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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૫/૦૮/૨૦૧૮ શમનવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ તરફથી ર્રવાિાં
આવેલ પ્રશંસનીય/નોંધપાત્ર ર્ાિગીરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૬૩૯/૧૮

ુ ના ગન્ુ હાિા આજીવન સજા પાિેલ અને
ભારતીય સેનાિાંથી પરત આવેલ જવાન ના ખન
ચાર વર્ક થી પેરોલ ફલો જમ્પ થયેલ આરોપીને ઝડપી પાડતી ક્રાઇિ બ્રાન્ચ,
ગુજરાત રાજય ના ડી.જી.પી શ્રી દ્રારા ગુજરાત રાજ્ય ના પેરોલ ફલો જમ્પ
થયેલ આરોપીઓને શોધી કાઢવા સારુ ડ્રાઇવ રાખવામા આવેલ જે આધારે અમદાવાદ શહેર પોલીસ
કમમશ્નરશ્રી નાઓના સુચન અને માર્ગદશગન આધારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચનાાં નાયબ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી દીપન
ભદ્રન તથા ઇન્ચાર્જ મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી એસ.એલ.ચૌધરી નાઓએ અમદાવાદ શહેર મવસ્તારમાાં
નાસતા ફરતા આરોપીઓ તથા પેરોલ ફલો જમ્પ આરોપીઓને શોધી કાઢવા સારુ ક્રાઇમ બ્રાાંચના
અમધકારીઓને સુચના આપેલ. જે અનુસધાને ક્રાઇમ બ્રાાંચના પોલીસ ઇન્સ્પેકટર શ્રી બી.પી.રોજીયા તથા
પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર શ્રી એસ.જે.જાડેજા તથા શ્રી એસ.બી.દે સાઇ તથા શ્રી આઇ.એસ.રબારી

તથા

સ્ટાફનાાં માણસો ને મળે લ બાતમી હકકકત આધારે મવકાસ નરે ન્દ્રભાઇ જાતે પટેલ ઉવ.૩૪ રહે. મ.નાં. ઇ૮૪ , હરીધામ સોસાયટી, બાપાસીતારામ ચોક, પાશ્વનાથ ટાઉનશીપ, કૃષ્ણનર્ર પાછળ, નવા નરોડા,
અમદાવાદ શહેર નાને તા.૨૪/૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ ઝડપી પાડેલ છે .
પકડાયેલ આરોપીની પુછપરછ કરતા જણાવેલ કે પોતે અર્ાઉ સને ૨૦૦૮ માાં
પોતાના બીજા ત્રણ મમત્રો સાથે મળી અર્ાઉ ના ઝઘડાની અદાવત રાખી કૃષ્ણનર્ર બાપાસીતારામ ચોક
પાસે હકરધામ સોસાયટી માાં ભારતીય સેનામાાંથી પરત આવેલ જવાન અમમત મતવારી નાઓને તલવાર
ના ૧૪ જેટલા ઘા મારી ખુન કરે લ જે બાબતે નરોડા પોલીસ સ્ટેશનમાાં ખુન નો ગુનો નોંધાયેલ જે કેસમાાં
નામદાર સેશન્સ કોટગ દ્રારા ઉપરોકત આરોપી સહીત ચારે ય આરોપીઓને આજીવન કેદ તથા રૂમપયા
પચીસ હજાર નો દાં ડ અને મરણ જનાર જવાન અમમત મતવારીનાઓની મવધવા પત્નન તથા પુત્રને રૂમપયા
૮ લાખનુ વળતર ચુકવવાનો હક
ુ મ કરવામા આવેલ જે આધારે સાબરમતી સેન્રલ જેલમાાં પાકા કામના
કેદી તરીકે સજા ભોર્વતો હતો દરમ્યાન મોબાઇલ ફોન રાખવાનો કેસ થયેલ તેમજ જેલના મસપાઇ સાથે
પણ ઝઘડો કરે લ જેથી તેને રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલમા રાન્સફર કરવામા આવેલ અને સને ૨૦૧૫ મા ૧૪
કદવસની ફલો રજા ઉપર છુટેલ અને રજા પુરી કરી પરત જેલમા હાજર થયેલ નહીં અને આજકદન સુધી
ફલો જમ્પ થયેલ હોવાનુ જણાવેલ સદરી આરોપીને ડીટેઇન કરવામાાં આવેલ છે . અને સદરી આરોપીને
રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલમાાં સોપવાની તજવીજ કરવામાાં આવેલ છે .
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ુ ી ર્રી નજર ચર્ુ વી
B.R.T.S. તથા A.M.T.S. બસિાં પેસેન્જરોની ભીડનો લાભ લઈ ધક્કામક્ક
ુ ય સત્ર
ુ ધાર િહહલા તથા તેના સાગહરતને પર્ડી પાડી
પૈસા, દાગીનાની ચોરી ર્રતી ગેં ગની મખ્
સોનાના દાગીના તથા રોક્ડ રર્િ િળી કુ લ હર્િં.રુ.૧,૪૩,૧૮૫/- ની િત્તાનો મદ્દુ ાિાલ હરર્વર
ુ ાઓનો ભેદ ઉર્ેલતી અિદાવાદ શહેર ક્રાઇિ બ્રાંચ.
ર્રી કુ લ-૯ થી વધ ુ ગન
અમદાવાદ શહેરમાાં છે લ્લા ઘણા સમયથી BRTS બસમાાં પેસેન્જરોની ભીડનો લાભ
લઈ ધક્કામુક્કી કરી પૈસા, દાર્ીના મવર્ેરે કકમતી સામાનની ચોરી થવાના બનાવો બનવા પામેલ હોય
આવા પ્રકારના ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલવા સારૂ ઇન્ચાર્જ ખાસ પોલીસ કમમશ્નર અને નાયબ પોલીસ કમમશ્નર
શ્રી દીપન ભદ્રન ક્રાઇમબ્રાાંચ તથા ઇન્ચાર્જ મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી એસ.એલ.ચૌધરી નાઓના
માર્ગદશગન/સુચના હેઠળ ઓટોરીક્ષા પેસેન્જર ચોરી/લુટાં અને ગ્લાસ બ્રેકીંર્ થેફટ સ્કોડના પો.ઇન્સ.શ્રી
આર.એસ.સુવેરા નાઓના સ્કોડના પો.સ.ઇ. શ્રી વાય.એમ.ર્ોહીલ, પો.સ.ઇ શ્રી વાય.જી.ગુર્જર, પો.સ.ઈ.
શ્રી આર.પી.ભરવાડ નાઓ સ્કોડના માણસો સાથે તા.૨૩/૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ પેરોલીંર્માાં હતા દરમ્યાન
સ્ટાફના હેડ કોન્સ.નારમસિંહ મલુમસિંહ તથા પો.કો. રમેશકુમાર કહરદે રામ નાઓને ખાનર્ી રાહે મળે લ ચોકકસ
બાતમી હકીકત આધારે આરોપી (૧) ઈસુબેન વા/ઓ રાજુભાઈ લક્ષ્મણભાઈ દાં તાણી ઉ.વ.૪૯
રહે.બારે જડી, રે લ્વે સ્ટેશનની પાછળ, તા.દસક્રોઈ, ત્જ.અમદાવાદ મુ.ર્ામ જાલપર, તા.ચાણસ્મા, ત્જ.પાટણ
તથા (૨) ર્ોમવિંદ સ/ઓ ચતુરભાઈ સોમાભાઈ દાં તાણી ઉ.વ.૨૮ રહે.ઠાકોરવાસ, જોર્ણી માના માંકદર
પાછળ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ શહેર મુ.ર્ામ ટુવડ, તા.હારીજ, ત્જ. પાટણ નાઓને પકડી પાડી તેઓ
પાસેથી ચોરીના મુદ્દામાલના રોકડા રૂમપયા ૬૦,૦૦૦/- તથા સોનાના દાર્ીના જેમાાં બે ચેઇન, ઓમવાળુ
એક પેન્ડલ, ર્ણપતીજીનુ ાં એક પેન્ડલ, કાનની એક જોડ બુટ્ટી, લેડીઝ વીંટી કકિં.રૂ.૮૩૧૮૫/- ની મતાના
મળી કુલ કકિં.રુ.૧,૪૩,૧૮૫/- ની મત્તાનો મુદ્દામાલ કરકવર કરે લ છે .

ુ ાહહત પવ
ુ ક ઇમતહાસ
આરોપીનો ગન
પકડાયેલ આરોપણ ઈસુબન
ે રાજુભાઈ દાં તાણી આજથી આશરે પાાંચ છ વર્ગ
અર્ાઉ મણણનર્ર પોલીસ સ્ટેશનમાાં તથા આશરે ચારે ક વર્ગ અર્ાઉ કાર્ડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશનમાાં ચોરીના
ગુનામાાં પકડાયેલ છે .

ુ પરછ દરમ્યાન નીચે મજ
ુ બના ગન
ુ ાઓ શોધાયેલ છે
આરોપીઓની પછ
(૧) પકડાયેલ આરોપીઓની પુછપરછ દરમ્યાન તેઓએ પોતાના સાર્કરતો સાથે મળી આશરે સવા એક
મહીના પહેલાાં સતાધાર ચાર રસ્તા BRTS બસ સ્ટેન્ડથી મુસાફરી દરમ્યાન રસ્તામાાં બસની ભીડમા એક
ુ ા
ભાઇના ખીસ્સામાાંથી રોકડા રૂમપયા ૬૦,૦૦૦/- ની ચોરી કરે લાની કબુલાત કરે લ છે . જે અંર્ે માધુપર
પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુરનાં.૯૬/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯.૧૧૪ મુજબનો ગુનો શોધાયેલ છે .
(૨) આજથી આશરે બે વર્ગ પહેલા ઇસ્કોન BRTS બસ સ્ટેન્ડથી અંજલી ચાર રસ્તા આવતાાં એક બેન
પાસેની લેપટોપની બેર્માાંથી રોકડા રૂ.૧૫૦૦/- તથા ચુટાં ણી કાડગ ,પાનકાડગ ,આધારકાડગ , બેંકના કાડગ
મવર્ેરેની ચોરી કરે લ છે . જે બાબતે પાલડી પો.સ્ટે. ફ.ગુ.ર.નાં.૪૯/૨૦૧૬ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મુજબ
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ુ ૧૨૮ નાંબરની એ.એમ.ટી.એસ ના બસ સ્ટેન્ડની બાજુમાાં
(૩) આજથી આશરે બે વર્ગની આસપાસ કાલુપર
આવેલ BRTS બસ સ્ટેન્ડથી BRTS બસમાાં ભીડમાાં એક બેનનુ સોનાની બે જોડી કાનની બુટી, ર્ણપતીના
પેંડલવાળી સોનાની ચેઇન, સોનાનુ માંર્ળસુત્ર, લેડીઝ મવિંટી, રોકડા રૂ.૩૦,૦૦૦/, આધારકાડગ , પાનકાડગ
ુ પો.સ્ટે. ફ.ગુ.ર.નાં.૮૫/૨૦૧૬ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૭૯
મવર્ેરે સાથેન ુ ાં પસગ કાઢીલ લીધેલ. જે બાબતે કાલુપર
મુજબનો ગુનો શોધાયેલ છે .
(૪) આશરે પોણા બે એક વર્ગની આસપાસ સ્ટાર બજાર BRTS બસ સ્ટેન્ડથી શીવરાં જની ચાર રસ્તા
દરમ્યાન એક છોકરાના પેન્ટના ખીસ્સામાાંથી રોકડા રૂ.૮૦૦/- તથા બીજા કાર્ળો સાથેન ુ ાં પસગ કાઢી
લીધેલ. જે બાબતે સેટેલાઈટ પો.સ્ટે. ફ.ગુ.ર.નાં.૧૩૬/૨૦૧૬ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મુજબનો ગુનો
શોધાયેલ છે .
(૫) દોઢેક વર્ગ અર્ાઉ નારણપુરાથી રાણીપ ક્રોસ રોડ BRTS બસની ભીડમાાં એક બેનનુ ાં પસગ કાઢી લીધેલ
જેમાાં સોનાનુ ાં ઓમવાળુ ર્ોળાકાર પેંડલ સાથેની સોનાની ચેઇન, રોકડા રૂમપયા ૧૪૫૦/- તથા બેંકનુ
એટીએમ કાડગ અને ડ્રાઇવીંર્ લાયસન્સ હતા. જે બાબતે વાડજ પો.સ્ટે. ફ.ગુ.ર.નાં.૧૧૫/૨૦૧૭ ઈ.પી.કો.
કલમ ૩૭૯ મુજબનો ગુનો શોધાયેલ છે .
(૬) આશરે આઠેક મહીના અર્ાઉ વાડજ સકગ લ એ.એમ.ટી.એસ બસ સ્ટેન્ડથી રાણીપ એમ.ટી.એસ બસ
સ્ટેન્ડ વચ્ચે બસની ભીડમાાં એક ભાઇના પસગની ચેન ખોલી તેમાાંથી રોકડા રૂમપયા ૧૬૦૦૦/- તથા
રશીદોની ચોરી કરે લ. જે બાબતે વાડજ પો.સ્ટે. ફ.ગુ.ર.નાં.૬૩/૨૦૧૮ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મુજબનો ગુનો
શોધાયેલ છે .
(૭) એકાદ વર્ગ અર્ાઉ મશવરાં જની BRTS બસ સ્ટેન્ડ ઉપર ભીડમાાં એક ભાઇના ખીસ્સામાથી રોકડા રૂમપયા
એક લાખ કાઢી લીધેલા. જે અંર્ે સેટેલાઈટ પો.સ્ટે. ફ.ગુ.ર.નાં.૧૭૧/૨૦૧૭ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મુજબનો
ગુનો શોધાયેલ છે .
(૮) ત્રણેક મહીના અર્ાઉ અંજલી ચાર રસ્તાથી સ્ટારબજાર બસ સ્ટેન્ડ વચ્ચે બસની ભીડમાાં એક છોકરાના
પસગમાાંથી રોકડા રૂ.૯૫૦૦/-, પાનકાડગ , બેંકના કાડગ મવર્ેરે ચોરી કરે લ. જે અંર્ે સેટેલાઈટ પો.સ્ટે.
ફ.ગુ.ર.નાં.૭૭/૨૦૧૮ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મુજબનો ગુનો શોધાયેલ છે .
(૯) આશરે પચ્ચીસેક દીવસ અર્ાઉ નહેરૂનર્રથી રાયપુર BRTS બસ સ્ટેન્ડ સુધીમાાં એક બેનના પસગની
ચેન ખોલી તેમાાંથી રોકડા રૂ.૧૫૦૦૦/- અને બેંકનુ એટીએમ કાડગ કાઢી લીધેલ. જે અંર્ે કાર્ડાપીઠ પો.સ્ટે.
ફ.ગુ.ર.નાં.૧૩૦/૨૦૧૮ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મુજબનો ગુનો શોધાયેલ છે .

આ મસવાય આરોપણ ઈસુબેન રાજુભાઈ દાં તાણીએ પોતાની દીકરીઓ તેમજ તેઓના
સાર્કરત સાથે છે લ્લા ત્રણેક વર્ગથી અમદાવાદ શહેરમાાં બીઆરટીએસ, એ.એમ.ટી.એસ. બસોમાાં બેસી
બસની ભીડમાાં પેસેન્જરોની નજર ચુકવી આશરે ૪૦ કરતાાં પણ વધુ પેસેન્જરોના ખીસ્સામાાંથી, પસગમાાંથી
સોનાચાાંદીના દાર્ીનાઓ, રોકડ રકમ, ડોકયુમેન્ટ મવર્ેરે કાઢી લીધેલ હોવાની કબુલાત કરે લ છે .
હાલ અમદાવાદ શહેર મવસ્તારમાાં આ ર્ેંર્નો ભોર્ બનેલ વ્યક્તતઓને
ક્રાઈમબ્રાન્ચ ખાતે બોલાવી આરોપીઓની ઓળખની કાયગવાહી ચાલુ છે .
પકડાયેલ આરોપણ અને તેના સાર્રીતોએ આ મસવાય બીજા ગુનાઓ આચરે લ
છે કે કેમ ? તેમજ તેઓની સાથે બીજા અન્ય આરોપીઓ સાંડોવાયેલ છે કે કેમ ? તે બાબતે સઘન પુછપરછ
તપાસ ચાલુ હોય બીજા પણ આવા પ્રકારના ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલાય તેવી સાંભાવના છે .

3

ઓઢવ પોલીસ સ્ટે શન :

4

ઇસનપરુ પોલીસ સ્ટેશન :

ખાડીયા પોલીસ સ્ટેશન :
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ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન :
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શાહીબાગ પોલીસ સ્ટે શન :

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