જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૩/૧/૨૦૧૭ મંગળવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામાં
આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

સમાચાર યાદ નં.૧૪/૧૭

કામગીર ઃ-

મકરસં ા તીના તહવારમાં વપરાતી

િતબંધીત ચાઇનીઝ બનાવટની

ુ લોનો મોટા જ થો ઝડપી પાડતી અમદાવાદ શહર ાઈમ
છે લા કટલાક વષ થી કાઇ લે ટન (ચાઇનીઝ
આવા

કાર ના કાઇ લે ટન (ચાઇનીઝ

બનાવ બની શક તેમ હોય
રુ ાને

ુ લ) ઉડાડવા થી કોઇ મોટ

હર સલામતી અને

ુ લ) ના ઉપયોગ થી પયાવરણ ને પણ
યાને લઇ પોલીસ કિમ ર
કુ

ુ ઘટના અથવા

થી અમદાવાદ શહરને

આર.બી.પટલ સાહબ તથા

ન હાની નો

હર સલામતી અને

ુ લ) ના આયાત ઉ પાદન, વેચાણ, વેપાર, અને ઉડાડવા પર
ધ
ુ ી ુ ં બહાર પાડલ

ુ તપણે અમલ થાય તે સા પોલીસ કિમ ર ી અમદાવાદ શહરનાઓની
.ક.ભ સાહબ નાઓએ આપેલ

ી દ પન ભ ન સાહબ નાઓએ ખાસ

થયેલ છે .

ી, અમદાવાદ શહર નાઓએ અમદાવાદ શહર હદ િવ તાર માં

હરના ં ુ તા- ૨૦-૧૨-૨૦૧૬ થી તા- ૩૧-૦૧-૨૦૧૭

કરવા સં ુ ત પોલીસ કિમ ર ી

થા શ

રુ ા માટ જોખમ પ હોય કાઇ લે ટન (ચાઇનીઝ

કુ શાન થ ુ હોય

આવેલ જ યાઓએ કાઇ લે ટન (ચાઇનીઝ
િતબંધ

ુ લ) ઉડાડવાની

ા ચ

હરનામા નો

ચ
ુ ના અ સ
ુ ાર કડક કાયવાહ

ચ
ુ ના અ સ
ુ ાર નાયબ પોલીસ કિમ ર

ાઈવ ુ ં આયોજન કરલ અને મદદનીશ પોલીસ કિમ ર

ી સી.એન.રાજ ુત સાહબનાઓના માગદશન હઠળ એ ટ

ોપટ

ા ચ

ી

વોડ-૧ ના

પોલીસ સબ ઈ સપે ટર ી બી.એચ.કોરોટ નાઓ તેમના ટાફના માણસો સાથે અમદાવાદ શહર િવ તારમાં
પે ોલ ગ દરિમયાન બાતમી આધાર ગોમતી રુ ખાતેથીમ.નં.૨૫૫ પઠાણની ચાલી, હર ભાઈ ગોદાણીના
દવાખાના પાસે, ગોમતી રુ , અમદાવાદ ખાતે રહતા હલાદભાઈ અશોકભાઈ પટણીનાઓ પાસે થી
ચાઈનીઝ બનાવટની
ક

િતબંધીત

ુ લો ુ લ નંગ-૭૦૦ ક. ુ .૭૦૦૦/- સાથે પકડ પાડલ છે . અને

ુ લ

કર આગળ ની કાયદસરની કાયવાહ કરવા ગોમતી રુ પોલીસ ટશન ખાતે સ પેલ છે . આરોપીની
છ
ુ પરછ દરિમયાન

ણવા મળે લ ક આ

વેચાણ કરવા લાવેલ હતો

માં ની વધેલ

ુ લો પોતે સને ૨૦૧૬ ના
ુ લો પોતે ચોર

આ
ુ ર માસ માં સીઝનેબલ

પી થી વેચાણ કરતો હતો. આ

ુ હાની

આગળ ની વ ુ તપાસ ગોમતી રુ પોલીસે હાથ ધરલ છે .

અમદાવાદ શહર ખાતે થી તડ પાર થયે લ ઇસમને તેના સાગર ત સાથે ચોર ના
મોટર સાયકલ તથા એકટ વા સાથે ધરપકડ કરતી અમદાવદ ાઇમ
અમદાવાદ શહર િવ તાર માં કાયદો અને યવ થા

ળવણી રહ અને િમલ ત સબંધી

ુ હા બનતા અટકાવવા તથા શોધી કાઢવા સા સં ુ ત પોલીસ કિમ ર
પોલીસ કિમ ર
ાઈમ
ોપટ

ા ચ

ી દ પન ભ ન સાહબ નાઓએ આપેલ
ી આર.બી.પટલ સાહબ તથા

વોડ-૧ ના પોલીસ સબ ઈ સપે ટર

ા ચ

ી

.ક.ભ સાહબ તથા નાયબ

ચ
ુ ના અ સ
ુ ધ
ં ાને મદદનીશ પોલીસ કિમ ર

ી સી.એન.રાજ ુત સાહબ નાઓના માગદશન હઠળ એ ટ
ી બી.એચ.કોરોટ નાઓ તેમના

ટાફના માણસો સાથે
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અમદાવાદ શહર િવ તારમાં પે ોલ ગ દરિમયાન બાતમી આધારનોબલનગર પોલીસ ચોક પાસે આવેલ
કોતર રુ વોટર વક બસ ટ ડ પાસે ના

ણ ર તા ખાતે થી (૧) િવકાસ @ બંગાળ સ/ઓ િનતેશભાઇ બોજ

ઉ.વ.૨૪ રહ- ખોડ યાર નગર િવ-૩, નોબલનગરની બા ુ માં, સરદારનગર, અમદાવાદ તથા (૨)
ય
ુ ા સ/ઓ સાજનભાઇ ગઢવી ઉ.વ.૨૦ રહ- ચારણવાસ ના છાપરા, ગાય ી

ુ @

ુ લની પાછળ, “એ” વોડ,

ુ બેરનગર, અમદાવાદનાઓને એક યામાહા એ ઝેડ મોટર સાયકલ તેમજ એક હો ડા એકટ વા સાથે ઝડપી
પાડલ

માં આરોપી િવકાસ @ બંગાળ સ/ઓ િનતેશભાઇ બોજનાઓ સરદારનગર ખાતે થી ગઇ તા-

૧૧/૦૫/૨૦૧૫ નારોજ અમદાવદ પોલીસ કિમશનર ી ના તડ પાર ક
ુ મ નંબર- પીસીબી/હદય/૭૨/૧૫
થી તડ પાર કરલ હોવા છતાં કોઇ પણ
અમદાવાદ શહર હદ િવ તર માં

ત ની નામદાર કોટ ની ક સમ

અિધકાર ની પરવાનગી વગર

વેશ કર તડ પાર નો ભંગ કરતા સદર િવ ધ કાયદસર ની કાયવાહ

કરવામાં આવેલ છે . તેમજ તેઓ પાસેથી મળ આવેલ મોટર સાયકલ તથા એકટ વા સબંધ માં તપાસ
કરતા બ ે વાહનો સરદારનગર પોલીસ ટશન હદ િવ તાર માંથી ચોર કરલાની ક લ
ુ ાત કરલ છે . તેમજ
આરોપી િવકાસ @ બંગાળ સ/ઓ િનતેશભાઇ બોજ નાઓએ તેના સાગર ત પરશ છારા સાથે મળ
સરદારનગર િવ તાર માં એક મહ લાની ચૈઇન નેચ ગ કરલાની ક લ
ુ ાત કરલ છે .
તપાસ પો.સ.ઇ.

આરોપીઓની વ ુ

ી બી.એચ.કોરોટ નાઓ કર રહલ છે .

~Na doSaI ipstaola saaqao prpaMtnaa AaraopInao JDpI paDtI k`a[ma baa`nca
saMyaukt paolaIsa kimaSnarEaIÊ k/a[ma ba`anca tqaa naayaba paolaIsa kimaSnarEaI
k/a[ma ba`anca tqaa maddinaSa paolaIsa kimaSnarEaIÊ k/a[ma ba`ancaÊ Amadavaad Sahor naaAaoe
Amadavaad SahormaaM qatI gaorkayadosarnaa hqaIyaaraonaI horaforI ATkavavaa Aapola saucanaa AaQaaro
pao.[nsa.EaI
jo.ema.pTolaÊ

esa.ela.caaOQarI
tqaa

sTafnaa

k/a[ma
maaNasaao

ba`anca
Amadavaad

naaAao

tqaa

SahormaaM

pao.[.DI.esa.gaaoihlaÊ

poT/aolaIMgamaaM

hta

drmyaana

ta.1.1.17 naa raoj pao.kao.ivak`maisaMh naaAaonao maLola caaokksa baatmaI hikkt maLola ko
“ek [sama koTlaak gaorkayadosarnaa hiqayaarao tqaa kartusaao raKI rIvarf`nT rolvaobaI`j naIcao
qa[ rIvarf`nT trf jvaanaao Co jo hkIkt AaQaaro klaak 2.00 vaagao saabarmatI rIvarf`nT raoD
rolvao iba`jnaIcao jahormaaM raoD ]prqaI Aa kamanaa AaraopI ivajya ]f^ caMdna DÀ0 ramasvarup
pasavaana ]va 30 rho hala ip`yaMka saaosaayaTI ga`amaBaartI ta.jI.gaaMQaInagar mauL rho gaama
majgaamaa qaanaa p`tapur ta.p`tapur jI.catra JarKMD naanao doSaI haqa banaavaTnaI ipstaola
naMga : 3 ikmaMt ru.30,000À tqaa kartusa naMga 4 ik.rua 400À saaqao maLI kula 30,400À00 naa
maud`amaalanaa hqaIyaarao pkDI paDI kayadosarnaI kaya^vaahI krola Co sadrI pasaoqaI maLola hqaIyaar
navaTr caIgalaIQar pasaoqaI laavaola haovaanau jNaavaola Co jonaI SaaoQaKaoL haqa Qarola Co.
સને-૨૦૦૪માં િવરમગામ પોલીસ ટશનની હદમાં પોતાના ભાભીના

ન
ુ ના

ન
ુ ામાં પાકા કામનો

કદ છે લાસાત વષથીપેરોલ જ પકર નાસતો ફરતો હોઇ ફલ જ પ કદ ને પકડ પાડતી સાયબર સેલ
ાઇમ
સં.પો.કિમ. ી
ચ
ુ ના

ા ચ,અમદાવાદ શહર

.ક.ભ

ુજબ મદદનીશ પોલીસ કિમ ર

.એસ.ગેડમના માગદશન હઠળ પો.સ.ઇ.

તથા ના.પો.કિમ. ી દ પન ભ ન
ી ડો.રાજદ પિસહ ઝાલા ની

.એમ. ડ

કર નાસતા ફરતા આરોપીઓને પકડવા સા

ટાફના માણસો સાથે

ાઇમ

ા ચ નાઓની

ચ
ુ ના અને પો.ઇ. ી
લમાંથી પેરોલ ફલ જ પ

પે ોલ ગમાં હતા દર યાન હ.કો.સેલાભાઇ રાહાભાઇ તથા
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પો.કો. ભગીરથિસહ જ ુ ભાનાઓની બાતમી આધાર સાબરમતી મ ય થ
કસમાં પાકા કામના કદ દનેશ બા ભ
ુ ાઇ પાટડ યા ઉ.વ.૩૫ રહ ગામ

લમાં િવરમગામ પો. ટ. ુન

ર
ુ જ રુ ા તા.પાટડ

.

ર
ુ નગર

નાને આજરોજ તા.૦૩/૦૧/૨૦૧૭ ના કલાક ૧૨/૦૦ વાગે શકર બા એ ટટ રામોલ ખાતેથી પકડ
પાડવામાં આવેલ છે .
સદર આરોપીની
તથા

ણ ભાઇઓ તથા ભ ી

ુછપરછ કરતા જણાવેલ છે ક સને ૨૦૦૪ માં પોતે તથા પોતાના િપતા
સાથે િવરમગામ ભોજવા ગામ ખાતે પોતાની ભાભી નામે

ચાલતા ઝગડાની અદાવત દર યાન
જનમટ પની સ

પડતા સાબરમતી સે

વીબેન સાથે

ન
ુ કરલ અને િવરમગામ સેશ સ કોટમાં કસ ચાલી જતા
લ

લ ખાતે સને ૨૦૦૪ થી પાકા કામના કદ તર ક સ

રહલ છે અને સને ૨૦૦૯માં દન-૧૫ની ફલ ર

મં ુ ર થયેલ અને ર

થયેલ ન હ અને યારથી જ નાસતો ફરતો હોવા ુ ં જણાવેલ છે .

રુ થતા પરત

કાપી

લ ખાતે હાજર

થી સદર ને પરત સાબરમતી સે

લ

લ

ખાતે સ પવા તજવીજ કરવામાં આવેલ છે .

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

3
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

