Press Note
ગઈ તા.06/01/2018 ના રોજ મોટીદમણ કોસ્ટ પો.સ્ટ એક ફ�રયાદી નામે માધુરી ધમને ્ �સઘ રહે- ઠાકુરભાઈની
ચાલ, કચીગામ દમણ વાળીએ આવીને જણાવેલ કે તન
ે ો છોકરો બીમાર હોવાથી તે હોસ્પીટ જવા માટે કચીગામ રોડ પર જઈ
રહી હતી ત્યાર 3 અ�ણ્ય ચોર ઇસમો તેમની મોટર સાઇકલ લઈને આવેલ અને તન
ે ા હાથમાથી બેગ છીનવી ભાગી ગયેલ જે
બેગમાં એક Oppoકંપનીનો મોબાઈલ અને 10000/- �પીયા રોકડા હતા જે રીતની ફરીયાદના આનુસધ
ં ાને મોટીદમણ કોસ્ટ
પો.સ્ટ.માં ગુન્હ ર�સ્ટડ03/2018 ઈ.પી.કો કલમ 379,356,r/w 34 મુજબ ગુન્હ ર�સ્ટડ કરી સદર ગુન્હાનુ આગળનું
તપાસ કામ ચાલુ રાખવામા આવતા

જે બાબતે ગંભીરતા લેતા મહરે બાન DIGP દમણ-દીવ અને દાદરા નગર હવેલી �ી �જે શકુમાર �સગ અને મહરે બાન
SP �ીસેજુ કુ�િવલ્લ તેમજ SDPO �ી રિવન્�કુમા શમાર વાળાઓના માગર્દશર હેઠળ મોટીદમણ કોસ્ટ પો.સ્ટ.. ઇન્ચાજ
સોિહલ �વાણી અને નાની દમણ પો.સ્ટ ઇન્ચાજ પંકેશ ટંડેલના નેતૃત્વમા હડે કોન્સટેબ ભરત પાચા, કૃષ્ણાિવજ ગોહીલ,
અિનમષ
ે ઠક્ક, પોિલસ કોન્સ્ટે સુમીત ભકતી, સ્નેહ સોલંકી, િજગ્ને પટેલ, હરશ
ે સોલંકી, સ�ડીલ �સઘ, કેનીલ પંડીયા,
ઉમેશ પટેલ વાળાઓની ટીમ બનાવી તપાસ દરમ્યાનખાનગ સૂ�ો દ્વાર માિહતી મળેલ કે (1) રાહુ લ અર�વદ ઠાકુર ઉ.વષર- 18
,(2) દીપું અમરનાથ રાવ,ઉ.વષર- 19 (3) િશવમ �દનશ
ે ઉ.વષ-ર 18 (4) ચનદન સંકર િવસ્વકમા ઉ.વષ-ર 19 (5)સોનું રાજકુમાર
ચૌધરી ઉ.વષર- 19 અને (6) ન�ફજ કાળું શાહ ઉ.વષ-ર 22 અને અન્ ઇસમો ભગ
ે ા મળીને મોટર સાઇકલ ઉપર રાહદારીઓ
પાસેથી મોબાઈલ ચીલઝડપ કરવાના ગુન્હા દમણ તેમજ વાપી િવસ્તારમા કરી ર�ા છે અને હાલમાં કચીગામ િવસ્તારમા પણ
એક લેડીસ પાસેથી એક પસર્ન ચીલઝડપ કરેલ આ �કારની માહીતી મળતા બધા ઇસમોને વાપી નામ્ધ િવસ્તારમાંથ અટક કરી
દમણ પો.સ્ટ લાવી પૂછપરછ કરતાં તેઓએ સદર ગુન્હ તેમજ અન્ એક ગુન્હ નં 12/2018 ઈ.પી.કો કલમ
379,356,r/w34 માં સંડોવાયેલ છે જે કબૂલ કરેલ અને તેમજ આના િશવાયના અન્ ગુન્હા પણ તેઓએ વાપી, દમણ,
સીલવાસામાં કરેલ છે તેઓની પાસેથી ચોરીના અલગ અલગ કંપનીના કુલ 29 મોબાઈલ જપ્ કરવામાં આવેલ છે મોબાઈલ પરત
કરવા માટે મોબાઈલ માલીકની શોધખોળ ચાલુ રાખવામા આવેલ છે આ આરોપીઓના અન્ એક સાથી નામે િવકાશ હાલે ફરાર
છે જે ની શોધખોળ ચાલુ છે અને આગળની તપાસ દમણ પોલીસ દ્વાર ચાલુ રાખવામા આવેલ.

