જનસં પક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૭ રિવવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામાં
આવે લ

શં સનીય/ન ધપા

કામગીર :-

સમાચાર યાદ નં.૧૫૩૮/૧૭

ાઇમ ા ચ :
મોબાઇલ ફોનના

ુ ામાલ સાથે એક ઇસમને પકડ વણ શોધાયે લ મોબાઇલ ચોર ના બે

ુ નાને શોધી કાઢતી અમદાવાદ શહર.એસઓ

ાઇમ ા ચ

સં ુ ત પોલીસ કિમશનર ી તથા નાયબ પોલીસ કિમશનર ી ાઇમ
શહર તથા મદદનીશ પોલીસ કિમશન ી નાઓએ મીલકત સંબધી બનેલ
નાસતા ફરતા આરોપીઓને પકડવા આપેલ
એમ.ક.ઝાલા તથા પોસઇ

ી વી.એચ. ડ

ુ ચના

ા ચ અમદાવાદ

ુ ના શોધી કાઢવા તેમજ

ુ જબએસ.ઓ. ના અિધકાર

પોસઇ

ી

નાઓ તેમની ટ મો સાથે પે ોલ ગમાં હતા.પે ોલ ગ

દર યાનવેજલ ુ ર એ.પી.એમ.સી. માકટ પાસે આવતાં સાથેના પો.કો. િનશારઅહમદ ઉ માનમીયા તથા
હ.કો.નારિસહ રામિસહ નાઓએ બાતમી હક કત આપતાં

બાતમી આધાર વોચ કર

મોહસીનખાન ઉફ ટારઝન s/o રઝાકખાન પઠાણ ઉ.વ.૩૩ ધં ધો- ર
મ ાનગર, શાં િતિનકતન

ુલની પાછળ,

ા

આરોપી

ાઇવ ગ રહ- સી/૪૭,

ુ હા ુ રા, અમદાવાદ શહરને ઝડપી લેવામાં આવેલ.

ની

પાસેથી (૧) એલ.વાય.એફ. કં પનીનો મો.ફોન ક. .૫,૦૦૦/- તથા (૨) આઇફોન કં પનીનો મોબાઇલ ફોન
ક. .૧૫,૦૦૦/- (૩) હ રો હો ડા હંક મો.સા. ક. .૧૫,૦૦૦/- નો
મોબાઇલ ફોન બાબતે
ઓટોર

ા ચલાવતો હોય

ઉભો હતો તેની ન ક ર

ુ ામાલ મળ આવેલ.

બાબતે

ુ છપરછ કરતાં જણાવેલ ક, આજથી આશર બે માસ અગાઉ પોતે ભાડાની
લઇ હ માલયા મોલ તરફ ગયેલો યાં કોઇ એક ઇસમ ર
ા લઇ જતાં તેણે ર

ાની રાહ જોઇને

ા ઉભી રાખવા માટ હાથ બતાવતાં તેની પાસે ર

લઇને ગયેલો અને તેના તરફ માલ નાં ખી તેની નજર

ા

ુ કવી તેના શટના ઉપરનાં ખ સા માં થી તેનો

આઇફોન કં પનીનો મો.ફોન કાઢ લીધેલ. યારબાદ આજથી પં દરક દવસ પહલાં પોતે તથા પોતાનો
િમ

ઇ તીયાઝ પઠાણ ક

શાહઆલમ ચં ડોળા તળાવ ખાતે રહ છે તેની સાથે આ બાઇક લઇ પાલડ

િવ તારમાં પે ોલ પં પ પાસે આવેલ યાં એક માણસ ઉભેલ હતો તેની સાથે
તેમ કહ તેની સાથે ઝઘડો કર તેની નજર

ુ ં કમ માર ઉપર

ુ

ો

ુ કવી તેના ખ સામાં થી એક મો.ફોન એલ.વાય.એફ.

કં પનીનો ફોન લઇ લીધેલ ઇ તીયાઝ બાઇક લઇને ઉભો હોય તેની પાછળ બેસી બં ે ભાગી ગયેલાની
હક કત જણાવેલ.

બાબતે (૧) પાલડ પો. ટ.ફ. .ુ ર.નં.૭૭/૨૦૧૭ ઇપીકો કલમ ૩૭૯

આનંદનગર પો. ટ.ફ. .ુ ર.નં.૯૯/૧૭ ઇપીકો કલમ ૩૭૯
એલ.વાય.એફ. કં પનીનો મો.ફોન

ુ જબના

ુ જબ (૨)

ુ ના દાખલ થયેલ હોય (૧)

ક. .૫,૦૦૦/- તથા (૨) આઇફોન કંપનીનો મોબાઇલ ફોન

ક. .૧૫,૦૦૦/- (૩) હ રો હો ડા હંક મો.સા. ક. .૧૫,૦૦૦/- નો

ુ ામાલ સી.આર.પી.સી કલમ ૧૦૨

1

ુ જબ તપાસ અથ ક

કર સદર ુ ઇસમને આજરોજ તા.૨૯/૦૭/૨૦૧૭ ના કલાક ૧૭/૦૦ વાગે

સીઆરપીસી કલમ ૪૧(૧) ડ

ુ જબ અટક કર વ ુ તપાસ અથ પાલડ પોલીસ

ટશન તથા

આનંદનગર પોલીસ ટશન તરફ સોપવા તજવીજ હાથ ધરલ છે .

સરદારનગર પોલીસ ટશન :

2

કાગડાપીઠ પોલીસ ટશન :

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

3

