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.૧૧/૦૯/૨૦૧૭ સોમવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામાં
આવે લ

શં સનીય/ન ધપા

કામગીર :-

સમાચાર યાદ નં.૧૮૩૪/૧૭

અમદાવાદ શહરના બ ુ માળ કોમશ યલ કો પલે માંની ુ કાનોના શટર તોડ ચોર કરતી
ટોળક ના

ણ ઈસમોને પકડ લઈ અને ક ચોર ના

ુ હાઓનો ભેદ ઉકલતી ાઈમ ા ચ

અમદાવાદ શહરમાં બની રહલ ઘરફોડ ચોર
મે.પોલીસ કિમ ર સાહબ અમદાવાદ શહર નાઓએ કરલ
કિમ ર
તથા

ાઇમ ા ચ, નાઓની

ુ ચના આધાર

ગેના

ુ નાઓ શોધી કાઢવા સા ુ

ુ ચના આધાર

ી .ક. ભ સં ુ કત પોલીસ

ી દ પન ભ ન, નાયબ પોલીસ કિમ ર,

ી, ડો.રાજદ પિસહ ઝાલા, મદદનીશ પોલીસ કિમ ર,

અ ેની શાખાના પો.સ.ઈ. ી સી.બી.ચૌધર તથા પો.સ.ઈ. ી

ાઈમ ા ચ

ાઈમ ા ચ નાઓના માગ દશન આધાર
.એન.ગો વામી તથા ટાફના માણસો

તથા આનં દનગર પો. ટ.ના પો.ઇ. ી ડાં ગરવાલા તથા તેઓના ટાફના માણસો સાથે મળ આરોપીઓ
(૧) અમીત ઉફ યામ સ/ઓ નિવનચં

દર

(સાપર યા) ઉ.વ.૪૧ રહ. મ.નં. ૨ પામ ીન સોસાયટ

ગીર શભાઈ ચાવડાના મકાનમા આજવા વાઘોડ યા ર ગરોડ વડોદરા (૨) નયન ઉફ કમલેશ સ/ઓ
િવણચં
(૩)

કનૈયા ( ાહમણ) ઉ.વ. ૪૪ રહ. એ/૨૪ સતેજ હો સ વટવા ગામડ નવા વટવા અમદાવાદ
નેશ ઉફ

ગો સ/ઓ ગોરધનભાઈ રાઠોડ ઉ.વ. ૨૮ રહ. ગામ સામરખા રોહ તવાસ

તા .આણં દ નાઓ પાસેથી િસ વર રં ગની ધા ુ નો વાસણનો સેટ નં ગ
-૧ તથા ખાતર યા નં ગ-૩ તથા
લેપટોપ નં ગ-૨ મળ

ુ લ ક. .૧૬,૫૦૦/ ના

ુ ામાલ સાથે મળ આવતાં

ુ ામાલ ક

કરવામાં

આવેલ છે અને આરોપીઓને તા.૮/૯/૨૦૧૭ ના કલાક: ૧૭/૦૦ વાગે સી.આર.પી.સી. ૪૧(૧)(ડ )
ુ જબ પકડ અટક કરવામાં આવેલ.
આરોપીઓ પાસેથી મળ આવેલ
બેએક વષમાં

ુ ામાલ બાબતે તેઓની

ુ છપરછ કરતા છે લા

ણેય આરોપીઓએ અલગ-અલગ જોડ બનાવી તેમજ અલગ-અલગ સમયે અમદાવાદ

શહર િવ તારમાં આવેલ બ ુ માળ કોમશ યલ કો પલે માં ની

ુ કાનોના તાળા અગર શટરો ખાતર યા

વડ તોડ રોકડ રકમ, મોબાઈલ ફોન, કમેરા તથા લેપટોપની ચોર ઓ કરલ હોવાની ક ુ લાત કરલ.
આધાર તપાસ કરતાં અમદાવાદ શહરના નીચે

ુ જબના ઘરફોડ ચોર ના

ુ નઓ
ા ડ ટકટ થવા પામેલ

છે .
(૧) આનં દગર પો. ટ. િવ તારમાં એટલા ટ સ નામના કો પલે ના સાતમા માળે આવેલ એક
ઓ ફસમાં થી લેપટોપ નં ગ-૬ મળ ક. . ૧,૫૦,૦૦૦/-ની મ ાની ચોર કરલ.
હાલ કબ

પૈક બે લેપટોપ

કરલ છે .
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(૨) આનં દગર પો. ટ. િવ તારમાં એસ. .હાઈવે ઉપર આવેલ સપથ-૪ કો પલે ના આઠમા માળે
આવેલ ઓ ફસમાં થી રોકડ

િપયા . ૧૦,૦૦૦/- તથા િસ વર રં ગની ધા ુ ના સેટ મળ

૧૧,૫૦૦/-ની મ ાની ચોર કરલ.

પૈક િસ વર રં ગની ધા ુ ના સેટ-૧ હાલ કબ

(૩) સેટલાઈટ પો. ટ. િવ તારમાં િશરોમણી કો પલે

ના

ી

ક. .

કરલ છે .

માળે ુ કાનમાં થી . ૧,૫૦,૦૦૦/- ની

ચોર કરલ.
(૪) વ ા ુ ર પો. ટ. િવ તારમાં િમલેનીયમ લાઝામાં આવેલ ચોથા માળે એક કલાસીસની ઓ ફસમાં થી
રોકડા .૬૦,૦૦૦/-ની ચોર કરલી.
(૫) સેટલાઈટ પો. ટ. િવ તારમાં ટાર બ ર સામે આવેલ અ ભ ી કો પલે મા એક

ુ ડ યો ુ તા

તોડ તેમાથી એક કમેરો તથા મોબાઈલ ફોન મળ ક. . ૫૫૦૦૦/-ની મતાની ચોર કરલ.
(૬) વ ા ુ ર પો. ટ. િવ તારમાં સાથક

વેર કો પલે માથી ૨ લેપટોપ ક.

૫૦,૦૦૦/-ની મતાની

ચોર કરલ.
(૭) ઈસન ુ ર પો. ટ. િવ તારમાં આવકાર હોલ પાસે ગીર રાજ ટનામે ટ બનં-૨ માં આવેલ અ ુ લ
કોનર પાસે ુ કાનમાં થી રોકડ .૨૨,૦૦૦/-ની મતાની ચોર કરલ.
ુ નાની એમ.ઓ.
આરોપીઓ રા ીના સમયે બં ધ
નાખી

ુ કાનમાં

ુ કાનોને મારલ શટરના તાળાને સ ળયા

વા ખાતર યા વડ તોડ

ુ સી જઈ રોકડ રકમ, મોબાઈલ ફોન, કમેરા તથા લેપટોપની ચોર ઓ કરવાની

એમ.ઓ. ધરાવે છે .
આરોપીઓનો
(૧) આરોપી અમીત દર
લમાં હતો

ુ નાહ ત

ુ વ ઈિતહાસ

અગાઉ વડોદારામાં ૨૦૦૩ માં ઘરફોડ ચોર તેમજ હથીયારના

દર યાન વષ ૨૦૦૪ માં ભ ચ ખાતે પોલીસ

તેણે વડોદરામાં બં ગાળ તથા મરાઠ

ુ વકો સાથે મળ

તેને આ
સ

ુ નાઓમાં ૧૭ વષની સ ઓ થયેલી

માચ-૨૦૧૫ મા વડોદરા ખાતે ઘરફોડ ચોર ના પાં ચ
ચોર ના

ુ નામાં પકડાયેલ આ પછ ૨૦૧૬ માં િ
ુ નામાં પકડાયેલ

કસમાં

ુ નાઓ કરલ
. યારબાદ આ

લમા હતો. યારબાદ વષ ૨૦૦૭ માં

ગે તેણે હાઈકોટમાં અપીલ કરતા વષ ૨૦૧૫ માં

ુ ર થઈ જતાં તા.૩૧/૧/૨૦૧૫ ના રોજ વડોદરા ખાતેથી

ચોર ના-૧

તામાં થી ભાગી ગયેલ. અને તે પછ

ું ટ તેમજ ધાડના

ુ નાઓમાં ૨૦૦૪ના વષમાં જ પકડાઈ જતા યારથી વડોદરા

ુ નામાં

લ

ુ કત થયેલ હતો આ પછ તે

ુ નાઓમાં પકડાયેલ તેમજ આણં દમાં ર

ા

મહ નામાં વ ા ુ ર પો. ટ. ખાતેના બે લેપટોપ

લમા જતા વષ ૨૦૧૬ ના ૧૧ મા મ હનામા

મીન પર

ટલ છે .
(૨) આરોપી નયન ઉફ કમલેશ કનૈયાનાનો
નવરં ગ ુ રા, નારણ ુ રા તથા

અગાઉ ચારક વષ પહલા અમદાવાદ શહરમાં

એલીસ ીજ પોલીસ

ટશન િવ તારની

ચોર કરવાના-૨૧

ટલા

ુ નાઓમા પકડાયેલ છે.
(૩) આરોપી

નેશ ઉફ

ગો રાઠોડ નાનો અગાઉ આણં દ ખાતે બાઈક ચોર ના-૩

ુ નાઓમાં

પકડાયેલ છે .
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અમદાવાદ શહર િવ તારમાં ુ હ લર ઉપર જતા દં પતીઓ પૈક પાછળ બેઠલ

ીઓને ટાગટ

બનાવી તે ઓના ગળામાંથી ચેઇન ને ચીગ કરતા એક ઇસમને પ સર મોટર સાયકલ તે મજ
સોનાની બે ચેઇન સાથે ઝડપી પાડતી અમદાવાદ શહર ાઈમ
અમદાવાદ શહર િવ તારમાં કાયદો યવ થાની
ને ચગના

ુ હાઓ શોધી કાઢવા સા

સાહબ નાઓએ આપેલ

ી ક.ડ . ડ

તેમજ અટકાવવા સા

સં ુ ત પોલીસ કિમ ર

ી .ક.ભ

ી દ પન ભ ન સાહબ તથા

ી ડો.રાજદ પિસહ ઝાલા સાહબ નાઓના માગદશન હઠળ એ ટ

વોડના પોલીસ ઈ સપે ટર
પો.સ.ઇ.

ળવણી રહ તેમજ શહરમાં બનતા ચેઈન

ુ ચના અ ુ સાર નાયબ પોલીસ કિમ ર

મદદનીશ પોલીસ કિમ ર

ા ચ

ી પી. .સરવૈયા તથા પોલીસ સબ ઈ સપે ટર

ોપટ

ી બી.એચ.કોરોટ તથા

નાઓ ટાફના માણસો સાથે અમદાવાદ શહર િવ તારમાં પે ોલ ગમાં હતા

દરિમયાન મળે લ બાતમી હક કત આધાર અમદાવાદ શહરના દર યા ુ ર િવ તારનાં જોડન રોડ પરનાં
ેમ દરવા

પાસે

હરમાંથી આરોપી મોહમદ ઇલીયાસ ઉફ ગાં ધી S/O અ

ુ લસ ાર યા ુ બ મા ટર

તે શેખ ઉ.વ.૩૩ રહ,ઘરનં.૩૩૪૯, નગીનાપોળ, તં ુ ચોક ની સામે, દર યા ુ ર અમદાવાદ નાને બે
સોનાની ચેઈન

ુલ

ક. ુ .૪૦,૦૦૦/- મળ

ક. .૬૧,૬૩૫ /- તથા બ જ પ સર મો.સાયકલ નં. GJ-21-AG-5158
ુલ ક. .૧,૦૧,૬૩૫ /- ના

ુ ામાલ સાથે ઝડપી પાડ તેને અટક કર કાયદસર

કાયવાહ કરલ છે .
ઉપરો ત આરોપીની સઘન
ગાં ધી નાએ પોતાના સાથીદાર

ઈરફાન પી ુ ભાઈ શેખ રહ. કાઝી મહો લા પોપટ યાવાડ દર યા ુ ર

અમદાવાદ તથા શાહનવાજખાન ઉફ
મો.સાય લના
આજ દન

ુ છપરછ કરતા આરોપી મોહમદ ઇલીયાસ ઉફ

ણીયો S/O

ુ ુ ફખાન પઠાણ નાઓની સાથે મળ , કબ

કરલ

પણ આરોપી ઈરફાન પી ુ ભાઈ શેખ નાએ નવરં ગ ુ રા િવ તારમાં થી ચોર કર લઇ

ુ ધી ુલ-૮ ચેઇન ને ચગ કરલાની ક ુ લાત કરલ હોય

માં શાહ બાગ પો. ટશન ખાતે-૧,

વ ા ુ ર પો. ટશન ખાતે-૧, વાડજ પો. ટશન ખાતે-૧, બા ુ નગર પો. ટશન ખાતે-૧ દાખલ થયેલ
ુ હાઓનો ભેદ ઉકલાય છે. તેમજ નવરં ગ ુ રા પો. ટશન ખાતે દાખલ થયેલ મો.સા. ચોર ના -૧,
ુ હાનો ભેદ ઉકલાય છે અને

ને વ ુ તપાસ પોલીસ સબ ઇ સ.

ી બી.એચ.કોરોટ નાઓ ચલાવી

રહલ છે .
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સરદારનગર પોલીસ ટશનઃ

(૧)

(૨)

4

.આઇ.ડ .સી.વટવા પોલીસ ટશનઃ
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ુ ર ા સે ુ રથ:
ુ જરાત
કર ,
આ

ુ જરાત

ુ િનવસ ટ પોલીસ ટશન િવ તારમાં

ુ િનવસ ટ પોલીસ ટશન િવ તારમાં નાગર કોને

ુ ર ા સે ુ રથ ુ ં આયોજન

ુ ર ા બાબતે માગદશન આપવામાં

ુ હ .ુ

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