જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૨/૧૨/૨૦૧૬

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ- સમાચાર યાદ નં.૨૩૫૮/૧૬

અમદાવાદ શહર માં ટાટા સફાર ગાડ મા પેસે જર તર ક બેસાડ પેસે જરની નજર
બેગમાંથી સોના-ચાંદ નાં દાગીનાં તથા રોકડ રકમની ચોર કરતી ગગના બે

કુ વી પેસે જરના

ી સાગ રત સહ ત ૫

સાગર તોને ચોર કરલ સોનાની બે ચેન તથા સોનાનો િસ ો તથા રોકડા િપયા દસહ ર મળ
ક. . ૧,૦૫,૪૩૫/- ના દુ ામાલ સાથે ઝડપી પાડતી ાઇમ
અમદાવાદ શહર ાઇમ

પોલીસ કિમ ર

શહર િવ તારમાં બનતાં

ી

. ક. ભ તથા નાયબ

ી ડો.રાજ દપિસહ ઝાલા નાઓએ અમદાવાદ

ટુ ધાડનાં િમલકત સંબધ
ં ી તથા ઘરફોડ ચોર ના

અટકાવવા સા , તેમજ વો ટડ આરોપીઓને શોધી કાઢવા સા
અ સ
ુ ધાને ાઇમ

ા ચ,

ા ચનાં સં કુ ત પોલીસ કિમ નર

ી દ પન ભ ન તથા મદદનીશ પોલીસ કિમ ર

ુ લે

ાઇમ

ુ હાઓને શોધી કાઢવા સા તથા

ાંચના અિધકાર ઓને

ાંચના પોલીસ ઇ પેકટર ી વી.બી.બારડ તથા પોલીસ સબ ઇ પેકટર

ચ
ુ ના આપેલ.

ી એસ.એન.દસાઇ

તથા ટા નાં માણસો સાથે અમદાવાદ શહરમાં પે ોલીગમાં હતાં. તે દર યાન મળે લ બાતમી હ કકત આધાર
સરખેજ રો
અ

ુ લરહમાન

મહલ પાછળ આવેલ

ુ લા મેદાનમાંથી આરોપીઓ .(૧) અ બ
ુ ખાન ઉફ સમીર s/o

તે પઠા ્ ઉ.વ.૨૬ રહ,સૈયદ ની વાડ મ તાનબાવાની દરગાહ ની પાછળ સરખેજ

અમદાવાદશહર (૨) સોહ લ કાસમભાઇ મોહમદભાઇ મ

ર
ુ ઉ.વ.૩૨ રહ, મ.નં.૫૦૮, અલ-હનીફયા પાક,

નારોલ રોડ, સદાની ધાબી, કનાલ ની બા ુ મા,વટવા, અમદાવાદ શહર ળ
ુ ગામ :- દહગામ કસબો, ગાંધીનગર
(૩) મહમદભાઇ ઉફ મ ભ
ુ ાઇ સ ુભાઇ વોરા ઉ.વ.૪૨ રહ, મ.નં.૭૧, બાગે મશીરા, ૧૦૦ ટ ર ગ રોડ,
ટાવરની સામે, ફતેવાડ , અમદાવાદ શહર

ળ
ુ ગામ :- ચીકાસર, તા.પાટડ

. ર
ુ નગર (૪)

બર

લ
ુ તાબા ુ તે

મોહમદ સ
ુ ેન મોહમદ િસદ ક ની િવધવા પ ન શેખ ઉ.વ.૪૦ રહ, અનવરભાઇ સૈયદ ના મકાનમાં, સ
ુ ેની ચોક,

માલીવાડા, ુ તબેઆલમ દરગાહની પાસે, વટવા ,અમદાવાદ (૫) અમર ન D/O મોહમદ સ
ુ ેન મોહમદ િસદ ક
શેખ ઉ.વ.૨૦ રહ, અનવરભાઇ સૈયદ ના મકાનમાં, સ
ુ ેની ચોક, માલીવાડા, ુ તબેઆલમ દરગાહની પાસે,
વટવા ,અમદાવાદ નાઓને સોનાની ચેન નંગ-૨ તથા સોનાની લગડ તથા
૧૦,૦૦૦/- મળ

ુ દા ુ દા દરના રોકડા િપયા

ુ લે ક. .૧,૦૫,૪૩૫/- ના દ
ુ ામાલ સાથે પકડ અટક કરવામા આવેલ છે .

અમદાવાદશહરના

પકડાયેલ આરોપીઓની

છ
ુ પરછ કરતા આરોપી નં.(૧) તથા નં.(૨) નાઓ અગાઉ

ુ દા ુ દા પોલીસ ટશનો તથા

ાઇમ ા ચ માં ર ામા પેસે જર બેસાડ તથા ફોર હ લ

ગાડ ઓમા પેસે જર બેસાડ તેમના સામાન માથી ચોર કરવાના

ુ હાઓમા પકડાયેલ છે . તેમજ છે લા વીસેક

દવસથી ઉપરોકત તમામ આરોપીઓ તથા અ ય સાગર તો સાથે મળ

(૧) ચા ુ મ હનાની પહલી તાર ખે સવારના સાતેક વા યે આરોપી નં(૩) ની ટાટા સફાર ગાડ નં. GJ-01-KE539 માં પાલડ બસ ટ ડ પાસેથી ૪૦ થી ૫૦ વષ ની મરના આશરાના એક ભાઇ અને તેમની સાથે એક બહન
હતા

મને રાજકોટ જવા માટ બેસાડલ તે પેસે જરનો થેલો પાછળની સીટ

કુ ાવી દ ધેલ અને થોડ આગળ જઇ

ને ર તામા પેસે જરના થેલામાંથી રોકડા િપયા ૩,૦૦૦/- કાઢ લીધેલ અને અને વાસણા પાસે ઉતાર દ ધેલ
(૨) બાદ એક દવસ છોડ ને

ી

દવસે ઉપર તમામ આરોપીઓએ ટાટા સફાર ગાડ માં સવાર નવેક વા યે

પાલડ બસ ટ ડ પાસે આવેલ અને એક

ીસેક વષ ની મરના આશરાના

તેના થેલામાંથી િપયા બારક હ ર કાઢ લીધેલ અને ઇ કમટ

વ
ુ ક ને િવરમગામ

ધ
ુ ી જવા માટ

પાસે ઉતાર દ ધેલ
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(૩) બાદ બી

દવસે ઉપર

જ
ુ બ ફર થી તમામ આરોપીઓએ સફાર ગાડ માં સવાર સાડા સાતેક વા યાના

મ
ુ ાર વાડજથી એક ૫૦ થી ૫૫ વષ ના મરના કાકાને પાલન રુ જવા માટ બેસાડલ અને તેમની ટ
ુ કશ માંથી
પૈસા રોકડા િપયા દસેક હ ર કાઢ લીધેલ અને ચાંદખેડા પાસે ઉતાર દ ધેલ
(૪) બાદ બી

દવસે ઉપરોકત આરોપીઓએ ટાટા સફાર ગાડ માં ભ
ુ ાષ

એક ૪૦ થી ૫૦ વષ ની ઉમરના આશરાના

ી

જ પાસેથી સાતેક વા યાના

મ
ુ ાર

ુ ુ ષ ને ડ સા જવા માટ બેસાડલ અને તેમની પાસેના બે થેલા

પાછળની સીટ કુ ાવી તેમાંથી સોનાની બે ચેન તથા એક સોનાનો િસ ો અને સોનાના ચેનો ુ બીલ કાઢ લીધેલ
અને અડાલજ પાસે ઉતાર દ ધેલ
(૫) બાદ એજ દવસે સવાર અ ગયારક વા યે એસ. .હાઇવે ઇ કોન ચાર ર તા થી બે ૩૫ થી ૪૦ વષ ની
ઉમરના વ
ુ કોને રાજકોટ જવા માટ બેસાડલ અને તેમના થેલા માંથી બાવીસ હ ર રોકડા કાઢ લીધેલ
(૬) ઉપરોકત બનાવ બાદ પરત આવતા સાણંદ ચોકડ પાસેથી િવરમગામ જવા માટના ૨૦ થી ૨૨ વષ ની
મરના છોકરાને બેસાડલ અને તેના થેલામાંથી

ણેક હ ર િપયા રોકડા કાઢ શાંિત રુ ા ચોકડ પાસે ઉતાર

દ ધેલ
(૭) બાદ ગઇ તા.૧૦/૧૨/૨૦૧૬ ના ઉપરો ત તમામ આરોપીઓ તથા શાહનવાઝ નામનો બીજો એક સાગ રત
સાથે મળ ટાટા સફાર ગાડ માં વહલી સવાર ર વે ટશન આવીને પચાસેક વષ ની મરના આશરાના
ને બેસાડ તેમની

ટ
ુ કશ માંથી સોનાચાંદ ના દા ગનાઓ કાઢ લીધેલ

દા ગનાઓ વેચવા સા ુ જતા હતા

દર યાન ઉપરોકત આરોપીઓ પૈક નં.(૧) સમીર ઉફ અ ુબ અને (૨) સોહ લ મ
કરલ

ર
ુ તથા (૩) શાહનવાઝ ચોર

દ
ુ ામાલ સાથે નરોડા પોલીસ ટશનમા પકડાય ગયેલ પરં ુ તેમને સમાચાર પ ો ારા

િવ ુ ધમા ફ રયાદ થઇ હોવા ુ ખબર પડતા બી
મા જણાવેલ નહ અને તે કસમાં

ચોર ઓ તથા બી

ી- ુ ુ ષ

ણ માણસો

સાગ રતોના નામો નરોડા પોલીસ ટશન

મીન ઉપર ટ ગયેલ

ઉપરોકત પકડાયેલ આરોપીઓ તથા અ ય એક સાગર ત સીદ ક ઉફ કાંચો તમામ
મળ ને આરોપી નં(૩) મ ભ
ુ ાઇની ટાટા સફાર ગાડ માંજ જતા હતા અને ાઇવર તર ક સોહ લ રહતો હતો અને
તેની બા ુ ની સીટ ઉપર િસદ ક બેસતો હતો તથા પાછળની વ ચેની સીટ ઉપર

લ
ુ તાના બહન અને તેની

છોકર આમર ન બેસતા હતા તથા પાછળની સીટ ઉપર સમીર તથા સોહ લ નાઓ બેસતા હતા અને ાઇવર
સોહ લ પેસે જરને તેમની પાસેના થેલા ક
ઉપર બેસાડતા અને

ટ
ુ કશ પાછળની સીટ

કુ ાવી દતો અને પેસે જરને વ ચેની સીટ

લ
ુ તાનાબેન તથા આમર ન તેમ ુ યાન હટાવતા હતા અને પાછળ ની સીટ બેસેલ સમીર

તથા મ ભ
ુ ાઇ નાઓ પેસે જરના થેલામાંથી દા ગનાઓ તથા રો ડા િપયા કાઢ લેતા હતા
આજરોજ ઉપરોકત પકડાયેલ આરોપીઓ તેમને કરલ ઉપરોકત ચોર ઓ પૈક ના કટલાક
દા ગનાઓ અને રોકડા િપયાના ભાગ પાડવા સા ુ ભેગા થયેલ દર યાન ઝડપી લેવામા આવેલ છે અને અ ય
એક સાગ રત િસદ ક ઉફ કાંચા મ

ર
ુ મડર કસમા સે લ

આરોપીઓ સાથે ચોર કરલ અને પેરોલ ર

રુ થતા સે લ

લમાંથી પેરોલ ર

ઉપર આવીને ઉપરોકત

લ જતો રહલ છે .

અમદાવાદ શહરના પોશ િવ તારમાં ઘરમાંથી ચોર કરતા ઇસમને ચોર ના

ુ ામાલ

સાથે પકડ પાડતી સાયબર ાઇમ સેલ.
સં કુ ત પોલીસ કિમ. ી

ાઇમ

ાંચ તથા નાયબ પોલીસ કિમ ર ી , ાઇમ

મ.પો.કિમ. ી સાયબર ાઇમ સેલ નાઓએ અમદાવાદ શહરમાં બનતા િમલકત સંબધ
ં ી
કાઢવા

ચ
ુ ના કરલ

ા ચ તથા
ન
ુ ાઓ શોધી

આધાર પો.ઇ સ. ી વી.બી.બારડ નાઓના માગદશન હઠળ

વૉડના

પો.સ.ઇ. .પી.રો યા તથા પો.સ.ઇ. ી એચ.બી.બાલીયા, નાઓ ટાફના માણસો સાથે િમલકત સંબધ
ં ી
ન
ુ ાઓ શોધી કાઢવા સા પે ોલ ગમાં હતાં દર યાન હકો મહાિવરિસહ બળવંતિસહ તથા હષદભાઇ
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રામાભાઇ નાઓને બાતમી હ કકત મળે લ ક, એક ઇસમ મ યમબાંધાનો છે . ણે શર ર નેવી
કલરની ટ શટ તથા સીલેટ યા કલરની પે ટ પહરલ છે .
છે . તે ઇસમ કોઇ

ઇસમ આશર ૨૨ થી ૨૩ વષના આશરાનો

યાએથી ચોર અથવા છળકપટથી લેપટોપ તથા મોબાઇલો મેળવી

ઇરાદ ફર છે અને તે હાલમાં પંચવટ તરફથી આવી અ ે
છે

ુ

લ
ુ બાઇ ટકરા થઇ

વેચવાના

િુ નવિસટ તરફ જનાર

િવગેર મતલબેની બાતમી હ કકત આધાર જ ર વૉચ ગોઠવી આજરોજ તા.૨૧.૧૨.૨૦૧૬ ના

રોજ

લ
ુ બાઇ ટકરા ચાર ર તા અમદાવાદ ખાતેથી અિનલભાઇ ઉફ તપેલી S/O ડા ાભાઇ પરમાર

ઉ.વ.૨૩ રહવાસી. લોક નં.૩ ુ મનં.-૬૫

બાવાડ કોલોની

ુદર રુ ા રોડ એ લસ ીજ અમદાવાદ

શહર ને (૧) એક લેપટોપ કમત ુ િપયા.૧૫,૦૦૦/- તથા એક એપલ-6S

મોબાઇલ ક. .૩૫,૦૦૦/-

સાથે પકડ પાડલ.
સદર ઇસમની સધન
સદર ઇસમ મોડ રા ીના
પણ ઘરનો દરવાજો

ુછપરછ કર િનવેદન લઇ તપાસ કરતાં પોતે જણાવેલ ક,

ધારામાં લોકો

ઇ
ુ ગયા હોય તે વખતે પોતે લેટોમાં જતો હતો અને કોઇ

ુ લો હોય તો તે ઘરમાં સ
ુ ી જઇ

માલ મ ા મળે તે

ચક લેતો હતો આ ર તે

તેણે આ લેપટોપ તથા મોબાઇલ ફોનની ચોર કરલ હોવા ુ જણાવે છે .
સદર ુ ઇસમ અગાઉ પણ આવા ઘરફોડ ચોર ઓના

ન
ુ ાઓમાં પકડાઇ

કુ લ હોય અને

છે લા ઘણા સમયથી ચોર ઓ કરવાની ટવવાળો હોય ઉપરો ત ચોર ઓ િસવાય અ ય કટલી ચોર ઓ
કરલ છે તે દશામાં તપાસ ચા ુ છે અ ય પણ ચોર ઓના

ન
ુ ાઓ શોધાય તેવી શ

તા રહલી છે .

AaoZva paolaIsa sToSana :
AagaamaI 31maI DIsaombar naa raoj naatalanaa thovaar drmyaana naamacaIna p`aohI
bauTlaogar Qvaara Sahor ivastarmaa ivadoSaIdarunaa jqqaanau ]caI ikmato vaocaaNa krI
maaoTao AaqaI^k fayadao maoLvavaanaa hotuqaI Amadavaad Sahormaa laavavaamaa AavaI
rhola ivadoSaIdarunaao maaoTao jqqaao pkDI paDtI AaoZva paolaIsa.
paolaIsa kimaEnarEaI Amadavaad Sahor naaAaoAo daru Anao jugaarnaI p`vaRtI krnaara
bauTlaogarao ivaruQQa saKtmaa saKt kaya^vaahI krI p`aohInaI badI sadMtr naostnaabaud krI
Asarkark kaya^vaahI krvaa Aapola AadoSanao AnausarI paolaIsa [nsapokTr EaI
Aona.Aola.dosaa[ AaoZva paolaIsa sToSana naaAaoAo tabaanaa AiQakarI tqaa maaNasaaonao Aapola
saucanaa Anao maaga^dSa^na AaQaaro AaoZva paolaIsa sToSananaa sava^lansa skaoD pao.sa.[.EaI
Aar.Aona.KaMT tqaa sTafnaa maaNasaaoAo maLola baatmaI hkIkt AaQaaro Agaa] AaoZva
pao.sTo.maa daKla qayaola darubaMQaInaa gaunaanaao vaaonToD AaraopI ivanaaod BaaogaIlaala vyaasa vaaonToD
haovaaCta tonaa kbjanaI safod klarnaI mahInwa maoksa gaaDI naM.Ÿjo.1.saIAoksa.3324 maaM
koTlaaok ivadoSaIdaru tqaa baIyarnaao jqqaao la[ Aavatao haovaanaI baatmaI hkIkt AaQaaro sadrI
AaraopInao tonaa kbjanaI gaaDI saaqao rajonwpak^ caar rsta Kato raokvaa jta caalak AaraopIAo
gaaDI raokola nahI jonaao iflmaIZbao pICao krI zkkrnagarqaI kRYNanagar caar rstaqaI DabaI baaju
Ÿ.DI.~Na rsta Kato vaahna QaImau pDta pao.sa.[.Aar.Aona.KaMT naaAaoAo sadrInaa
kbjanaI gaaDInaa ]prnaa Baagao caDI j[ gaaDI ]BaI raKvaa baumaao paDvaa Cta caalak
AaraopIAo gaaDI ]BaI raKola nahI Anao naraoDa pao.sTo.AagaL Aavata saaqaonaa Anya paolaIsa
kma^caarIAaoAo KanagaI vaahna saaqao AaovarTok krI vaahna raokI la[ AaraopI ivanaaod
BaaogaIlaala vyaasa ]va.54 rho.ma.naM.15 manamaaohna AopaT^maonT ihravaaDI bajrMga AaEamanaI
paCL naraoDa Amadavaadnaa kbjavaaLI karmaaMqaI vagar pasa marmaITnaa ivadoSaI daru baaoTlaao
naMga.643 ik.rau.2Ê77Ê700À¹ tqaa baIyarnaa TIna naMga.186 ik.rau.27Ê900À¹ maLI kula
naMga.829 kullao ik.rau.3Ê05Ê600À¹ naao ivadoSaI daru baIyarnaao jqqaao tqaa sadrInaI AMgajDtInaa
naaMNaa $ 41¸160À– tqaa maao.faona.naMga 2 ik $ 1000 tqaa safod klarnaI mahInwa maoksa
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gaaDI ik $ 3¸50¸000À– maLI kullao ik $ 6¸97¸760À– naI saaqao maLI AavaI ta.20.12.16
klaak 23.50 vaagyao pkDa[ gayaola haoya tonaI tqaa maala Aapnaar gaaopI razvaa rho.QaaoQaadova
CaoTa ]dopur naaAao ivaruQQa kayadosarnaI kaya^vaahI krola Co.sadrI pkDayaola AaraopInaI puCprC
drmyaana paoto AaSaro vaIsaok vaYa^ Agaa] yaurIyaa Katr Barola T/kaonaI caaorImaaM Amara[vaaDI tqaa
saabarmatI pao.sTo.maa pkDayaola Co %yaarbaad darubaMQaInaa AsaM#ya gaunaamaa pkDayaola Co jonaI
ivaruQQa pasaa hozL ATkayatI pgalaa laovaamaaM Aavaola Co.sadrI AaraopInaa kbjamaaMqaI maLI
Aavaola ]praokt ivadoSaIdarunaa jqqaa baabato ]DaNapuva^k tpasa kaya^vaahI Amala hozL Co.

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