જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૬/૯/૨૦૧૪ મંગળવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

ાઇમ ા ચ :

કામગીર ઃ(૧)

અપહરણ,

ટંુ , હ યા કરનાર આરોપીને ઝડપી પાડતી ાઈમ ા ચ
ુ
ના
બનતાં હોય તે અટકાવવા તથા શોધી

અમદાવાદ શહરમાં હ યા અને અપહરણના
ુ
કાઢવા સા ુ સં કત
પોલીસ કિમ ર

ી,

ાઈમ ા ચ અમદાવાદ શહર તથા નાયબ પોલીસ કિમ ર

ાઈમ ા ચ અમદાવાદ શહર તથા મદદનીશ પોલીસ કિમ ર
આપેલ

સમાચાર યાદ ૨૩૪૩/૧૪

ુ
ચના

આધાર

પોલીસ

ઈ પેકટર

ી

ી,

ી, ાઈમ ા ચ અમદાવાદ શહર નાઓએ

.એસ.ગેડમ

નાઓના

વોડના

પો.સ.ઈ

ી

.એન.ગો વામી તથા પો.સ.ઈ. ી બી.આર.પરમાર તથા માણસોને મળે લ બાતમી આધાર અમરાઈવાડ માં
અપહરણ વીથ મડરનો બનાવ બનેલ
કો પલે

ઈસમ બગલ થેલા સાથે વડોદરા એકસ ેસ હાઈવે સામે િસ વર

સામે ઉભેલ હોવાની હક કત આધાર સદર ું અપહરણ વીથ મડરના આરોપી

સ/ઓ રમણલાલ પટલીયા (વણકર) ઉ.વ. ૩૦ રહ. મ.નં.૧૧,

ેમા ઉકાની ચાલી

નેશ ઉફ

ગો

ુ ડાઈ શો મ ની સામે

બહાર મીલ સામે ખોખરા અમદાવાદ શહર નાઓ ુ હોવા ુ જણાવેલ
ુ
છપરછમાં
તેઓ ભા યવાન એ

આરોપીની

નં.૫ પહલા માળે ખોખરામાં ધોરણ-૧ થી ૧૦

ુ
કવવાના

િપયા નહ હોય

શ વી.ગોસાઈ સાથે પહલેથી િમ તા હોય અને આ િમ તામાં
પાસે કરોડોની સંપતી છે અને

થી ખોખરા

ણવા મળે લ ક,

શ પણ સોનાની ચેઈનો, વ ટ ઓ પહર ફર છે

શ ુ અપહરણ કર તેના િપતા

પોતાના મનમાં લાલચ આવી ક,
ુ કર શક.
વ લ

ુ કાન

વન સાગર કો પલે

ુ
ુ
ધીના
છોકરાઓને મફતમાં ટ શન
આપે છે અને તેઓના

લીધેલ છે અને પોતાની પાસે કલાસીસની જ યા ુ ભા ુ
શના િપતા

ટ

ુ
ટલા છોકરાઓ ટ શન
ભણવા આવે છે . સદર લાસીસની જ યા ભાડા પેટ

લાસમાં આ વષમાં ૧૦૦
િવ તારમાં રહતાં

ુ
કશન

પાસેથી િપયા

થી

ીસ લાખની રકમ

થી તા.૧૪/૯/૨૦૧૪ ના રોજ સાંજના સમયે પાટ આપવાના બહાને મરણ જનાર

ુ
શને ફોન કર ટ શન

લાસીસના

મમાં બોલાવી

ુ ંપો આપી માર નાખી બી

ુ
રશીના
પાઈપથી ગળે

શને દોર થી બાંધી મોઢા પર ટપ લગાડ
દવસે તા.૧૫/૯/૨૦૧૪ ના રોજ સવારના આશર

સાડા દશ વાગે મરણ જનારના મોબાઈલથી તેના િપતા ને ફોન કર

િપયા

ીસ લાખની માંગણી કર

અને નહ આપો તો તમારા છોકરાને માર નાખવામાં આવશે તેવી ધમક આપેલ.
ધમક

આ યા બાદ આરોપી લાસને સગેવગે કરવા સા ુ ખાનગી ફોર

શોધખોળમાં હતો અને આ કોઈ અ ય
લાખની રકમ મેળવવા માટ ષડયં

ુ ત જ યાએ જઈ મરણ જનારના િપતા

કરવા સા ુ તે જ યાએથી નીકળ જતો રહલ

મળતાં સદર આરોપીને વડોદરા એકસ ેસ હાઈવે િસ વર કો પલે

પાસેથી

હ લરની
િપયા

ીસ

બાબતે બાતમી હક કત

સામેથી તા.૧૫/૯/૨૦૧૪ ના કલાક

૨૨/૦૦ વાગે પકડ પાડલ છે .
આરોપીને પકડ પાડ

ગજડતી કરતાં તેની પાસેથી મરણ જનાર

શના ચીજવ

ુ ,
ઓ

મોબાઈલ ફોન મળ આવેલ અને સદર આરોપીએ લાશ ઉપરથી ઘડ યાળ, દાગીના કાઢ લીધેલ. આ
તમામ વ

ુ આરોપીની
ઓ

જગડતીમાંથી કબ

કરવામાં આવેલ છે .

1

સદર આરોપી અ યાસમાં બી.કોમ. એલ.એલ.બી. તથા લંડનમાં એમ.બી.એ.કરલ છે .
સદર આરોપી અમદાવાદમાં સાલ હો પટલમાં વોડાફોન કોલ સે ટરમાં એજસ કોલ
સે ટરમાં શેર માકટ,ખોડ યાર ફાયના સ િવગેર અલગ અલગ જ યાએ નોકર ઓ કરલ છે .
સદર આરોપી સને ૨૦૦૯ માં

ુ કસમાં પણ પકડાયેલ છે .
ન

સદર પકડલ આરોપીને આગળની તપાસ સા ુ ખોખરા પોલીસ

ટશન સ પવા સા ુ

તજવીજ કરવામાં આવેલ છે .
(૨)

“Agaa] GarfaoD caaorIAaonaa gaunhaAaomaaM pkDayaola Anao pasaa hozL j[ caukola rIZa GarfaoDIyaaAao
saMjya ]fo^ Saina gaayakvaaD tqaa sauinala ]fo^ kaMcaao saaonaarnao saaonaanaa naa dagaInaaÊ laoPaTaop tqaa
maaobaa[la faona maLI ik.rau.1Ê57Ê500À¹ naa mau_amaala saaqao JDpI paDtI k`a[ma ba`anca paolaIsa”

Amadavaad Sahor ivastarmaaM banata imalkt sabaMQaI gaunaaAao SaaoQaI kaZvaa saaru ]prI
paolaIsa AiQakarIEaIAaoAo Aapola saucanaa AnausaMQaanao paolaIsa [nspokTr EaI Aar.baI.raNaa tqaa
pao.sa.[.EaI jo.Aona.Jalaa tqaa pao.sa.[.EaI Aoca.pI.kroNa sTafnaa maaNasaao saaqao poT/aolaIgamaaM
hta Anao poTao/laIMga frtaM frtaM haTkoEvar basa sTonD pasao AavataM saaqaonaa pao.kao.mahotabaŸ
laxmaNaŸnaaAaonao maLola baatmaI AaQaaro AaraopIAao ³1´ saMjya ]fo^ Saina S/o kmalaakr gaayakvaaD
]va.21 rhovaasaI: Gar naMbar: 126Ê ivakasanagarnaI caalaIÊ raYT/BaartI skulanaI baajumaaMÊ saI.TI.Aoma.
caar rsta pasaoÊ KaoKra Amadavaad Sahor tqaa ³2´ sauinala ]fo^ kaMcaao S/o manabahadur saaonaar ]va.21
rhovaasaI: hala rho: makana naM.202 blaaok naMbar baIÊ pMcar%na rosaIDnTÊ ivaMJaola gaama pasaoÊ haqaIjNa
raoDÊ

Amadavaad

Sahor

tqaa

Gar

naMbar

240Ê

hnaumaananagarÊ

raYT/BaartI

skulanaI

baajumaaMÊ

saI.TI.Aoma.caar rsta pasaoÊ KaoKra Amadavaad SahornaaAaonao saI.TI.Aoma. caar rsta KatoqaI
Aajraoj JDpI la[ toAaonaI JDtImaaMqaI saaonaanau maMgalasau~ naMga¹01Ê saaonaanaI cao[na naMga¹1 tqaa
saaonaanaI vaITI naMga¹1 maLI

kula ikM.rau. 1Ê06Ê000À¹ naa AaSaranaao maud`amaala tomaj caaorI krola bao

laopTaop tqaa bao maaobaa[la faona saMjya ]fo^ Saina gaayakvaaDnaa Garo maukI raKola haoya jonaI ikmat
rau.51Ê500À¹naao maud`amaala maLI kullao ikmat rau.1Ê57Ê500À¹ naao maud`amaala kbjo krI AaraopIAaonao ATk
krvaamaaM

Aavaola

Co.

sadrI

AaraopIAaonaI

vaQau

puCprC

krta

toAaoAo

ramaaola

tqaa

vaTvaa

Ÿ.Aa[.DI.saI.paolaIsa sToSana ivastarmaaM AajqaI Collaa ~Naok maasa drmyaana saaonaanaa dagaInaa tqaa
bao laopTaop tqaa bao maaobaa[la faona caaorI krola haovaanaI kbaulaat krola Co. sadrI baMnao AaraopIAao
Agaa] KaoKra pao.sTo.maaM saat gaunhamaaM tqaa yau inava^saITIÊ maNaInagar paolaIsa sToSanaa ek ek
gaunhamaaM pkDayaola hta. Anao Aaz mahInaa sauQaI jolamaaM hta. Anao pasaa pNa Baaogavaola Co.
]praokt pkDayaola AaraopIAao pOkI saMjya ]fo^ Saina gaayakvaaDnaanaao jola maaMqaI
CuTyaa baad julaa[À2013 maaM frI vaKt tonaa ima~ saaqao GarfaoD caaorInaa bao gaunhamaaM

vaTvaa paolaIsa

sToSana Kato tqaa maNaInagar paolaIsa sToSananaa Aok gaunhamaaM tqaa KaoKra paolaIsa sToSananaa Aok
gaunhamaaM pkDayaola Co.
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(૩)
અમદાવાદ શહરમાં ુ દા ુ દા િવ તારમાં ઘરફોડ ચોર ના

ુ હા કર નાસતા ફરતા ર ઢા

પાડતી અમદાવા શહર ાઇમ

ુ હગારને પ ડ

ા ચ

અમદાવાદ શહર ખાતે આગામી સમયમાં પધારનાર ભારતના વડા ધાન
તથા ચીનના રા પિત

ી પધારનાર હોય

ુ
મહા ભાવોની

ી

ુ ા યવ થા બંદોબ ત માં અમદાવાદ
ર

શહર ઝોન-૧ િવ તારમાં આજરોજ પો.સ.ઇ. ી એલ.ડ .વાઘેલા નાઓ ટ મના માણસો સાથે પે ોલ ગમાં હતા
દર યાન વ ા રુ તળાવ પાસે આવતાં સાથેના પો.કો.જયદવિસહ ઇ રિસહ તથા હડ.કો સ જગદ શભાઇ
ભાઇલાલભાઇ ની બાતમી હક ત આધાર ઇસન રુ પોલીસ ટશન ફ. .ુ ર.નં.૧૩૭/૧૪ ઇ.પી.કો.ક. ૪૫૪,
૪૫૭, ૩૮૦

ુ
જબના
કામે નાસતા ફરતા આરોપી ઇ તીયાઝ ઉ માનગની

ુ ંભાર ( ુ લીમ) ઉ.વ.૨૪ રહ,

લોક નં. ૨૭/૮૫૦ સંતોષ નગર રામરહ મના ટકરા પાસે દાણીલીમડા અમદાવાદનાનો મળ આવતાં
અટક કર કાયદસર કાયવાહ કરવામાં આવેલ છે .
આ ઉપરાંત મજ ુ ર ઇસમની
પકડાયેલ

ુ
વેદ ર લભાઇ
અજમેર રહ,

ુ
છપર
માં અગાઉ ઘરફોડ ચોર

ુ હા રા
ુ તથા વો ટડ આરોપી

વેદ @

ુ હાઓમાં

ના

ુ કાસમભાઇ કંસારા
રા

રહ, દાણીલીમડા તથા મજ ુ ર પોતે ભેગા મળ એલીસ ીજ પોલીસ ટશન િવ તારમાંથી ઘરફોડ ચોર ના
બે (૨)

ુ હા તથા આનંદનગર પોલીસ

ુ
ક લાત
કરલ છે .

ટશન િવ તારમાંથી ઘરફોડ ચોર નો એક (૧)

ુ હો કરલાની

બાબતે રકડ ખાતર કરતાં એલીસ ીજ પો. ટ.ફ.૨૦૦/૧૪ તથા ૨૧૭/૧૪ તથા

આનંદનગર પો. ટ.ફ. ૯૩/૧૪ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦

ુ
જબના

ુ હાઓ કરલ હોવા ુ જણાય

આવેલ છે . તેમજ મજ ુ ર ઇસમે ચોર ના મોબાઇલ ફોન વેચાન કરલ હોવા ુ તથા બી
હોવા ુ જણાય આવેલ હોય મજ ુ ર આરોપીની સઘન

ચોર ઓ કરલ

ુ
છપરછ
કર આગળની કાયદસરની કાયવાહ કરવા

તજવીજ ચા ુ છે .
વટવા પો. ટ. :વટવા પો ટ ફ. .ુ ર.નં ૨૭૧/૧૪
કામના આરોપીઓ (૧)ભવરિસહ

ઇપીકો કલમ ૩૦૭,૨૯૪(ખ),૧૧૪

ુ
@ ગ બર S/0 હ માનિસહ
રા વત

ઉવ-૨૯ રહ-

ુ શાભાઉ ઠાકર નગર ગર બ આવાસ યોજનાના મકાનમાં વ વા અમદાવાદ (૨) િમતેષ
ઉવ.૨૧ રહ લોક ૨૯/૯૨૨
નાઓને ઉપરો ત

ુ
જબના

લોક ૨૦/૬૨૫
ુ
રશભાઈ
સરગડા

ુ શાભાઉ ઠાકર નગર ગર બ આવાસ યોજનાના મકાનમાં વ વા અમદાવાદ ,

ુ
નાના
કામે તા.૧૫/૦૯/૨૦૧૪ ના કલાક ૨૨/૧૫ વાગે સીનીયર પોલીસ ઇ પે ટર

ી

એચ. .ચૌધર નાઓએ પકડ અટક કર કાયદસરની કાયવાહ કરલ છે .હાલમાં તપાસ ચા ુ છે

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