જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૩૦/૧/૨૦૧૭ સોમવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામાં
આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૦૯/૧૭
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મા ટર ચાવીથી સગીર ભ ી ને સાથે રાખી N.C.R કં પનીના એ.ટ .એમ.ના લોક ખોલી તે માંથી પૈસા ઉપાડ લેતા
ઇસમને રોકડ નાણાં તથા અલગ અલગ બકોના એ.ટ .એમ કાડ તથા મા ટર ક સાથે ધરપકડ કરતી અમદાવાદ શહર
એસ.ઓ. . ાઇમ
સં ુકત પોલીસ કિમ ર ી ાઇમ

ા ચ

ા ચ અમદાવાદ શહર તથા નાયબ પોલીસ કિમ ર ી ાઇમ

અમદાવાદ શહર તથા મદદનીશ પોલીસ કમી ર ી એસઓ
એસ.ઓ. .
એસઓ

ાઇમ

ાઇમ

ા ચ અમદાવાદ શહર નાઓની

ાચ

ુચનાથી

ા ચના પો.સ.ઇ. ી એન.એન.રબાર તથા પો.સ.ઇ. ી એમ.ક.ઝાલા નાઓ ટાફના માણસો સાથે

ાઇમ ને લગતા હડની કામગીર કરવા તથા બનેલ

ન
ુ ા શોધી કાઢવા તથા બનતા

પે ોલ ગમાં હતા. દર યાન પે ોલ ગ ફરતા ફરતા ઓઢવ િસગરવા
ભવરલાલ તથા પો.કો સ. િવ મિસહ
વા ળ કાળા સફદ ચોકડ વા

ન
ુ ા અટકાવવા સા ં ુ

ણ ર તા પાસે આવતા પો.કો સ. િવ

ભ
ુ ા નાઓએ સં ુ ત બાતમી હક ત આપેલ ક, “એક ઇસમ ક

વે ટર તથા વાદળ કલર ુ

સ પહરલ છે .

ણે શર ર

ઇસમે કટલાક એ.ટ .એમ. મશીનો

માંથી ુ લીકટ ચાવી થી મશીનો ખોલી છળકપટથી પૈસા ઉપાડલ છે અને આજરોજ કઠવાડા ગામ તરફથી આવી અ ે
થઇ ખર દ કરવા સા અમદાવાદ શહર િવ તારમાં જનાર છે .” િવગેર મતલબની બાતમી હ
સદર ુ ં ઇસમ મળ આવતા તેની

ુછપરછ કરતા તેણે પોતા ુ નામ બી

ાઇવ ગ રહ, ગામ: કરોલી પો ટ: પીપરગાવ થાના: બીધ ુ
યામવીલા સોસાયટ કઠવાડા રોડ
પાસે થી

.૨૦૦૦/- તથા

િસગ ર જનિસગ ઠા ુ ર ઉ.વ. ૩૩ ધંધો

: કાન ુરનગર ઉ ર દશ અને હાલ રહ, મનં.૧૧

ીભોવન એ ટટની બા ુ માં ઓઢવ અમદાવાદ શહર નાનો હોવા ુ જણાવેલ

.૫૦૦/- ના દરની ચલણી નોટો

ુ લે

ુછપરછ કરતા સંતોષકારક જવાબ ન હ

ુ ામાલ ચોર અથવા છળકપટથી મે ળવેલા ુ જણાતા તપાસ અથ ક

તા.૩૦.૧.૨૦૧૭ ના કલાક ૧૪/૦૦ વાગે પકડ સી.આર.પી.સી કલમ ૪૧(૧)(ડ )
સદર ુ ં આરોપીની સઘન

લઇ સદર ને આજરોજ

ુજબ અટક કરવામાં આવે લ છે .

ુછપરછ કરતા જણાવે છે ક તેણે આ મા ટર ચાવી કાન ુરનગર

તે મજ હાલમાં દ હ ખાતે રહતા અમીતસ ગ ચૌહાણ નામના માણસ પાસે મે ળવે લા ુ જણાવેલ અને ક
ઓઢવ,નરોડા,િનકોલ તેમજ બી

ની

પીયા ૫,૧૭,૦૦૦/- તથા અલગ અલગ બકોના

એ.ટ .એમ. કાડ નંગ-૧૨ તથા એક મા ટર ચાવી મળ આવતા તે બાબતે
આપતા તેણે આ

ત આધાર વોચમાં રહ

.ુ પી ખાતેના
કરલ નાણાં

અલગ અલગ િવ તારોના N.C.R કં પનીના એ.ટ .એમ. સે ટરો માંથી એ.ટ .એમ. ુ

શટર ખોલી એ.ટ .એમ. મશીનમાં એ.ટ .એમ.કાડ નાખી પીન નંબર નાખી પૈસા ઉપાડવાનો અવાજ આવતા સદર
આરોપી એ.ટ .એમ.ના ખોલે લ શટરમાં હાથ નાખી પાવર વીચ બંધ કર તે વખતે પૈસા આવી જતા પૈસા લઇ અને
ુરત એ.ટ .એમ. ની વીચ ચા ુ કર દતો હતો અને પૈસા ઉપાડલ તે બાબતે બકમાં કોઇ એ

થતી ન હ તે મજ આ

મા ટર ક નો ઉપયોગ ફકત N.C.R કં પનીના એ.ટ .એમ. સે ટર ઉપર થાય છે તેમજ મ ટટ બક ઓફ ઇ ડ યા, બક
ઓફ બરોડા, આઇ.સી.આઇ.સી.આઇ બકોના એ.ટ .એમ. કાડનો ઉપયોગ કરલ છે . િવગેર મતલબે જણાવે લ તેમજ
સદર

આરોપીએ આજ એમ.ઓ. થી કાન ુરનગર િવ તારમાં અલગ અલગ એ.ટ .એમ. સે ટરો માંથી આશર

પંદરક(૧૫) વખત

ીસે ક હ ર પીયા તેમજ અમદાવાદ શહરના અલગ અલગ એ.ટ .એમ. સે ટરો માંથી આશર ૭૦

થી ૮૦ વાર આ આરોપીએ આશર આઠ લાખ વીસ હ ર પીયા ઉપાડલાની ક લ
ુ ાત કરલ

માથી એક લાખ ુ પીયા

પોતાના એસબીઆઈ બે ક ના ખાતામા જમા કરાવેલ તે મજ પોતાની પાસે મળ આવેલ અલગ અલગ એ.ટ .એમ.
કાડમાંના દરક કાડમાં ૧૦ હ ર લેખે .૧,૨૦,૦૦૦/- જમા કરાવેલ છે આ સંબધ
ં ે ઓઢવ પોલીસ ટશન ફ. રુ ન:–
૩૫/૨૦૧૭ ઇપીકો કલમ ૩૮૦,૪૬૧
બકો તરફથી


ુજબનો

ન
ુ ો દાખલ થયે લ છે તેમજ નરોડા,િનકોલ,રામોલ, પોલીસ ટશન ખાતે

ન
ુ ા દાખલ કરાવવાની તજવીજ ચા ુ છે .

આરોપીનો

ુવ ઇિતહાસ કાન ુરનગર બીધ ુ પોલીસ ટશનમાં મારામાર ના

ન
ુ ામાં પકડાયે લ છે .

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