ચોકબજારની મોબાઇલ શોપમાાંથી મોબાઇલોની ચોરીનો ભેદ ઉકેલતી ક્રાઇમ બ્ાાંચ.
આજરોજ મે.નાયબ પોલીસ કમમશ્નર સાહેબશ્રી ક્રાઇમ તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી ક્રાઇમ
ુ ના તથા પો.ઇન્સ.શ્રી એ.એમ.કેપ્ટન નાઓના માર્ગ દશગન હેઠળ પો.સ.ઇ.શ્રી કે.કે.ર્ોહહલ તથા
સાહેબનાઓની સચ
પોલીસ માણસો સાથે શહેર મિસ્તારમાાં પેટ્રોલીંર્માાં હતા દરમ્યાન એ.એસ.આઇ. હદનેશભાઇ મર્નભાઇ તથા
અ.હે.કો.મિજયભાઇ નટિરભાઇનાઓને મળે લ બાતમીના આધારે અમરોલી માનસરોિર ત્રણ રસ્તા પાસેથી આરોપી
ુ દે િ રાજભર ઉ.િ.૨૨ રહે.એચ-૧,બીલ્ડીંર્ નાં.૩૯ રૂમ નાં.૧૦ કોસાડ આિાસ અમરોલી
નામે (૧) પપ્પ ુ રામદુલારે મખ
ુ ર્ામ- કથરીયા
સરુ ત મળ

ુ ાસ મતકદમ મલા
નરહી, થાના લક્ષ્મણપરુ , જી-બલીહા ય.ુ પી.તથા(૨) સાંજય પ્રભદ

ુ ર્ામ- પીડઉત,
(સહાની) ઉ.િ.૧૯ રહે.એચ-૧, બીલ્ડીંર્ નાં.૮૯-બી,રૂમ નાં.૨૨, કોસાડ આિાસ અમરોલી, સરુ ત મળ
થાના-ર્ોસી જી.મઉ.(ય.ુ પી) (૩) શીિરાજસીહ ચાિન્ડસીહ સોલાંકી ઉ.િ.૩૮ રહે.૧૦૮, મત્રલોક સોસાયટી અખાંડ આનાંદ
ુ ર્ામ ઢીલોડીયા, પોસ્ટ ઉમરિાસ થાના-ચારબજાર, જી-રાજસમદ રાજસ્થાન
કોલેજની સામે િેડરોડ સરુ ત મળ
ુ માાંથી અલર્ અલર્ કાં પનીના
ઉપરોકત આરોપીઓ પાસેથી મળે લ થેલામાાં તથા પ્લાસ્ટીકની ગણ
મોબાઇલ ફોન નાંર્-૧૦૧,જેની કુ લ હકિંમત રૂ.૧૦,૯૪,૯૨૮/- મળી આિેલ છે . મજકુ ર આરોપીઓ પાસેથી મળી
ુ પરછ કરતા િેડોરોડ કેશિપાકગ સોસાયટીની સામે પાંડોળ શોપીંર્ સેન્ટર
આિેલ મોબાઇલ ફોન બાબતે ઘનીષ્ઠ પછ
ુ ાત કરે લ છે . તે
દુકાન નાં.૪૧ નમગદા માકે ટીંર્ મોબાઇલની દુકાન બાકોરૂ પાડી દુકાનમાાંથી ચોરી કરે લ હોિાની કબલ
ુ બ ઘરફોડ ચોરીનો ગન્ુ હાનો ભેદ
આધારે ચોકબજાર પો.સ્ટે.I ગ.ુ ર.નાં.૪૯/૨૦૧૭ ઇ.પી.કો.કલમ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ મજ
ઉકેલાયેલ છે .
ુ દે િ રાજભર ગન
ુ ો કરિાની ટેિિાળો રીઢો ગન
ુ ેર્ાર છે . અને
ઉપરોકત આરોપીઓ પૈકી પપ્પ ુ રામદુલારે મખ
ુ બના ગન
ુ ાઓમાાં પણ પકડાયેલ છે . અને તડીપાર પણ કરિામાાં આિેલ છે .
તે અર્ાઉ નીચે મજ
ુ બ (૨) ચોકબજાર પો.સ્ટે.I ૧૫૦/૨૦૧૨ IPC ૪૫૭,૩૮૦,૧૧૪
(૧) અમરોલી પો.સ્ટે.I ૫૪/૨૦૧૧ IPC ૪૫૭,૩૮૦ મજ
ુ બ (૩) ચોકબજાર પો.સ્ટે.I ૧૫૧/૨૦૧૨ IPC ૪૫૭,૩૮૦,૧૧૪ મજ
ુ બ (૪) ચોકબજાર પો.સ્ટે.I ૧૫૨/૨૦૧૨ IPC
મજ
ુ બ (૫) ચોકબજાર પો.સ્ટે.I ૧૫૩/૨૦૧૨ IPC ૪૫૭,૩૮૦,૧૧૪ મજ
ુ બ (૬) પાાંડસ
ે રા પો.સ્ટે.I
૪૫૭,૩૮૦,૧૧૪ મજ
ુ બ
૧૫૩/૨૦૧૩ IPC ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ મજ

