જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨/૦૪/૨૦૧૬ શિનવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

ુ ય

અમદાવાદ શહરમાં ધરફોડ ચોર કરતી ગગના
સાગર તો સાથે ચોર ના
ચોર ના ૩

ુ ામાલ સાથે

ુ સહ ત ુ લે ૫
ના

સબંધી

ુ ધાર તડ પાર આરોપીને તેના બે

ુ બેરનગર આદશ

ુ લ ન કથી ઝડપી પાડ ધરફોડ

ુ
નાઓનો
ભેદ ઉકલતી અમદાવાદ શહર ાઇમ

અમદાવાદ શહર ાઈમ
પોલીસ કિમ ર

સમાચાર યાદ નં.૬૦૯/૧૬

ા ચના સં ુ ત પોલીસ કિમ ર

ી દ પન ભ ન સાહબ તથા મદદનીશ પોલીસ કિમ ર

ુ
નાઓ
શોધી કાઢવા

કોડના પો.સબ.ઈ સ.

ુ
ચના
કરલ હોય

ી

.ક.ભ સાહબ તથા નાયબ

ી ક.એન.પટલ નાઓએ, િમલકત

આધાર પોલીસ ઈ સપેકટર

ી એચ.વી.િસસારા, તથા પો.સબ.ઇ સ

ી

ા ચ

ી એસ.આર.ટંડલ નાઓના

.એન.ચાવડા તથા પો.સબ.ઇ સ

ી

એ.પી.ચૌધર નાઓ ટ મના માણસો સાથે અમદાવાદ શહર િવ તારમાં પે ોલ ગમાં હતા દરિમયાન ટાફના
હ.કો

ુ
હલાદિસહ રતનિસહ તથા પો.કો િવજયિસહ જગતિસહ નાઓને મળે લ સં કત
બાતમી હ કકત

આધાર ુ બેરનગર આદશ

ુ લ,

ુ લા મેદાનમાંથી આરોપીઓ (૧) કમલેશ ઉફ કમ ઉફ લતીફ મોતીભાઇ

વાધેલા ઉ.વ.૨૪ રહ. નહ ુનગર

ુ બેરનગર, અમદાવાદ તથા વંસતનગરના

પડપ ી, એફ-વોડ પાસે,
ૃ ણનગર (૨)

છાપરા, ઠ રનગર ચાર ર તા પાસે,

ુ
રશ
ઉફ

ુ યો વકતા
ડ

ડાભી (બાવર ) ઉ.વ.૨૨
ૃ ણનગર અમદાવાદ (૩)

રહ. વસંતનગરના છાપરા, પાણીની ટાંક પાસે, ઠ રનગર ચાર ર તા,
દલીપભાઇ લ મણભાઇ વાધેલા (બાવર ) ઉ.વ.૨૫ રહ. નહ ુ નગર
અમદાવાદ નાઓને
સોનાના દાગીના
ઇ ટ

પડપ ી, એફ-વોડ પાસે, ુ બેરનગર,

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ પકડ અટક કરવામાં આવેલ છે .

માં સોનાની ચેઇન તથા બે સોનાની વ ટ ઓ તથા એક લોખડ ુ ં ગણેશી ુ તથા એક

કંપનીનો મોબાઇલ ફોન મળ

ુ લે ૮૩૪૦/ નો મ ાનો

ુ ામાલ ક

કરવામા આવેલ છે . તેમજ

આરોપી કમલેશ ઉફ કમ ઉફ લતીફ મોતીભાઇ વાધેલાનાનો તડ પાર હોઇ
તડ પારનો કસ કરવામાં આવેલ છે
૩૦૨૩/૨૦૧૬

.પી.એકટ ૧૪૨
આ કામે પકડાયેલ

અને તે બાબતે ડ .સી.બી પોલીસ

ુ
જબ

ણેય આરોપીઓની

પોતાની પાસેના ગણેશીયાથી તોડ રોકડા

દવસ પહલા
તોડ રો ડા

ના િવ ુ ધમાં અલગથી

ટશન સેક ડ

ુ
ના
ર

નં

ુ દાખલ કરવામાં આવેલ છે .
નો

આજથી વીસેક દવસ પહલા મોડ રા ીના સમયે
તા

ઓની પાસેથી

ુ બેરનગર, એફ-વોડ મ.નં.૧૧૮

ુ
છપરછ
કરતા

ણેય આરોપીઓએ ભેગા મળ

ુ બેરનગર, ડ -વોડ મ.નં.૧૬૦ ખાતેથી બંધ મકાન ુ
ુપીયા એક લાખની ચોર કરલ તેમજ આજથી પંદરક

ુ ં બંધ હ ુ

થી મકાનના દરવા

ુ તા

ગણેશીયાથી

ુ પીયા ૧૦૦૦૦/ તથા એક પાતળ સોનાની ચેઇન તથા બે નાની સોનાની વ ટ તથા એક

ઇ ટ નો મોબાઇલ ફોનની ચોર કરલ હોવા ુ જણાવે છે .
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તેમજ આ િસવાય આજથી આશર દસેક દવસ પહલાં આરોપી કમલેશ ઉફ કમ ઉફ લતીફ
તથા દલીપ વાધેલાએ ભેગાંમળ ને
મકાન ુ ં તા

તોડ

ુ બેરનગર મહાદવનગર એરપોટની દવાલ પાસે આવેલ એકબંધ

દરથી ૬ પં બી સની ચોર કરલા ુ ં જણાવે છે .

તેમજ આરોપી કમલેશ ઉફ કમ ઉફ લતીફએ એકલાએ આજથી સાતેક માસ પહલાં સૈજ રુ
ટાવર પાસેથી એક બહનને નોટો ુ બંડલ બતાવી િવ ાસમાં લઇ તે બહનની ચાંદ ની પાયલ તેમજ એક
સોનાની મણકાવાળ કંઠ ની તેમજ આજથી આશર

ણેક માસ પહલા કા ુ રુ

નોટો ુ બંડલ બતાવી િવ ાસમાં લઇ તે બહનની સોનાની

ુ ીની ચોર કરલા ુ ં જણાવે છે .

તેમજ આ કામે પકડાયેલ આરોપીઓની વ ુ
કમ ઉફ લતીફ આ અગાઉ વાહનચોર ના તેમજ મારામાર ના
છે તેમજ મારામાર ના
ધરફોડ ચોર ના

ુ
છપરછ
કરતા આ કામે આરોપી કમલેશ ઉફ
ુ
નામાં
નરોડા પોલીસ ટશનમાં પકડાયેલ

ુ
નાઓમાં
પણ પકડાયેલ હોઇ તે નરોડા પોલીસ

કરવામાં આવેલ છે . તેમજ આરોપી

ુ
રશ
ઉફ

ીજ ઉપરથી એક બહનને

ટશન તરફથી તડ પાર પણ

ુ યો સરદારનગર પોલીસ ટશનમાં પાચેક વષ પહલાં
ડ

ુ
નામાં
પકડાયેલ છે તેમજ આરોપી દલીપ વાધેલાનાનો પાચેક વષ પહલાં મડરના

ુ
નામાં
સરદારનગર પોલીસ ટશનમાં પકડાયેલ હોવા ુ ં જણાવે છે .
આ કામે સરદારનગર પોલીસ ટશન ફ ટ
ન ૫૭/૨૦૧૬ ઇપીકો

લમ ૪૫૪ ૪૫૭ ૩૮૦

ુ
જબના

ુ ર
ના

નં ૫૫/૨૦૧૬ તથા

ટ

ુ ર
ના

ુ
નો
ડ ટકટ થતા હોઇ સદર આરોપીઓને

સરદારનગર પોલીસ ટશન ખાતે સોપવા સા ુ તજવીજ કરવામાં આવેલ છે

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