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.૧૨/૦૩/૨૦૧૮ સોમવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામાં
આવેલ

શં સનીય/ન ધપા

કામગીર :-

સમાચાર યાદ નં.૪૯૩/૧૮

ફોર હ લ ગાડ માંથી બેગ ઉઠાંતર કરતી ગગના એક ઇસમને પાટણ

લામાં ફોર હ લ ગાડ માંથી

રોકડા િપયા ભરલ બેગની ઉઠાંતર કરવામાં ઉપયોગમાં લીધેલ હો ડા મો.સા સાથે ઝડપી પાડતી
ાઇમ

ા ચ,
અમદાવાદ શહર

ાઇમ

ા ચનાં સં ુ કત પોલીસ કિમ ર ી

નાયબ પોલીસ કિમ ર ી દ પન ભ ન તથા અિધક નાયબ પોલીસ કિમ ર
નાઓએ અમદાવાદ શહર તથા

ુ જરાત રા યમાં

ુ દા

ાઇમ

ઇ પેકટર

ી

ાં ચના અિધકાર ઓને

બી.પી.રો યા,

તથા

ુ ચના આપેલ.

પોસઇ ી

તથા

ી ડો. રાજ દપિસહ ઝાલા

ુ દા શહરોમાં ફોર હ લ ગાડ ઓમાં થી રોકડા

િપયા ક દરદા ગનાઓ ભરલ બેગોની ચોર ના બનાવો સં બઘી
કાઢવા સા ુ

.ક.ભ

ુ હાઓ કરતા આરોપીઓને શોધી
અ ુ સધાને

એસ. . ડ

તથા

ાઇમ
ી

ાં ચના પોલીસ

એસ.બી.દસાઇ

ી

આઇ.એસ.રબાર તથા ટા નાં માણસો ને મળે લ બાતમી હ કકત આધાર આરોપી લ મણ S/O ૃ ણા
રતનવેલ

તે આચાર ઉ.વ.૫૨ રહ. હાલ:- કકાડ વાસ, માતા ના મં દર પાસે, ુ બેરનગર, નરોડા-

પા ટયા અમદાવાદ શહર તથા મ.નં.૨૨૦, હ ુ માન મં દર, પ રસર, બાં

ા પાડા, અમરનાથ પિ મ,

તા.અમરનાથ

.વે ુ ર તમીલના ુ નાઓને

. ઠાણે, મહારા

ુ ળગામ:- પો ુ ર, તા. કાટપાડ વે ુ ર,

તા.૧૦/૦૩/૨૦૧૮ નારોજ અટક કરવામા આવેલ છે .
વીસેક દવસ પહલા પાટણ શહરમાં ફોર હ લ ગાડ માં થી રોકડા િપયા ભરલ
બેગની ઉઠાં તર કરલ ઇસમોની સીસી.ટ વી ટજ આધાર તપાસ કરવામાં આવતા સદર ચોર કરનાર
ઇસમોએ હો ડા સાઇન મો.સા નં. GJ-01-EY-4136 નો ઉપયોગ કરવા ુ ં જણાતા
મા લક

ગે તપાસ કરતા મો.સા ખર દનાર ઇસમ અમદાવાદ

હોવાની હક કત મળતા અ ે
મહારા , ઠાણે
હોય
ઇસમો

ાઇમ ા ચ ની કચેર ખાતે લાવી

આધાર મો.સા ના

ુ બેરનગર કકાડ વાસ ખાતે રહતો
ુ છપરછ કરતા પોતે તેની પ ન સાથે

લાનાં અમરનાથ માં રહ છે અને કપડાના વેપાર ધં ધા અથ અમદાવાદ આવતો જતો

ુ બેરનગર કકાડ વાસમાં ભાડ મકાન રાખીને રહતો હતો અને મહારા

ના અમરનાથ ખાતેના

ુ જરાત રા યમાં તેમજ અમદાવાદ શહરમાં ફોર હ લ ગાડ ઓમાં થી ક બાઇકોમાં થી બેગની

ઉઠાં તર કરવા આવતા હોય તેઓને મો.સા ની જ ર પડતી હોય પોતા ુ ં મો.સા આપી કિમશન મેળવતો
હતો અને વીસેક દવસ પહલા પાટણ શહરમાં ફોર હ લ ગાડ માં થી રોકડા િપયા ભરલ બેગની ચોર
કરવા માટ પોતા ુ ં મો.સા આપી

ણ હ ર િપયા કિમશન મેળવેલ

ખાતે જતા રહલ છે અને પોતે તેના નામ સરનામા નહ
01-EY-4136 ની ક

ઇસમો ચોર કર ને મહારા

ણતો હોવા ુ ં જણાવતા હો ડા મો.સા નં. GJ-

કરવામાં આવેલ અને સદર ઇસમને અટક કર પાટણ એ ડવીઝન પોલીસ

ટશન માં સ પવામાં આવેલ છે

1

નોકર ના થળે અવર જવાર કરવા નારાયણી હો પીટલમાંથી એકસેસ મો.સા ચોર કરનાર ઇસમને
ઝડપી પાડતી ાઇમ

ા ચ
અમદાવાદ શહર

ા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

ાઇમ

ાં ચના અિધકાર ઓને

ી ડો. રાજ દપિસહ ઝાલા

ુ ટના અનડ ટક ુ હાઓમા સં ડોવાયેલ
ુ ચના આપેલ.

અ ુ સધાને

ાઇમ

ી બી.પી.રો યા, તથા પોસઇ ી એસ. . ડ , પોસઇ ી એસ.બી.દસાઇ,

પોસઇ ી આઇ.એસ.રબાર તથા ટા નાં માણસોને મળે લ બાતમી હ કકત આધાર આરોપી
શારદા સાદ S/O કશવલાલ

તથા

તે

તે પાં ડ ઉવ.૩૫ રહ. મ.નં. ૭, ગ નં દ નગર, વાિમનારાયણ

સામે, રાજ ુ ર, ગોમતી ુ ર, અમદાવાદ શહર

ુ ળ ગામ:- જોહન તા. બકા ુ ર

ઉફ
ુ લ ની

. ફઝાબાદ ઉતર દશ

નાઓને તા.૧૧/૦૩/૨૦૧૮ ના રોજ ગોમતી ુ ર કાળ દાસ ચાર ર તા પાસેથી ઝડપી પાડલ છે .
સદર ઇસમની

ુ છપરછ કરતાં જણાવેલ ક પોતાની આિથક પ ર થિત સાર

ન હોય અને નોકર એ આવવા જવા માટ વાહન ની જ ર હોય વાહન ખર દ શ ુ તેમ ન હોય તેમજ
છે લા

ઠક વષ થી પોતાને ડ

ેશન ની દવા ચાલતી હોય

દવાથી કોઇ અસર ન થતા

ણેક

મ હના પહલા પોતે નારાયણી હો પીટલ ખાતે ડોકટરની તપાસ માટ ગયેલ અને બપોરના દોઢ બે વાગે
હો પીટલ માં પા કગ તરફ આવતા એકસેસ ગાડ ની ચાવી ભરાવેલ પાક કરલ હોય તેની ચોર કર
લીધેલ અને બે

ણ દવસ પછ નં બર લેટ ઉપર થી અસલ આર.ટ .ઓ નં બર

બીજો નં બર લખાવી લીધેલ અને તેનો પોતે ઉપયોગ કરતો હોવા ુ જણાવેલ
રખીયાલ પોલીસ ટશનના

ુસી નાખેલ અને તેમા
થી સદર ઇસમને

ુ હામા સોપવા તજવીજ કરવામા આવેલ છે.

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

2

