જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૨/૧૨/૨૦૧૬

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

અમદાવાદ શહેર માંથી ચોરી થયેલ ઇનોવા કાર-૧, િનશાન સ ની કાર-૧, બ જ લસર મો.સા-૧ મળી કુ લે
ક. .૧૨,૭૦,૦૦૦/- નો મુદામાલ ક જે કરી વાહન ચોરીના ૬ ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલતી અમદાવાદ શહેર ાઈમ ા ચ
અમદાવાદ શહેર ાઈમ ા ચના સંયુકત પોલીસ કિમ નર ી જે .કે.ભ ટ સાહેબ તથા નાયબ પોલીસ
કિમ નર ી દીપન ભ ન સાહેબ તથા મદદનીશ પોલીસ કિમ નર ી રાહુ લ બી. પટેલ નાઓએ અમદાવાદ શહેરમાં
ફોર હીલ/ટુ હીલ વાહનની ચોરીનાં બનાવો ખુબજ વધવા પામેલ હોય જે થી આવા વાહન ચોરીના ગુ હાઓ તાકીદે શોધી
કાઢવા સુચના કરેલ હોય જે સુચના આધારે પોલીસ ઈ સપેકટર ી એસ.આર.ટંડેલ નાઓના કોડના પો.સ.ઇ સ. ી
એ.પી.ચૌધરી તથા પો.સ.ઈ સ. ી એ.વાય.બલોચ નાઓ ટીમ સાથે અમદાવાદ શહેર િવ તારમાં પે ોલ ગમાં હતા
દરિમયાન ટાફના માણસોને મળેલ બાતમી હકીકત આધારે સાબરમતી, કેશવનગર, દશામાં મંદીર પાસે આરોપી મહેશ
ભૈ લાલ

તે મીણા ઉ.વ.૨૩ રહેવાસી: ઉદાત ફલા, ગામ: રજોલ તા: ખેરવાડા

પ : ઉદેપુર રાજ થાન નાઓને

તા.૦૧/૧૨/૨૦૧૬ ના રોજ પકડી અટક કરવામાં આવેલ છે . તેમજ આરોપી પાસેથી ઇનોવા કાર કમત
.૫,૦૦,૦૦૦/- તથા િનશાન સ ની કાર કમત .૭,૦૦,૦૦૦/- તથા બ જ લસર RS200 મો.સા કમત
.૭૦,૦૦૦/- ની મળી કુ. ક. .૧૨,૭૦,૦૦૦/- નો મુદામાલ ક જે કરવામાં આવેલ છે .
સદર આરોપીની પુછપરછ દર યાન
ાયવર તરીકે કામ કરતો હતો. અને શા

ણવા મળેલ છે કે સદર આરોપી અમદાવાદ માં છુ ટકમાં બદલી

ીનગર, સાથક ાવે સમાં કામ કરતો તે ાવે સ ની ફોર હીલ કાર કે જે ઓફીસ

બહાર પાક રહેતી જે ની ચાવીઓ ઓફીસમાં રહેતી હોવાની

ણકારી તેના સાગરીતો (૧) કાશ કલાસવા (મીણા) ગામ:

દેવલ તા- :ડુગરપુર રાજ થાન (૨) અ ણ મીણા ગામ: કાકરાડુગરા તા-ખેરવાડા

-ઉદેપુર રાજ થાન (૩) અમરત

મીણા ગામ: દોવડા તા- :ડુગરપુર રાજ થાન (૪) પ પુ પેઝર નાઓને આપી ભેગામળી

યુઆરી માસમાં શા

ીનગર,

પે ોલ પંપ સામે સાથક ાવે સ ની ઓફીસના દરવા નુ લોક તોડી ઓફીસમાંથી વીફટ ડીઝાયર કાર ની ચાવી કાઢી
કારની ચોરી કરેલ ફરી તે જ યા પર તા.૨૭/૧૧/૧૬ ના રોજ ઓફીસના દરવા નુ લોક તોડી ઓફીસમાંથી ઇનોવાકાર
અને િનશાન સ ની કાર ની ચાવી કાઢી કારની ચોરી કરેલ અને કારની નંબર લેટ કાઢી નાખી તે કાર વેચવા ાહકની
શોઘમાં હતાં.
આ િસવાય આરોપીઓ એ પોતાના અંગત વપરાશ સા અમદાવાદ ના પારસનગર, ઘાટલોડીયા,
વાડજ િવ તારમાંથી ણ બ જ પ સર મો.સા ની ચોરી કરેલ હોવાની િવગત જણાઇ આવેલ છે .
નારણપુરા પો. ટે ફ.ગુ.નં.૯૭/૧૬ ઇપીકો કલમ ૩૭૯ ના કામમાં ચોરીએ ગયેલ ઇનોવા કાર કમત .૫,૦૦,૦૦૦/તથા િનશાન સ ની કાર કમત .૭,૦૦,૦૦૦/- કે જે રીકવર કરેલ છે .
ઘાટલોડીયા પો. ટે.ફ.ગુ.નં.૧૧૫/૧૬ ઇપીકો કલમ ૩૭૯ ના ના કામમાં ચોરીએ ગયેલ બ જ લસર RS200 મો.સા
કમત .૭૦,૦૦૦/- કે જે રીકવર કરેલ છે .
નારણપુરા પો. ટે.ફ.ગુ.નં.૪/૧૬ ઇપીકો કલમ ૩૭૯ મા તી વીફટ ડીઝાયર કાર ચોરી કરેલ ની કબુલાત
વાડજ પો. ટે.ફ.ગુ.નં.૨૧૦/૧૬ ઇપીકો કલમ ૩૭૯ બ જ પ સર મો.સા ની કબુલાત
ઘાડલોડીયા પો. ટે.ફ.ગુ.ર.નં.૧૦૨/૧૬ ઇપીકો કલમ ૩૭૯ બ જ પ સર મો.સા ની કબુલાત કરેલ છે .
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છે લા એક વષ દર યાનમાં અમદાવાદ શહેરના પોશ િવ તારમાંથી ડુ લીકેટ ચાવીથી લોક ખોલી ૨૫ જે ટલા હો ડા
એ ટીવા કુટરોની ચોરી કરનાર ઇસમને ચોરીના ૪ એ ટીવા સાથે ઝડપી પાડી વાહન ચોરીઓના ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલતી
અમદાવાદ શહેર, ાઈમ ા ચ
અમદાવાદ શહેર ાઈમ ા ચના સંયુકત પોલીસ કિમ નર ી જે .કે.ભ ટ સાહેબ તથા નાયબ પોલીસ
કિમ નર ી દીપન ભ ન સાહેબ તથા મદદનીશ પોલીસ કિમ નર ી રાહુ લ બી. પટેલ નાઓએ અમદાવાદ શહેરમાં
વાહન ચોરીમાં એકટીવા ચોરીના બનાવો ખુબજ વધવા પામેલ હોય જે થી કોઇ પેશીફીક એ ટીવા ચોરીના ગુ હાઓ
તાકીદે શોધી કાઢવા સા સુચના કરેલ હોય જે ઓની સુચના આધારે પોલીસ ઈ સપેકટર ી એસ.આર.ટંડેલ નાઓના
માગદશન હેઠળ તેઓના કોડના પો.સબ.ઇ સ. ી એ.પી.ચૌધરી નાઓ ટીમ સાથે અમદાવાદ શહેર િવ તારમાં
પે ોલ ગમાં હતા દર યાન સાથેના હેડ.કો સ. દનેશકુમાર શીવમુરત તથા હેડ.કો સ. િહતે

સહ ખોડુભા નાઓએ તેઓને

મળેલ સયુંકત બાતમી હકીકત આધારે આરોપી િહતેશ ટરમલ જૈ ન ઉ.વ.૩૮, રહે. એ/૩૦૪, સ યમ એપાટમે ટ,
પેક મ ટાવર પાસે, પોલીસ ટેડીયમની સામે, શાહીબાગ, અમદાવાદ નાને સાબરમતી, જવાહર ચોક ણ ર તા પાસેથી
ચોરીના હો ડા એ ટીવા નંબર GJ-1-FN-4124 કમત .૨૫,૦૦૦/- ની મ ાના સાથે તા.૧/૧૨/૨૦૧૬ ના રોજ
પકડી અટક કરવામાં આવેલ છે . તેમજ સદર આરોપીએ ચોરી કરી િબનવારસી હાલતમાં મુકી દધેલ બી બે એ ટીવા
કમત .૫૦,૦૦૦/- ની મતાના તપાસ અથ ક જે કરવામાં આવેલ છે . સદર આરોપી પાસેથી કુલ ૩ એ ટીવા કમત
.૭૫,૦૦૦/- ની મતાના ક જે કરવામાં આવેલ છે .
સદર આરોપીની પુછપરછ કરતા ઉપરો ત ક જે કરેલ તમામ હો ડા એ ટીવા ની પોતે ડુ લીકેટ ચાવીથી
લોક ખોલી ચોરી કરેલ હોવાની કબુલાત કરેલ છે . જે હો ડા એ ટીવા પોતાના ફેરવવા માટે ચોરી કરેલ હતા. બાદ તેને
ફેરવી પે ોલ પુ થતા િબનવાસરી હાલતમાં મુકી દેતો હતો.
સદર હો ડા એ ટીવા ચોરીઓ બાબતે અડાલજ પોલીસ ટેશન, ગુજરાત યુિનવસ ટી પોલીસ ટેશન,
નડીયાદ ટાઉન પોલીસ ટેશન, કલોલ સીટી પોલીસ ટેશન ખાતે મળી કુલ ૪ ફરીયાદ ન ધાયેલ હોય જે થી સદર
આરોપીને આગળની વધુ તપાસ અથ ઉપરો ત પોલીસ ટેશનો ખાતે સ પવા તજવીજ કરવામાં આવેલ છે .
સદર આરોપીએ અગીયાર વષ પહેલા ેમ લ ન કરેલ હતા. જે ના લ ન

વન દર યાન તેને સંતાનમા◌ં

બે દકરી થયેલ. પરંતુ આજથી અઢી વષ પહેલા તેની પિ ન બ ને દકરીઓને લઇ તેના િપયર જતી રહેલ હોય જે થી
આરોપી તેની યાદમાં દા પીવાની લતે ચડી ગયેલ હતો. અને બેકાર

વન

વવા લાગેલ આ સમય ગાળામાં તેની પાસે

આવકનુ કોઇ સાધન ન હોય તેમજ કોઇ વાહન ન હોય જે થી તે અમદાવાદ શહેરના જુ દા-જુ દા િવ તારમાંથી ડુ લીકેટ
ચાવીથી એકટીવાનુ લોક ખોલી તેની ચોરી કરી લેતો અને ફેરવતો બાદ તેમાં પે ોલ પુ

થાય યારે એકટીવા ર તામાં

િબનવારસી હાલતમાં મુકી દેતો અને ન ક માંથી બીજુ એ ટીવા ચોરી લેતો હતો. તેમજ યારેક પૈસાની જ ર પડે તો
ચોરી કરેલ એ ટીવા માંથી બેટરી કાઢી વેચી નાંખતો હતો.
અગાઉ નવે બર-૨૦૧૫ થી ફે ુઆરી-૨૦૧૬ દર યાન અમદાવાદ શહેરના અલગ-અલગ િવ તાર
માંથી તેણે ૧૫ એ ટીવાની ચોરી કરેલ હતી. જે માં પકડાઇ જતા દોઢ મિહનો જે લમાં રહેલ તેમજ સુરત જે લમાં પાસા
ભોગવી ચુકલ
ે છે .
તેમજ જુ ન-૨૦૧૬ થી ઓ ટોબર-૨૦૧૬ દર યાન અમદાવાદ શહેર ના અલગ-અલગ િવ તાર માંથી
તેણે ૪ એ ટીવાની ચોરી કરેલ હતી. જે ગુનાઓમાં પકડાઇ ચુકેલ છે .
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