જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૭/૧/૨૦૧૭

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામાં
આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૮૫/૧૭

શહરકોટડા િવ તારમાં બાઇકચાલકો પાસેના બેગ ક પસ ની
ઇસમ ને

ટ
ં ુ કરલ રોકડા

.૨૫,૦૦૦/- તથા

પ સર મો.સા. સાથે ઝડપી પાડતી ાઇમ
અમદાવાદ શહર

ાઇમ

ટ
ં ુ કરવા માટ ઉપયોગ મા લેતા

ા ચ,

ા ચનાં સં કુ ત પોલીસ કિમ ર ી

પોલીસ કિમ ર ી દ પન ભ ન તથા મદદનીશ પોલીસ કિમ ર
અમદાવાદ શહર િવ તારમાં બનતાં
ચોર કરવાના
સા

ાઇમ

ટ
ં ુ કરતી ગગના એક

.ક.ભ

તથા નાયબ

ી ડો. રાજ દપિસહ ઝાલા નાઓએ

ટુ ધાડનાં િમલકત સંબ ંધી તથા ફોર હ લ ગાડ ઓ માંથી સામાન

ુ હાઓને શોધી કાઢવા સા તથા અટકાવવા સા , તેમજ વો ટડ આરોપીઓને શોધી કાઢવા
ાંચના અિધકાર ઓને

ચ
ુ ના આપેલ.

અ સ
ુ ધાને

ાઇમ

વી.બી.બારડ, તથા પોલીસ સબ ઇ પેકટર ી એન.આર.મકવાણા તથા

ાંચના પોલીસ ઇ પેકટર

ી

ટા નાં માણસો સાથે આજરોજ

અમદાવાદ શહરમાં પે ોલીગમાં હતાં. તે દર યાન મળે લ બાતમી હ કકત આધાર, નરોડા રોડ,
.ડ .હાઇ ુ લ રોકડ યા હ મ
ુ ાન

ણ ર તા પાસેથી આરોપી ચેતન ઉફ ચ ુ S/O િવજયભાઇ

ઘમંડ(છારા) (ઉ.વ.૨૯) (રહ.નવખોલી, છારાનગર, ુ બર
ે નગર)નાને

ટ
ું ના રોકડા .૨૫,૦૦૦/- તથા

તે
ુ હા

કરવા સા ુ ઉપયોગમા લેતા પ સર મો.સા. ક. .૫૦,૦૦૦/- સાથે આજરોજ તા.૨૭/૧/૨૦૧૭ ના રોજ
ઝડપી પાડલ છે .

આરોપીનો

ન
ુ ાહ ત ઇિતહાસ:પકડાયેલ આરોપી સને ૨૦૦૯ મા એલીસ

જ પોલીસ

ટશનમા ફોર હ લ

ગાડ ઓના કાચતોડ લેપટોપ તથા બેગની ચોર કરવાના કસમાં પકડાયેલ છે તથા સને ૨૦૧૦ મા
ાઇમ ા ચ અમદાવાદ શહરમા ફોર હ લ ગાડ ના કાચતોડ સામાન ચોર કરવાના કસમા પકડાયેલ

મા

વ ા રુ પોલીસ ટશન તથા અડાલજ પોલીસ ટશનમા સોપવામા આવેલ બાદ સને ૨૦૧૨ મા શાહ બાગ
પોલીસ ટશન મા ફોર હ લ ગાડ ઓના કાચ તોડ લેપટોપ બેગ ચોર કરવાના કસમા પકડાયેલ છે . તથા
ચાર પાંચ વષ પહલા દશીદા ુ ના કસોમા મેઘાણીનગર પોલીસ ટશનમા પકડાયેલ છે
લા

કસો મા નવસાર

લમા પાસા અટકાયત થયેલ છે .

(૧) શહરકોટડા પોલીસ ટશન I- .ુ ર.નં.૧૦/૨૦૧૭ ઇપીકો કલમ ૩૯૨,૧૧૪

ુજબ પકડાયેલ આરોપીએ

છ થી સાત દવસ પહલા નોબલ નગર ઘાંચીનગર મા રહતા પોતાના િમ

શ
ુ ીલ ગારં ગે મળ પ સર

મો.સા લઇને બા ુનગર
વ

ુ પરાજ એ ટટ પાસે રોડ ઉપર એક એકટ વા ચાલક ની પાસે જઇ તમાર કોઇ

ુ પડ ગઇ છે તેમ કહ એકટ વા ચાલક પાછળ જોતા તે ુ રોકડા .૫૬,૦૦૦/- ભરલ પાક ટ છ નવી

લીધેલ અને પ સર મો.સા

રુ ઝડપે ચલાવી ને નાસી ગયેલ.
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(૨) શહરકોટડા પોલીસ ટશન I- .ુ ર.નં.૧૭/૨૦૧૭ ઇપીકો કલમ ૩૯૨,૧૧૪
એકાદ અઠવા ડયા પહલા તેના સાગર ત

જ
ુ બ ઉપરોકત

શ
ુ ીલ ગારં ગે સાથે મળ બા ન
ુ ગર ડ માટ ની બા ુ માંથી જતા

રોડ ઉપર થઇને અિનલ ટાચ મીલની પાછળ ના રોડ ઉપર એક મો.સા. ચાલકને
ટર ગ પાસે લટકાવેલ .૪૯,૦૦૦/આમ

ટ
ું કયાના

ટલા િપયા ભરલ લા ટક ની થેલી
પોલીસ

ટશન

ટ
ું કર નાસી ગયેલ.

I- .ુ ર.નં.૧૦/૨૦૧૭

ઇપીકો

કલમ

૩૯૨,૧૧૪ તથા શહરકોટડા પોલીસ ટશન I- .ુ ર.નં.૧૭/૨૦૧૭ ઇપીકો કલમ ૩૯૨,૧૧૪

ુજબના

ટ
ું ના

ુ લે બે અનડ ટકટ

શહરકોટડા

તર તેની મો.સા મા

ુ હાઓ શોધી કાઢવામા આવેલ છે . તેમજ પકડાયેલ આરોપીને શહરકોટડા પોલીસ

ટશન ખાતે સ પવા સા ુ તજવીજ કરવામા આવેલ છે.

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