જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૮/૦૧/૨૦૧૬

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ
નવી

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૪/૧૬

ુંબઇ ખાતે થી બોલેરો ગાડ ઓની ચોર કર રાજ થાન ખાતે વેચાણ કરતી પર ાતીય ગગનો

પદાફાસ કરતી એસ.ઓ. . પોલીસ
નાયબ પોલીસ કિમ ર

ી દપન ભ ન સાહબ

ાઇમ

ા ચ અમદાવાદ શહર

તથા મદદનીશ પોલીસ કિમશનર

ી બી.સી.સોલંક સાહબ એસ.ઓ. .

શહરમાં

ુ
નાઓ
શોધી કાઢવા તેમજ કોઇ અિન છિનય બનાવ ન બને તેની

મીલકત સબંધી બનતા
ુ
ચના
કરલ.

તકદાર રાખવા
તથા પો.સ.ઇ.

ુ
ચના
આધાર પોસઇ

ાઇમ અમદાવાદ શહર નાઓએ

ી પી.બી.દસાઇ તથા પોસઇ

ી વી.એચ. ડ

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

રામોલ ર ગરોડ અદાણી સકલ પાસે
પો.કો. સમીરિસહ

હર રોડ ઉપર આવતા સાથેના પો.કો. હ તે

ુ
તાપિસહ નાઓએ સં કત
બાતમી હક કત આપેલ

(૧) મહાવીર ુ માર @ ઘનારામ ભગવાનારામ
બ ે રહ. તા.ભીનમાલ

ુ માર શંકરલાલ તથા

બાતમી હક કત આધાર આરોપી

ુ
િનયા
તથા આરોપી (૨)

કાશગીર સેલગીર ગો વામી

.ઝાલોર રાજ થાન નાઓ બોલેરો ગાડ નં. MH-43-AD-7903

તથા બોલેરો

ગાડ નં. MH-46-AF-9549 બ ે ની ક. ુ . ૧૦.૫૦ લાખ તથા બોલેરો ગાડ ઓ ખોલવાની મા ટર ક સાથે
પકડ પાડ નવી

ુંબઇ ખાતે બોલેરો ચોર ના બે

ુ
છપરછ
દર યાન તેઓ આ ચોર નો

ુ હા શોધી કાઢલ છે . તેમજ આરોપીઓની સઘન

મ આપવા સા ુ એક વી ટ ગાડ નો ઉપયોગ કરલ

વીફટ

ગાડ તેઓના સાગર તો (૧) જોઇતારામ કાનારામ ચૌધર (૨) મોડિસગ @ મોડારામ બગદિસગ રાવણા
ુ (૩) રા શ ુ માર
રાજ ત

ુ
ધારામ

ુ
િનયા
તમામ રહ. તા.ભીનમાલ

.ઝાલોર રાજ થાન. નાઓ વી ટ

ગાડ લઇ ભાગી ગયેલ હોવા ુ જણાવેલ છે . તેમજ આ ગગના સ યો મા ુ તી વી ટ કાર લઇ
મહારા

ુ
જરાત
,

, મ ય દશ, દ હ માં બોલેરો ચોર કરવા જતા તેમજ દવસ દર યાન રહણાક િવ તાર તેમજ

.આઇ.ડ .સી. િવ તારમાં રક કર રા ે યાં બોલેરો મળ આવે થી ચોર કરતા હતા.
અને દશની

ુદ

ુ દ જ યાઓએથી ચોર કરલ બોલેરો ગાડ ઓને પં બ હર યાણા બોડર

ઉપર નશીલા પદાથ ની હરાફર માટ ઓછ ક મતમાં દલાલોને ગાડ ઓ વેચી દતા હોવાની હક કતનો
પદાફાશ થયેલ છે .
તેમજ તપાસ દર યાન આ ગગનો
ટશનમાં બોલેરો ચોર ના
તપાસ

ુ ય સ ય મોડિસહ અગાઉ રામોલ તથા ખોખરા પોલીસ

ુ હામાં પકડાયેલ હોવાની હક ત તપાસ દર યાન જણાયેલ છે . આ કામે વ ુ

ર છે . તા.૦૭/૦૧/૨૦૧૬
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રા ીના સમેય મોબાઈલની ુ કાનના શટરના લોક તોડ ઘરફોડ ચોર કરતાં બે ઈસમોને પકડતી
ાઈમ ા ચ
ુ કાનોના શટરના લોક

અમદાવાદ શહરના પોશ િવ તારમાં રા ીના સમયે મોબાઈલની
તોડ ઘરફોડના બનાવો બનવા પામતા હોય,
સા ુ પોલીસ કિમ ર

ુ હાઓ બનતાં અટકાવવા તથા શોધી કાઢવા

ાઈમ ા ચ, અમદાવાદ શહર તથા

ાઈમ ા ચના પોલીસ ઈ પેકટર

ી

હતાં દર યાન મળે લ ચોક સ બાતમી આધાર વ ા રુ ર વે

ી

.એન.ગો વામી નાઓ

ુ હાઓ શોધી કાઢવા સા ુ પે ોલ ગમાં

તેઓના ટાફના માણસો સાથે અમદાવાદ શહર િવ તારમાં આવા

અનંત રુ તા.બાગીદરા

ી ક.એન.પટલ, મદદનીશ પોલીસ

.એસ.ગેડમ નાઓની ટ મના પો.સ.ઈ.

ગૌતમભાઈ પારઘી ઉ.વ. ૨૦ રહ. હ મેટ સકલ

ી દ પન

ુ
ુ ધાને આજરોજ તા.૭/૧/૨૦૧૬ ના રોજ
ચના
અ સં

ાઈમ ા ચ, અમદાવાદ શહર નાઓની

પાલડ તા.ધોળકા

ુ ધાને
અ સં

ી, અમદાવાદ શહર નાઓએ ખાસ તાક દ કરલ હોય,

ભ ન, નાયબ પોલીસ કિમ ર,
કિમ ર,

થી આવા

ોસ ગ પાસેથી આરોપીઓ (૧)

ુ નીચે, કાચા છાપરામાં વ ા રુ અમદાવાદ
લ

કાશ

ુ ગામ
ળ

.બાંસવડા રાજ થાન તથા (૨) ભાિવન રમણભાઈ વાણંદ ઉ.વ. ૨૮ રહ. ગામ

.અમદાવાદ નાઓને પકડ લઈ તેઓ પાસેથી નીચે

ુ
જબનો

ુ ામાલ કબ

કરવામાં

આવેલ છે .
(૧) એક સેમસંગ કંપનીનો મોબાઈલ ફોન સફદ રં ગનો
(૨) એક

-૩૧૩ SCE સીમકાડ વગરનો ક. . ૪૬૦૦/-

યોની કંપનીનો સફદ રં ગનો મોબાઈલ ફોન F-103 ક. . ૯૫૦૦/-

(૩) એક આછા ગો ડન રં ગનો સેમસંગ મોબાઈલ ફોન ક. . ૮૦૦૦/(૪) એક આછા ગો ડન રં ગનો સેમસંગ મોબાઈલ ફોન ક. . ૧૨૦૦૦/(૫) એક સેમસંગ મોબાઈલ ફોન સફદ કલરનો ક. . ૫૦૦૦/(૬) એક સેમસંગ મોબાઈલ ફોન સફદ કલરનો ક. . ૨૧૦૦/(૭) એક આઈબોલ કંપની નો મોબાઈલ આછા ગો ડન કલરનો ક. . ૪૫૦૦/(૮) એક આઈબોલ કંપનીનો કાળા વાદળ રં ગનો મોબાઈલફોન ક. . ૨૧૫૦/(૯) એક સફદ રં ગનો ઈ ટ

મોબાઈલ ફોન ક. . ૧૪૫૦/-

(૧૦) એક સફદ રં ગનો ઈ ટ

મોબાઈલ ફોન ક. . ૧૫૫૦/-

(૧૧) એક કાળા રં ગનો ઈ ટ

મોબાઈલ ફોન ક. . ૧૫૦૦/-

મળ

ુ લે . ૫૨૩૫૦/-નો

ુ ામાલ કબ

આરોપીઓની
ટ .વી. ટાવર પાસે થલતેજ

કરવામાં આવેલ છે .

ુ
છપરછમાં
બ ે આરોપીઓએ પોતાના િમ

ુ ગામ હળાદ
ળ

સતીષ મીરખાન ગાંધી રહ.

.બનાસકાંઠા ની સાથે પોશ િવ તારમાં આવેલ મોબાઈલની

ુ કાનો અગાઉથી દવસના રક કર ચોર કરવાનો લાન બનાવી મોડ રા ે ુ કાનોના શટરો ના લોક તોડ
ુ
કમતી મોબાઈલ ફોનની ચોર કરતાં હોવાની ક લાત
કરલ છે . અને નીચે

ુ
જબના

ુ હાઓના ભેદ

ઉકાયેલા છે .
(૧) સેટલાઈટ પો. ટ. ફ. .ુ ર.નં. ૧/૨૦૧૬ ઈ.પી.કો.કલમ ૪૫૭,૩૮૦

ુ
જબ

(૨) વેજલ રુ પો. ટ. ફ. .ુ ર.નં. ૫/૨૦૧૬ ઈ.પી.કો.કલમ ઈ.પી.કો.કલમ ૪૫૭,૩૮૦
આરોપીઓનો
આરોપી
કોશીષ ના

કાશ ગૌતમભાઈ પારઘી (૧)

ુ
જરાત

ુ ઈિતહાસ
વ

ુ વસ ટ પો. ટ. માં સને ૨૦૧૨ માં ઘરફોડ ચોર ની
િન

ુ હામાં (૨) નવરં ગ રા
ુ પો. ટમાં સને ૨૦૧૩ માં મં દર ચોર ના

માં સને ૨૦૧૩ માં મોબાઈલની ચોર ના

ુ
જબ

ુ હામાં (૩) નારણ રા
ુ પો. ટ.

ુ હામાં (૪) સરદારનગર પો. ટ.માં સને ૨૦૧૪ માં ઘરફોડ

ચોર નો (૫) વ ા રુ પો. ટ. માં સને ૨૦૧૩ માં સાદ ચોર ના

ુ
નામાં
પકડાયેલ છે .
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પેસે જરોની સામાન માંથી રોકડા નાણાંની ચોર કરતાં એકજ પર વારના ચાર સ યોની ગગને પકડ
પાડતી અમદાવાદ શહર ાઇમ

ા ચ.

નાયબ પોલીસ કિમ ર ી,
મદદનીશ પોલીસ કિમ ર ી,

ાઈમ ા ચ, અમદાવાદ શહર નાઓએ આપેલ

ુ
ચના
આધાર

ાઈમ ા ચ તથા મદદનીશ પોલીસ કિમ ર ી, સાયબર સેલ નાઓના

માગદશન હઠળ પોલીસ ઈ સ. ી ક.આઈ.મોદ સા.ની ટ મના પો.સ.ઈ. ી એ.વાય.બલોચ તથા પો.સ.ઈ. ી
.પી.રો યા નાઓ

કોડના માણસો સાથે પે ોલ ગમાં હતા દર યાન

ટાફના હડ.પો.કો સ.ધીરજ ુ માર

લ મણભાઇ નાઓને મળે લ મળે લ ચો સ બાતમી હ કકત આધાર એક ઓટોર
ુ
આરોપીઓ મન ખભાઇ
નાન ભાઇ

ામાં બેસેલ ચાર

ુ
ુ ) ઉવ.૩૯, રહવાસી: ધી ુ ભાઇ રબાર ના મકાનમાં,
ડાસમા
(દવી જક

ુ
જનતાનગર ફાટક, સેકટર-૫, ચાણકય રુ , ઘાટલોડ યા, અમદાવાદ તથા (૨) ભરતભાઇ બા ભાઇ
સોલંક ,
ઉવ.૩૪, રહ. સદર (૩) ભગાભાઇ ચકાભાઇ પરમાર, ઉવ.૩૫, રહ. સદર (૪) પંકજભાઇ રમેશભાઇ પરમાર,
ઉવ.૨૧, રહ.સદર નાઓને રોક તેઓને હાલમા અહ
જવાબ આપેલ

ુ કરો છો તેમ

ુ
છતાં
ચારય ઇસમો તમામ ગોળ ગોળ

થી તેઓની ઝડતી તપાસ કરતાં તેઓની પાસેથી .૧૬,૬૨૦/- મળ આવેલ તેમજ આ

લોકોએ ચોર કરલ અ ય

.૧૦૦૦૦૦/- તેઓના ઘર

કુ રાખેલ તે નાણાં પણ આરોપીઓએ બતાવતાં

કર મળ આવેલ ુ લ – ૧,૧૬,૬૨૦/- નાણાં તેઓએ ચોર અગર છળ કપટથી મેળવેલ હોવા ુ જણાતાં

ક

તેઓની સધન

ુ
છપરછ
કરતાં પકડાયેલ આરોપીઓ

શહરમાં આવી એક ઓટોર

ુ અમરલી
ળ

ા ખર દ કર એક આરોપી ર

ા

લાના વતની છે અને અમદાવાદ

ાઇવ કરતો અને બી

પાછળ બેસી જતાં હતાં અને એકલ દોકલ પેસે જરો મળ આવે તો તેઓને ર
આ પેસે જરની નજર
વ

ણ આરોપીઓ

ામાં બેસાડ અ ય બે ઇસમે

ુ
કવી
એક આરોપી આ પેસે જરના સામાનમાંથી રોકડા પીયા તથા દાગીના િવગેર

ુ મળે તે સેરવી લેતા હતા. આ આરોપીઓએ મળ અમદાવાદ શહર, કલોલ, ગાંધીનગર, છ ાલ,

ુ
મહસાણા, પાલન રુ િવગેર જ યાઓએ ઘણી બધી ચોર કરલ હોવાની ક લાત
આપેલ છે . આ તમામ
આરોપીઓએ મળ કટલા

ુ હાઓ આચરલ છે તે આરોપીઓ પણ પ ઠ કહ શકતા નથી.

પકડાયેલ આરોપીઓનો
અ ય આરોપીઓ પણ

ોહ બશનના

ુ ઇિતહાસ જોતાં આરોપી મન ખ
ુ અગાઉ ૪૦
વ
ુ હાઓમાં રા ુ લા, અમરલી ખાતે પકડાયેલ છે અને

ટલા તેમજ
ોહ બશન

ુ ગર છે . આ મન ખ
ુ અગાઉ તેના સાળા કલાસ સાથે મળ ખ સા કાપવા ુ કામ કરતો હતો પરં ુ બે
ટલે
ુ એકલો પડ ગયેલ અને તે બાદ તેણે
એક વષ અગાઉ તેનો સાળો કલાસ એ સીડં ટમાં મરણ જતાં મન ખ
પોતાના પર વારના સ યોને જ આ કામ શીખવાડ
િનકળતાં ઓટોર

ખ સા કાપવા ુ ચા ુ કરલ

દર યાન કામ કરવા

ા સાથે ચારય આરોપીઓને પકડ પાડલ છે .

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