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શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૩૦/૧૫

mauMba[ qaI caar vaYa^naa baaLknau AphrNa krnaar [samanao pkDI paDtI
Amadavaad Sahor ka`[ma baa`nca.
ga[ ta.17À01À2015 naa raoj saaMjnaa samayao maharaYT` qaaNao Kato maha%maa fulaocaaok
paolaIsa sToSanamaaM Aok baaLk naamao ramaoEvar ]va.4 nau AphrNa qayaolaanaao gaunhao daKla qayaola htao
jomaaM Ap(t baaLk baabato KanagaI baatmaI hikkt maLtaM Aa baaLk [sanapur Kato AaraopInaI
bahonanaa GaroqaI maLI AavataM baaLknao Saof ksTDImaaM la[ ga[ kala ta.19À1À2015 naa raoj maharaYT`
paolaIsanao saaoMpvaamaaM Aavaola htao.Anao AphrNa krnaar AaraopI naaSaI CuTola.
]praokt AphrNa krnaar AaraopInaI tpasamaaM rhovaa saMyaukt paolaIsa kimaEnarEaIÊ
k`a[ma ba`ancaÊ Amadavaad Sahor naaAaoAoAapola saucanaa AaQaaro tqaa naayaba paolaIsa kimaEnarEaIÊ
k`a[ma ba`ancaÊ Amadavaad Sahor naaAaonaa maaga^dSa^na hozL Anao maddnaISa paolaIsa kimaEnarEaI ka`[ma
ba`anca tqaa maddnaISa paolaIsa kimaEnarEaI ko.Aona.pTola saayabar k`a[ma saola naaAaonaI daorvaNaI hozL
saayabar

TorrIJma

skvaaoDnaa

pao.[nsa.EaI

ikrNa

pTola

naaAaonaI

TImanaa

pao.sa.[

EaI

Aar.Aosa.sauvaora toAaonaa skvaaoDnaa maaNasaao saaqao poTaòlaIMgamaaM hta drmyaana caaokksa baatmaI hikkt
AaQaaro vaTvaa Kato gaobanaSaapIrnaI drgaah pasaoqaI Aok [sama raju ivaEvaMBar panDo ]va.38
rho.gaaOrIpaDa gaama imalaIMdnagar tLavanaI pasao klyaaNa qaaNao maharaYT` mauL vatna gaaOtmapur ta.krbaI
ij.ica<akuTQaama krbaI ]<arp`doSa yau.pI.naanao ta.20À1À2015 naa raoj pkDI paDola Co.
AaraopInaI puCprC krtaM toNao ga[ ta.17À01À2015 naa raoj tonaa gaamanaao vatnaI
Anao kaonTa`kTr ASaaok ]fo^ pMDItŸ C~pala panDo jo sauBama pak^ klyaaNa qaaNao Kato rho Co tonaao
saaOqaI naanaao Caokrao ramaoEvar ]va.4 nau tonaa Gar AagaLqaI AphrNa krolaanaI kbaulaat krola Co Anao
Aa AaraopInaI ]MDaNapuva^k puCprC krtaM paoto maaba^la fIMTIMganau kama kro Co Anao paotanaI p%naI rmaa
saaqao klyaaNa qaaNao maharaYT` Kato rho Co. Aa AphrNa qayaola baaLknaa ipta ASaaok ]fo^ pMDItŸ
AaraopInaa maUL vatna ]<arp`doSanaao j Co Anao paotanaI pDaoSamaaM rhotao haoya Anao maarbalanaa kaonTa`kTr
haoya tonao AaraopInaI p%naI saaqao AaDa saMbaMQaao haovaanaI SaMkanaa karNao AaraopInao tonaI p%naI rmaa saaqao
ANabanaava qayaola Anao Aa pMDItŸ tqaa tonaao saaOqaI maaoTao idkrao idgaMbar jo ]va.18 qaI 20 naao Co to
pNa AaraopInaI p%naInao caZamaNaI krtao haoya Anao toNao pNa AaraopInaI p%naI saaqao AaDa saMbaMQaao
haovaanaI SaMka haoya Anao Aa saMbaMQaaonaa karNao AaraopInaa lagna ŸvanamaaM BaMgaaNa pDola haoya Anao
AaraopInaI p%naI rIsaa[nao tonaa ipyarmaaM jtI rho taM paoto Aoklaao ATulaao pDI gayaola joqaI Aa
baQaubanavaa paCL pMDItŸ tqaa tonau kuTuMba jvaabadar haoya toAaonao sabak iSaKvaaDvaanaa AaSayaqaI
pMDItŸnaa idkranau AphrNa krolaanau jNaavaola Co.
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ુ
કવી

મહસાણા, ડ સા હાઇવે િવ તારમા કોપ યો ગાડ મા પેસે જર તર ક બેસાડ પેસે જની નજર
પેસે જરના બેગમાંથી સોના-ચાંદ નાં દાગીનાં તથા રોકડ રકમની ચોર કરતી ગગના
ણ સાગર તને ઝડપી પાડતી ાઇમ
અમદાવાદ શહર

ાઇમ

કિમ ર ી તથા મદદનીશ પોલીસ કિમ ર
કાઢવા સા

ાઇમ

ુ
અ સધાને

ાઇમ

ાંચના પોલીસ ઇ પેકટર

ડ , એસ.બી. ઝાલા, તથા ટા નાં માણસો સાથે અમદાવાદ શહરમાં પે ોલીગમાં

હતાં. તે દર યાન મળે લ બાતમી હ કકત આધાર
ુ ન
સાદાબઆલમ S/O વા ુ દ ન અલી દ
નગીના

તે

આ ટોડ યા ઢાળની પોળ પાસેથી આરોપીઓ (૧)
સાર ઉવ.૨૪ રહ, અલીફનગર, ભાડાનાં મકાનમાં,

દ પાસે, વટવા કનાલ વટવા અમદાવાદ શહર

ુ
ળગામ
:- બઘાલા પો ટ- પખાન રુ તા.

. બજનોર ( .ુ પી.) (૨) તા ુ દ ન S/O મહમદઅસલમ મહમદસ ાર

અલીફનગર, ભાડાનાં મકાનમાં, અલ ુ બા મ
બઘાલા પો ટ- પખાન રુ તા. નગીના
મહમદકબીરા

કનાલ વટવા અમદાવાદ શહર
નાઓને ચોર ના

તે

સાર ઉ.વ. ૨૩ રહ,

દ પાસે, વટવા કનાલ વટવા અમદાવાદ શહર

ુ
ળગામ
:-

. બજનોર ( .ુ પી.) (૩) એઝાજએહમદ S/O મહમદરમ ની

સાર ઉ.વ. ૨૭ રહ, અલીફનગર, ભાડાનાં મકાનમાં, અલ ુ બા મ

તે

ટુ ધાડનાં

ુ
પરિવઝનમાં
કામ કરતા તેઓનાં કોડનાં પોલીસ સબ

ી બી.પી. રો યા નાઓનાં માગદશન અને

અલ ુ બા મ

ી તથા નાયબ પોલીસ

તથા અટકાવવા સા , તેમજ વો ટડ આરોપીઓને શોધી

ુ
ચના
આપેલ.

ાંચના અિધકાર ઓને

ઇ પેકટર આર.આઇ.

ા ચનાં જોઇ ટ કિમ નર

ી નાઓએ અમદાવાદ શહર િવ તારમાં બનતાં

ુ હાઓને શોધી કાઢવા સા

િમલકત સંબધ
ં ી

ા ચ,

ુ
ળગામ
:- બઘાલા પો ટ- પખાન રુ તા.નગીના

ુ
દામાલ
સોનાની ચેઇન નંગ-૧ તથા સોનાની
ુ લે

તથા સોની કંપનીનો કમેરો નંગ-૧ મળ

દ પાસે, વટવા

. બજનોર ( .ુ પી.)

ુ જોડ-૧ તથા સોનાની કાનસેર જોડ-૧
ટ

.૧,૭૬,૩૨૦/- ના

ુ
દામાલ
સાથે પકડ અટક કરવામા

આવેલ છે .
ુ
છપરછ
કરતા જણાવેલ ક

પકડાયેલ આરોપીઓની
સાબાદઆલમ તથા સીદ ક અલાબ

આજથી એક મહ ના પહલા

તથા રા લ
ુ તોમર તથા તા ુ દ ન તથા એ દ તથા એક બહન નામે

શ બો નાઓ સાથે જહ રની સફદ કલરની

કોપ યો GJ-2-BD-8066 ની લઇ સવારના નવેક વા યાના

અરસામા મહસાણા હાઇવે મોઢરા હાથ જોડલ સકલ પાસેથી એક માણસ

ુ કશ લઇને ઉભો હોય

પેસે જર તર ક કોપ યોમા બેસાડલા અને પાટણવાળા રોડ તરફ ૩ થી ૪ કલોમીટર ુ ર છોડ

ને

ુ
કલ
અને

ુ કશમાથી ુ .૪૫૦૦૦ રોકડા ની ચોર કર લીઘેલ અને પરત અમદાવાદ આવી ગયેલ
ગઇ તા.૮/૧૨/૨૦૧૪ નારો ્ સાબાદઆલમ તથા સીદ ક અલાબ

તથા રા લ
ુ

તોમર તથા તા ુ દ ન તથા એ દ નાઓ સાથે જહ રની સફદ કલરની કોપ યો GJ-2-BD-8066 ની લઇ
ચાર વા યાના અરસામા ડ સા હાઇવે પાસેથી એક પિત પ ની તથા એક છોકર નાઓને પેસે જર તર ક
કોપ યોમા બેસાડલા અને થરાદ વાળા રોડ તરફ ૩૦ થી ૪૦ કલોમીટર ુ ર છોડ
થેલામાથી સોનાના દાગીનામા એક સોનાનો હાર તથા સોનાની એક જોડ

ુ
કલ
અને

ુ કશ તથા

ુ તથા એક સોની કંપનીનો
ટ

કમેરો તથા રોકડા ુ .૧૫૦૦૦ રોકડા ની ચોર કર લીઘેલ અને પરત અમદાવાદ આવી ગયેલ
પકડાયેલ આરોપીઓ એક જ ગામના રહવાસી છે .અને બેકર ના ઘઘા સાથે
સંકળાયેલ છે . અગાઉ સને ૨૦૧૨ ની સાલમા ઓટોર

ામા પેસે જરોના

માલસામાન માંથી રોકડ રકમ તથા કમતી દાગીનાની ચોર
પો. ટ.મા પકડાયેલ છે . અને આવા બી

ક લા

ટું કરવાના

વાંગમા બેસી પેસે જરોના
ુ
ુ
નામાં
મહસાણા તા કા

ુ
નાઓ
આચરલ છે . તે દ શામા તપાસ તજવીજ હાથ

ઘરવામા આવેલ છે .
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વટવા પો. ટ. :(૧).વટવા પોલીસ ટશન ફ ટ

.ુ ર.નં ૨૫૭/૧૪ ઇ.પી.કો કલમ ૩૬૩, ૩૭૬ડ , ૫૦૬(૧).,૧૧૪

ુ હાના કામે આરોપી (૧).િપ ુ સ/ઓ

ાદ ન @ બીરમા

લોધી ઉ.વ.૨૪ રહ.પ હર

ુ ના
જબ
.ઔરયા

ઉ ર દશ ને ઉપરો ત

ુ હામાં સીની.પો.ઇ સ. ી એચ. .ચૌધર સા. નાઓએ તા.૧૯/૦૧/૨૦૧૫ ના

ક.૧૭/૦૦ વાગે અટક કર

કાયદસરની કાયવાહ કરલ છે .

(૨). વટવા પો. ટ. ફ. .ુ ર.નં ૧૭/૨૦૧૫ ઇપીકો કલમ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦

ુ બના કામના આરોપી ઉ કષ

રોહ તભાઇ પંડ ા ઉ.વ.૨૩ િસ ધે ર પાક સોસા. િનગમ સોસાયટ રોડ ઘોડાસર અમદાવાદ નાને ઉપરો ત
ુ હાના કામે પો.સ.ઇ એચ. .ચૌધર

નાઓએ તા.૧૯/૦૧/૨૦૧૫ ના ક.૨૧/૧૫ વાગે 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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