-:પ્રેસ નોટ:અમદાવાદ શહેરના નનકોલ પો.સ્ટે . નવસ્તારમાાં મોટર સાયકલની ડેકીમાાંથી રોકડા
રુનપયા ૨,૦૦,૦૦૦/- ની ચોરીના બનેલ બનાવનો ભેદ ઉકેલી ચોરીના મદ્દુ ામાલના
રોકડા રુ.૫૨,૫૦૦/- તથા ઓટો રરક્ષા કબજે કરી એક આરોપીને પકડી પાડતી
અમદાવાદ શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ.
અમદાવાદ શહેરના નનકોલ પોલીસ સ્ટે શન નવસ્તારમાાં ગઈ તા.
૧૭/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ આ કામના ફરરયાદી શૈલેષભાઈ ડાહ્યાભાઈ પટે લ રહેવાસી નવા
નરોડા, અમદાવાદ શહેર નાઓ આંગડીયા પેઢીના રુનપયા બે લાખ રોકડા લઈ પોતાના મોટર
સાયકલના હુકમાાં થેલામાાં મુકી નનકોલ મનમોહન ચાર રસ્તા પાસે પોતાનુ ાં મોટર સાયકલ પાકક
કરી કામ અથે નજીકમાાં ગયેલ હતા તે દરમ્યાન કોઈ ચોર ઈસમે તેઓની નજર ચુકવી મોટર
સાયકલના હુકમાાં ભરાવેલ થેલામાાંથી બે લાખ રુનપયાની ચોરી કરે લ. જે બનાવ અંગે આ
કામના ફરરયાદીએ નનકોલ પો.સ્ટે . ખાતે ફરરયાદ દાખલ કરાવેલ હતી.
આ ચોરીના બનાવની ગાંભીર નોંધ લઈ આ ગુનાનો ભેદ ઉકેલવા સારુાં
શ્રી જે.આર.મોથલીયા, સાંયક્ુ ત પોલીસ કનમશ્નર, ક્રાઈમબ્રાન્ચ તથા શ્રી દીપન ભદ્રન નાયબ
પોલીસ કનમશ્નર ક્રાઇમબ્રાાંચ નાઓ દ્વારા સુચના આપવામાાં આવેલ હોય જે સુચના આધારે
મદદનીશ પોલીસ કનમશ્નરશ્રી બી.વી.ગોહીલ નાઓના માગકદશકન હેઠળ પો.ઇ.શ્રી આર.એસ.
સુવેરા નાઓની ટીમના પો.સ.ઇ. શ્રી વાય.એમ.ગોહીલ, પો.સ.ઈ. શ્રી કે.કે.ડીંડોડ સ્ટાફના માણસો
સાથે આ રદશામાાં સતત પ્રયત્નશીલ હતા અને બનાવવાળી જગ્યાની આજુબાજુના તેમજ આ
કામના ફરરયાદીએ જે આંગડીયા પેઢી પરથી પૈસા ઉપાડેલ તે જગ્યાથી બનાવવાળી જગ્યાના
રુટના સી.સી.ટી.વી. ફુટેજ મેળવી તેનો અભ્યાસ કરતાાં એક સી.એન.જી. રરક્ષાની ઓળખ
પ્રસ્થાનપત થયેલ. દરમ્યાન સ્ટાફના હે.કો.ભરતકુમાર નશવરામભાઇ તથા પો.કો.પ્રદીપનસિંહ
હઠીનસિંહ નાઓને મળે લ ચોક્કસ બાતમી હકીકત આધારે અમરાઈવાડી સ્વસ્સ્તક ચાર રસ્તા
પાસેથી આરોપી રાકેશનસિંહ સ/ઓ બહાદુરનસિંહ મોતીનસિંહ ઠાકુર ઉ.વ.૩૫ રહેવાસી: ડી/૫,
ગોસ્વામી ફ્લેટ, લાલભાઈ સેન્ટર પાસે, હરરપુરા સામે, ખોખરા, અમદાવાદ શહેર નાને પકડી
પાડી તેની પાસેથી (૧) રોકડા રુનપયા ૫૨,૫૦૦/- (૨) આધારકાડક (૩) સી.એન.જી. ઓટો રરક્ષા
નાં.GJ-27-W-6231 રકિં.રુ.૭૫,૦૦૦/- ની મત્તાની મળી કુલ રકિં.રુ.૧,૨૭,૫૦૦/- ની મત્તાનો
મુદ્દામાલ રરકવર કરી નનકોલ પો.સ્ટે . ફ.ગુ.ર.નાં.૧૪૫/૧૯ ઇપીકો કલમ ૩૭૯ મુજબના ગુનાનો
ભેદ ઉકેલાયેલ છે .

ુ ો કરવાની એમ.ઓ.
ગન
પકડાયેલ આરોપી રાકેશનસિંહ બહાદુરનસિંહ ઠાકુરની પુછપરછ કરતાાં
આજથી એકાદ માસ અગાઉ તે પોતાની ઓટોરરક્ષા લઈને ફરતો ફરતો બાપુનગર સરદાર
પટેલ ડાયમાંડ માકે ટ ખાતે આવેલો અને ત્યાાં આંગડીયાનુ ાં બજાર હોવાથી ઉભો રહેલ અને તે
દરમ્યાન એક ભાઈ આંગડીયા બજારમાાંથી સફેદ કલરનો થેલો લઈને બહાર આવેલ અને આ

થેલો તેઓએ પોતાના મોટર સાયકલના હુકમાાં ભરાવેલ. અને તેઓ ત્યાાંથી નીકળે લા જેથી
તેઓનો રરક્ષામાાં પીછો કરે લ અને પીછો કરતાાં કરતાાં મનમોહન ચાર રસ્તા પાસે નસધ્ધેશ્વર
કોમ્પલેક્ષ સામે આવેલ અને ત્યાાં આ ભાઈ મોટર સાયકલ મુકી થોડેક દુર ઉભા હતા તે
દરમ્યાન તકનો લાભ લઈ તેઓની નજર ચુકવી તેમના મોટર સાયકલના હુકમાાં ભરાવેલ
થેલામાાં મુકેલ પ્લાસ્સ્ટકની થેલી જેમાાં રોકડા રુનપયા બે લાખની ચોરી કરે લાની કબુલાત કરે લ
છે .
પકડાયેલ આરોપી પાસેથી મળી આવેલ મુદ્દામાલ નસવાય તેની પાસે
અન્ય ચોરીનો મુદ્દામાલ છે કે કેમ ? તેમજ તેણે આ નસવાય અન્ય ગુનાઓ આચરે લ છે કે કેમ ?
તે બાબતે ઝીણવટપુવકક આરોપીની પુછપરછ તપાસ ચાલુાં હોય બીજા પણ આવા પ્રકારના
ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલાય તેવી સાંભાવના છે .

