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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૬/૦૮/૨૦૧૮ રમવવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ તરફથી ર્રવાિાં
આવેલ પ્રશંસનીય/નોંધપાત્ર ર્ાિગીરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૬૪૬/૧૮

ટ્રાન્સપોટક ની ટ્રર્ોિાંથી રામત્રના સિયે ચોરી ર્રતી ટોળર્ીના બે ઈસિોને ચોરીની સાડીઓ તેિજ
ુ ાિાલ સાથે પર્ડી પાડી ચોરીના ૨
મસગારે ટનાં પેર્ેટ િળી કુલ કર્.રૂ.૩,૧૫,૦૦૦/- ની િત્તાના મદ
ુ ાઓનો ભેદ ઉર્ેલતી અિદાવાદ શહેર ક્રાઇિ બ્ાંચ.
ગન
ુ ા માર્કે ટ તેમજ ઘાંટાર્કણણ માર્કે ટ
અમદાવાદ શહેરમાાં છે લ્લા ઘણા સમયથી માધુપર
વવગેરે જગાઓએ આવેલ ટ્રાન્સપોટણ ના ગોડાઉનોમાાં માલ ખાલી ર્કરવા માટે ઉભી રહેલ ટ્રર્કોમાાં રાવિના
સમયે ર્કેટલીર્ક ચોર ટોળર્કીઓ દ્વારા ટ્રર્કમાાંથી સામાન ર્કાઢી લઈ ચોરી ર્કરવાના બનાવો બનવા પામેલ હોય
આવા પ્રર્કારના ગુનાઓનો ભેદ ઉર્કેલવા સારૂ ઇન્ચાર્જ ખાસ પોલીસ ર્કવમશ્નર અને નાયબ પોલીસ ર્કવમશ્નર
શ્રી દીપન ભદ્રન ક્રાઇમબ્ાાંચ તથા ઇન્ચાર્જ મદદનીશ પોલીસ ર્કવમશ્નર શ્રી એસ.એલ.ચૌધરી નાઓના
માગણદશણન/સુચના હેઠળ ઓટોરીક્ષા પેસેન્જર ચોરી/લુટાં અને ગ્લાસ બ્ેર્કીંગ થેફટ સ્ર્કોડના પો.ઇન્સ.શ્રી
આર.એસ.સુવેરા નાઓના સ્ર્કોડના પો.સ.ઇ. શ્રી વાય.એમ.ગોહીલ, પો.સ.ઇ શ્રી વાય.જી.ગુર્જર, પો.સ.ઈ.
શ્રી આર.પી.ભરવાડ, પો.સ.ઈ. શ્રી આર.જે.ચૌધરી નાઓ સ્ર્કોડના માણસો સાથે તા.૨૪/૦૮/૨૦૧૮ ના
રોજ પેટ્રોલીંગમાાં હતા દરમ્યાન સ્ટાફના ASI વવજયવસિંહ ઇશ્વરવસિંહ તથા હે.ર્કો.મેહલ
ુ કુમાર જયાંતીલાલ
નાઓને ખાનગી રાહે મળે લ ચોર્કર્કસ બાતમી હર્કીર્કત આધારે આરોપી (૧) વવક્રમ ઉફે ગુગો S/O ભવરભાઇ
ર્કલાજી ઠાર્કોર ઉવ.૨૦ રહે.નટવરલાલ આત્મારામ પટેલની ચાલી ર્કટારીયા શો રુમની બાજુમાાં પ્રેમદરવાજા
દરરયાપુર અમદાવાદ શહેર તથા (૨) અજય ઉફે બાવો S/O શર્કરાજી તરસાંગ ઠાર્કોર ઉવ.૨૩
રહે.નરવસહભાઇ લલ્લુભાઇ ની ચાલી મારવાડી સ્ટોસણ ની પાછળ પ્રેમ દરવાજા ઇદગાહ રોડ દરીયાપુર
અમદાવાદ શહેર નાઓને પર્કડી પાડી તેઓ પાસેથી અલગ-અલગ સાડીઓ નાંગ-૧૨૩ વસગારે ટ તથા
બ્રબ્સ્ટોલનાાં પેર્કેટ મળી કુલ રર્ક.રૂ.૩,૧૫,૦૦૦/- ની મત્તાનો મુદામાલ રરર્કવર ર્કરે લ છે .
ુ પરછ દરમ્યાન નીચે મજ
ુ બના ગન
ુ ાઓ શોધાયેલ છે
આરોપીઓની પછ
પર્કડાયેલ આરોપીઓની પુછપરછ તપાસ દરમ્યાન તેઓએ પોતાના સાગરરતો
સાથે મળી એર્ક માસ અગાઉ પ્રેમ દરવાજા ચાર રસ્તા ખાતે ન્યુ મનસુરી ટ્રાન્સપોટણ આગળ રાવિના સમયે
એર્ક ટ્રર્ક પડેલી હોય અને તેમાાં ટ્રાન્સપોટણ નો સામાન ભરે લો હોય તેમજ ર્કોઈ ડ્રાઈવર હાજર ન હોવાથી
આ ટ્રર્ક ઉપર ચઢી જઈ સાડીઓ ભરે લ થેલાઓ ર્કાઢી ચોરી ર્કરે લ હોવાની તેમજ િણેર્ક મહીના પહેલાાં
ુ ચોખાબજાર પાસે આવેલ ર્કબુતરખાનાની સામે આવેલ હનુમાનજીના માંરદર પાસે એર્ક ટ્રર્ક ઉભેલ
ર્કાલુપર
હતી અને તેમાાં જુદાજુદા પાસણલોની ચોરી ર્કરે લ હોવાની ર્કબુલાત ર્કરે લ છે .
ુ ા પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર.નાં.૧૨૨/૨૦૧૮ ઈ.પી.ર્કો. ર્કલમ ૩૭૯
(૧) માધુપર
(૨) દરરયાપુર પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર.નાં.૩૯/૨૦૧૮ ઈ.પી.ર્કો. ર્કલમ ૩૭૯
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શાહીબાગ પોલીસ સ્ટે શન

નાયબ પોલીસ ર્કવમશનર,
ર્કાંટ્રોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ ર્કવમશનર વતી.
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