોનાની પટ અને બે સે મસંગ કં પની ના મોબાઇલ ફોન મળ
ુ લે .૨,૦૪,૨૮૦/- ના
અમદાવાદ શહર

ાઇમ

દ
ુ ામાલ સાથે ઝડપી ાઇમ

ા ચ,

ા ચનાં સં ક
ુ ત પોલીસ કિમ ર ી

નાયબ પોલીસ કિમ ર ી દ પન ભ ન સાહબ તથા મદદનીશ પોલીસ કિમ ર
નાઓએ અમદાવાદ શહર િવ તારમાં બનતાં

ટુ ધાડનાં િમલકત સંબધ
ં ી

તથા અટકાવવા સા , તેમજ વો ટડ આરોપીઓને શોધી કાઢવા સા
ચ
ુ ના આપેલ.
ઇ પેકટર

અ સ
ુ ધાને

ી આર.આઇ. ડ

ાઇમ

નાઓનાં માગદશન અને

ર ના ઉફ ર

ુ મોહનભાઇ

નાઓને

ાંચના અિધકાર ઓને

ી વી.બી.બારડ તથા પોલીસ
ાઇમ ા ચ ની કચેર એ હાજર

ૃ ણનગર બસ ટ ડ પાસેથી આરોપી બહનો (૧)

પિત ઉ.વ.૨૮ રહ, બી/૧/૫૬, ત શીલા એપા. નરોડા

નરોડા અમદાવાદ શહર તથા (૨) ઇલાબેન ઉફ
ઉ.વ.૨૬ રહ,

ી રા ુ લ પટલ સાહબ

પ
ુ રિવઝનમાં કામ કરતા તેઓનાં કોડનાં

પોલીસ સબ ઇ પેકટર એસ.એન.દસાઇ તથા ટા નાં માણસો સાથે
હતા. તે દર યાન મળે લ બાતમી હ કકત આધાર

/૫૦૪, અ ભલાષા એપાટમે ટ,

ાઇમ ા ચ ની કચેર એ

સાહબ તથા

ુ હાઓને શોધી કાઢવા સા
ાઇમ

ાંચના પોલીસ ઇ પેકટર

.ક.ભ

ુ

W/O બીપીનભાઇ

વરાજભાઇ

ુ તધામ રોડ
તે પટલ

ુ ડ માટ પાસે, િનકોલ રોડ, િનકોલ અમદાવાદ શહર

છ
ુ પરછ સા ુ લાવી

છ
ુ પરછ દર યાન ચોર ના

દ
ુ ામાલ સોનાની

ચેઇન નંગ-૧ તથા સોનાની પટ ઓ નંગ -૨ તથા સેમસંગ કંપનીના મોબાઇલ ફોન નંગ-૨ મળ
.૨,૨૪,૨૮૦/- ના

ુ લે

દ
ુ ામાલ સાથે તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૬ પકડ અટક કરવામા આવેલ છે.

પકડાયેલ બં ે મહ લા આરોપીઓની

છ
ુ પરછ કરતા જણાવેલ ક આરોપી નં.(૧) ના

િપતા અવસાન પામેલ હોય અને એક વષ પહલા પોતે તેના પિતસાથે

ટાછેડ ા લીધેલ હોય અને તેની

માતા સાથે એકલી રહતી હોય પૈસાની જ ર યાતો ઉભી થતા ગયા

આ
ુ ર મ હના મા ફસ કુ ઉપર

િસમરન શમા નામે એકાઉ ટ બનાવી વડોદરાશહરના એક
બોલાવી વડોદરા એક અ ણી જ યાએ
અને બેભાન કર તે

વ
ુ ક ને

ેમ મા ફસાવી મળવા માટ

લ
ુ ાકાત દર યાન ખાવામા કઢ ખચડ મા ઘેનની દવા નાખી

વ
ુ ક પહરલ સોનાના દાગીનાઓ અને મોબાઇલો ની ચોર કરલ બાદ પોતાના

મોબાઇલ નંબર બંધ કર દ ધેલ
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બાદ આરોપી નં.(૧) ર ના ઉફ ર ુ
નામથી એકાઉ ટ બનાવેલ છે

ડ બનાવી તેની સાથે ચેટ ગ દર યાન એક બી
ુ

ના મોબાઇલ નંબર
વ
ુ કને

પટલ બનીને વાત કરતી હતી તે દર યાન આ દપક એકાદ

મ હના પહલા અમદાવાદ ગાંધીનગર ચલોડા ખાતે મળવા માટ બોલાવેલ
ુ

પટલ ના

ના ઉપર વોટસએપ તથા ફોન કર ને વાતોચીતો કરતા હતા અને દપક નામના

ેમ મા ફસાવેલ અને તેની સાથે
ઉફ

ુ

ના થક એકાદ બે મ હના પહલા ફસ કુ મા રાજકોટ ના દપક રબાર

નામના છોકરા ને ફસ કુ ઉપર
મેળવેલ

પિતએ ફસ કુ ઉપર

થી તેની બહનપણી ઇલા

પટલ ને સાથે લઇ ને પોતાની સાથે નસાની બેભાન કરવાની લાક સ ુ નામની દવા લીધેલ

અને ગાંધીનગર મોટા ચલોડા ખાતે મળવા માટ ગયલે યા રાિ ના સાડા દસેક વા યે દપક તેના એક
િમ

સાથે આવેલ

આરોપી નં(૧)
િમિનટ

ુ

ુ નામ સરના ુ

ણવા મળે લ નથી તેને આ બં ે આરોપી બહનો એ મળે લ અને

પટલ બનીને અને આરોપી નં(૨) એ તે ુ નામ

ધ
ુ ી વાતો કર ને દપક અને તેના િમ

સાથે

શ
ુ ી નામ જણાવેલ અને દસેક

તેની ગાડ મા સાય સિસટ પાસે આશીવાદ

ગો ડ હોટલ મા લઇ ગયેલ અને યા અલગ અલગ બે મ મા રોકાયેલ અને થોડ વાર વાતો કર ને
તમામે જમવા ુ મંગાવેલ આ વખતે આરોપી નં(૧) નીએ ચોર
કર નાખી દ ધેલ અને તે ખાધા પછ દપક તથા તેન ો િમ
નીએ

પીથી છાસ મા આ ગોળ ઓનો

ક
ુ ો

બેભાન થઇ જતા આરોપી બહન નં.(૧)

દપક પહરલ સોના ના દા ગના સોના ુ એક ક ુ તથા ચેઇન અને

ણ મોબાઇલ લઇ લીધેલ

અને સવાર ના પાંચેક વા યે બં ે આરોપી બહનો હોટલ માથી નીકળ ગયેલ અને આ ચોર કરલ
સોનાના દાગીના સોની પાસે જઇ ને સોના ુ ક ુ ભંગાવી ઓગાળ અને પત ુ બનાવી દ ધેલ અને
મોબાઇલ ફોનો
સેમસંગ કંપની ના

ૃ ણનગર સરદારચોક પાસે આવેલ એક મોબાઇલ ની

ુ ક ાને વેચી અને નવા બે

-૭ મોડલના મોબાઇલ ફોનો લીધેલ. આજરોજ આ બં ે આરોપી બહનો ચોર કરલ

સોના ના દાગીનાઓ તથા બે મોબાઇલો સાથે ૃ ણનગર બસ ટ ડ પાસે ઉભેલ હતા તે દર યાન તેઓને
પકડ અટક કરલ છે અને આ બાબતે સોલા પોલીસ
૩૭૯,૩૨૮,૧૧૪

જ
ુ બના

ટશન I

.ુ ર.નં.૧૪૪/૨૦૧૬ ઇપીકો કલમ

ુ હાના કામે સ પવા સા ુ તજવીજ કરવામા આવેલ છે .

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