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.૧૫/૧૦/૨૦૧૪

ુ વાર
ધ

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

ાઇમ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ ૨૫૬૮/૧૪

ા ચ

1
saM.pao.kima.EaIÊ k`a[ma ba`ancaÊ Amadavaad Sahor tqaa naa.pao.kima.EaIÊ k`a[ma
ba`ancaÊ

Amadavaad

SahornaaAaonaI

saucanaaqaI

tqaa

ma.pao.kima.EaIÊ

saayabar

saola

tqaa

pao.[nsa.EaI eca.e.razaoD saahobanaaAaonaa maaga^dSa^na hozL saayabar saolanaa pao.sa.[.EaI
baI.eca.kaoraoT naaAaoe sTafnaa maaNasaao saaqao AagaamaI idvaaLInaa thovaar Anvayao
Amadavaad SahormaaM kayadao Anao vyavasqaa jLvaaya to hotuqaI poT`aolaIMgamaaM htaÊ drmyaana maLola
baatmaI AaQaaro ta.13.10.2014 naa raoj gaaota caoakDIqaI caaMdlaaoDIyaa jvaanaa rsta ]prqaI
ek [sama naamao saMjyaisaMh pRqvaIrajisaMh JalaaÊ ]va.32Ê rho.makana naM.1378Ê blaaok
naM.115Ê gaaota ha]saIMgaÊ gaaokula caaokÊ saaolaaÊ Amadavaadnaanao ek doSaI pIsTla Anao bao
Ÿvata kartusa maLI kula rua.10Ê100À¹ naI ma%ta saaqao pkDI laIQaola Co Anao majkur ivaruQQa
Aamsa^ ekT maujba gaunaao daKla krI rImaanD pr maoLvaI AagaLnaI tpasa tjvaIj haqa Qarola
Co. majkur [samanao Aa doSaI pIsTla Anao kartusa Aslama rho.[TavaaÊ maQyap`doSa naae
Aapola haovaanau jNaavaola Co jonao SaaoQaI kaZvaa kmar ksavaamaaM Aavaola Co.

2
saM.pao.kima.EaIÊ k`a[ma ba`ancaÊ Amadavaad Sahor tqaa naa.pao.kima.EaIÊ k`a[ma
ba`ancaÊ

Amadavaad

SahornaaAaonaI

saucanaaqaI

tqaa

ma.pao.kima.EaIÊ

saayabar

saola

tqaa

pao.[nsa.EaI eca.e.razaoD saahobanaaAaonaa maaga^dSa^na hozL saayabar saolanaa pao.sa.[.EaI
baI.eca.kaoraoT naaAaoe sTafnaa maaNasaao saaqao poT`aolaIMga drmyaana ta.13.10.2014 naa raoj
³1´ Abdula AŸj ]fo^ AcCu maohmaMdhusaona maovaatI rho.eÀ42 jSanagar ramaoalaÊ Amadavaad
naanao pkDI paDOla CO Anao majkur [samanaI puCprCmaaM majkuro elaIsaiba`j ivastarmaaM vaasaNaaÊ
AMjlaI baIAarTIesa basa sTonD pasaoqaI Anao SaIvarMjnaI caar rsta baIAarTIesa basa sTonD
pasaoqaI najr caukvaI posaonjraonaa naaNaanaI tfDMcaI krola haovaanau jNaavata baMnaonao ATk krI
elaIsaiba`j paolaIsanao saaoMpola Co.
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કો

ુ ની ચોર કરતા ધરફોડ યા ની ધરપકડ કરતી ાઇમ
ટર

ાઇમ
નાયબ પોલીસ કિમ ર

ા ચ, અમદાવાદ શહરના સં ુ ત પોલીસ કિમ ર

ી હમાં ુ

બનેલ બનાવો શોધી કાઢવા સા

એસ.ઓ. . તથા

ુ
પરિવઝન
હઠળ પોલીસ ઇ પેકટર

ાઇમ

ી

ી વી.એચ. ડ

તથા તેઓની સાથે ના

નાઓને મળે લ બાતમી આધાર વોચ રાખતા

કો

ી બી.સી.સોલંક

ીઓને

ુ
ના

ુ
ચના
કરલ તે

ઁ
નાઓના માગદશન
અને

.એચ સરવૈયા નાઓએ એક ટ મ તૈયાર કરલ અને અમદાવાદ

પે ોલ ગ માં હતા. તે વખત નવા નરોડા શીવા

મકાન નં. ૩૪૯૫

ા ચના અિધકાર

ુ ની મો સ ઓપર ડ વણ શોધાયેલ
ના

શહર માં બનેલ ધરફોડ ચોર ના

ી એ.ક. શમા ઁ તથા

ુ
કલ
નાઓએ અમદાવાદ શહર િવ તારમાં બનેલ ધરફોડ ચોર ના

ુ ધાને એસ.ઓ. . ના મદદનીશ પોલીશ કિમ ર
અ સં

પો.સબ.ઇ પે.

ા ચ અમદાવાદ.

ચોક

ુ
નાઓની
ગંભીરતા યાને લઇ

ટાફ ના માણસો તા- ૧૪-૧૦-૨૦૧૪ રોજ

ણ ર તા પાસે પો.કો.જગદ શભાઇ તથા ચં કા ત

ુ
કશ
વસંતભાઇ સોલંક ઉ.વ.૨૬ રહવાસી-

લોક નં.-૧૪૭

ુ
ઁ પાસે, મેધાણીનગર, અમદાવાદ શહર નાઓ એક
જરાત
હાઉ. બોડઁ, સી.આઇ.ડ , વોટસ

ુ
ટર
સી.પી. .ુ સાથે મળ આવેલ.

ઓ ની

ુ -પરછ માં તેઓએ અગાઉ ચોર કરલ કો
છ

ુ
ટરો

તેઓના સાળા ક દપ ઁ કા તીલાલ વાધેલા ઉ.વ.૨૩ રહવાસી- એફ/૬ િવભાગ–૧૦, પા નાથ ટાઉન શીપ,
શીવા

ચોક

જણાવતા

ણ ર તા પાસે,

ું

ણનગર, નવા નરોડા, અમદાવાદ. નાઓને વેચાણ કરવા આપેલા

ક દપ ઁ ના ઘર તપાસ કરતા તેઓના ઘર થી કો

ુ
ટર
ના સી.પી. ુ. નંગ- ૧૦ ક. .

૫૦,૦૦૦/- તથા એલ.ઇ.ડ . મોનીટર નંગ- ૧૨/- ક. . ૬૦,૦૦૦/- તથા ક.બોડઁ નંગ- ૭ તથા માઉસ
નંગ- ૬ તથા િનકોન તથા સોની કંપની ના કમેરા નંગ- ૨ મળ આવેલ છે .
કાયઁવાહ કર વ ુ તપાસ સા

ઓ િવ ધ કાયદશર ની

મેધાણીનગર પોલીસ ટશન ખાતે સોપેલ છે . આ કરલ

ુ
ના
ના કામે

મેધાણીનગર પો. ટ. ફ. .ુ ર.નં. ૪૭/૨૦૧૪ ઇપીકો કલમ ૩૮૦, ૪૫૪, ૪૫૭ તથા (૨) મેધાણીનગર પો. ટ.
ફ. .ુ ર.નં. ૮૬/૨૦૧૪ ઇપીકો કલમ ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ તથા (૩) મેધાણીનગર પો. ટ. ફ. .ુ ર.નં. ૯૬/૨૦૧૪
ઇપીકો કલમ ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ ના

ુ દાખલ થયેલ છે .
ના

આ કામ ના આરોપીઓ નો

ુ
નાહ
ત ઇિતહાસ જોતા આરોપી ક દપ ઁ કા તીલાલ વાધેલા

ઁ કશમાં તથા આજ થી એક
નાઓ અગાઉ સને ૨૦૧૦ ની ચાંદખેડા પોલીસ ટશન િવ તાર માં એક મડર
માસ અગાઉ નરોડા પોલીસ ટશન ખાતે િવ તારમાં ચોર કરલ મોબાઇલ ફોન નંગ- ૧૦૦ ની ધરફોડ
ચોર માં નરોડા પો. ટ. ધરકપડ થયેલ છે .
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ુ નંગ-૧ ની સાથે એક ઇસમને ઝ બે કરતી એસઓ
ગેરકાયદસર એક દશી તમંચો તથા કાર સ

નાયબ પોલીસ કિમ ર
એસ.ઓ. .

ી હમાં ુ

ાઇમ અમદાવાદ શહર નાઓની

ુ લા
ુ
ચના

ાઇમ

ા ચ તથા એસીપી

ાઇમ

ી બી.સી.સોલંક

ુ
ુ ધાને
જબ
આગામી દવાળ ના તહવાર અ સં

અમદાવાદ શહરમાં કોઇ અિન છિનય બનાવ ન બને તેની તકદાર રાખવા સા ુ તેમજ ગેરકાયદસર
હિથયારના

ુ
નાઓ
શોધી કાઢવા તથા એસઓ ને લગતા હડની કામગીર

કરવા સા ું આજરોજ

તા.૧૪/૧૦/૨૦૧૪ એસ.ઓ. .ના હડ કો સ. જયે િસહ િવ મિસહ નાઓ તથા ટાફના માણસો અમદાવાદ
શહર િવ તારમાં પે ોલ ગ માં હતા. દર યાન ફરતા ફરતા શાહઆલમ શાલીમાર િસનેમા સામે આવતા
સાથેના હડ કો સ.

ણ ુ માર

ુ
તાપિસહ તથા પો.કો સ. કનકિસહ ન વરિસહ નાઓએ સં કત
બાતમી

હક કત આધાર એક ઇસમ નામે મહંમદ આમીર s/o
મકાન નં.એલ/૬૯,

ુ
ુ
રભાઇ
ઉફ બ ભાઇ
મલેક ઉવ.૩૨ રહ, ગલી નં.૧૩,

ુ
ભગત
કં પાઉ ડ, ચોકદાર બાવાની દરગાહ સામે, શાહઆલમ, અમદાવાદ શહર

શાહઆલમ શાલીમાર િસનેમા સામેના

હર રોડ ઉપરથી એક દશી બનાવટનો તમંચો ક. .૧૫૦૦/- તથા

વતા કાટ જ નંગ-૧ ક. .૧૦૦ ની સાથે પકડ અટક કર તેના િવ ુ ધમાં હિથયારધારા

ુ
જબ
ધોરણસરની

કાયવાહ કરલ છે . આગળની વ ુ તપાસ એસ.ઓ. . ાઇમ નાઓએ હાથ ધરલ છે .

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