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.૧૧/૧૧/૨૦૧૭ શિનવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામાં
આવેલ

શં સનીય/ન ધપા

કામગીર :-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૭૫/૧૭

ાઇમ ા ચ :ઘરફોડ ચોર ના

ુ દા

ક. .૭૪,૦૨૯/-ના

ુ દા નવ

ુ નાઓમાં સંડોવાયેલ બે ઇસમોને સોના ચાંદ ના દાગીના

ુ ામાલ સાથે પકડ પાડ વણશોધાયે લ ઘરફોડ ચોર ના
ઉકલતી અમદાવાદ શહર એસ.ઓ. . ાઇમ

સં ુ ત પોલીસ કિમશનર
ી

ાઇમ

ી

ા ચ

ા ચ અમદાવાદ તથા નાયબ પોલીસ કિમશનર

ા ચ અમદાવાદ શહર તથામદદનીશ પોલીસ કમીશનર

અમદાવાદ શહર તથા પોલીસ ઇ પેકટર
મીલકત સબં ધી બનેલ
આપેલ

ાઇમ

ુ ચના

ી એસ.ઓ. .

ાઇમ

ી એસ.ઓ. .

(૧)

ા ચ

ુ હાઓ શોધી કાઢવા તેમજ એસ.ઓ. .ના હડને લગતી કામગીર કરવા સા ુ ં
ી વી.એચ. ડ

પો.સ.ઇ. ી એમ.ક.ઝાલા નાઓની ટ મ પે ોલ ગમાં હતી. દર યાન પો.કો. તે
આરોપીઓ

ાઇમ

ા ચ અમદાવાદ શહર નાઓએ

ુ જબ અમદાવાદ શહર િવ તારમાં એસ.ઓ. .ના પોસઇ

પો.કો. કતન રા

ુ નાઓનો ભેદ

તથા

ુમાર િ કમલાલ તથા

ુમાર નાઓએ આપેલ બાતમી હક કત આધાર ઇસન ુ ર ચાર ર તા પાસેથી
મોહમદ બલાલ

નઝીરભાઇ

શેખ

ઉવ.૨૦

ધંધો:

મ ુર

રહ,

મ.નં.૧૫૦૩/૯,

અમીનાબીબીની ચાલી, ર ુ લાબાદ, શાહઆલમ, અમદાવાદ શહર (૨) ઇરફાન ઉફ
મોહમદ ુ સેન શેખ ઉવ.૧૯ ધં ધો: મ ુ ર રહ, આયશા મ

દની પાસે,

નાઓને સોના ચાંદ ના દાગીના સાથે ઝડપી લેવામાં આવેલ.
ક. .૭૪,૦૨૯/- નો

ુ દામાલ મળ આવેલ

ુ હા ુ રા, અમદાવાદ શહર

ઓની પાસેથી સોના ચાંદ ના દાગીના

પં ચનામાં િવગતે ક

કરવામાં આવેલ છે અને સદર

ઇસમને આજરોજ તા.૧૦/૧૧/૨૦૧૭ ના કલાક ૧૫/૩૦ વાગે સીઆરપીસી કલમ ૪૧(૧)ડ
અટક કરવામાં આવેલ છે .

ઓની બં ે આરોપીઓની

ુ હા s/o

ુ છપરછ કરતાં નીચે

ુ જબના

ુ જબ પકડ

ુ ના કરલ છે.

(૧) આજથી દસેક મહ ના પહલા બં ે જણા રા ીના સમયે નવાબ રસીડ સી શાહઆલમ ખાતે એક
મકાન બં ધ હોય તે મકાનની બાર નો કાચ તોડ બાર ખોલી મકાન

વેશ કર મકાનમાં િતજોર માં થી

સોના ચાંદ ના દાગીના ચોર કરલ
(૨) તેના વીસેક દવસ પહલાં નવાબ રસીડ સીમાં મ.નં.૧૦૪ માં

વેશ કર મકાનમાં થી સોના ચાંદ ના

દાગીનાની ચોર કરલ
(૩) ઉપરો ત ચોર કયાના સમયમાં નવાબ રસીડ સીના મ.નં.૧૦૬ માં મકાનમાંથી સોના ચાંદ ના
દાગીનાની ચોર કરલ
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(૪) ઉપરો ત ચોર કયાના સમયમાં નવાબ રસીડ સીના બી

માળે મકાનમાં થી સોના ચાંદ ના

દાગીનાની ચોર કરલ
(૫) આજથી આશર અ ગયાર માસ અગાઉ રા ીના સમયે લાલા કો પલે

શાહઆલમ ખાતે એક

મકાનમાંથી સોના ચાંદ ના દાગીનાની ચોર કરલ.
(૬) આજથી આશર
ુ તા હોય

ણેક માસ અગાઉ રા ીના સમયે પાલન ુ ર ર વે ટશન ખાતે

નમાં એક ભાઇ

ઓના પોકટમાં થી િપયા ૧૫,૦૦૦/- તથા એક ઓપો કંપનીનો મોબાઇલની ચોર કરલ.

(૭) આજથી દસેક માસ અગાઉ બપોરના સમયે લાસીક સ ી લેટ દાણીલીમડા ખાતે મકાન બં ધ હોય
તેની બાર ના કાચ તોડ બાર ખોલી મકાનમાં

વેશ કર તીજોર

ુ ં લોક તોડ તેમાંથી એક કાનની

ુ ી તેમજ .૫૦૦૦ ની ચોર કરલ
(૮) આજથી છ મહ ના પહલાં ઇસન ુ ર િમ લતનગરની સામે ફઝા કો પલે માં પહલા તથા બી

માળે

આવેલ મકાનોમાં થી સેમસંગ -૭ મોબાઇલ ફોન તથા આઇફોન -૫ ની ચોર કરલ
(૯) આજથી સાતેક મહ ના પહલાં સવારના સમયે ઇસન ુ ર સોનીના ખેતર સામે આવેલ મકાનના
પહલાં માળે થી .૫૫૦૦ ની ચોર કરલાની હક કત જણાવેલ.
બાબતે તપાસ કરતાં (૧) ઇસન ુ ર પો. ટ.ફ. .ુ ર.નં.૧૮૧/૧૬ ઇપીકો કલમ ૪૫૪,
૪૫૭, ૩૮૦

ુ જબ (૨) ઇસન ુ ર પો. ટ.ફ. .ુ ર.નં.૦૨/૧૭ ઇપીકો કલમ ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦

ઇસન ુ ર પો. ટ.ફ. .ુ ર.નં.૨૩/૧૭ ઇપીકો કલમ ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦
ર વે પોલીસ ટશન ફ. .ુ ર.નં.૨૧/૧૭ ઇપીકો કલમ ૩૭૯

ુ જબના

ુ જબ (૩)

ુ જબ (૪) પિ મ ર વે પાલન ુ ર
ુ નાઓ દાખલ થયેલ છે.

થી

આરોપીઓને ઇસન ુ ર પોલીસ ટશન તરફ મોકલી આપવા તજવીજ હાથ ધરવામાં આવેલ છે .

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