જનસંપક અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ટલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલીફોન નંબર ૨૫૬૩૦૧૦૦, ૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા..૧૪/૧૦/૨૦૧૫

ુ વાર
ધ

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૦૭૬/૧૫

Parp`antmaaM caaorI krtI Cara gaoMganaa saByanao caaorInaI raokD rkma JDpI paDtI k/a[ma ba`ancaÊ
k/a[ma ba`ancanaa ma.pao.kima.EaIe imalkt ivaruQQanaa gaunaaAao SaaoQaI kaZvaa
Aapola saucanaa Anvayao pao.[nsa.EaI esa.ela.caaOQarI naaAaonaa skaoDnaa pao.sa.[.
DI.esa.gaaoihla tqaa saI.baI.caaOQarI tomaj sTafnaa maaNasaao Amadavaad Sahor ivastarmaaM
poT/aolaIMgamaaM hta drmyaana pao.kao.ivak/masaIMh nao maLola caaokksa baatmaI AaQaaro AaraopI raohIt
]fo^ kaLu DÀ0 dlapt GamaMDo ]va.25 rho.saIMgala caalaIÊ maaoTvaaNaInaa baMglaa saamaoÊ CaranagarÊ
kubaornagarÊ sardarnagar Amadavaad naanao ta.13.10.2015 naa klaak 19.15 vaagao pkDI
ATk krola Co.sadrI [sama pasaoqaI raokD naaNaaM rau.3Ê00Ê000.00 maLI Aavata jo baabato
tonaI yauikt p`yauuiktqaI puCprC krta kao[ saMtaoYakark jvaaba Aaptao na haoya sadr raokD
rkma kbjo la[ kayadosar kaya^vaahI haqa Qarola Co.sadrInaI puCprCmaaM paoto tqaa paotanaa
saagarItao saaqao maLI ehmadnagar maharaYT/naa EaIramapur pao.sTo.ivastarmaaM ek kar caalaknao
tonaI karmaaM pMcar pDola Co toma khI ]Baao raKI tonaI karmaaMqaI raokD rkma Barola qaolaInaI caaorI
krI laIQaola haovaanaI hikkt jNaavata Aa baabato Ka~I tpasa krI kravata maharaYT/naa
ehmadnagar Ÿllaanaa EaIramapur pao.sTo.maaM f.gaurnaM.283À2015 [pIkao 3789Ê 34Ê maujbanaao
gaunaao daKla qayaola haoya jo gaunaao SaaoQaI kaZola Co. Aa ]praMt AaraopIe paotanaa saagarItao
saaqao Baogaa maLI
1. AaOrMgaabaad saITI f.gaurnaM.426À15Ê maa gayaola raokD rau.14 laaK
2. naasaIk saITI Bad/kalaI pao.sTo.f.gaurnaM.359À15 maaM gayaola raokD rau.20Ê000 tqaa laopTaop
3. naasaIk saITI ADgaa^va pao.sTo.f.gaurnaM.166À15 maa gayaola raokD rau.20Ê000.00
4. naasaIk saITI pMcavaTI pao.sTo.f.gaurnaM.373À15 maa gayaola raokD rau.2Ê30Ê000.00
5. naasaIk saITI pMcavaTI pao.sTo.f.gaurnaM.372À15 maa gayaola raokD rau.40Ê000.00 tqaa
saaonaanaa dagaInaaAao
6. naasaIk saITI pMcavaTI pao.sTo.f.gaurnaM.370À15 maa gayaola raokD rau.24Ê300.00 tqaa
saaonaanaa dagaInaaAao
7. naasaIk saITI pMcavaTI pao.sTo.f.gaurnaM.368À15 maa gayaola raokD rau.4Ê15Ê000.00
8. naasaIk saITI gaMgaapur pao.sTo.f.gaurnaM.189À15 maa gayaola raokD rau.22Ê000.00 tqaa
saaonaanaa dagaInaaAao.
pkDayaola AaraopInao maharaYT/ paolaIsanao saaoMpvaanaI kaya^vaahI haqa QarvaamaaM Aavaola Co.
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saurtmaaM ihra bajarmaaM lauMT krvaanaa [rado caaorI krola baa[k saaqao rajsqaananaa bao yauvakaonao
JDpI paDtI k/a[ma ba`ancaÊ
k/a[ma ba`ancanaa ma.pao.kima.EaIe imalkt ivaruQQanaa gaunaaAao SaaoQaI kaZvaa
Aapola

saucanaa

Anvayao

pao.[nsa.EaI

esa.ela.caaOQarI

naaAaonaa

skaoDnaa

ho.kao.GanaSyaamaBaa[ tqaa sTafnaa maaNasaao Amadavaad Sahor ivastarmaaM poT/aolaIMgamaaM hta
drmyaana ho.kao.GanaSyaamaBaa[nao maLola caaokksa baatmaI AaQaaro AaraopIAao ³1´ Ajyakumaar
raNaaramaŸ caaOQarI ]va.35Ê QaMQaao vaoparÊ rho.gaama TaMpIÊ ta.saaMcaaorÊ Ÿ.JalaaorÊ rajsqaana ³2´
[saarama ihmatarama maaLI ]va.22 rho.gaama TaMpIÊ ta.saaMcaaorÊ Ÿ.Jalaaor rajsqaana naaAaonao
ta.14.10.2015 naa klaak 15.00 vaagao pkDI ATk krola Co.sadrI [samaao pasaoqaI ek
ihrao haonDa sPlaonDr maaoTr saayakla naMbar Ÿjo 05 ecaela 7765 ikM.rau.15000.00 nau maLI
Aavata jo sabaMQao sadrI bannaonaI puCprC krta kao[ saMtaoYakark jvaaba Aapta na haoya sadr
maao.saa.naa enŸna tqaa caosaIsa naMbar AaQaaro eklavya saaofTvaor maarfto cakasata sadr
baa[k saurt Sahornaa ]mara pao.sTo.ivastarmaaMqaI caaorI qayaola haovaanauM Anao Aa baabato saurt
Sahor ]mara pao.sTo.maaM f.gaurnaM.215À15 [pIkao klama 379 maujbanaao vaahna caaorInaao gaunaao
daKla

qayaola

haoya

jo

gaunaao

SaaoQaI

kaZola

Co.pkDayaola

AaraopIAaonaI

puCprC

krta

AaraopIAaoe Aa baa[k saurt Kato rhota SaamaLaBaa[ caaOQarI naI maddqaI rahularajmaaola
pasaoqaI Aa baa[k caaorI krola Anao to baa[k ]pr ihrabajarmaaMqaI lauMT krvaanaao Plaana
banaavaola htao.prMtu Plaana safL nahIM jta Aa baa[k la[ rajsqaana trf j[ rhola hta to
drmyaana pkDa[ jvaa pamaola Co.
]praokt pkDayaola bannao [samaaonao saurt Sahornaa ]mara pao.sTo.nao saaoMpvaa
tjvaIj haqa QarvaamaaM Aavaola Co.
ુ
ં નાસતા ફરતા
નામા

અમદાવાદ શહર ના શાહ બાગ પો. ટ.ના ગેરકાયદસર હથીયાર રાખવાના
આરોપીને પકડ પાડતી અમદાવાદ શહર ાઈમ
નાયબ પોલીસ કિમ ર ી ાઇમ

ા ચ.

ા ચ તથા મ.પો.કિમ. ી સાયબર ાઇમ સેલ નાઓની

તેમજ પોલીસ ઇ સપેકટર વી. .રાઠોડ સાહબના માગદશન હઠળ પો.સ.ઇ સ. ી

.એમ. ડ

ુ
ચનાથી

નાઓ નાસતા

ફરતા આરોપીઓ શોધવા માટ પે ોલ ગમાં હતા દર યાન મળે લ બાતમી હક કત આધાર શાહ બાગ પોલીસ
.ુ ર.નં ૩૧૬૫/૧૫ આ સ એકટ કલમ ૨૫(૧) બી,એ તથા

ટશન સેક ડ
ુ
જબના
મ.નં.૧૫,

ુ
નામાં
નાસતા ફરતા
ીનાથ

આરોપી

.પી.એકટ કલમ ૧૩૫(૧)

સૌમીલ @ સી ુ સ/ઓ સંજયભાઇ

ીયન ઉ.વ. ૨૬ રહ.

સોસાયટ , ગેરત રુ ર વે ટશનની બા ુ માં,ગેરત રુ તા. દસ ોઇ

પકડ પાડવામાં આવેલ અને સદર આરોપીની

ુ
છપરછ
દર યાન પોતે આ

. અમદાવાદ નાને

ુ
નામાં
વો ટડ હોવાની

ુ
ક લાત
કરતો હોઇ આરોપીને આગળની વ ુ તપાસ માટ શાહ બાગ પોલીસ ટશન ખાતે સ પવા તજવીજ
કરવામાં આવેલ છે .
આરોપીની
ટંુ ના

ુ
નાઓમાં
તેમજ

ુ
છપરછ
દર યાન આરોપી અગાઉ શહરકોટડા પો. ટ. ખાતે

ાઇમ

ાંચ ખાતે ગેરકાયદસર હથીયાર રાખવાના

છે . આરોપી બે વખત પાસા હઠળ સ

કાપી

ુ
નકસમાં
તથા

ુ
નામાં
બે વાર પકડાઇ

ુ
કલ

ુ
કલ
છે .
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જમાલ રુ દરવા

ુ
વતીને
સવા એક વષ પહલા અપહરણ કર મડર કરલ

ખાતે રહતી

ુ ાનો ભેદ ઉકલતી ાઈમ ા ચ
ન
ુ
માર

ગઈ તા.૩/૩/૨૦૧૪ ના રોજ રા ીના નવેક વા યાના
સાબીરભાઈ સૈયદ ઉ.વ. ૨૧ રહ. ખાનજહાન દરવા

ની

દર મ

ક ર સે
ુ ન ઉફ સા દ

દની સામે બાલાપીરની દરગાહ ની

બા ુ માં જમાલ રુ અમદાવાદ નાને તેના ઘરથી તેના િમ ો અજગરઅલી અ બાસઅલી શેખ તથા ઈમરાન
િસકંદરખાન પઠાણ નાઓ સાથે અજમેર દરગાહ જવા ુ કહ ને ઘરથી તેઓ સાથે ગયેલ
ઝીણવટભર

તપાસ

કરવા સા ુ

પોલીસ

તા.૨૬/૯/૨૦૧૫ ના રોજ તપાસ સ પેલ.
પોલીસ કિમ ર,
પોલીસ કિમ ર,

ાઈમ
ાઈમ

કિમ ર

થી આ કસની

ી અમદાવાદ શહર નાઓએ

ુ
ની ખંત વક
તપાસ કરવા સા ુ

ા ચ અમદાવાદ શહર નાઓની

ુ
ચના
આધાર

ાઈમ ા ચને

ી દ પન ભ ન, નાયબ
ી ક.એન.પટલ, મદદનીશ

ા ચ અમદાવાદ શહર નાઓના માગદશન હઠળ પોલીસ ઇ પે ટર

ી

ક ર સે
ુ ન ઉફ સા દ ુ અપહરણ કરલ હોવા ુ તપાસ

.એસ.ગેડમ નાઓને સ પેલ. અને આ કામે

ુ
દર યાન જણાઈ આવતાં તા.૨૭/૯/૨૦૧૫ ના રોજ તેની માતા સમસાદબા એ
ફર યાદ આપતાં
આરોપીઓ િવ ધ ડ .સી.બી. પો. ટ. ફ. .ુ ર.નં. ૮૩/૨૦૧૫ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૬૫,૧૧૪
આ

ુ
જબનો

ુ
નામાં
સંડોવાયેલ આરોપીઓ (૧) અજગરઅલી અ બાસઅલી શેખ ઉ.વ.૩૨ રહ; ૨૨

ુ ન ધેલ
નો
.પી કવાટસ

જમાલ રુ એ.એમ.ટ .એસ ઓફ સ ની સામે જમાલ રુ અમદાવાદ શહર તથા (૨) ઈમરાનખાન િસકંદરખાન
પઠાણ ઉ.વ. ૩૩ રહ.

લોક નં. ૨

મ નં.૨૪

.પી. કવાટસ જમાલ રુ ચાર ર તા જમાલ રુ અમદાવાદ

નાઓને તા.૩૦/૯/૨૦૧૫ ના રોજ અટક કરલ અને કોટમાંથી દન-૧૩ ના ર મા ડ મેળવેલ. સદર
આરોપીઓને ર મા ડ દર યાન

ુ
છપરછ
કરતાં આરોપીઓએ આ

ક ર સે
ુ ન ઉફ સા દ ુ તેઓએ

જમાલ રુ ખાતેથી અપહરણ કર લઈ જઈ ઉતરાખંડના ડક પાસેના સાબીરપીયા કલીયર શર ફ દરગાહ
પાસેથી પસાર થતી ગંગા નંદ ની કનાલમાં ફક મોત િનપ વેલ.

જ યાએ આરોપીઓને સાથે રાખી

તપાસ કરતાં આ કામના આરોપીઓ ની હાજર બાબતે કલીયર શર ફની દરગાહની આ ુ બા ુ આવેલ
હોટલો, ગે ટ હાઉસ ુ ચેક ગ કરતાં આ કામના આરોપીઓ અજગરઅલી તથા ઈમરાનખાન સાથે ફઈ બા ુ
નામની છોકર તા.૪/૮/૨૦૧૪ ના રોજ રોકાયેલ હોવાની િવગત

ણવા મળતા

દર યાન તેઓએ આશર બે સવા બે વષ પહલા જમાલ રુ દરવા ની
અ તાફ લાલોડ યા (ઘાચી) રહ વાંકાનેરવાળ છોકર

દર રહતી ફઈ

ઉફ સના

વેજલ રુ પોલીસ ટશન ખાતે વષ ૨૦૧૨ ની

સાલમાં બળા કારમાં મદદગાર ના એક કસમાં પકડાયેલ હતી.
સબંધ થયેલો અને આ ફઈ

ુ
છપરછ

આરોપીઓની

ઈમરાન સાથે સંપકમાં આવતાં તેની સાથે

ુ વ ુ પૈસાની માગણી કરતી હોય તેમજ તેને માનિસક
ઈમરાન પાસે વ ને

ર તે પણ હરાન કરતી હોય અને ઈમરાન પરણીત હોય તેને બદનામ કર દવાની ધમક ઓ આપતી હોય
નાથી ઈમરાન કંટાળ ગયેલ હોય અજગરઅલી તથા ઈમરાન બ ે જણા તેને કનાલમાં ધ ો દઈ માર
નાખેલ હોવા ુ જણાવેલ.

બાબતે જમાલ રુ દરવા

કોઈ મળ આવેલ ન હોય આ ફઈ

ઉફ સના

ખાતે તેના સગા સબંધી બાબતે તપાસ કરતાં યાં

ને માસી કહતી હતી તે સાયરા દાઉદભાઈ

સમા (શેખ) નાઓએ આ બાબતે ફર યાદ આપતાં આરોપીઓ િવ ધ
પો.ઈ સ. ી

ુ
લાબભાઈ

ુ દાખલ કર આગળની તપાસ
નો

.એસ ગેડમ નાઓ ચલાવી રહલ છે .

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