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.૧૩/૮/૨૦૧૫

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ
હિથયારના

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૬૨૭/૧૫

ુ
નામાં
વો ટડ આરોપીને ગેરકાયદસરની દશી બનાવટની ર વો વર સાથે પકડ પાડતી અમદાવાદ

શહર એસ.ઓ. . ાઇમ
નાયબ પોલીસ કિમ ર
મદદનીશ પોલીસ કિમશનર
ઇ પેકટર

ી બી.ડ . ડ

ી દપેન ભ ન સાહબ

ી બી.સી.સોલંક સાહબ એસ.ઓ. .

ાઇમ

ા ચ અમદાવાદ શહર તથા

ાઇમ અમદાવાદ શહર તથા પોલીસ

ુ ધાને ગેરકાયદસર હિથયારના
સાહબ નાઓએ શહરમાં આગામી વતં દન અ સં

ુ
નાઓ
શોધી કાઢવા તેમજ કોઇ અિન છિનય બનાવ ન બને તેની તકદાર રાખવા
આધાર પોસઇ

ુ
ચના
કરલ.

ુ
ચના

ી સી.બી.ગામીત નાઓ ટાફના માણસો સાથે પે ોલ ગમાં હતા. દર યાન ફરતા ફરતા નારોલ

સકલ ખાતે આવતા સાથેના પો.કો. નીશારઅહમદ ઉ માનમીયા તથા પો.કો િવ મિસહ
બાતમી હક કત આધાર વોચ કરતા મોસમ

ુ નાઓએ સં કત
ુ
ભા

ુ ાભાઇ રં ગરજ ઉવ.૩૨ ધંધો: નોકર રહ, એમ.એસ.

ુ લે ,

નસર મં દરની પાસે, સફ ભાઇના મકાનમાં, શાહઆલમ, ચંડોળા રોડ, દાણીલીમડા, અમદાવાદ શહર

ુ
ળ

ગામ:દતીયા, તલૈયા મહો લો, હાથી ખાનાની પાસે, થાના:દતીયા, તા. .દતીયા, મ ય દશ નો મળ આવેલ.
ની

ગઝડતી માંથી દશી બનાવટની ર વો વર ક. .2,૦૦૦/- નો

આરોપીને અટક કર તેના િવ ુ ધમાં હિથયારધારા

ુ ામાલ મળ આવેલ.

ુ
જબ
ધોરણસરની કાયવાહ કરલ છે . સદર આરોપી

ડ .સી.બી. પોલીસ ટશન સે. .ુ ર.નં.૩૦૭૧/૨૦૧૫ આ સ એ ટ કલમ ૨૫(૧) બી,એ
સદર ું આરોપી આ િસવાય અ ય કોઇ

થી સદર ું

ુ
જબના

ુ
નામાં
વો ટડ છે .

ુ
નામાં
સંડોવાયેલ છે ક કમ? તે બાબતે તેમજ અગાઉ બી

કોઇ

હિથયારોની હરાફર કરલ છે ક કમ? તે બાબતેની આગળની વ ુ તપાસ એસ.ઓ. . ાઇમ ારા હાથ ધરવામાં
આવેલ છે .
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બે ર ઢા ચેન નેચરોને બે સોનાની ચેન તથા ચેન નેચ ગ કરવામાં ઉપયોગ કરલ મોટર સાયકલ
સાથે પકડ પાડતી અમદાવાદ શહર ાઈમ
નાયબ પોલીસ કિમ ર ી

ાઇમ

ા ચ
ા ચ તથા મ.પો.કિમ. ી ક.એન.પટલ

ાઇમ

ુ
ચનાથી
તેમજ પોલીસ ઇ સપેકટર એસ.એલ.ચૌધર સાહબના માગદશન હઠળ પો.સ.ઇ સ. ી
તથા પો.સ.ઇ સ. ી

.પી.રો યા નાઓ િમલકત સબંધી

ાંચ નાઓની
.એમ. ડ

ુ
નાઓ
શોધવા માટ પે ોલ ગમાં હતા દર યાન

બાતમી હક કત મળે લ ક, આરોપીઓ (૧) ઇરફાન @ મારવાડ પી ુ ભાઇ શેખ ઉ.વ.૨૯ રહ.મ.નં.૨૯૭૭,અરબની
ચાલી, ચંદન તલાવડ ,દર યા રુ,અમદાવાદ (૨) મહંમદ વેદ @ શાહ ુ ખ

સે
ુ નમ યા શેખ ઉ.વ.૨૩ રહ.

મ.નં.૮૨૪/૫,હક મ ની ચાલી, ડબગરવાડ,દર યા રુ,અમદાવાદ નાઓને બાતમી હક કત આધાર સોનાના બે
ચેઇનો ક . .૬૦,૦૦૦/-તથા એક કાળા તથા કસર કલરના પ ાવા

યામાહા FZ મોટર સાયકલ

પાછળ આર.ટ .ઓ નંબર નથી તે મો.સા. ક . .૫૦,૦૦૦/- ની સાથે આજરોજ કા ુ રુ દરવા
ખાતેથી પકડ પાડલ છે .

ચેન નેચ ગ

ની આગળ
ચાર ર તા

ગે શાહ બાગ પોલીસ ટશનમાં તથા મણીનગર પો. ટ.માં

ુ
નો

દાખલ થયેલ છે .
સદર આરોપીઓ પૈક આરોપી ઇરફાન @ મારવાડ અગાઉ સને ૨૦૦૬ માં ઘરફોડ ચોર ના
ુ
નામાં
દર યા રુ પો. ટ.માં તથા સને ૨૦૦૯ માં ચેન નેચ ગ ના
૨૦૧૩ માં ચેન નેચ ગના

ુ
ુ પો. ટ.માં પકડાયેલ છે .
નામાં
નવરં ગ રા

આરોપી મહંમદ વેદ @ શાહ ુ ખ
નેચ ગના ુ લ-૨

ુ
નામાં
એલીસ જ પો. ટ.માં તથા સને

સે
ુ નમ યા શેખ નાનો અગાઉ સને ૨૦૧૩ માં ચેન

ુ
નામાં
ખાડ યા પો. ટ. તથા સને ૨૦૧૪ માં મણીનગર પો. ટ.ખાતે

ુ લ- ૩ ચેન નેચ ગના

ુ
નાઓમાં
માં પકડાયેલ છે .

“saokTr.2 skaoDo^ Amadavaad SahormaaM Alaga Alaga ivastaraomaaM qayaola GarfaoD caaorImaaM gayaola 40
laaKqaI vaQaunaa maud`amaalanaa 12 qaI vaQau gaunaanaao Baod ]kolaI ek maihlaa saiht ~NanaI QarpkD
krI”
saMyaukt paolaIsa kimaEnarEaI manaaoj SaSaIQar saokTr.2 A’vaad Sahor naaAaoe
saokTr.2 skaoDnaa paosa[ eca.vaI.saIsaara tqaa maaNasaaonao Aapola saucanaa AaQaaro AaoZva
ivastarmaaM

poT`aolaIMga drmyaana skaoD^nao maLola KanagaI Anao caaokksa AaQaarBaut baatmaI hikkt

AaQaaro AaoZva fayar sToSana saamao jahor raoD ]prqaI ³1´ hakImaisaMga ]fo^ hkIma kaLIyaao ]fo^
manaaoj ]fo^ Aslama ]fo^ ivanaaod ]fo^ ASaaok saÀAao baOjnaaqaisaMga jMgabahadurisaMga kuSvaah
]va.34 QaMQaao.majurI rho.15Ê joovana Tavar vaOSaalaI saInaomaa pasaoÊ naDIyaadÊ ij.KoDa mauLvatna
gaama.gaaornakapura ta.AaorIyaaÊ qaanaa.saoSaaoÊ ij.[TavaaÊ ]<arp`doSa ³2´ ivarpala ]foo^ babalau
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saÀAao SaMBaudyaala rajarama sakSaonaa ]va.35 QaMQaao.majurI rho.jI vaaoD^Ê ema.jI.skulanaI saamaoÊ
kubaornagarÊ sardarnagarÊ Amadavaad mauL vatna gaama.ramapurÊ ta.knaaojÊ qaanaa.AorbaokTra
ij.[TavaaÊ ]<arp`doSa ³3´ ibaMdubaona vaaÀAao hakImaisaMga ]fo^ hkIma kaLIyaao ]fo^ manaaoj ]fo^
Aslama ]fo^ ivanaaod ]fo^ ASaaok baOjnaaqaisaMga kuSvaah ]va.32 QaMQaao.Garkama rho.15Ê joovana Tavar
vaOSaalaI saInaomaa pasaoÊ naDIyaadÊ ij.KoDa mauuL vatna gaama.byaanaaÊ ta.ij.ihrnDaonaÊ maQyap`doSa
naaAaonao SakmaMd maud`amaala saaqao saIAarpIsaI klama 41³1´DI maujba ATk krI raokD naaNaaMÊ
saaonaanaI bagaDI naMga.4Ê caaMdInaI gaNaPatIjInaI mauit^Ê caar maaobaa[la faonaÊ caaorI krvaanaa saaQanaao
maLI kullao ik.ru.1Ê41Ê420À¹ naao maud`amaala kbjo krIÊ AaraopIAaonaI saGana puCprC krtaM naraoDa
ivastarmaaMqaI

caarÊ

SahorkaoTDa

ivastarmaaMqaI

baoÊ

baapunagar

ivastarmaaMqaI

baoÊ

maoGaaNaInagar

ivastarmaaMqaI baoÊ tomaj AaoZva tqaa sardarnagar ivastarmaaMqaI ek¹ek maLI kullao baarok GarfaoD
caaorI krI caaorImaaM maLola raokD tqaa caaorImaaM maLola saaonaa caaMdInaa dagaInaanaao maud`amaala Alaga
Alaga jgyaae saaonaInao %yaaM vaocaI d[ maLola tmaama raokD naaNaaM hala vaaprI naaKola haovaanaI
kbaulaat krtaM haoya Amadavaad Sahornaa 12 gaunaanaao Baod ]kolaI ~Naoya AaraopIAaonao AaoZva paosTo
saaoMpvaanaI tjvaIj haqa Qarola Co.
pkDayaola AaraopI naM ³1´ naI puCprC krtaM sadrI AaraopI dsaok vaYa^qaI
caaorIAao kro Co to Alaga Alaga samayao Alaga Alaga saagarItao saaqao AmadavaadmaaM gamao to
ivastarmaaM idvasa drmyaana rokI krI ra~ImaaM GarfaoD caaorI kro Co sadrI Agaa] Amadavaadnaa tmaama
ivastaraonao Tagao^T banaavaI caukola Co Anao tmaama paolaIsa sToSanamaaM 50 qaI vaQau gaunaaAaomaaM
pkDayaola Co tomaj bao vaKt Bauj tqaa Baavanagar Kato saonT`la jolamaaM pasaa kapI caukola Co tomaj
bao vaKt paolaIsa JaPtamaaMqaI BaagaI caukola haoya sadrI ivaruQQamaaM AaoZva tqaa raNaIp paolaIsa
sToSanamaaM paolaIsa JaPtamaaMqaI BaagaI gayaa AMgaonaa gaunaa pNa naaoMQaayaola Co tomaj Agaa] doSaIdaru
tqaa [glaIMSa darunaI horaforInaa gaunaa pNa naaoMQaayaoola Co sadrI AaraopInao AajqaI ek vaYa^ Agaa]
paolaIsa JaPtamaaMqaI frar haooya saokTr.2 skaoD^ Qvaara pkDI paDvaamaaM Aavaola htao %yaar baad
jamaIna ]pr CuTyaa baad sadrIe ]praokt naM.2 AaraopI saaqao maLI Amadavaadnaa Alaga Alaga
ivastarmaaM 12 qaI vaQau GarfaoD caaorInaa gaunaaAao AacarI caukola Co sadrI paotanaI p%naI AaraopI
naM.3 nao saaqao raKI caaorImaa maLola saaonaa caaMdInaa dagaInaanau vaocaaNa krtao haovaanaI kbaulaat kro
Co.
pkDayaola AaraopI naM.2 Agaa] laaoKMD caaorIÊ kaoopr caaorI tomaj GarfaoD
caaorInaa gaunaamaaM vaTvaaÊ AaoZvaÊ [sanapurÊ maoGaaNaInagarÊ SahorkaoTDaÊ naraoDa ivagaoro paolaIsa
sToSanamaaM pkDayaola Co sadrIe AajdIna sauQaI 40 qaI vaQau imalakt sabaMQaI gaunaaAao Aacarola haoya
bao vaar Bauj Anao Baavanagar Kato jolamaaM pasaa kapI caukola Co sadrIe ek vaYa^ Agaa] pasaa
BaaogavaI CuTyaa baad AaraopI naM.1 saaqao maLI ]praokt jgyaaAaoe gaunaaAao Aacarola haovaanaI
kbaulaat kro Co.
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pkDayaola AaraopI naM.3 AaraopI naM.1 naI p%naI qaaya Co Anao AaraopI naM.1
jo kao[ pNa caaorInaa saaonaa caaMdInaa dagaInaa la[nao Aavao tonao sagaovagao krvaanau kama kro Co
sadrIe AaraoopI naM.1 naae jamaIna ]pr CuTyaa baad Collaa dsaok maasamaaM krola tmaama GarfaoD
caaorImaaM maLola saaonaa caaMdInaa dagaInaa Alaga Alaga vaocaTIyaa maarfto vaocaI naaKI raokDnaao Baaga
paDI d[ vaaprI naaKola Co.
Aama saokTr.2 skaoD^ ta.12À8À2015 naa raoj poT`aolaIMga drmyaana maLola
hikkt AaQaaro ek maihlaa saaqao ~NanaI kullao ik.ru.1Ê41Ê420À¹ naa maud`amaala saaqao QarpkD krI
Amadavaad Sahornaa Alaga Alaga ivastarmaaM qayaola AaSaro 40 laaKqaI vaQaunaa maud`amaalanaI GarfaoD
caaorInaa 12 qaI vaQau gaunaanaao Baod ]kolaI ~Naoya ivaruQQa kayadosar kaya^vaahI krola CoÊ ]praokt
AaraopIAaoe Aa isavaaya Anya kao[ gaunaaAao Aacarola Co ko koma toomaj Anya gaunaaAaomaaM gayaola
maud`amaala kyaa saMtaDola Co Anao kaonao vaocaola Co tomaj Anya kao[ AaraoopI ]praokt gaunaaAaomaaM
saMDaovaayaola Co ko koma to idSaamaaM hala tpasa caalau Co.

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

4
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

