જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૮

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામાં
આવેલ

શં સનીય/ન ધપા

કામગીર :-

સમાચાર યાદ નં.૧૬૩/૧૮

એક મ હના પહલા શાહ બાગ માં એકટ વા ચાલકને બાઇકથી ટ ર માર પાડ દઇ એકટ વા
તથા રોકડ રકમની

ુ ં ટ કરનાર એક તડ પાર ઇસમ સહ ત ટોળક ના છ ઇસમોને ઝડપી પાડ

સાત વષ પહલા ફોર હ લ ગાડ માં પેસે જર બેસાડ ૨૨ તોલા દા ગનાઓની ચોર તથા
ચારક વષ પહલા કા ુ ુ રસકલ થી ઓટો ર ા માં પેસે જર બેસાડ સાત લાખ િપયા રોકડની
ચોર તથા ચેન ને ચ ગ અને ચીલઝડપ સહ તના ૧૧
અમદાવાદ શહર

ાઇમ

ુ હાઓનો ભેદ ઉકલતી ાઇમ

ા ચનાં સં ુ કત પોલીસ કિમ ર ી .ક.ભ

નાયબ પોલીસ કિમ ર ી દ પન ભ ન તથા અિધક નાયબ પોલીસ કિમ ર
નાઓએ અમદાવાદ શહર િવ તારમાં પેસે જર
શોધી કાઢવા સા ુ
ઇ પેકટર

ાઇમ

ું ટ તથા ચેન નેચ ગ ના

ાં ચના અિધકાર ઓને

ા ચ

ુ ચના આપેલ.

તથા

ી ડો. રાજ દપિસહ ઝાલા
ુ હાઓ કરતા આરોપીઓને

અ ુ સધાને

ી બી.પી.રો યા, તથા પોલીસ સબ ઇ પેકટર ી એસ. . ડ

ાઇમ

ાં ચના પોલીસ

તથા સી.બી.ચૌધર તથા

ી એસ.બી.દસાઇ તથા ટા નાં માણસો ને મળે લ બાતમી હ કકત આધાર આરોપીઓ (૧) અ

ુલ

રઝાક ઉફ ભૈ ુ S/O મોહમદ ઇ માઇલ શેખ ઉવ.૪૨ રહ. બા ુ ભાઇ લ ા વાળાની ચાલી, કોટની રાં ગ,
કા ુ ુ ર, અમદાવાદ શહર નં.(૨) આિસફ ઉફ અલગસે ઉફ ટાં પા S/O
ઉવ.૨૭ રહ. હાલ:- મ.નં.૫, રો-હાઉસ, પોટસ કો લે

તમભાઇ અમીરભાઇ શેખ

સામે, અમદાવાદ દરવા , ન ડયાદ, તથા

લોક નં.૭૦, મ નં.૨૨૨૪, સદભાવનાનગર, વટવા ર વે ોસ ગ પાસે, વટવા અમદાવાદ શહર નં.(૩)
સલમાન ઉફ ચટ S/O

ુ રમોહમદ મં ગતીભાઇ ઘાં ચી ઉવ.૨૨ રહ. અ

ુ લશેઠની ચાલી,

ટવાડા,

સરસ ુ ર, અમદાવાદ શહર તથા નં.(૪) સમીર S/O અ લમ ઇ ાહ મ પઠાણ ઉવ.૪૦ રહ. હાલ:બળદવભાઇની ચાલી, હ ુ માન ટકરા, કનાલ પાસે, સોનીની ચાલી, ઓઢવ, અમદાવાદ શહર તથા
નં.(૫) શાહ ખ S/O ફક ુ દ ન ઘાં ચી ઉવ.૨૫ રહ. અ
શહર તથા નં.(૬) િસકંદર S/O જમાલભાઇ

ુ રાભાઇ

ુ લ શેઠની ચાલી,

ટવાડા, સરસ ુ ર, અમદાવાદ

તે ઝે ુ ઉવ.૩૦ રહ.

ુ સરા ુ લે , માઝ-૨ ની

બા ુ માં, કનાલ પાછળ, ફતેવાડ , અમદાવાદ શહર નાઓને તા.૨૩/૦૧/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૨/૩૦
વાગે અમ ુ ુ રા કા ુ ુ ર જ છે ડા પાસેથી ઝડપી પાડલ છે .
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ઉપરોકત આરોપીઓની
ભૈ ુ ટૉળક નો

ુ ય

ુ છપરછ કરતાં આરોપી નં.(૧) અ

ુ લ રઝાક ઉફ

ુ ાધાર છે તેમજ આરોપી નં
.(૨) આિસફ ઉફ અલગસે નાનો અમદાવાદ શહર

માં થી તડ પાર કરવામા આવેલ છે. તેમજ તમામ આરોપીઓ અગાઉ ઓટો ર ા માં પેસે જર બેસાડ
તેમના સામાનમાં થી રોકડ તથા કમતી દરદા ગનોઆ ચોર કરવાના તથા હિથયાર તથા મારામાર ના
અનેક

ુ હાઓમાં પકડાયેલ છે. તેમજ ઉપરોકત આરોપીઓ પૈક આરોપી નં.(૨) અને આરોપી નં.(૪)

નાઓ અમદાવાદ શહર તથા વડોદરા શહર તથા આણં દ ખાતે ચેન નેચ ગ અને મો.ફોન ની ચીલ
ઝડપ કરલ હોવા ુ ં જણાવેલ છે.
ડ ટકટ થયેલ

ુ હાઓ

(૧) એકાદ મ હના પહલા ઉપરોકત આરોપીઓ પૈક અ

ુ લ રઝાક ઉફ ભૈ ુ તથા તથા સલમાન ચેટ

તથા આિસફ અલગસે તથા સમીર પઠાણ નાઓએ મા ુ ુ રા બ રમાં એક ક રયાણાના વેપાર ની રક
કરલ

વેપાર એ તેમની સામે એકટ વા મા

પછ ન

કરલ લાન

ુ કલ

થી તેમને

ુ જબ બધા ભેગા થયેલ અને રાિ ના

કરલ વેપાર નો પીછો કર ઇદગાહ

ું ટવા ુ ં ન

કરલ અને બે

ણ દવસ

ઠક વાગે મા ુ ુ રા બ ર માં જઇ રક

જ થી આગળ એકટ વા ચલાવતા વેપાર ને ટ ર માર નીચે

પાડ વેપાર ની એકટ વા લઇ નાસી ગયેલ અને આગળ જઇ ડક માં થી િપયા એક લાખ ને ુ હ ર
કાઢ લઇ એકટ વા યાં છોડ દ ધેલ
(૨) સને ૨૦૧૪ માં ઉપરોકત આરોપીઓ પૈક અ

ુ લ રઝાક ઉફ ભૈ ુ તથા િસકંદર ઝે ુ તથા આિસફ

ઉફ અલગસે શેખ નાઓ ભાડાની ઝાયલો ગાડ ભાડ લઇને ગાં ધીનગર ખાતે ગયેલ
ને ગાડ માં બેસાડ િસકંદર ઝે ુ એ નજર

ુ કવી ચોર

યાં એક પેસે જર

પીથી પેસે જર ની બેગમાં થી ૨૨ તોલા

ટલા

દા ગનાઓ કાઢ લીધેલ
(૩) સને ૨૦૧૧ માં આરોપીઓ અ

ુ લ રઝાક ઉફ ભૈ ુ તથા િસકંદર ઝે ુ નાઓએ તેના બી

સાગ રતો સાથે કા ુ ુ ર સકલ પાસેથી ઓટો ર ા માં એક પેસે જર બેસાડ નજર
તેમની બેગમાં થી રોકડા િપયા સાત લાખ કાઢ લીધેલ અને સારં ગ ુ ર
(૪) આજથી
જમાલ ુ ર

ણ ચાર મ હના પહલા આરોપીઓ અ

ુ કવી ચોર

પીથી

જ પાસે ઉતાર દ ધેલ

ુ લ રઝાક તથા શાહ ખ, સલમાન ચટ નાઓએ

લબ રમાં એક વેપાર ની રક કરલ અને તે વેપાર જમાલ ુ ર

જ

ુ ખાર બાબાની

દરગાહમાં નમાઝ પઢવા જતા દરગાહ પાસે પાક કરલ એકટ વા ઓટો ર ા થી ધ ો માર આગળ લઇ
જઇ એકટ વાની ડક માં થી રોકડા િપયા ૬૫ હ ર ની ચોર કરલ
(૫) આજથી દોઢક મ હના પહલા આિસફ ઉફ અલગસે અને સમીર પઠાણે વડોદરા ગડા સકલ પાસે
સાં જના છએક વાગે ચા ુ બાઇક એકટ વા ચલાવતા બહનનો ચેન તોડ નાસી ગયેલ અને તેજ રોડ
ઉપર થોડ આગળ

ચા ુ બાઇક એક ભાઇ ચાલતા જતા હતા તેમનો ઓપો કંપનીનો મો.ફોન ની

ચીલઝડપ કરલ
(૮) ઉપરોકત બનાવના છએક દવસ બાદ આિસફ અને સમીર પઠાણે અમદાવાદ ઇસન ુ ર
સાં જના સાડા સાતેક વા યાના

જ ઉપર

ુ માર ચા ુ બાઇક એકટ વા ઉપર પાછળ બેસેલ બહનના ગળામાં

પહરલ ચેન તોડ નાસી ગયેલ
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(૯) ઉપરોકત બનાવના બે

ણ દવસ પછ સાં જના પાં ચેક વા યાના

વડોદરા ર વે ટશન પાસે આવેલ
(૧૦) ઉપરોકત બનાવના બે

ુ મારઆિસફ અને સમીર પઠાણે

ડર જ આગળ રોડ ઉપર બે મોબાઇલ ફોન ની ચીલઝડપ કરલ

ણ દવસ પછ આિસફ અને સમીર પઠાણે આણં દ નવા એસ.ટ .ડપો

પાસે રોડ ઉપર સાયકલ સવાર એક ભાઇના મોબાઇલ ફોનની ચીલ ઝડપ કરલ
(૧૧) દસેક દવસ પહલા આિસફ અને સમીર પઠાણે નારોલ શાહવાડ

.આઇ.ડ .સી િવ તારમાં એક

રાહદાર ના મોબાઇલ ફોન ની ચીલ ઝડપ કરલ.
આમ ઉપરોકત આરોપીઓ એક એકબી
પેસે જરોના સામાનમાં થી દર-દાગીનાઓ તથા રોકડની ચોર તેમજ ચેન
ચીલ ઝડપ કરલ હોવા ુ ં જણાવેલ
કરતા પ સર મો.સા મળ
આમ સદર

સાથે મળ ઉપરોકત

ું ટ,

નેચ ગ અને મો.ફોન ના

પૈક ચીલઝડપ કરલ મો.ફોન નં ગ-૫ તથા

ુ હામાં ઉપયોગ

ુ લે ક. . ૭૧,૦૦૦/- સાથે ઉપરોકત તમામ ઇસમોને ઝડપી લીધેલ છે .

ુ હામા સં ડોવાયેલ આરોપીઓને ઉપરોકત પોલીસ ટશના

ુ હાઓમા સોપવા તજવીજ

કરવામા આવેલ છે .

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