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.૨૫/૦૪/૨૦૧૮

ુ ધવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામાં
આવેલ

શં સનીય/ન ધપા

કામગીર :-

સમાચાર યાદ નં.૭૮૫/૧૮

સાબરમતી પોલીસ ટશન :

1

સાબરમતી ર વે કોલોની માં
સહ ત ુલ .૪૫,૧૦૦/- ના

ુ ગારઘામ ઉપર રડ કર રોકડ નાંણા તથા
ુ ામાલ સાથે

ુ ગાર રમવાના સાધનો

ુ ગાર રમાડનાર બા ુ દાઢ સહ ત ૧૪ ઇસમોને ઝડપી

પાડતી અમદાવાદ શહર ાઇમ બા ચ,
અમદાવાદ શહર

ાઇમ

ા ચનાં સં ુ કત પોલીસ કિમ ર ી .ક.ભ

પોલીસ કિમ ર ી દ પન ભ ન તથા અિધક નાયબ પોલીસ કિમ ર
અમદાવાદ શહર િવ તારમાં દા ુ
અ ુ સધાને

ાઇમ

ુ ગાર ના કસો કરવા સા ુ

ાં ચના પોલીસ ઇ પેકટર

ાઇમ

તથા નાયબ

ી ડો.રાજદ પિસહ ઝાલા નાઓએ

ાં ચના અિધકાર ઓને

ુ ચના આપેલ.

ી બી.પી.રો યા સાહબ નાઓનાં માગદશન અને

ુ પરિવઝનમાં

કામ કરતા તેઓનાં

કોડનાં પોલીસ સબ ઇ પેકટર

એસ.બી.દસાઇ, તથા

ટા નાં માણસો સાથે પે ોલ ગમા હતા આ દર યા.ન મળે લ બાતમી હ કકત આધાર

અમદાવાદ સાબરમતી

ુ ર વે કોલોની માં થી

રાવત ઉવ.૪૭ રહ. મ.નં. ૨૨૮/ડ ,
કનૈયાલાલ

ી આઇ.એસ.રબાર , પોલીસ સબ ઇ પેકટર,

ુ ગાર રમાડનાર (૧) લ મણ ઉફ બા ુ દાઢ S/O સઘા
સાબરમતી અમદાવાદશહર (૩) મ ુ ભાઇ સઘા

તે ઠાકોર ઉવ.૨૮ રહ. ર વે કોલોની સાબરમતી અમદાવાદશહર ના ુ ં (૪) દાદારાવ મહાદવરાવ
સોમાભાઇ

તે

ુ ર વે કોલોની, જવાહર ચોક, સાબરમતી અમદાવાદ (૨) જયરાજ

તે બેરવા ઉવ.૪૨ રહ. જવાહર ચોક

ઉવ.૬૩ રહ.

ી

તારા
તે ગાવડ

ુ રષોતમ પાક ર વે કોલોની પાસે સાબરમતી અમદાવાદશહર (૫) શં ુ ભાઇ ઉફ અશોકભાઇ S/O
તે રાવત ઉવ.૫૩ રહ. ર વે કોલોની સાબરમતી અમદાવાદશહર (૬) રમેશ છગન

તે ઠાકોર

ઉવ.૪૭ રહ. ુ ની ઓઇલમીલની ચાલીના છાપરા રાણીપ અમદાવાદશહર (૭) ભરતભાઇ કાં િતભાઇ ભરવાડ
ઉવ.૩૬ રહ નસર ગણેશનગર પાં ણીની ટાં ક પાસે, સાબરમતી અમદાવાદ શહર (૮) ગૌરાં ગ S/O ભીખાભાઇ

તે

પટલ ઉવ.૪૫ રહ. ગીર રાજ સોસાયટ િનણયનગર અમદાવાદશહર (૯)િવનોદ ઉફ

તે

ુ S/O લ મણદાસ

પટલ ઉવ.૪૯ રહ. કલાશનગર સાબરમતી અમદાવાદશહર (૧૦) વા ુ દવ S/O માઘાભાઇ
રહ. િવનાયક બં લોઝ

ુ રાણીપ અમદાવાદશહર (૧૧) મિનષ S/O રા ુ ભાઇ

તે વીડ ઉવ.૧૯ રહ

કોલોની જવાહર ચોક સાબરમતી અમદાવાદશહર (૧૨) રા શ S/O બા ુ ભાઇ
કોલોની, સાબરમતી, અમદાવાદ શહર (૧૩) મોહમદ S/O

ુ તીયાર ખાન

સોસાયટ , , નારોલ, અમદાવાદ શહર (૧૪) ગ રભાઇ છગનભાઇ
આઇઓસી રોડ, સાબરમતી, અમદાવાદ શહર નાઓને

તે પટલ ઉવ.૫૨
ુ ર વે

તે પટણી ઉવ.૩૨ રહ. ર વે
તે પઠાણ ઉવ.૫૨ રહ. મેરાઉ

તે સેનવા ઉવ.૬૩ રહ. મહાવીર એપાટમે ટ,

ગઝડતીના નાં ણા નાં ણા .૨૭,૪૫૦/- તથા દાવના

નાં ણા .૮,૨૫૦/- તથા મો.ફોન નં ગ- ૯ ુ લ ક. .૯,૩૦૦/- તથા ગં પાના ક. .૦૦/૦૦ મળ તમામની ુ લ
ક. .૪૫,૧૦૦/- ના ગણી બે પં ચો બ પં ચનામા િવગતે તપાસ અથ ક

લીઘેલ છે .

પકડાયેલ આરોપીઓ પૈક આરોપી નં.(૧) લ મણ ઉફ બા ુ દાઢ નાનો ચોર
પોતાના ઘર પાસે
ટશનમાં

ુ લી જ યામાં બહારથી માણસો બોલાવી

ુ ગારના બે કસોમાં તથા

ુ ગાર રમી રમાડ છે

ણેક મ હના પહલા પીસીબી માં

અવરોધ ઉભો કરલ
અને

અગાઉ સાબરમતી પોલીસ

ુ ગારના કસમાં પકડાયેલ છે. ઉપરોકત

જ યાએ રડ દર યાન લ મણ ઉફ બા ુ દાઢ તથા તેના ભાઇઓ અને પ ન
રાવત નાઓએ રડ દર યાન

પીથી

ણાબેન તથા બહન ચં પાબેન

ુ મો પાડ આ ુ બા ુ ના માણસો બોલાવી ઉ કરણી કર પોલીસ ની કાયવાહ માં

થી તેમના િવ ુ ધમાં ઇપીકો કલમ ૧૮૬ િવ ુ ધમાં કાયદસર કાયવાહ કરવામાં આવેલ છે

ુ ગાર ની રડ દર યાન નાસી જનાર ઇસમો તથા પોલીસ ની કાયવાહ માં અવરોધ કર નાસી જનાર ઇસમો

ની તપાસ પો.સબ.ઇ સ. એસ.બી.દસાઇ નાઓ ચલાવી રહલ છે.

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

2

