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શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૩૮/૧૫

vaholaI savaaro BaujmaaMqaI AaMgaDIyaanaa kma^caarInao irvaaolvar jovauM hiqayaar batavaI AphrNa krI
gaaDImaaM baosaaDI [jaAao krI SaMKoEvar pasao foMkI d[ saaonaa caaMdInaa dagaInaa tqaa caaMdInaI
paTao Barola baoganaI lauMT krI naasaI jnaar lauMTaru gaoMganao Jbbao krtI k/a[ma ba`ancaÊ
ga[ ta.23.12.14 naa raoj ra~Inaa saumaaro eca.p`ivaNakumaar enD kauM.naamanaI
AaMgaDIyaa poZInaa kma^caarI rakoSa naTvarlaala pTola naaAao AmadavaadqaI basamaaM baosaI Bauj jvaa rvaanaa
qayaola.Anao ta.24.12.14 naa vaholaI savaaro caarok vaagyaanaa saumaaro Bauj Kato Aavaola jahor raoD
]prqaI psaar qata drmyaana Agaa]qaI puva^ AayaaoŸt kava~arupo nakkI qayaa maujba karmaaM savaar qayaola
lauMTaru gaoMganaa saByaaoe maaokao jao[ rakoSaBaa[naI naŸk phaoMcaI j[ rIvaaolvar jovauM hiqayaar batavaI
baLjbarIqaI karmaaM baosaaDI AphrNa krI SaMKoEvar trf jvaanaa rsto la[ j[ hiqayaar batavaI SarIro
[jaAao krI rakoSaBaa[ pasaonaa saaonaa caaMdInaa dagaInaa tqaa caaMdInaI paTao maLI kullao rau.55 laaKnaI
ma%ta Barola bao qaolaanaI lauMT krI rakoSaBaa[nao caalau vaahnao SaMKoEvar naŸk ha[vao raoD ]pr saumasaama
jgyaae foMkI d[ SaMKoEvar trf naasaI j[ gaunaao krola haovaanaao banaava banata Aa AMgao frIyaadI
rakoSa naTvarBaa[ pTola naae Bauj paolaIsa sToSana Kato frIyaad Aapta Bauj saITI pao.sTo.Kato
f.gaurnaM.294À14 [pIkao klama 365Ê 394Ê 397Ê Aamsa^ ekT 25³1´eÊ Ÿ.pI.ekT 135³1´
maujbanaao gaunaao daKla qayaola.

Aa AMgao tajotrmaaM Amadavaad SahorÊ mahosaaNaaÊ kcCÊ maaorbaI ivagaoro jgyaaAaomaaM
AaMgaDIyaanaI lauMTnaa banaava banaola haoyaÊ saM.pao.kima.Ê k/a[ma EaI e.ko.Samaa^ saa.naI saucanaaqaI
DI.saI.pI.EaI ihmaaMSau Sauklaa saa.naaAaoe Aavaa gaunhaAao SaaoQaI kaZvaa saucanaa Aapta k/a[ma
ba`anca Amadavaad Sahornaa tmaama AiQa.tqaa maaNasaaoe Alaga Alaga TImaao banaavaI rajya vyaapI
JuMbaoSa Saru krI Aavaa AaMgaDIyaa lauMTnaa banavaa pamaola gaunaaAao SaaoQaI kaZvaa kmar ksaola.to drmyaana
pao.[nsa.EaI esa.ela.caaOQarIÊ tqaa tomanaI TImanaa pao.sa.[.EaI DI.esa.gaaoihlaÊ pao.sa.[.EaI
saI.baI.caaOQarIÊ pao.sa.[.EaI jo.pI.raoŸyaaÊ tqaa tomanaI TImanaa maaNasaaoe poT/aolaIMgamaaM hta drmyaana
pao.kao.ivajyasaIMh rNaŸtsaIMh nao baatmaI hikkt maLola koÊ “qaaoDa idvasa Agaa] Bauj Kato AaMgaDIyaa
poZInaa kma^caarInao irvaaolvar jovauM hiqayaar batavaI karmaaM baosaaDI AphrNa krI la[ j[ maar maarI
saaonaa caaMdInaa dagaInaa Barola qaolaaAaonaI lauMT krI naasaI gayaola jo gaunaanaa AaraopIAao pOkInaa koTlaak
AaraopIAao tomanaa BaagamaaM Aavaola saaonaa caaMdInaa dagaInaa vaocavaa saaruM ek safod [nDIgaao kar naMbar
Ÿjo 2 baIpI 4529 maaM baosaI bahucaraŸ trfqaI vaayaa mahosaaNaa klaaola qa[ gaaota caaokDI qa[
Amadavaad trf Aavanaar Co.” jo hikkt AaQaaro gaaota caaokDI Kato vaaocamaaM hta drmyaana ]praokt
kar Aavata tonao kaoD^na krI raokI la[ tomaaM baozola maaNasaaonao naamazama puCta ³1´ Ÿtond/kumaar ]fo^
Ÿtu DÀ0 ivaruBaa[ pnnaalaala jaoYaI ]va.33Ê rho.navadugaa^ caaokÊ naa[ samaajnaI Qama^SaaLanaI baajumaaMÊ
bahucaraŸÊ ta.bahucaraŸÊ ³2´ AnaIlakumaar naarNaBaa[ pTola ]va.35 rho.Gar naMbar 1Ê gaaokulaQaama
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saaosaayaTIÊ DoDIyaasaNa gaamanaI saamaoÊ mahosaaNaa mauL vatna gaama vaIrtaÊ ta.Ÿ.mahosaaNaa ³3´ Ÿ&oSa ]fo^
laalaao DÀ0 p`BaaSaMkr jgannaaqa janaI ]va.32 rho.bahucar maatanaa maMdIrnaI baajumaaMÊ ba`hmasamaajnaI
vaaDIÊ bahucaraŸÊ ta.bahucaraŸÊ Ÿ.mahosaaNaa naa haovaanauM jNaavata toAaonaI tqaa karnaI JDtI
tpasamaaMqaI saaonaanaa harÊ vaIMTIAaoÊ saaonaanaa poMDlaÊ saaonaanaI baMgaDIÊ maMgaLsau~Ê tqaa baIja naanaa maaoTa
saaonaanaa dagaInaa tqaa caaMdInaI paT tqaa caaMdInaa glaasaÊ EaIfLÊ caaMdInaI JaMJrIÊ camacaIAaoÊ caaMdInauM
kDu tqaa kanamaaM phorvaanaa JumarÊ caaMdInaI cao[naao maLI kullao ikM.rau.11Ê52Ê113 naao maudd`amaala tqaa
gaunaamaaM vaaprola [nDIgaao kar ikM.rau.5Ê00Ê000.00 maLI kullao ikM.rau. 16Ê52Ê113.00 naao maudd`amaala
hstgat krvaamaaM Aavaola Co.
sadrI ~Naoya AaraopIAaonaI puCprC drmyaana toAaoe tomanaa saagarItao saaqao ]praokt
gaunaao krolaanaao ekrar krta ~Naoya AaraopIAaonao Aajraoj ta.21.1.2015 naa klaak 13.25 vaagao
pkDI ATk krola Co.
pkDayaola AaraopIAao pOkI Ÿtond/ tqaa Ÿ&oSa bannao Agaa] jugaarÊ p`aoihbaISana naa
gaunhaAaomaaM Anao to ]praMt baLjbarIqaI pOsaa kZavaI la[ laovaanaa bao gaunaamaaM pkDayaolaa Co.
Aa gaoMganaa Anya [samaao pkDaya tao baIŸ AavaI AaMgaDIyaa lauMTao ]pr pNa p`kaSa
paDI Sakaya toma Co.

ૂનાગઢના માથાભાર ઇસમને િપ ટલ તથા બે તમંચા સ હત
કાર ૂસ નંગ-૨ સાથે ઝડપી પાડતી ાઈમ

ણ ગેરકાયદસર હિથયારો તથા

વતા

ા ચ, અમદાવાદ શહર

ુ
ુ ધાને કાયદો અને યવ થા જળવાઈ રહ અને
આર
ના તહવાર અ સં

આગામી ૨૬

કોઈ અિન છનીય બનાવ ન બને તેમજ
અમદાવાદ શહર, પોલીસ કિમ ર

સ ાક દન શાંિતમય વાતાવરણમાં સંપ

ા ચના સં ુ ત પોલીસ કિમ ર

ી

ુ
કલા
સાહબ તથા મદદનીશ પોલીસ કિમ ર

ી

ી િશવાનંદ ઝા સાહબ તથા ાઈમ

એ.ક.શમા સાહબ તથા નાયબ પોલીસ કિમ ર
એમ.ડ .ચૌધર સાહબ તથા પોલીસ ઇ પે ટર
પોતાની ટ મના પોલીસ સબ ઈ પે ટર

ી હમાં ુ

ુ
થાય તે હ થી

ી એ કો ડર

વોડ નાઓની

ુ
ચના
માગદશન આધાર

ી પી.બી.દસાઈ, પોલીસ સબ ઇ પે ટર

ી

.એન.ગો વામી

તથા ટાફના પોલીસ કમચાર ઓ સાથે તા.૨૧/૧/૨૦૧૫ નારોજ અમદાવાદ શહર િવ તારમાં પે ોલ ગ માં
ુ
હતા દરિમયાન અ.હ.કો સ. મહ િસહ વે ભા
નાઓને મળે લ ચો સ બાતમી હક કત આધાર પાલડ ,
ુ ુ સબભાઇ હ ગોર

એન.આઈ.ડ . સકલ પાસેથી આરોપી રહ મ ઉફ

(ગામેતી) ઉ.વ.-૨૭, રહ. અર હંત

ુ નાગઢ.

ુ ગામ.માણાવદર લ મીનગર સોસાયટ ,
ળ

ુ નાગઢ રોડ, હ રો હો ડાના શો- મ ની સામે, તા.માણાવદર

. ુ નાગઢને રોક લઈ જ ર કાયવાહ કર

એપાટમે ટ બી

માળે , ભાટ યા ધમશાળા પાસે,

તેની ઝડતી તપાસ કરતા તેના ક
દશી બનાવટની િપ ટલ નંગ-૧ તથા
આવતા

ક

માંથી પાસ પરવાના વગરની દશી બનાવટના તમંચા નંગ-૨ તથા
વતા કાટ સ નંગ-૨ મળ

ુ લે .૩૫,૧૦૦/- ની મ ાના સાથે મળ

કર સદર ઈસમની તા.૨૧/૧/૨૦૧૫ નારોજ ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે .
સદર ઈસમ િવ ધ

ુ
છપરછ
દરિમયાન ક

ુ ન ધી આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવેલ છે . સદર ઇસમની
નો

ુ
કરવામાં આવેલ હિથયારો તથા કાર સો
અિમત નંદ કશોર િશવહર રહ.

સી.ટ .એમ. અમદાવાદ શહર નામના માણસ પાસેથી વેચાણ ખર દલ છે .
ધોળા

તથા વડોદરા

ટં ૂ કસમાં પકડાયેલ છે . પોતાની હબીબ

તા.વંથલી, જ. ૂનાગઢના ભાઈઓ તથા સગાઓ સાથે
ગમે યાર મલો
કર તેમ હોય, પોતાના સે ફ
ુ

હિથયાર આપનાર હાલ

ુ
સા
ઉફ હબલો રહ. ગામ ટ કર,

ૂ મનાવટ ચાલતી હોય,

થી તેઓ પોતાની ઉપર

ોટ શન માટ આ હિથયારો ખર દલ છે .
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સદર આરોપી અગાઉ સને-૨૦૧૨ માં
ધાડના
કર

ુ હાઓમાં સંડોવાયેલ હબીબ
ૂન કરલ.

ટલો સમય
સને-૨૦૧૧ માં

ૂ
ુ
નાગઢના
વંથલી તા કાના
વાડલા ફાટક પાસે

ુ ઉફ હબલોને સહ આરોપીઓ સાથે મળ હિથયારથી ફાયર ગ
સા

ુ હામાં વંથલી તા કા
ુ પોલીસ ટશનના
ૂનાગઢ

ટં ૂ ,

ુ હામાં પકડાયેલ હતો.

લમાં રહલ અને હાલ છે લા નવ મ હનાથી

ૂનાગઢ, માણાવદર પોલીસ ટશન ખાતે

ણ

મીન ઉપર

લીશ દા ના

ુ હામાં બે વષ

ટલ છે . તેમજ અગાઉ

ુ હામાં પકડાઈ

ુ
કલ
છે .

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