જનસંપક અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ટલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦,૨૫૬૩૦૩૦૦,૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
ુ વાર

તા.૭/૮/૨૦૧૪
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ ૨૦૩૫/૧૪

ુ , સોલા, નવરગ
ં
ુ , દર યા રુ િવ તારમા તથા
અમદાવાદ શહરના મા ુ રા
રા
ં
ગાઘીઘામ
ખાતે િપ ટલ તથા િત ણ હથીયારો સાથે

અમદાવાદ શહર

ાઇમ

ી તથા મદદનીશ પોલીસ કિમ ર

બી.પી. રો યા નાઓનાં માગદશન અને
ી એસ.બી. ઝાલા, તથા

લાના

ુ દા વેપાર ઓને હથીયારો

ા ચનાં જોઇ ટ કિમ નર

ા ચ,

ી તથા નાયબ પોલીસ

ી નાઓએ અમદાવાદ શહર િવ તારમાં બનેલ ચોર

ુ હાઓ કાઢવા સા આપેલ

ધાડનાં વણ શોધાયેલ

ુ દા

ટું કરનાર ગગના છ આરોપીઓને ઝડપી પાડતી ાઇમ

બતાવી ઇ ઓ કર

કિમ ર

ુ જઇ
સી

છ

ુ
ચના
આધાર

ાઇમ

ટુ

ાંચના પોલીસ ઇ પેકટર

ી

ુ
પરિવઝનમાં
કામ કરતા તેઓનાં કોડનાં પોલીસ સબ ઇ પેકટર

કોડનાં માણસો સાથે અમદાવાદ શહરમાં પે ોલીગમાં હતાં. તે દર યાન મળે લ

બાતમી હ કકત આધાર, અમદાવાદ કા ુ રુ મીટર ગેજ ર વે ટશન પાસે પા કગ પાસેથી આરોપીઓ (૧)
ુ લા S/O દોલતભાઇ બદ

મોહમદઇરશાદ @

હાઉસીગ બોડ, લાલ બહા ુ ર શા ી
મહમદયા ુ બ અ

ુ લકર મ

ીન ઘાંચી ઉ.વ.૩૦ રહ,

લોક નં.૧૬૧/૯૭૪,

ુ S/O
ટડ યમ સામે ર ખયાલ અમદાવાદ શહર (૨) મહમદઅ બ

તે શેખ ઉ.વ.૩૦ રહ, લોક નં. ૭૬૩/૫૧૬૫,

ુ
જરાત
હાઉ બોડ લાલ બહા ુ ર

ુ
શા ી ટડ યમ સામે બા નગર
અમદાવાદ શહર (૩) આસીફખાન હનીફખાન
ઘર નં.૧૩૦,
ની

ુ ન અ
દ

ુ
જરાત

તે

પઠાણ ઉ.વ.૨૯ રહ,

ીન ચાલી નારાયણી હો પટલ સામે રખીયાલ અમદાવાદ શહર (૪) મહમદવસીમ S/O
ુ લર ક

તે

સાર ઉ.વ.૨૩ રહ, ૧૦૫/૨૫, લાલ ભાઇ ફક રની ચાલી, નારાયણી

હો પટલની સામે, મોનો ામ મીલ સામે રખીયાલ અમદાવાદ શહર (૫) સાબીરખાન S/O હાક મઅલી
સ બીરખાન

તે પઠાણ ઉ.વ. ૩૦ રહ, સૈયદવાડ મક ુ મનગર િવભાગ-૩

મકાનમાં વટવા અમદાવાદ શહર (૬) અ
ઉ.વ.૩૮ રહ, નં.૫/૧૩૨, વસંત ગ

ુ ાભાઇ િસલાઇવાળાનાં

ુ લર ક ઉફ ભ ુ S/O ઇ માઇલભાઇ તાવીજઅલી

દ ગડકરનગર ર વરફ ટનાં મકાન, વટવા ર વે

તે શેખ

ોસીગ પાસે, વટવા

અમદાવાદ શહર નાઓને તા.૦૬/૦૮/૨૦૧૪ ના રોજ પ ડ અટક કરલ છે .
આ કામનાં આરોપીઓની

ુ
છપરછ
કરતા સને ૨૦૦૭ ની સાલમાં આરોપી

ુ લર ક ઉફ ભ ુ તથા એક પઠાણ નામના માણસ સાથે ભેગા મળ

મોહમદઇરશાદ @

ુ લા તથા અ

બાઇક ઉપર સોલા

ુ
રઘારા
સકલ પાસે એક વેપાર ને ગળાના ભાગે છર માર ઇ

પાસેથી થેલો

વી લેવાની કોશીષ કરલ પરં ુ લોકોના ટોળા ભેગા થઇ જતાં થેલો
તેમજ સને ૨૦૦૬ ની સાલમાં અ
વલેણ ઇ

કુ ભાગી ગયેલ.

ુ લર ક ઉફ ભ ુ તથા મહ બ
ુ શેખ નાઓ

ુ લખોડ તલાવડ પાસે એક વેપાર ને
ભેગા મળ બાઇક ઉપર જઇ નવરં ગ રા
પે ના ભાગે છર વડ

પહોચાડ વેપાર

પહોચાડ વેપાર પાસેથી ુ.૫૫,૦૦૦/-ની

તર ગળાના ભાગે તથા
ટંુ કર નાસી ગયેલ.

1

તેમજ સને ૨૦૧૨ ની સાલમાં મોહમદઇરશાદ @

ુ લા તથા મહમદઅ બ
ુ તથા

આસીફખાન તથા મહમદવસીમ તથા સાબીરખાન નાઓ ભેગા મળ ક છ

લાના ગાંઘીઘામ ખાતે ર વે

ટશન વાળા રોડ ઉપર આવેલ

ગડ યા પેઢ ની ઓફ સમા

ુ જઇ કમચાર ઓને બે િપ ટલ તથા છર
સી

વા હથીયારો બતાવી

ુ.૧,૦૫૦૦૦/- ની

ુ લા પાસેની િપ ટલ

યાંજ થળ ઉપર પડ ગયેલ અને તમામ આરોપીઓ

ટંુ કરલ આ વખતે લોકો ભેગા થઇ જતા મોહમદઇરશાદ @
ંુ નો

મ આપી અલગ

અલગ ર તે નાસી ગયેલ.
તેમજ સને ૨૦૧૨ ની સાલમાં મોહમદઇરશાદ @

ુ લા તથા તેના સાગર તો ભેગા

ુ માકટમા કર યાણાના એક વેપાર ની ઓફ સમા હથીયારો સાથે
મળ મા ુ રા
નાણા

ુ
સી
જઇ વકરાના રોકડ

ુ.૧,૫૦,૦૦૦/- તથા વેપાર એ પહરલ સાઓનાની ચેઇન તથા સોનાની િવટ ની

ટું કર તમામ

આરોપીઓ નાસી ગયેલ.
યારબાદ ચા ુ સાલે અ

ુ લર ક ઉફ ભ ુ તથા તેના તેના સાગર તો િસકંદર તથા

દ લાવર નાઓ સાથે ભેગા મળ એક વેપાર ને કા ુ રુ
ુ
ઘી
મા વેપાર
ઓટોર

ટ માકટ થી ઓટોર

ુ .૩,૯૦,૦૦૦/- રો ડા કાઢ

પાસેના

ામાંથી નીચે ઉતાર ઓટોર

ામા બેસાડ

લઇ આગળ ચેક ગ છે તેમ કહ

ેમ દરવા
વેપાર ને

ા લઇ નાસી ગયેલ..

ુ , સોલા, નવરં ગ રા
ુ ,
ઉપરો ત બનાવ સબંઘે અમદાવાદ શહરમાં મા ુ રા
દર યા રુ િવ તારમા તથા

છ

લાના ગાંઘીઘામ પો. ટ.મા

ુ લા તથા અ બ
ુ તથા તેના

સાગર તો સને ૨૦૧૩ ની

ુ કશમા પકડાયેલ છે . યાર અ
ન

ુ લર ક ઉફ ભ ુ અગાઉ

પકડાયેલ આરોપીઓ પૈક મોહમદઇરશાદ @
ુ
ુ
સાલમાં બા નગર
અ બ

ુ
લતાણી
ના

બએગ લી ટ ગ તથા ઓટોર
તથા કમતી દાગીનાની ચોર

ુ
નાઓ
દાખલ થવા પામેલ છે .આ કામે

ામા પેસે જરોના વાંગમા બેસી પેસે જરોના માલસામાન માંથી રોકડ રકમ
ટું કરવાના

ુ
નામાં
પકડાયેલ છે . તેમજ પાસા હઠળ અ કાયત પણ

કરવામા આવેલ છે . આમ પકડાયેલ આરોપીઓ ચોર

ું ફાટ કરવાની ટવવાળા હોય તેઓને પકડ અટક

કરવામા આવેલ છે . અને સને ૨૦૦૬, ૨૦૦૭. ૨૦૧૨, તથા સને ૨૦૧૪ ના અનડ ટક
ુ હાઓ શોઘી કાઢલ છે .અને આવા બી

ક લા

ટુ તથા ઘા ના

ુ
નાઓ
આચરલ છે તે દ શામા તપાસ તજવીજ હાથ

ઘરવામા આવેલ છે .

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

2

