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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

ુ વાર
તા.૧૨/૦૯/૨૦૧૮ બધ
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ તરફથી ર્રવાિાં
આવેલ પ્રશંસનીય/નોંધપાત્ર ર્ાિગીરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૭૭૩/૧૮

અિદાવાદ શહેર મવસ્તારિાં ચેઈન સ્નેચીંગ તથા લટ
ં ુ ર્રનાર ગેં ગના એર્ સાગરરતને લટ
ં ુ ના
મદ્દુ ાિાલ સાથે પર્ડી પાડતી અિદાવાદ શહેર ક્રાઇિ બ્ાંચ.
અમદાવાદ શહેર વવસ્તારમાાં છે લ્લા ઘણા સમયથી એકલ દોકલ મહહલાઓ તેમજ
અન્ય લોકોના ગળામાાંથી સોનાની ચેઈન, માંગળસુત્ર વવગેરેની લુટાં થવાના બનાવોનો ઉપદ્રવ વધી ગયેલ
હોય આવા પ્રકારના ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલવા સારૂ શ્રી જે.કે.ભટ્ટ ખાસ પોલીસ કવમશ્નર ક્રાઇમ બ્ાાંચ નાઓએ
સુચના આપેલ હોય જે સુચના આધારે શ્રી દીપન ભદ્રન નાયબ પોલીસ કવમશ્નર ક્રાઇમ બ્ાાંચ તથા શ્રી
એસ.એલ. ચૌધરી ઈન્ચાર્જ મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર ક્રાઇમ બ્ાાંચ અમદાવાદ શહેર નાઓના
માગગદશગન/સુચના હેઠળ ઓટોરીક્ષા પેસેન્જર ચોરી/લુટાં અને ગ્લાસ બ્ેકીંગ થેફટ સ્કોડના પો.ઇન્સ. શ્રી
આર.એસ.સુવેરા નાઓના સ્કોડના પો.સ.ઇ શ્રી વાય.એમ.ગોહહલ, પો.સ.ઇ. શ્રી વાય.જી.ગુર્જર, પો.સ.ઈ.
શ્રી આર.જે.ચૌધરી, પો.સ.ઈ. શ્રી આર.પી.ભરવાડ નાઓ સ્ટાફના માણસો સાથે પેટ્રોલીંગમાાં હતા દરમ્યાન
સ્ટાફના હે.કો.નારવસિંહ મલુવસિંહ તથા હે.કો. પ્રતાપવસિંહ સુખાજી નાઓને ખાનગી રાહે મળે લ ચોકકસ બાતમી
હકીકત આધારે આરોપી વવશાલ ઉફે ગોંદુ સ/ઓ પ્રકાશભાઈ હકશનચાંદ ગનવાણી (વસિંધી) ઉ.વ.૧૯
રહે.સી/૩, હકશન કનૈયા ફ્લેટ, કોમ્યુનીટી હોલની પાછળ, સરદારનગર, અમદાવાદ શહેર નાને પકડી
પાડી તેની પાસેથી સોનાની ચેઈન હકિં.રૂ.૪૧,૫૦૦/- ની મત્તાની હરકવર કરે લ છે .
પકડાયેલ આરોપીની પુછપરછ તપાસ દરમ્યાન નીચે મુજબના ગુનાઓનો ભેદ
ઉકેલાયેલ છે .
(૧) નરોડા પો.સ્ટે. ફ.ગુ.ર.નાં.૧૨૫/૨૦૧૮ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૫૬,૩૭૯,૧૧૪
(૨) સરદારનગર પો.સ્ટે. ફ.ગુ.ર.નાં.૨૫૭/૨૦૧૮ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૯૪,૧૧૪
ુ ારહત પવ
ુ ક ઇમતહાસ
આરોપીનો ગન
પકડાયેલ આરોપી વવશાલ ઉફે ગોંદુ અગાઉ નરોડા પોલીસ સ્ટેશનમાાં મોબાઈલ
લુટાં ના ગુનામાાં પકડાયેલ છે .

1

અિદાવાદ શહેર તથા ગ્રામ્ય મવસ્તારોિાં ભીડભાડવાળી જગ્યાઓએ લોર્ોના િોબાઈલ ફોન, પસક
ુ
મવગે રે ચીજવસ્તઓની
ઉઠાંતરી ર્રતી ગેં ગના ત્રણ સાગરરતોને ચોરીના િોબાઈલ ફોન મવગે રે
મદ્દુ ાિાલ સાથે પર્ડી પાડતી અિદાવાદ શહેર ક્રાઇિ બ્ાંચ.
અમદાવાદ શહેર તથા ગ્રામ્ય વવસ્તારમાાં છે લ્લા ઘણા સમયથી ભીડભાડવાળી
જગ્યાઓએ લોકોની ભીડનો લાભ ઉઠાવી ધક્કા મુક્કી કરી મોબાઈલ ફોન, પાકીટ વવગેરેની ચોરીઓના
બનાવોનો ઉપદ્રવ વધી ગયેલ હોય આવા પ્રકારની ચોરીઓના ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલવા સારૂ શ્રી જે.કે.ભટ્ટ
ખાસ પોલીસ કવમશ્નર ક્રાઇમ બ્ાાંચ નાઓએ સુચના આપેલ હોય જે સુચના આધારે શ્રી દીપન ભદ્રન નાયબ
પોલીસ કવમશ્નર ક્રાઇમ બ્ાાંચ તથા શ્રી એસ.એલ. ચૌધરી ઈન્ચાર્જ મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર ક્રાઇમ બ્ાાંચ
અમદાવાદ શહેર નાઓના માગગદશગન/ સુચના હેઠળ ઓટોરીક્ષા પેસેન્જર ચોરી/લુટાં અને ગ્લાસ બ્ેકીંગ
થેફટ સ્કોડના પો.ઇન્સ. શ્રી આર.એસ.સુવેરા નાઓના સ્કોડના પો.સ.ઇ શ્રી વાય.એમ.ગોહહલ, પો.સ.ઇ. શ્રી
વાય.જી.ગુર્જર, પો.સ.ઈ. શ્રી આર.જે.ચૌધરી, પો.સ.ઈ. શ્રી આર.પી.ભરવાડ નાઓ સ્ટાફના માણસો સાથે
તા. ૧૧/૦૯/૨૦૧૮ ના રોજ પેટ્રોલીંગમાાં હતા દરમ્યાન સ્ટાફના પો.કો.કૌશીક ગોવવિંદભાઇ તથા
પો.કો.પ્રહદપવસિંહ હઠીવસિંહ નાઓને ખાનગી રાહે મળે લ ચોકકસ બાતમી હકીકત આધારે આરોપીઓ (૧)
ભગવતદયાલ ઉફે બાબુ સ/ઓ દે વીદયાલ ખ્યાલીરામ જાતે ગૌતમ ઉ.વ.૪૩ રહે.૧૫/૪૯૫,
ુ ા, તા.જજ.ઈટાવા, થાના
ભવાનીનગર, ઓઢવ કેનાલ પાસે, ઓઢવ, અમદાવાદ શહેર મુ.ગામ આનેપર
બકેવર, મધ્યપ્રદે શ (૨) મુકેશ ઉફે મુકુાંદી S/O ગણેશભાઇ બાંધનભાઈ ખટીક (મારવાડી) ઉ.વ.૩૭
રહે.૧૪/૪૩૦, મધુમાલતી ચાર માળીયાાં, કઠવાડા જી.આઈ.ડી.સી., વનકોલ, અમદાવાદ શહેર (૩) સાંજ્ય
ઉફે પાનકીંગ S/O ગાંગારામ રામનારાયણ કુમી (પટેલ) ઉ.વ.૩૨ રહે.અવનલ વકીલની ચાલી, પ્રેમનગર,
મેમ્કો, શહેરકોટડા, અમદાવાદ શહેર મુ.ગામ બાંસપુર, તા.જજ.રાયબરે લી, યુ.પી. નાઓને પકડી પાડી તેઓ
પાસેથી ચોરી કરે લ અલગ-અલગ કાંપનીના ત્રણ મોબાઈલ ફોન હકિં.રુ.૧૫,૦૦૦/-, ગેસનો બાટલો
હકિં.રુ.૧૦૦૦/- તથા ઓટોહરક્ષા હકિં.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- ની મત્તાની મળી કુલ હકિં.રુ.૧,૧૬,૦૦૦/- ની મત્તાનો
મુદ્દામાલ હરકવર કરે લ છે .
પકડાયેલ આરોપીઓની પુછપરછ તપાસ દરમ્યાન નીચે મુજબના ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલાયેલ છે .
(૧) કણભા પો.સ્ટે. ફ.ગુ.ર.નાં.૪૯/૨૦૧૮ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૭૯
(૨) પો.સ્ટે. ફ.ગુ.ર.નાં.૨૪૦/૨૦૧૭ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૭૯
ુ ારહત પવ
ુ ક ઇમતહાસ
આરોપીઓનો ગન
પકડાયેલ આરોપી મુકેશ ઉફે મુકુાંદી પોતાના સગહરતો સાથે છે લ્લા આઠ-નવ
ુ ા, કાલુપરુ , શાહીબાગ, નરોડા,
વર્ગથી આવા પ્રકારની ચોરીઓ કરે છે . તે અગાઉ રામોલ, ઓઢવ, માધુપર
શહેરકોટડા, ક્રાઈમબ્ાન્ચ વવગેરે પોલીસ સ્ટેશનોમાાં ચોરી તથા લુટાં ના ગુનાઓમાાં પકડાયેલ છે અને ત્રણ
વખત પાસા હેઠળ સુરત તથા પોરબાંદર જેલમાાં પણ જઈ આવેલ છે .

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