જનસં પક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૭/૦૮/૨૦૧૭ રિવવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામાં
આવે લ
ર

શં સનીય/ન ધપા

કામગીર :-

સમાચાર યાદ નં.૧૭૨૪/૧૭

ા ચોર કરનાર બે ર ઢા ચોરને ચોર ની પાંચ ર

ા સાથે પકડ પાડતી અમદાવાદ શહર

ાઇમ ા ચ.
ર

ા ચોર ના પાંચ

સં ુ ત પોલીસ કિમ ર ી

ુ નાઓનો ભેદ ઉકલાયો.

ાઇમ ા ચ તથા નાયબ પોલીસ કિમ ર ી,

અમદાવાદ શહરનાઓએ અમદાવાદ શહર િવ તારમાં બનતા વાહનચોર ના
આ

ુ નાઓના ભેદ ઉકલવા સા ુ ં

ુ ચના આપેલ હોય

ાઇમ ા ચ,

ુ નાઓ અટકાવવા તેમજ

ુ ચના આધાર મદદનીશ પોલીસ કિમ ર ી,

ાઇમ ા ચ નાઓના માગદશન હઠળ પો.ઈ સ. ી આર.એસ. ુ વેરા તથા પો.સ.ઇ. ી ડ .બી.વાળા
નાઓ પોતાની ટ મના માણસો સાથે અમદાવાદ શહર િવ તારમાં પે ોલ ગમાં હતા દર યાન ટાફના
પો.કો.કૌશીકભાઇ ગોિવદભાઇ તથા પો.કો. મોહનભાઇ લીલાભાઇ નાઓને મળે લ ચો સ બાતમી હક કત
આધાર બે ર ઢા ર
(રહ.સરતાજનગર

ા ચોર (૧) મોહમંદસાદાબ S/O રજજબઅલી
ી

મકાન નં.૫ બાગે તાજ ક
ઓટો

ર

ા

ઓટો

ર

ા

ા રકવરકરવામાં આવેલછે.

ીજ નીચેથી પકડ પાડલ છે . અને તેમની પાસેથી ચોર કરલ
ક. .૮૦,૦૦૦/-(૨)

CNG ઓટો ર
મળ

ુ લે

CNG

ક .૪,૧૦,૦૦૦/-ની

પકડાયેલ આરોપીઓને આ ચોર કરલ ર

CNG

ર

ા

ઓટો

ર

ા

મતાની ુ લ-૫CNGઓટો

ાઓ બાબતે

ુ છપરછ કરતાં તેમણે

રખીયાલ, મણીનગર, ગોમતી ુ ર અને શહરકોટડા ખાતે અલગ અલગ જ યાઓથી
લોક ખોલી ચોર કરલાની ક ુ લાત કરલ છે .

ઓટો

ા નં બરGJ.27.W.1439 ક. .૮૦,૦૦૦/-(૪)

ક. .૭૦,૦૦૦/-(૫)

નં બરGJ.27.U.3531

નં બરGJ.01.TB.0351 ક. .૧,૦૦,૦૦૦/ર

ુ ક મભાઇ હા નરશીદ વડગામા (ઘાં ચી) ઉવ.૨૪રહ. ઇકરા

નં બરGJ.27.V.4903

નં બરGJ.27.W.1998 ક. .૮૦,૦૦૦/-(૩)
CNG

ઉ.વ.૨૪

તાન ની બા ુ મા સદાની ધાબી કનાલ પાસે વટવા અમદાવાદ શહર

નાઓને નારોલ સકલ નવા બનતા
(૧)CNG

સાર

ગલીમાં ૫ માં મકાનમાં કોઠાના ઝાડની પાછળ સદાની ઘાબી કનાલ રોડ

વટવા અમદાવાદ (૨) ુ ઝ મીલ S/O
ુ લે

હ દઅલી

ુ લીકટ ચાવીથી

બાબતે તપાસ કરતાં...................

(૧) મણીનગર પો. ટ ફ. .ુ ર.ન.૯૨/૧૭ ઇપીકો કલમ ૩૭૯
(૨) મણીનગર પો. ટ. ફ. ફ. .ુ ર.ન.૧૦૬/૧૭ ઇપીકો કલમ ૩૭૯
(૩) રખીયાલ પો. ટ. ફ. ફ. .ુ ર.ન.૬૦/૧૭ ઇપીકો કલમ ૩૭૯
(૪) ગોમતી ુ ર પો. ટ ફ. ફ. .ુ ર.ન.૯૯/૧૭ ઇપીકો કલમ ૩૭૯

(૫) શહરકોટડાપો. ટ ફ. ફ. .ુ ર.ન.૧૬૩/૧૭ ઇપીકો કલમ ૩૭૯ ુ જબના ુ નાઓનો ભેદઉકલાયેલ છે .
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આરોપીઓની

ુ નો કરવાની પ ધિત

આ આરોપીઓની સઘન
ચોર કરલ ઓટૉર

ાઓની ચોર કર

ાઓ ભાડ આપી પૈસા કમાવવાના ઇરાદ શહર િવ તારમાં ફરતા અને મોકો જોઇ

ુ લીકટ ચાવી વડ ર
ર

ુ છપરછ કરતા તેઓએ ઓટૉર

ાના લોક ખોલી આ ર

ાઓની ચોર ઓ કરલ હોવાની ક ુ લાત કરલ છે અને

ા ચોર કયા બાદ પકડાય નહ તે માટ ર

ાઓની નં બર લેટ કાઢ નાખતા હતા.તેમજ આ ચોર

કરલ ર

ાઓ ભાડ લેનાર કોઇ

યકતીઓ નહ

બી.આર.ટ .એસ વકશોપની પાછળ આવેલ

મળતા નારોલ બો બે હોટલની સામે આવેલ

ુ લા મેદાનમાં આ ર

ાઓ

ુ ક દ ધેલ હોવા ુ જણાવેલ

છે .
આ આરોપીઓએ આ િસવાય બી
સાથે બી
બી

ુ નાઓ કરલ છે ક કમ ? તેમજ તેઓની

અ ય આરોપીઓ સં ડોવાયેલ છે ક કમ ? તે બાબતે સઘન

પણ આવા

કારના

અમદાવાદ શહર ના
બે ઇસમો ને ૨૬

ુ છપરછ તપાસ ચા ુ હોય

ુ નાઓનો ભેદ ઉકલાય તેવી સં ભાવના છે.

ુ દા ુ દા િવ તારો માં થી અસં ય બાઇકો અને એકટ વા ની ચોર ઓ કરતા
ટલા બાઇકો અને એકટ વા તથા વાહનોના ભં ગાર સાથે ઝડપી પાડતી
અમદાવાદ શહર

ાઇમ

ા ચ

ાઇમ

ા ચનાં સં ુ કત પોલીસ કિમ ર ી .ક.ભ

નાયબ પોલીસ કિમ ર ી દ પન ભ ન તથા મદદનીશ પોલીસ કિમ ર
નાઓએ અમદાવાદ શહર િવ તારમાં િમ કત સબં ઘી ઘાડ
આરોપીઓને શોધી કાઢવા સા ુ
ા ચના પોલીસ ઇ પેકટર
પોલીસ સબ ઇ પેકટર

ાઇમ

ુ હાઓમા સં ડોવાયેલ

ુ ચના આપેલ.

અ ુ સધાને

ાઇમ

ી ક. .ચૌધર , તથા પોલીસ સબ ઇ પેકટર ી એન.આર.મકવાણા તથા
ી એસ. . ડ

તથા

ટા નાં માણસોને મળે લ બાતમી હ કકત આધાર

આરોપીઓ (૧) મિનષ ઉફ આદ S/O બા ુ ભાઇ રામ ભાઇ
ઇ/૩,

ી ડો. રાજ દપિસહ ઝાલા

ુ ટના અનડ ટક

ાં ચના અિધકાર ઓને

તથા

તે કિથર યા (પટલ) ઉવ.૩૪ રહ. મ.નં.

વાિમનારાયણ ફલેટ, ડો.ક ુ ભાઇના દવાખાના સામે, બાપા િસતારામ ચોક, નવાનરોડા,

અમદાવાદ

ુ ળગામ:- નેસડ ,

.અમરલી (૨)

(બોરડ) ઉવ.૩૨ રહ. મ.નં. ૭૮૨/૫૬૧૮,
ચાર ર તા, અમદાવાદ શહર

ુ ળગામ:-

કત ઉફ આકાશ S/O બા ુ ભાઇ બેચરભાઇ

ુ જરાત હાઉસ ગ બોડ, સં કાર આઇ

તે પટલ

મ પાસે, બા ુ નગર

ું ણીધાર તા. . અમરલી નાઓને તા.૨૫/૦૮/૨૦૧૭ ના

રોજ િવરાટનગર કનાલ પાસેથી ઝડપી પાડલ છે .
ઉપરોકત ઇસમોની

ુ છપરછ કરતાં આરોપી નં.(૧)

પટલ નાનો અગાઉ વાડજ તથા શહરકોટડા પોલીસ ટશનો મા વાહનચોર ના

કત ઉફ આકાશ

ુ હાઓમા પકડાયેલ છે.

તથા આરોપી નં.(૨) મિનષ પટલ નાનો વાડજ પોલીસ ટશન માં વાહન ચોર ના

ુ હા મા પકડાયેલ

છે . સદર બં ે આરોપીઓ સાથે હ રાઘસવા ુ કામ કરતા હોય તેઓને પૈસાની જ ર પડતા એકટ વા ની
ચોર કરલ યાર બાદ અવારનવાર એકટ વા અને બાઇકોની ચોર કરવા લાગેલ અને એક વષ મા
ીસેક

ટલી બાઇકો અને એકટ વા ની ચોર ઓ કરલ અને ચોર કરલ બાઇકો અને એકટ વાની નં બર

લેટો બદલી નાખી તથા કાઢ નાખી ઓઢવ સોનીની ચાલી ખાતે એકટ વ નામથી

ગેરજ ધરાવતા

રા શ ઉફ રા ુ ગ ડલીયા નાને વેચવા માટ આપતા અને તેઓએ પોલીસ ટશન માં થી હરા
બાઇકો ખર દલ છે

કરલ

ઓછા પૈસે વેચવાની છે તેમ કહ ગેરજ વાળો ઇસમ રા શ ઉફ રા ુ ગ ડલીયા
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નાનો આ ઉપરોકત આરોપીઓએ ચોર કરલ બાઇકો તથા એકટ વા તેના ઓળખીતા

ાહકોને વેચાણ

કર આપતો હતો તેમજ કટલીક બાઇકો તથા એકટ વા આરોપીઓએ પોતે વેચી દ ધેલ અને નહ
વેચાયેલ ગાડ ઓ રા શ ઉફ રા ુ ગ ડલીયા ના ગેરજ ઉપર રાખી

ુ કતા હતા અને આ ચોર ની બાઇકો

તથા એકટ વા વેચીને મળે લ પૈસા સરખે ભાગે વેચી દતા હોવાની ક ુ લાત કરલ હોય
ુ જબના

બાબતે નીચે

ુ હાઓ છે .

દાખલ થયેલ

ુ હાઓ

(૧) િનકોલ I

.ુ ર.નં. - ૧૦૨/૨૦૧૬ ઇપીકો કલમ ૩૭૯

(૨) ુ ણનગર - I
(૩) રામોલ I (૪) શા હબાગ

ુ જબ

.ુ ર.નં. ૭૫/૨૦૧૫ ઇપીકો કલમ ૩૭૯

ુ જબ

.ુ ર.નં. ૧૧૨/૨૦૧૬ ઇપીકો કલમ ૩૭૯
I-

ુ જબ

.ુ ર.નં. ૧૭૨/૧૫ઇપીકો કલમ ૩૭૯

ુ જબ

(૫) શહરકોટડા I -

.ુ ર.નં. ૯૫/૨૦૧૬ ઇપીકો કલમ ૩૭૯

(૬) મ ણનગર I –

.ુ ર.નં. ૯૯/૧૬ ઇપીકો કલમ ૩૭૯

(૭) ઓઢવ પો. ટ I -

.ુ ર.નં. ૧૫/૧૬ ઇપીકો ૩૭૯

(૮) ૃ ણનગર પો. ટ I –

ુ જબ
ુ જબ

.ુ ર.નં. ૧૩૨/૧૫ ઇપીકો ૩૭૯

(૯) કાળા કલરની હો ડા એકટ વા

ુ જબ

ુ જબ

ની આગળ પાછળ R.T.O. નં. GJ-01-DE-7793 લખેલ છે .

નો

એ.નં. 0232031 લખેલ છે .
(૧૦)

ે કલરની હો ડા એકટ વા R.T.O. નં. GJ-01-DK-1073

નો એ.નં. JF50ET-1739171 તથા

ચેચીસ નં. ME4F50AFT739356
(૧૧) સફદ કલરની હો ડા એકટ વા

નો આરટ ઓ નં બર ક એ

(૧૨) એક કાળા િસ વર પ ાવા ુ હ રો હો ડા

ન ચેચીસ નં બર લખેલ નથી તે

લે ડર લસ મો.સા. R.T.O. નં. GJ-01-MM-3985

નો એ.નં. HA10EAGHM-73234 તથા ચેચીસ નં. MBLHA10EJGHM-18547
(૧૩) એક કાળા કલરની િસ વર પ ાવા

લે ડર લસ મો.સા. R.T.O. નં. GJ-1-MN-7861

નો

એ.નં. HA10ENIHLA0662 તથા ચેચીસ નં. MBLHA10E39HL46992
(૧૪) કાળા લાલ પ ા વા

હ રો હો ડા સીડ ડ લ

મો.સા. R.T.O. નં. GJ-07-MB-3840

નો એ.નં.

HA11ECC9H26059 તથા ચેચીસ નં. MBLHA11ENC9H 16158
(૧૫) લાલ િસ વર પ ા વા

હ રો હો ડા

લે ડર લસ મો.સા R.T.O. નં. GJ-01-SF-9631

નો

એ.નં. HA10EE99K00132 તથા ચેચીસ નં બર ઘસી કાઢલ છે
(૧૬)

ે કલરની એકટ વા R.T.O. નં. GJ-27-P-1204

નો એ.નં. JF50ET0198966 તથા ચેચીસ

નં બર ME4JF50IMDT198700
(૧૭) બ જ ડ કવર R.T.O. નં. GJ-1-MD-683

નો એ.નં. JBUBUD91505 તથા ચેચીસ નં બર

MD2DSPA22UPD11919
(૧૮) લાલ કલર ુ ં હ રો હો ડા

લે ડર લસ નં બર લેટ નથી

નો એ.નં. HA10EFAHK96808 તથા

ચેચીસ નં. MBLHA10EYAHK34635
(૧૯)

ુ િપ ક પ ાવા

લે ડર R.T.O. નં. GJ-5-AS-3281

નો એ.નં. 05L15M18147

તથા ચેચીસ નં બર K20C04141
(૨૦) કાળા કલર ુ ં િસ વર પ વા

લે ડર લસ નં બર લેટ નથી

નો એ.નં. E-

HA10EJDHH34780 તથા ચેચીસ નં. HA10EJDHH14467
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(૨૧) લેક કલર ુ ં

ુ પ ાવા

લે ડર નં બર લેટ નથી

નો એ
.નં. E- 99K17E13458 તથા

ચેચીસ નં. 99K19F13127
(૨૨) લેક કલર ુ ં િસ વર પ ા વા

લે ડર

ો. R.T.O. નં. GJ-1-JQ-4028

નો એ.નં.

HA10EHB9M01581 તથા ચેચીસ નં. MBLHA10ADB9M01581
(૨૩) લેક કલર

ુ પ ો

લે ડર લસ R.T.O. નં નથી

નો એ.નં. HA10EA9HA03985 લખેલ છે .

નો ચેચીસ નં. MBLJA10AMDHJ75495
(૨૩) કાળા કલરની હો ડા એકટ વા R.T.O. નં. GJ-1-DK-1073

નો એ.નં. JC44E5161053 તથા

ચેચીસ નં. ME4JC445H98227333
(૨૪) કાળા કલરની હો ડા એકટ વા R.T.O. નં. GJ-5-MA-6942

નો એ.નં. JC44E5161053 તથા

ચેચીસ નં. ME4JC445H98227333
(૨૫) સફદ કલરની હો ડા એકટ વા R.T.O. નં. GJ-27-AK-7935

નો એ.નં. નથી તથા ચેચીસ નં.

ME4JF502LETS77269
(૨૬) સફદ કલરની હો ડા એકટ વા નં બર લખેલ નથી નો એ.નં. JF50ET2202446 તથા ચેચીસ નં.
ME4JC504CFT201438
(૨૭) એક પ સર મો.સા

ું એ

ન તથા બે એકટ વાના એ

ન તથા એક પ સર ની ચેચીસ અને

એક કાળા કલરના એકટ વાની બોડ .
ઉપરોકત આરોપીઓની મોડસ ઓપર ડ એવી છે ક બં ે એક બાઇક
ઉપર સાથે જતા હતા અને

કત ઉફ આકાશ નાનો પોતાની પાસેની ુ લીકટ ચાવી થી રોડ ઉપર પાક

કરલ બાઇક તથા એકટ વા ચોર લેતો હતો અને બં ે પરત આવી ચોર કરલ બાઇક ની નં બર લેટો
કાઢ નાખતા અને કટલીક બાઇકોના ચેચીસ નંબરો અને એ

ન નં બરો ઘસી નાખતા હતા અને રા શ

ઉફ રા ુ ગ ડલીયા ના ઓઢવ સોનીની ચાલી ખાતે ના ઓટોગેરજ ઉપર આપી
પોલીસ િમ

હોય બનવારસી બાઇકો લે-વેચ કર એ છ એ તેમ કહ ઓછા પૈસે બાઇકો વેચી દતા હતા

અને નહ વેચાયેલ બાઇકો અને એકટ વા ગેરજ મા
આરોપીઓને ઉપરોકત પોલીસ ટશના

ચોર ના વણશોધાયે લ ૧૫

ુ ક રાખતા હતા .આમ સદર

ુ નાઓનો ભેદ ઉકલી

ણ બાઇક તથા ૧૨ બાઇકના એ

સં ુ ત પોલીસ કિમશનર

ી

ાઇમ

ા ચ

ા ચ અમદાવાદ તથા નાયબ પોલીસ કિમશનર

ા ચ અમદાવાદ શહર તથા મદદનીશ પોલીસ કમીશનર

અમદાવાદ શહર નાઓની

ુ ચના

ન તથા

ુ ામાલ સાથે ણ ઇસમોની ધરપકડ કરતી

અમદાવાદ શહર એસ.ઓ. . ાઇમ

ાઇમ

ુ હામા સં ડોવાયેલ

ુ હાઓમા સોપવા તજવીજ કરવામા આવેલ છે.

૦૯ બાઇકના ચેસીસ ક. .૧,૪૯,૦૦૦/- ના

ી

ણેય ઇસમો પોતે

ી એસ.ઓ. .

ાઇમ

ા ચ

ુ જબ એસ.ઓ. . ાઇમ ને લગતા હડની કામગીર કરવા તથા છે લા

ઘણા દવસોથી બાઇક ચોર ના બનાવો વધતા જતા

ુ નાઓ શોધી કાઢવા તથા બનતા

સા ુ ં અમદાવાદ શહર િવ તારમાં

પો.સ.ઇ.

એસ.ઓ. .ના

ી

.ક.રાઠોડ

તથા

ુ ના અટકાવવા
પોસઇ

એન.એન.રબાર નાઓ ટ મના માણસો સાથે પે ોલ ગમાં હતા. દર યાન સાથેના હ.કો. રા

ી
ુમાર

હ રાલાલ તથા પો.કો.ચેતન ુમાર રા ુ ભાઇ નાઓએ આપેલ બાતમી હક કત આધાર તપાસ કરતાં
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શાહ ુ ર બી મી લાં મ
ઉવ.૨૨ ધંધો: ર

ા

દની બા ુ માં શે ુ ભાઇની ુ કાન આગળથી (૧) સહ
ાઇવ ગ રહ,

દખાન

ુ નીરખાન પઠાણ

ાઉ ડ લોર, પરવેઝ લેટ, શાહ ુ ર અખાડા, શાહ ુ ર, અમદાવાદ

શહર (૨) સા દ શ બીરભાઇ ખ ી ઉવ.૧૯ ધં ધો: નોકર રહ, નાગોર વાડ ટકરા ઉપર, શાહ ુ ર,
અમદાવાદ શહર નાઓને એક એવીએટર તથા એક

લે ડર બાઇક સાથે પકડ

ુ છપરછ કરતાં

જણાવેલ ક, આ બં ે વાહન તેઓએ ચોર કર મેળવેલ છે અને આ બં ે વાહનો બા ુ માં આવેલ
શે ુ ભાઇની ભં ગારની ુ કાનમાં આપવાના છે અને આ અગાઉ તેઓએ અમદાવાદ શહરના અલગ અલગ
િવ તારમાં થી ૧૩ વાહનો ચોર કર આ મોહમદરમ ન ઉફ શે ુ ને વેચાતા આપેલ છે તે ુ ં જણાવતાં આ
બં ે ઇસમોને સાથે રાખી મોહમદરમ ન ઉફ શે ુ ની ભં ગારની
મોહમદરમ ન ઉફ શે ુ s/o

ુ કાનમાં જઇ તપાસ કરતાં

ઐ ુ બભાઇ નાગોર ઉવ.૩૧ ધંધો:ભં ગારનો રહ, મ.નં.૧૪૯૪, દયાલ

બી ડ ગના ખાંચામાં, નાગોર વાડ, શાહ ુ ર, અમદાવાદ શહરનો મળ આવેલ અને તેઓની ભં ગારની
ુ કાનમાં તપાસ કરતાં એક એ ટ વા
અલગ ૧૨ મો.સા. ના એ
મોહમદરમ ન ઉફ શે ુ ને

નો આર.ટ .ઓ. નંબર

. .૦૧.એન.એસ.૭૦૦૫ તેમજ અલગ

ન તેમજ ૦૯ મો.સા. ના ચેસીસ મળ

હાલમાં માર

ન તથા ચેસીસ િસવાયનો
પડલ છે .

ક. .૧,૪૯,૦૦૦/- નો

બાબતે આ

ુ છપરછ કરતાં જણાવેલ ક, છે લા એકાદ મહ નામાં આ બં ે ઇસમોએ

અમોને આ તમામ ૧૩ મો.સા. ચોર કર વેચાતા આપેલ હતા અને
કર તેમના એ

આવેલ

ુ ામાલ વચી મારલ અને આ એ

આધાર ચોર ના

ુ ામાલ ક

થી આરોપી સહ

માંના ૧૨ મો.સા. અમોએ

ણ બાઇક તથા ૧૨ એ

પ

ન તથા ચેસીસ

ન તથા ૯ ચેચીસ

કરવામાં આવેલ છે.
દખાન તથા સા દની

ુ છપરછ કરતાં જણાવેલ ક આ બં ે ઇસમો

એકબી ને છે લા એકાદ વષથી ઓળખે છે અને છે લા એકાદ માસથી બં ે બેરોજગાર હોય અને
આિથક સંકળામણના કારણે બાઇકો ચોર કરવા ુ ં શ કરલ. આ બં ે ઇસમોએ
તથા વ ા ુ ર આ ફામોલ તથા કા ુ ુ ર ર વે

ટશન

બાવાડ માણેકબાગ

લેટફોમ નં
.૧૨ તથા

પમ િસનેમા

એ.એમ.ટ .એસ. બસ ટ ડ તથા પં ચવટ છડાવટ પોલીસ ચોક એ.એમ.ટ .એસ. બસ ટ ડ પાસેથી
તથા ઉ માન ુ રા દરગાહની પાછળના ભાગેથી તથા સોલા
પાસેથી તથા ઇસન ુ ર

ીજ નીચેથી તથા મીઠાખળ

ીજની નીચેથી તથા સાણં દ પોલીસ ચોક થી થોડા

ડર ીજ

ુ ર રોડ ઉપરથી તથા

ઉ માન ુ રા દરગાહ પાસેથી તથા પર મલ ગાડન ક.એફ.સી. ર ટોર ટ પાસેથી તથા
પાંજરાપોળ ચાર ર તા પાસેથી તથા લોગાડન પોલીસ ચોક પાસેથી તથા

બાવાડ

ુ હા ુ રા સમીરખાન

બં ગલાની આગળથી આ તમામ વાહનોની ચોર ઓ કરલાની હક કત જણાવેલ અને આ ચોર કરલ
તમામ બાઇકો આરોપી મોહમદરમ ન ઉફ શે ુ s/o ઐ ુ બભાઇ નાગોર નો એક બાઇકના

.૩૫૦૦/-

લેખે વેચાણ લેતો હતો અને આ મોહમદરમ ને અમોને આશર ૧૫ થી ૨૦ હ ર િપયા આપેલ છે
િપયા અમો બં ેએ મોજશોખમાં વાપર નાંખેલ છે.
બાદ મોહમદરમ ન ઉફ શે ુ s/o ઐ ુ બભાઇ નાગોર ની
આ સહ

ુ છપરછ કરતાં જણાવેલ ક,

દ તથા સા દ નાઓ તેમના મહો લામાં જ રહતા હોય તેઓને ઓળખે છે અને છે લા દોઢક

માસથી આ બં ે ઇસમો બાઇકો ચોર કર ને લાવતા હતા અને મને આપતા હતા
તેમને એક બાઇકના .૩૫૦૦/- આપતો હતો. આ બં ે ઇસમોને આજદ ન

ના બદલામાં

ુ ધી મ આશર ૧૫ થી ૨૦

હ ર િપયા આપેલ છે અને બાક ના િપયા આપવાના બાક છે . આ બં ે ઇસમોએ મને આજદ ન
૧૨ બાઇકો આપેલ હતા

ું
ુ ધી

બાઇકો મ તોડ નાં ખેલ છે.
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ઉપરોકત જ યાઓએ કરલ ચોર ઓ બાબતે તપાસ કરતાં નીચે

ુ જબના

ુ નાઓ

ન ધાયેલ છે .
1. સાણં દ પો. ટ.ફ. .ુ ર.નં.૮૧/૨૦૧૭ ઇપીકો કલમ ૩૭૯
2. એલીસ ીજ પો. ટ.ફ. .ુ ર.નં.૯૫/૨૦૧૭ ઇપીકો કલમ ૩૭૯
3. એલીસ ીજ પો. ટ.ફ. .ુ ર.નં.૯૬/૨૦૧૭ ઇપીકો કલમ ૩૭૯
4. એલીસ ીજ પો. ટ.ફ. .ુ ર.નં.૯૭/૨૦૧૭ ઇપીકો કલમ ૩૭૯
5. ઇસન ુ ર પો. ટ.ફ. .ુ ર.નં.૧૮૪/૨૦૧૭ ઇપીકો કલમ ૩૭૯
6. સોલા પો. ટ.ફ. .ુ ર.નં.૨૫૨/૨૦૧૭ ઇપીકો કલમ ૩૭૯
7. નવરં ગ ુ રા પો. ટ.ફ. .ુ ર.નં.૧૨૦/૨૦૧૭ ઇપીકો કલમ ૩૭૯
8. વ ા ુ ર પો. ટ.ફ. .ુ ર.નં.૨૦૪/૨૦૧૭ ઇપીકો કલમ ૩૭૯
9. પિ મ ર વેપો. ટ.ફ. .ુ ર.નં.૨૦૯/૨૦૧૭ ઇપીકો કલમ ૩૭૯
10.

જ
ુ રાત

ુ િનવસીટ પો. ટ.ફ. .ુ ર.નં.૧૦૧/૧૭ ઇપીકો કલમ ૩૭૯

11. નવરં ગ ુ રા પો. ટ.ફ. .ુ ર.નં.૧૨૬/૧૭ ઇપીકો ૩૭૯
12. વેજલ ુ ર પો. ટ.ફ. .ુ ર.નં.૧૭૧/૧૭ ઇપીકો કલમ ૩૭૯
તેમજ નીચે

ુ જબની જ યાઓએ ચોર કરલ બાઇકો બાબતે હાલમાં તપાસ ચા ુ ં છે

1. ઉ માન ુ રા દરગાહ પાસેથી એક એ ટ વાની ચોર કરલ
2. ઉ માન ુ રા દરગાહની પાછળના ભાગે બગીચા પાસેથી એક પેશન બાઇક
3.

પમ િસનેમા એ.એમ.ટ .એસ. બસ ટ ડની બા ુ માંથી એક સી.બી.ઝેડ મો.સા. ની ચોર કરલ.
આ કામે પકડાયેલ આરોપી સહ

દખાન

ુ નીરખાન પઠાણનો

ુ નાહ ત ઇિતહાસની

તપાસ કરતાં અગાઉ કલોલ, પાલડ , કાગડાપીઠ તેમજ કા ુ ુ ર ખાતે ઘરફોડ ચોરઓ કરલ છે
કાગડાપીઠ તેમજ કા ુ ુ ર પોલીસ

માં

ટશનમાં ઘરફોડ ચોર ના કામે પકડાયેલ છે અને હાલમાં પોતે

પોતાની પ ની નાઓની સાથે ઉપરો ત સરનામે રહ છે.
તા.૨૬/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ સીઆરપીસી કલમ ૪૧(૧)ડ

થી

ણેય આરોપીઓને આજરોજ

જ
ુ બ પકડ અટક કર એલીસ ીજ પોલીસ

ટશન તરફ મોકલી આપવા તજવીજ હાથ ધરલ છે .

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