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.૨૨/૧૧/૨૦૧૭

ુ ધવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામાં
આવેલ

શં સનીય/ન ધપા

કામગીર :-

સમાચાર યાદ નં.૨૩૪૧/૧૭

ુ જરાતના અલગ અલગ શહર તથા જ લાઓમાં તે મજ અ ય રા યોમાં સોના ચાંદ ની ુ કાનોમાંથી
નજર

ુ કવી દાગીના પડાવવાના, બકોમાં જઈ

પડાવવાના તે મજ ચેઈન ને ચ ગના
પાડ ૨૭ થી વ ુ

ાહકોની નજર

ુ કવી હાથ સફાઈ કર પૈસા

ુ નાઓઆચરતી મહારા ની ઈરાની ગગના સાગ રતને પકડ
ા ચ.

ુ નાઓનો ભેદ ઉકલતીઅમદાવાદ શહર ાઇમ

અમદાવાદ શહર તથા જલાઓમાં છે લા ઘણા સમયથીસોનાચાં દ ની
નજર

ુ કવી દાગીના પડાવવાના, બકોમાં

ાહકોની નજર

ચેઈન નેચ ગના બનાવોનો ઉપ વ વધી ગયેલ હોય આ
પોલીસ કિમ ર, ાઈમ
નાઓએ
ાઇમ

ા ચ, અમદાવાદ શહર તથા

ુ ચના આપેલ હોય

ુ ચના આધાર

ુ કાનો માં થી

ુ કવી હાથ સફાઈ કર પૈસા પડાવવાના તેમજ
ુ નાઓનો ભેદ ઉકલવા સા ુ ં ી

.ક.ભ સં ુ ત

ી દ પન ભ ન, નાયબ પોલીસ કિમ ર, ાઇમ

ાં ચ

ી ડો.રાજદ પિસહ ઝાલા,અિધક નાયબ પોલીસ કિમ ર,

ા ચ, અમદાવાદ શહર અને મદદનીશ પોલીસ કિમ ર ી સી.એન.રાજ ુ ત સાહબનાઓના માગદશન

હઠળ ઓટોર

ામાં પેસે જર બેસાડ ચોર / ું ટ તથા લાસ

ેક ગ થે ટ કોડના પો.ઇ સ. ી આર.એસ. ુ વેરા

નાઓના કોડના પો.સ.ઇ. ી ડ .બી.વાળા તથા પો.સ.ઈ. ી વાય.એમ.ગો હલનાઓએ આ દશામાં

ય નો હાથ

ધરલ અને છે લા ઘણા સમયથી શહર તથા જ લાઓમાં બનેલ બનાવો

ગે ઝીણવટ ુ વક તપાસ હાથ

ધરતાં રા ય બહારની કોઈ ગગ કાયરત હોવા ુ ં જણાઈ આવતાં તે દશામાં

ય નશીલ હતા.

આ દર યાન પો.સ.ઇ. ી ડ .બી.વાળા તથા પો.સ.ઈ. ી વાય.એમ.ગો હલ નાઓને
ખાનગી રાહ મળે લ ચોકકસ બાતમી હક કત આધાર નારોલ સકલ ખાતે ટાફના માણસો સાથે વોચ ગોઠવી
બ જ પ શર મોટર સાયકલ નં.MP 09 NA 7211 સાથે એક ઈસમ હા મીબેગ અકરમબેગ
ઉ.વ.૨૭ રહવાસી હાલ ગામ સધવા, ઈરાની કોલોની, જ.બડવાની, મ ય દશ
વૈજનાથ, ર વે ટશન પાસે, જ.બીડ, મહારા

સફાઈ કર નજર

ુ ળ રહવાસી પરલી,

નાને પકડ પાડલ.

આરોપીનો
પકડાયેલ આરોપી

તે બેગ (ઈરાની)

ુવ

ુ ના હત ઇિતહાસ

ણેક વષ અગાઉ લા ુ રમાં

ુ કવી રોકડ રકમની ચોર કરલ

ટટ બકમાં

ુ નામાંલા ુ ર ખાતે િશવા

ાહક પાસેથી હાથ

ચોક પાસે આવેલ પોલીસ

ટશનમાં પકડાયેલ છે.
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ુ જરાત રા યનાં અલગ-અલગ શહર તથા જ લાઓતેમજ રા ય બહારના
ુલ-૨૭ થી વ ુ

ુ નાઓનો ભેદ ઉકલાયો

પકડાયેલ આરોપીની ઝીણવટ ુ વક
મળ

ુ છપરછ તપાસ કરતાં તેણે પોતાના સાગ રતો સાથે

ુ જરાત રા યના અલગ અલગ શહર તથા જ લાઓમાં તેમજ

કાર આશર ૨૮

ટલા નીચે

ુ જબના

ુ જરાત બહારના અ ય રા યોમાં આ

ુ નાઓ આચરલ હોવાની ક ુ લાત કરલ છે.

(૧) ચારક માસ અગાઉ મોરબી ક લાની પાસે સોનીની ુ કાનમાં થી નજર

ુ કવી સોનાનાં મખાંન ં ગ-૫ ની

ચોર કરલ.
(૨)મોરબીમાં પે ોલપં પની બા ુ માં સોનીની

ુ કાનમાં સોનીની નજર

ુ કવી સોનાની વ ટ ઓ નં-૭
ગ ની

ચોર કરલ.
(૩)

મનગર ખાતે એક સોસાયટ માં એક બહનના ગળામાં થી સોનાની ચેઈનતોડલ.

(૪) વેરાવળ ખાતે શહરમાં અલગ અલગ બે જ યાઓએ બે બહનોના ગળામાં થી સોનાની બે ચેઈન તોડલ.
(૫)

ણેક માસ અગાઉ સવારના સમયે મોરબી ખાતે સોસાયટ માં એક લેડ ઝના ગળામાં થીસોનાની ચેઈન

તોડલ.
(૬) મોરબીમાં હાઈવેથી

દરના ભાગે એક લેડ ઝના ગળામાં થી સોનાની ચેઈન તોડલ.

(૭) ગાં ધીધામ ખાતે એક સોસાયટ માં લેડ ઝના ગળામાં થી સોનાની ચેઈન તોડલ.
(૮)
(૯)

મનગરમાં બે અલગ અલગ જ યાઓએ લેડ ઝોના ગળામાં થી સોનાની બે ચેઈનો તોડલ.
ુ નાગઢ ખાતે સવારના સમયે એક લેડ ઝના ગળામાં થી સોનાની ચેઈન તોડલ.

(૧૦)

ત ુ રમાં એક લેડ ઝના ગળામાં થીસોનાની ચેઈન તોડલ.

(૧૧) ઉપલેટામાં એક લેડ ઝના ગળામાં થી સોનાની ચેઈન તોડલ.
(૧૨) પોરબં દરશહરમાં એક લેડ ઝના ગળામાં થી સોનાની ચેઈન તોડલ.
(૧૩) આશર બે વષ અગાઉ લા ુ ર ટટ બક ઓફ ઈ ડયામાંથી

ાહક પાસેથી રોકડા ુ .૧૭,૦૦૦/-

કાઢ લીધેલા.
(૧૪) બે વષ અગાઉ બક ઓફ મહારા માં એક
(૧૫) બે વષ અગાઉ ઔરં ગાબાદ

ાહક પાસેથી ુ .૨૪,૦૦૦/-કાઢ લીધેલા.

લના ખાતે ICICI બકમાં

ાહક પાસેથી ુ .૨૫,૦૦૦/-કાઢલા.

(૧૬) અઢ વષ અગાઉ મહં ટા, ઝાલના પાસે ટટ બકમાં એક

ાહક પાસેથી ુ.૧૧,૦૦૦/-કાઢલા.

(૧૭) દોઢ બે વષ અગાઉ

ુ ર, પરવનીની પાસે બક ઓફ મહારા માં થી એક

ાહક પાસેથી ુ .૯,૦૦૦/-

કાઢ લીધેલા.
(૧૮) દોઢ બે વષ અગાઉ બ મત, ઈગોલી પાસે ટટ બકમાં એક
(૧૯) બે વષ અગાઉ નાં દડ ખાતે બક ઓફ પં
(૨૦) બે વષ અગાઉ

બમાં એક

ાહક પાસેથી ુ .૧૩,૦૦૦/-કાઢલા.

ાહકના ુ .૧૭,૦૦૦/-કાઢ લીધેલા.

લના પાસે શે ુ ખાતે ટટ બક ઓફ હ ાબાદમાં એક

ાહકના

ુ .૧૨,૦૦૦/-કાઢ

લીધેલા.
(૨૧)બે અઢ વષ અગાઉ ઉ માનાબાદ ખાતે બક ઓફ મહારા માં એક
(૨૨) બે અઢ વષ અગાઉ ઉ માનાબાદ ખાતે ભારસી બસ

ાહકના ુ .૯,૦૦૦/-કાઢ લીધેલા.

ટ ડની સામે આવેલ

ટટ બકમાં ાહકના

ુ .૧૧,૦૦૦/-કાઢ લીધેલા.
(૨૩) બે અઢ વષ અગાઉ પં ઢર ુ ર ખાતે કોટથી આગળ થોડ ુ ર ચોકની પાસે આવેલ ટટ બકમાં

ાહક
ના

ુ .૩૮,૦૦/- કાઢ લીધેલા.
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(૨૪) છ માસ અગાઉ મ ય દશ જ.ધાર ખાતે સોનીની

ુ કાનમાંથી ૬ થી ૭ જોડ સોનાનાં

મકાં ચોર

કરલ.
(૨૫) ૧૦ થી ૧૨ માસ અગાઉ મ ય દશ અલીરાજ ુ ર ખાતે ટટ બકમાં

ાહકના ુ.૩૮૦૦/-કાઢ લીધેલ.

(૨૬) એકાદ વષ અગાઉ મ ય દશ જ.ધાર પાસે માં ડવા ખાતે સોનીની ુ કાનમાંથી સોનાની વ ટ ઓ નં ગ-૨
ચોર કરલ.
(૨૭) ૧૨-૧૩ માસ અગાઉ મ ય દશ ધામ ુ ં ખાતે ટટ બકમાં એક

ાહકના

ુ .૨૪,૦૦૦/- કાઢ લીધેલ

હતા.
આરોપીની

ુ નો કરવાની પ ધિત

આ આરોપી પોતાના સાગ રતો સાથે પોતાના વતનમાં થી ુ
વાહનોમાં બેસી આવા

કારના

ુ નાઓને

હલર તથા ફોર

હલર

મ આપવા માટ લાન બનાવી નીકળતા હતા અને

લાન

ુ જબ તેઓ સોનીની ુ કાનમાં કામ કરવા માટ જતા તે વખતે પણ બે
બહારના ભાગે આ ુ બા ુ ઉભા રહ રક કરતા હતા અને
સોનીને વ ટ ,

મખાં િવગેર દાગીના બતાવવા ુ ં જણાવતા

દાગીના જોતી વખતે તેઓ સોનીની નજર
કોઈ

ણ જણા ુ કાનમાં જતા અને બાક ના

ુ કાનમાં થી સ તામાં નં ગ ખર દ કરતા તે પછ
થી સોની આ દાગીના બતાવતો હોય તે વખતે

ુ કવી દાગીના સેરવી લેતા હતા. આ ઉપરાં ત તેઓ બકોમાં જઈ

ાહક બકમાં થી પૈસા ઉપાડ ગણતો હોય યાર તેને બં ડલમાં

જણાવતા

થી

ુ લીકટ નોટ છે ચેક કર લો તેમ

ાહક તેની પાસેના પૈસા ુ ં બં ડલ ચેક કરવાના બહાનેતેઓને આપી દતો

બં ડલમાં થી એક બે નોટ કાઢ આ ુ લીકટ નોટ છે ચેક કરાવો તેમ
ુ કવી પૈસાના બં ડલમાં થી અ ુ ક નોટોકાઢ લેતાહતા. તેમજ

થી તેઓ પૈસાના

ાહકને જણાવતા અને

ાહકની નજર

યાર મોટર સાયકલ પર કામ કરવા જતા

યાર આ પકડાયેલ આરોપી મોટર સાયકલ ચલાવતો હતો અને તેનો સાગ રત પાછળ બેસી ચેઈન તોડતો
હતો.
આ આરોપીએ પોતાના સાગ રતો સાથે મળ આ િસવાય બી પણ આવા
ુ નાઓ આચરલ છે ક કમ? તેમજ તેઓની સાથે બી
સઘન

ુ છપરછ તપાસ ચા ુ હોય બી

પણ આવા

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

ુ નાઓનો ભેદ ઉકલાય તેવી સં ભાવનાછે .

હર યાણાના પાણીપત િવ તારમાં ટ ી ચાલકને ગન બતાવી, વીફટ ડ ઝાયર કારની
કરતી ટૉળક ના એક સાગર તને
ુ ટના

કારના

ું ટ

ુ ામાલની કાર સાથે પકડ લઈ,

ુ નાનો ભેદ ઉકલતી ાઇમ

ા ચ.

ગઈ તા.૧૪/૪/૧૭ ના રોજ દ હ ના ઉતમનગર િવ તાર ખાતેથી ચાર અ

યા

ઈસમોએ એક વીફટ ડ ઝાયર ટ ી પાણીપત હર યાણા જવા સા ુ ભાડથી મેળવેલ અને ર તામાં
પાણીપત મોડલ ટાઉન પોલીસ ટશન િવ તારમાં એકાં ત જ યાએ આ ચાર ઈસમોએ ટ ી ચાલકને
કનપ ી ઉપર િપ તોલ ધર દઈ, ટ ી ચાલક પાસેની રોકડ રકમ તથા મોબાઈલ ફોન-૨ તથા વીફટ
ડ ઝાયર કારની

ું ટ ચલાવી આરોપીઓએ ટ ી ચાલકને ર તામાં ઉતાર દઈ આરોપીઓ નાશી ગયેલ

મતલબની ટ ી ચાલકની ફર યાદ આધાર થાિનક મોડલ પોલીસ ટશન પાણીપત હર યાણા ખાતે
ું ટ વીથ આ સ
િસ

ુ જબનો

ુ હો ર

ટર થવા પામેલ અને

-તે સમયે આ બનાવ લોકલ મીડ યામાં

થવા પામેલ.
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અમદાવાદ શહર પોલીસ કિમ ર
કિમ ર ી

ી એ.ક.િસઘ, તથા ાઈમ

.ક.ભ તથા નાયબ પોલીસ કિમ ર

ી દપન ભ ન તથા એ.સી.પી.

ઝાલા નાઓએ અમદાવાદ શહરમાં બની રહલ

ું ટ તથા ઘરફોડ અને ચોર

ુ હાઓ શોધી કાઢવા તેમજ અ ય રા યોમાં આ

કારના

ુ હાઓમાં સં ડોવાયેલ ઈસમો

ગેની શ

ી ડો.રાજ દપિસહ
વા િમ કત સં બધી

ુ હાઓ આચર અમદાવાદ શહરમાં

આવતા આરોપીઓ ઉપર વોચ રાખી આવા ઈસમોને શોધી કાઢવા સા ુ
કારના

ા ચના સં ુ ત પોલીસ

તા બાબતે

ાઈમ

ુ ચના આપેલ હોય, આ

ા ચની અલગ-અલગ ટ મો

કાયરત હતી અને અમદાવાદ શહરની ચાર તરફ આવેલ ટોલ નાકાઓ ના સી.સી.ટ વી ટઝ સહ તની
ઝીણામાં-ઝીણી માહ તી એક

કરવામાં આવી રહલ હતી.

આ દર યાન તા.૨૧/૧૧/૧૭ ના રોજ
.એન.ચાવડા તથા પો.સ.ઈ. ી એ.પી.ચૌધર

ાઈમ

ા ચના પોલીસ ઈ સપેકટર ી

તથા પો.સ.ઈ. ી

.એન.ગો વામી તથા તેઓની

ટ મના ટાફના માણસો પે ોલ ગમાં હતા, તે દર યાન ટાફના માણસો હ.કો સ. મહ િસહ વે ુ ભા
તથા પો.કો સ.સં જય અભેિસહ નાઓને મળે લ ચોક સ અને સચોટ બાતમી હક કત આધાર,
ચાણ

ુ ર આર.સી.ટકનીકલ રોડ,

લ છા

રબાર (મારવાડ ) ઉ.વ.૨૬ રહ.ગામ ટ ટોપ તા.સાં ચોર

ક

ની નં બર વગરની

ે

સં ગ પાટ લોટ ચાર ર તા ખાતેથી આરોપી વરજ ં ગારામ

વા રં ગની વી ટ ડ ઝાયર કાર

ની લેટો કાઢ નાખેલ હાલતમાં મળ આવતા

નો એ

લઈ

આરોપીને

ુ જબ અટક કરવામાં આવેલ.

કરલ કારમાં ર .નં બર તથા તેના એ

કારની ઓળખ થાય તેવા

ન નં બર તથા ચેસીસ નં બર

ક . ુ.૫,૦૦,૦૦૦/- ની કાર ક

તા.૨૧/૧૧/૧૭ ના રોજ સી.આર.પી.સી.કલમ ૪૧(૧)ડ
આ ક

.ઝાલોર રાજ થાન નાને તેના

ન નં બર તથા ચેસીસ નં બર

ુ રાવાઓ નો આરોપીઓએ નાશ કર દધેલ

વા

થી આ કાર મા ુ તીના

ઓથોરાઈઝ ડ લસ પાસે મોકલી તેની ખરાઈ કરતા આ કારનો અસલ ર .નં- DL2CAU6119 નો
હોવા ુ જણાઈ આવેલ.

આધાર આગળની તપાસ કરતા આ ક

કાર ઉપરો ત પાણીપત પો. ટ.ના

ું ટના

ુ હામાં ગયેલ

લીધેલ મા ુ તી વીફટ ડ ઝાયર

ુ ામાલની હોવા ુ જણાઈ આ
વતા આ

બાબતે મોડલ ટાઉન પો. ટ. પાણીપત નો સં પક કર આરોપી તથા

ુ ામાલ

હર યાણા પોલીસને

સોપવા તજવીજ કરવામાં આવેલ છે.
આરોપીનો
આરોપી વરજ ં ગારામ લ છા

ુ હાહ ત ઈિતહાસ

રબાર નાનો અગાઉ

ણેક વષ પહલા ખં ભાળ યા

પો. ટ. ખાતે તેમજ બે-વષ અગાઉ રાજકોટ શહરના ‘એ’ ડ વીઝન પોલીસ ટશનમાં
કસોમાં પકડાઈ

લીશ દા ના

ુ કલ છે.
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ુ ર ા સે ુ રથ:
મેઘાણીનગર પોલીસ

ટશન િવ તારમાં

મેઘાણીનગર પોલીસ ટશન િવ તારમાં નાગર કોને

ુ ર ા સે ુ રથ ુ ં આયોજન કર,

ુ ર ા બાબતે માગદશન આપવામાં આ

ુ હ. ુ

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