જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટેલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૦૭/૦૮/૨૦૧૮ િંગળવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ તરફથી ર્રવાિાં
આવેલ પ્રશંસનીય/નોંધપાત્ર ર્ાિગીરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૫૦૮/૧૮

બાઇર્ો ના શોખ પરુ ા ર્રવા િાટે ચોરી ર્રતા એર્ ઇસિને ચોરીની ત્રણ િો.સા
સાથે ઝડપી પાડતી ક્રાઇિ બ્રાન્ચ
અમદાવાદ શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચનાાં નાયબ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી દીપન ભદ્રન તથા મદદનીશ
પોલીસ કમમશ્નરશ્રી ક્રાઇમબ્રાન્ચ, નાઓએ અમદાવાદ શહેર મવસ્તારમાાં બનતાાં વાહન ચોરીના તથા મમલકત
સાંબધ
ાં ી ગુન્હાઓને શોધી કાઢવા સારૂ તથા અટકાવવા સારૂ, ક્રાઇમ બ્રાાંચના અમધકારીઓને સુચના આપેલ.
જે અનુસધાને ક્રાઇમ બ્રાાંચના પોલીસ ઇન્સ્પેકટર શ્રી બી.પી.રોજીયા, તથા પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટરશ્રી શ્રી
એસ.જે.જાડેજા તથા શ્રી એસ.બી.દે સાઇ તથા શ્રી આઇ.એસ.રબારી તથા સ્ટાફનાાં માણસો સાથે અમદાવાદ
ુ ા આલમપુરાની ચાલી
શહેરમાાં પેટ્રોલીગમાાં હતાાં. તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી હકકકત આધારે , માધુપર
પાસેથી આરોપી સુરેશ ઉર્ફે સુરો S/O હરગોવનભાઇ જાતે પરમાર ઉવ.૧૯ રહે. મ.નાં. ૧૯૫, બ્લોક નાં.૭,
કે.કા.શાસ્ત્રીનગર ઔડાના મકાન, બબગબજાર ની પાછળ, રાયપુર, અમદાવાદ શહેર મુળગામ:- કોલીવાડા,
તા. સાાંતલપુર, જી.પાટણ નાને ચોરીની પેશન પ્લસમો.સા કકિં.રૂ.૨૫,૦૦૦/- સાથે ઝડપી પાડેલ બાદ
તપાસ દરમ્યાન આરોપીએ ચોરી કરે લ અન્ય સ્પ્લેન્ડર

પ્લસ મો.સા. કકિં.રૂ.૩૫,૦૦૦/- તથા યામાહા

ર્ફેઝર મો.સા કકિં.રૂ.૪૦,૦૦૦/- મળી કુલ્લે ૧,૦૦,૦૦૦/- નો મુદ્દામાલ કબ્જે લીધેલ છે .
ઉપરોકત આરોપીની પુછપરછ કરતા હાલ પોતે પોતાના કાકાના ઘરે રહે છે
અને મજુરી કામ કરે છે અને પોતાન મમત્રો પાસે બાઇકો છે અને પોતાની પાસે ન હોય ચોરી કરીને બાઇકો
ર્ફરાવવાનુ નક્કી કરે લ જેથી પોતે જીવરાજ મહેતા હોસ્પીટલ પાસે ડુપ્લીકેટ ચાવીઓ બનાવડાવેલ અને
આજથી છએક મકહના પહેલા વાસણા ધરણીધર મા મજુરી કામે ગયેલ જયાાં બપોરે
ત્રણેક વાગે ધરણીધર બી.આર.ટી.એસ બસસ્ટેન્ડ સામેથી બહાર રોડ ઉપર પાકક કરે લ હીરોહોન્ડા પેશન
પ્લસ મો.સા ની ચોરી કરે લ
આજથી ચારે ક મકહના પહેલા રામત્રના સમયે વાસણા ધરણીધર મસમનયર મસટીઝન ગાડક ન
સામે એક ફલેટના પાકકિગમાાંથી સ્પ્લેન્ડર પ્લસ મો.સા ચોરી કરે લ અને પોતાના મમત્રને તયાાં ગીરવે મુકી
દીધેલ
આજથી ચારે ક મકહના પહેલા મોડી રામત્રના ચાલતા વાસણા મવસ્તારમાાં ગયેલ અને
પ્રેરણા દશકન એપાટક મેન્ટમાાંથી એક પ્લસર મો.સા ની ચોરી કરે લ અને બે ત્રણ કલાક ર્ફેરવીને વહેલી
સવારે જયાથી ચોરી કરે લ તે જગ્યાએ પરત મુકી દીધેલ
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આજથી દોઢેક મકહના પહેલા સાાંજના સમયે વાસણા ધરણીધર મવસ્તારમાાં આસીમા
ફલેટમાાંથી એક સુઝુકી ટીવીએસ મેક્ષ મો.સા ની ચોરી કરે લ જે મો.સા મે બે ત્રણ કલાક ર્ફેરવીને રામત્રના
સમયે તે જ જગ્યાએ પરત મુકી દીધેલ અને તેની બાજુમા પાકક કરે લ કાળા કલરની પલ્સર મો.સાની
ચોરી કરે લ અને બીજે કદવસે વહેલી સવારે પલ્સર મો.સા જયાાંથી ચોરી કરે લ તયાજ પરત મુકી દીધેલ
આજથી દસબાર કદવસ પહેલા બહેરામપુરા મવજય લક્ષ્મી સોસા પાસે આવેલ હરીઓમ
એપાટક મેન્ટ માાંથી રામત્રના બારે ક વાગે એક યામાહા ર્ફેઝર મો.સા ની ચોરી કરે લ જે મો.સા પોતાના મમત્રને
તયા ગીરવે મુકી દીધેલ
આજથી દસેક કદવસ પહેલા રામત્રના સમયે વાસણા ધરણીધર લાવણ્ય સોસાસાટી
પાસેથી એક મસલ્વર કલરની એકટીવા ચોરી કરે લ જે એકટીવા પોતાના મમત્રને રાખવા માટે આપેલ છે
આ કામે પકડાયેલ આરોપી વાસણા મવસ્તારમાાંથી બાઇકોની ચોરીઓ કરતો હતો
અને કેટલીક બાઇકો ર્ફરાવીને શોખ પુરો કરી પાછી મુકી દે તો હતો અને પેશન પ્લસ મો.સા પોતે ઉપયોગ
કરતો તથા યામાહા ર્ફેઝર અને સ્પ્લેન્ડર પ્લ્સ મો.સા પોતાના મમત્રને તયા ગીરવે મુકેલ હોય ઉપરોકત
ત્રણેય મો.સા કબ્જે લેવામા આવેલ છે આમ મો.સા. ચોરીના કુલ ૩ ગુન્હાઓ ડીટેક્ટ થયેલ છે . આ મસવાય
સદરી આરોપીએ અન્ય કોઇ મો.સા ચોરી કરે લ છે કે કેમ તે કદશામા પો.સ.ઇ. શ્રી આઇ.એસ.રબારી નાઓ
તપાસ ચલાવી રહેલ છે .
સોલા હાઇર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન :
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ર્ારં જ પોલીસ સ્ટેશન :
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કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન :

વટવા પોલીસ સ્ટેશન :
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ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન :
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ુ પોલીસ સ્ટેશન :
ઇસનપર

જી.આઇ.ડી.સી.વટવા પોલીસ સ્ટેશન :
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સરુ ક્ષા સેત ુ રથ :
“ઓઢવ” પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમાાં સુરક્ષા સેત ુ રથનુ ાં આયોજન કરી, “ઓઢવ” પોલીસ
સ્ટેશન મવસ્તારમાાં નાગરીકોને સુરક્ષા બાબતે માગકદશકન આપવામાાં આવ્યુ હતુ.

નાયબ પોલીસ કમમશનર,
કાંટ્રોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કમમશનર વતી.
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