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.૨૭/૧/૨૦૧૫ મંગળવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

ુ
અ સધાને

આર.આઇ. ડ

ાઇમ

ા ચનાં નાયબ પોલીસ કિમ ર

ી તથા મદદનીશ
ટુ

ી નાઓએ અમદાવાદ શહર િવ તારમાં ગેર કાયદસર હિથયારો રાખી ફાયર ગ કર

બનાવો બનેલ હોય, તે
આપેલ.

સમાચાર યાદ નં.૧૭૬/૧૫

ા ચ
અમદાવાદ શહર

પોલીસ કિમ ર

કામગીર ઃ-

ટું કરવાના ઇરાદ આવતા ડફર ગગના બે સાગર તોને બં ુ ક સાથે ઝડપી

અમદાવાદશહર િવ તારમા
પાડતી ાઇમ

શંસનીય/ન ધપા

ુ હાઓ શોધી કાઢવા તથા અટકાવવા સા
ાઇમ

ાંચના પોલીસ ઇ પેકટર

તથા પો.સ.ઇ સ.

ાઇમ

ાંચના અિધકાર ઓને

ુ
ચના

ી બી.પી. રો યા ના કો ના પો.સ.ઇ સ.

ી

ી એસ.બી.ઝાલા નાઓ અમદાવાદ શહરમાં પે ોલીગમાં હતાં. તે

દર યાન મળે લ બાતમી હ કકત આધાર સરખેજ સાણંદ ચોકડ પાસે રોડ ઉપર થી આરોપીઓ (૧) અકબર
ઉફ

ુ
લો
S/O સા ુ મામન

.અમદાવાદ

ુ વતન ગામ ચોબાર તા.રાપર
ળ

ખારાય (સંઘી ડફર)
તા.રાઘન રુ

તે નથવાણી (સંઘી ડફર) ઉવ.૩૫ રહ. ગામ વાસવા તા.િવરમગામ
.ક છ (૨) બા ુ ઉફ ઉમર યો S/O મી ુ ઉમર

ઉવ.૨૦ રહ. ગામ વાસવા તા.િવરમગામ

.અમદાવાદ

તે

ુ વતન ગામ અદગામ
ળ

.બનાસકાઠા નાઓની પાસેથી ગેર કાયદસર હિથયાર પરવાના વગર હાથ બનાવટની

દા ુ ગોળો ભરવાવાળ

મગર એક નાળવાળ બં ુ ક ક. .૨,૦૦૦/-તથા ચોર ની લસર મોટર સાય લ

ક. .૪૦,૦૦૦/- હથીયાર તથા મોટર સાય લ સાથે મળ આવતાં પકડ અટક કરલ છે .
આ કામે પકડાયેલ આરોપીઓની
અને વાસવા ગામની સીમના ખેતીની

ુ પરછ કરતાં બ ે આરોપીઓ ડફર કોમના છે .
છ

મીનની રખેવાડ કર છે . આ રખેવાડ મા ગામના નાના મોટા ૨૨

ુ ુ બના માણસો આ ખેતીની મીનની રખેવાડ કર છે . ગામમા પાંચ હ ર િવઘા જમીન ની રખેવાળ માટ
સરપંચ મારફતે એક િવઘાના ૫૦ ુ િપયા લેખે માસીક ુ .૧૬,૦૦૦/- આપવામા આવે છે .અને તેમાથી બઘા
ભાગે પ તે વેચી લે છે . પોતાના બાપ દાદા વખતથી સંઘી ડફર કોમમા નાની મોટ ઘેટા બકરાઓની ચોર
કર વેચી નાખે છે ર.અને કોઇક વાર ચાર પાંચ ઘેટા બકરા હોય તો એક બક ુ ક ઘે ુ રાખી બાક ના ઘેટા
બકરા વેચી માર એક ઘે ુ ક બક ુ કાપી પોતાના
છે .અને આ િસવાય પોતે રોઝનો િશકાર

ુ ુબમા ભાગ પાડ ખાવામા માટ ઉપયોગમા લઇ લે

મગર દોર વાળ બં ુ ક વડ કર તે ુ મ ન આ ુ બા ુ ના ગામ

લોકોને વેચાણ આપે છે .આ િસવાય પોતે તથા પોતાની ગેગ

ારા હાઇવે ઉપર જતી

ગેગમાથી માથી કોઇ સાડ નો વેશ પહર

ક ને રોકવા માટ ઇશારો કર

રોકતા

ીનો વેશ ઘારણ કર

ક ડાયવર નીચી ઉતર યાર તેની પાસેના પૈસા ક દાગીના ની

કર દવાનો અને કોઇ

ટુ કર તેને

કોને પોતાની
ક ને

કની સાથે રવાના

ક ડાઇવર સામે પડ તો તેને મારમાર ભગાડ દવાનો આ ર તે પોતાની

ુ
નો

કરવાની મોડસ ઓપર ડ છે .
આ થી અઢ વષ પહલા બાવળા બગોદરા રોડ ઉપર પોતે તથા િવલાયત
મામદ તથા હિનફ કા

નાઓ

ક ડાયવરને રોક તેની પાસેથી રોકડ નાણાની

પ લીક ના માણસો આવી જતા િવલાયત મામદ તથા હિનફ કા

ટુ કરતા હતા યાર

નાઓ ભાગી ગયેલા અને અકબરને
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લોકોએ ઘોકાઓ અને લા ડ ઓથી માર મારતા જમણો પગ ભાગી નાખેલો અને લોકોએ મને પકડ બાવળા
પોલીસને સોપી દ ઘેલ ઘોળકા કોટમા ર ુ કરલ.
યારબા ્ પોતાનો પગ સારો થઇ જતા પોતે તથા િવલાયત મામદ તથા
ુ ઉફ અબલા હબીબ તથા બા ુ મી ુ િવગેર મળ
તથા અ બ

હનીફ કા

ક ડાયવરને રોક તેની પાસેથી

ટુ કરતા હતા અને ભાગે પ તે વેચી લેતા હતા.આ દર યાન અકબર એ લો

રોકડ નાણાની તથા દાગીની

અમદાવાદ ઝોન-૧ કોડમા પકડવામા આવેલ.
ુ લ-૪

આ ર તે અઢ વષના સમય ગાળા દર યાનમા બાવળામા
રુ-૧ તેમજ બી

તથા બગોદરા-૧ તથા મહસાણા-૧ તથા લોલ -૧ અડાલજ-૧ િવ
ુ લ-૨૬

ુ દા

ુ
ુ
નાની
ક લાત
કરલ.અને

મહ ના રહલો અને છ મહ ના પહલા

ુ દા પોલીસ

ટશનમા પકડવામા આવેલ અને

અકબર ફર ઉપરો ત કશોમા

પ, રહથળ, ઉપરદળ,

ઘેટા બકરાની આશર ૧૫૦

લમા છ મહ ના ર ા બાદ

લા ઘેટા બકરા આ ુ બા ુ ના ગામોમા

માથી આશર ૧૨૫

લા ઘેટા બકરા પોતાના પર વારમા ખાવામા વાપર નાખેલ છે .
પ ગામ આવેલ છે તે ગામમા

લસર કાળા કલર ુ મોટર સાય લ પાક કરલ તે

ુ લોક તોડ મોટર સાય લની ચોર કરલ અને

સાય લ

ટ ા

ુ ટા, ઓગણ, કલથળ, ના ગામોમા
લે

જરા,

આજથી પાંચેક મહ ના પહલા રા ીના સમયે
રોડ ઉપર આવેલ એક મકાન આગળ

લમાથી

દર મોટર સાયકલો લઇ હાઇવે ઉપર આવેલ ગામો

તા રુ, અસલગામ,

લી ચોર કરલ

ટકમા વેચાણ આપેલ છે . યાર ૨૫

લમા નવ

ુ ઉફ અબલા
તથા અલી ન ુ તથા બા ુ મી ુ ખારાય તથા અ બ

હબીબ નાઓ ભેગા મળ અઠવાડ યા પંદર દ વસની
મા દ ુ કા,

ુ મળ
ના

ુ
નાઓ
કરતી વખતે બે બાઇકો લઇ જતા હતા.

ટલ છે ..ઉપરો ત

પછ િવલાયત મામદ તથા હનીફ કા

અય

ટુ

મોટર સાય લ િવલાયત મામદ તથા હનીફ કા

લસર મોટર

ુ
નાઓ
કરવામા વાપરતા હતા. આ િસવાય આ

તથા અલી ન ુ તથા બા ુ મી ુ ખારાય બઘા વાપરતા

તા.અને બી ુ લસર કાળા કલર ુ મોટર સાય લ િવલાયત મામદ ુ વાપરતા હતા
આજથી
તથા હનીફ કા

ણ મહ ના પહલા રા ીના સમયે અકબર તથા િવલાયત મામદ

તથા અલી ન ુ તથા બા ુ મી ુ ખારાય નાઓ મળ પોતાની પાસેની બે લસર મોટર

સાય લો લઇ મહસાણા હાઇવે વોટર પાક તથા િનરમા ફકટર ના વ ચેના ભાગે અલી ન ુ સાડ નો વેશ
પહર

ીનો વેશ ઘારણ કર

ક ને ટોચ બતીથી ઇશારો કર

પોતાની પાસે આવે તે વખતે તેને પ ડ તેની પાસેથી રોકડ

ક ને રોકતા
ુ િપયાની

ક ડાયવર નીચે ઉતર

ટુ કરલ.અને

ક ડાયવરને

ક

સાથે ભગાડ દ ઘેલ.
આજથી બે મહ ના પહલા રા ીના સમયે અકબર તથા િવલાયત મામદ તથા
હનીફ કા

તથા અલી ન ુ તથા બા ુ મી ુ ખારાય નાઓ મળ પોતાની પાસેની બે લસર મોટર સાય લો

લઇ નદાસણ થી મહસાણા હાઇવે ના વ ચેના ભાગે
વેશ પહર

ીનો વેશ ઘારણ કર

ુ
લવા

ગામ આવે છે તે

ક ને ટોચ બતીથી ઇશારો કર

પોતાની પાસે આવે તે વખતે તેને પ ડ તેની પાસેથી રોકડ ુ િપયાની

યાએ અલી ન ુ સાડ નો

ક ને રોકતા

ક ડાયવર નીચે ઉતર

ટુ કરલ.

આજથી દોઢ મહ ના પહલા રા ીના સમયે અકબર તથા િવલાયત મામદ તથા
હનીફ કા

તથા અલી ન ુ તથા બા ુ મી ુ ખારાય નાઓ મળ પોતાની પાસેની બે લસર મોટર સાય લો

લઇ નદાસણ થી છ ાલ રોડ લાકડાની ફકટર પાસે થી અલી ન ુ સાડ નો વેશ પહર
કર

ક ને ટોચ બતીથી ઇશારો કર

તેને પ ડ તેની પાસેથી રોકડ ુ િપયાની

ક ને રોકતા

ીનો વેશ ઘારણ

ક ડાયવર નીચે ઉતર પોતાની પાસે આવે તે વખતે

ટુ કરલ.

આજથી પંદર દ વસ પહલા રા ીના સમયે અકબર તથા િવલાયત મામદ તથા
હનીફ કા

તથા અલી ન ુ તથા બા ુ મી ુ ખારાય નાઓ મળ પોતાની પાસેની બે લસર મોટર સાય લો

લઇ મહસાણા હાઇવે જકાત નાકા પાસે બાય પાસ જોડ અલી ન ુ સાડ નો વેશ પહર

ીનો વેશ ઘારણ કર
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ક ને ટોચ બતીથી ઇશારો કર

ક ને રોકતા ક ડાયવર નીચે ઉતર પોતાની પાસે આવે તે વખતે તેને

પ ડ તેની પાસેથી રોકડ ુિપયાની

ટુ કરલ.

આજથી બે અઢ મહ ના પહલા રા ીના સમયે અકબર તથા િવલાયત મામદ
તથા અલી ન ુ તથા બા ુ મી ુ ખારાય નાઓ મળ પોતાની પાસેની બે લસર મોટર

તથા હનીફ કા

સાય લો લઇ િવરમગામ હાસલ રુ ચોકડ આસોપલવ હોટલ પાસે પાક કરલ
ખ સા કાપી પાક માથી રોકડ ુિપયાની

કોના ડાઇવરોના લેડ વડ

ટુ ચોર કરલ.

આજથી પંદર વીશ દ વસ પહલા રા ીના સમયે અકબ ્ તથા િવલાયત મામદ
તથા અલી ન ુ તથા નાઓ મળ પોતાની પાસેની બે મોટર સાય લો લઇ િવરમગામ રોડ

તથા હનીફ કા

બાયપાસ ર વે ફા ક ચોકડ સામે આવેલ હોટલ પાસે પાક કરલ

કોના ડાઇવરોના લેડ વડ ખ સા કાપી

પાક માથી રોકડ ુિપયાની ચોર કરલ.
આજથી ચાર મહ ના પહલા રા ીના સમયે અકબ ્ તથા િવલાયત મામદ તથા
તથા અલી ન ુ તથા બા ુ મી ુ ખારાય નાઓ મળ પોતાની પાસેની બે લસર મોટર સાય લો

હનીફ કા

લઇ મોટ મ ટ સરકાર પાણીની ટાક પાસે આવેલ હોટલ પાસે પાક કરલ

કોના ડાઇવરોના લેડ વડ

ખ સા કાપી પાક માથી રોકડ ુિપયાની ચોર કરલ.
ઉપરો ત પકડાયેલ આરોપીઓની વ ુ

ુ
છપરછ
કર આવા બી

કટલા

ુ કરલ છે તે દ શામાં તથા મળ આવેલ બં ુ ્ સીવાય અ ય હિથયારો છે . ક કમ ? મળ આવેલ
ના
હિથયારનો કોઇ જ યાઓએ ઉપયોગ કરલ છે . ક કમ ? તે દશામાં તપાસ પોલીસ સબ. ઇ સ.

ી

એસ.બી,ઝાલા નાઓ ચલાવી રહલ છે .
ુ નંગ-૨ સાથે એક ઇસમને ઝ બે કરતી
ગેરકાયદસર ના દશી બનાવટના તમંચા નંગ-૨ તથા કાર સ
એસઓ

અમદાવાદ શહર.
નાયબ પોલીસ કિમ ર

મદદનીશ પોલીસ કિમશનર
ી બી.ડ . ડ

નાઓએ

િવણિસહ

ુ
નાઓ
શોધી કાઢવા

ી એ.ક.વડ યા તથા
ુ

ાઇમ

ા ચ અમદાવાદ શહર તથા

સ ાક દન િનિમ ે શહરમાં કોઇ અિન છિનય બનાવ ન બને તેની તકદાર
ુ
ચના
કરલ.

અ ુ ંસધાને અમદાવાદ શહર

ટાફના માણસો પે ોલ ગ માં હતા.

ગદિસહ તથા હડ કો સ. મ રુ વજિસહ રા

અજયિસહ ઉફ ડ

ુ લ

ી બી.સી.સોલંક એસ.ઓ. . ાઇમ અમદાવાદ શહર તથા પોલીસ ઇ પેકટર

રાખવા તેમજ ગેરકાયદસર હિથયારના
િવ તારમાં પોસઇ

ી હમા ુ

િસહ નાઓની સં ુ ત બાતમી હક કત આધાર

ુ
રનિસહ
રા વત ઉવ.૩૨ ધંધો: મ ુ ર કામ રહ, ગામ:ઢોચરા, થાના: ઉમર તા.ભી ડ

.ભી ડ, મ ય દશ નાનો રામે ર ચાર ર તા મેઘાણીનગર પાસેથી મળ આવેલ.
બનાવટનો તમંચો
ક. .૨૦૦/-

દર યાન હડ કો સ.

ક. .૨૦૦૦/- (૨) દશી બનાવટનો તમંચો

ની ુ લે ક. . ૩૭૦૦/- નો

તેના િવ ુ ધમાં હિથયારધારા

ુ ામાલ મળ આવેલ.

ની પાસેથી (૧) દશી

ુ
ક. .૧૫૦૦/- (૩) કાર સ
નંગ-૨
થી સદર ું ઇસમને પકડ અટક કર

ુ
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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