જનસંપક અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ટલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦,૨૫૬૩૦૩૦૦,૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૮/૧૦/૨૦૧૪ મંગળવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ ૨૬૫૭/૧૪

ચરસના નશીલા પદાથના જ થા સાથે એક આરોપીને ઝ બે કરતી અમદાવાદ એસ.ઓ. . પોલીસ

ાઇમ ડ સીપી
ુ
ચના
આધાર પો.ઇ સ

ી

ી હમાં ુ

ુ
કલા
તથા એસઓ

એસીપી

ી બી.સી.સોલંક નાઓની

.એચ.સરવૈયા નાઓ ટાફ સાથે એસ.ઓ. . ના હડની કામગીર તથા નશીલા

પદાથ ની હરાફર તથા વેચાણ કરતા ત વોની શોધમાં હતા. દર યાન પોસઇ
બાતમીદારથી બાતમી મળે લ ક “એક ઇસમ નામે દવે

છગનભાઇ ભાટ યા ક

ી વી.એચ. ડ

ને

ણે શર ર વાદળ ઉભી

ુ કલર ુ ં પે ટ પહરલ છે લાલ તથા સફદ વાળ છે તે પોતાના કબ માં

લાઇન ગ વા ં શટ તથા

કટલોક નશીલો પદાથ ચરસનો જ થો લઇ ગીતામં દર બસ ટ ડ થી જમાલ રુ તરફ ચાલતો જનાર છે ”
િવગેર મતલબની હક કત મળતા ગીતામં દર બસ ટ ડ ભગવતી ટ બર માટની બંધ ુ કાન પાસે વોચમાં
હતા. દર યાન વણન

ુ
જબનો
શ સ આવતા તેઓને રોક

ુ
છપરછ
કરતાં પોતા ુ ં નામ દવે

છગનભાઇ

ઉફ ગોિવદરામ ભાટ યા રહ, ઘન યામનગર, કા ડુ રોડ, ગોધરા, પંચમહાલ હાલ રહ, સ ત િષ આ મ
હ ર ાર, ઉ રાખંડ નો હોવા ુ ં જણાવેલ.
જ થો ક. ામ ૪૫૦
ટ ક ટ િવગેર નો

ામ

થી તેઓની

ગઝડતી તથા પાસેનો થેલો ચેક કરતાં ચરસનો

ની ુ લે ક. .૪૫,૦૦૦/-, રોકડ નાંણા .૧૦૯૪/-,

ુ
ટણીકાડ
, એસ.ટ બસની

ુ ામાલ મળ આવતા તેમને પકડ પાડ કાયદસરની કાયવાહ કરલ છે . અને આરોપીની

ુ
છપરછ
દર યાન તે સદર ું ચરસનો જ થો પોતે હ ર ાર રહતો હોઇ યાંથી તેણે
માણસ

ુ ં પોતે

ુ ુ નામ

ણતો નથી જોયેથી ઓળખે છે

ની પાસેથી લાવેલ હોવા ુ ં જણાવેલ છે . આ

શ સની કાયદસર કાયવાહ કર એન.ડ .પી.એસ. એકટ કલમ ૮(સી), ૨૦(બી)
આવેલ છે . આ જ થો કોને આપવાનો હતો તે બાબતે

યામ નામના એક

ુ
જબ
ધરપકડ કરવામાં

ુ
છપરછ
કરવામાં આવી રહલ છે . આ િસવાય તે

કટલી વાર ચરસનો જ થો લઇ અમદાવાદ આવેલ છે તે બાબતે તથા આ ચરસના ધંધામાં થાિનક ક અ ય
કોઇ સંડોવાયેલ છે ક કમ? તે

ુ
છપરછ
માટ ર મા ડ મેળવવાની કાયવાહ કરવામાં આવનાર છે .

1

વટવા પો. ટ.
વટવા પો ટ
ફર યાદ પોસઇ એ

ણવા જોગ નંબર ૧૫૪/૨૦૧૪ ટ.ડા. નંબર ૨૯/૨૦૧૪
ુ યાર
ખ

ચૌધર સાહબ તથા સાથેના હકો ઇતેખાબ આલમ

ી સ.ત.

સન તથા પોકો

ુ માર મફતલાલ બનં ૪૭૨૯ તથા પોકો સંતોષ

ઇમરાનખાન ઇમામખાન બનં ૧૬૬૬ તથા પોકો નર
દવચંદ બનં ૮૬૩૧ બી

ુ
જબના

ટાફના માણસો સાથે પોલીસ ટશન િવ તારમાં િમ કત સબંધી

ુ શોધવા અને
ના

બનતા અટકાવવા પે ોલીગમાં િનકળે લા અને ફરતા ફરતા કલાક ૧૭/૦૦ વાગે ુ ગાનગર સામે રોડ ઉપર
આવતા સાથેના પોકો ઇમરાનખાન ઇમામખાન બનં ૧૬૬૬ નાઓની બાતમી હક ત આપેલ ક વટવા
પો. ટમાં અગાઉ ચોર ના

ુ હામાં પકડાયેલ

કર @

દાગીના પોતાની સાથે લઇ વાદરવટ તળાવથી થઇ
@

ુ કોઇ જ યાએથી ચોર છળકપટથી મેળવેલ
હો

ુ
નીતનગર
તરફ જવા નીકળે લ છે તે આરોપી

ુ અ જભાઇ બસીરભાઇ શેખ ઉ.વ.૩૯ રહ. લોક નં ૯/૨૬૦
હો

માળ યા અમદાવાદ

ુ ગામ હા
ળ

ચાદ ના દાગીના (૧).સોનાની
ામ ૮૦૦ મીલી
વજન ૮૧

ામ

ામ થાય છે
ટ ુ થાય છે

ુ મહો લો
રા

ુ ીઓ એક જોડ

ાઉ ડ

લોર વટવા

.સાબરકાંઠા હોવા ુ જણાવેલ

ની પાસેથી સોના

ની ક. . ૬૦૫૦/- ગણાય (૨).એક જોડ ચાદ ની પાયલ

તથા વાટક નંગ -૨ તથા ચમચી નંગ -૧

ોસ ગ ચાર

ુ વજન ૨

ગોળ લ ભાતની ટૉચ પર હ રા જોડલ છે

પાન ભાતની છે

ની ક. ૨૦૦૦/-

તમામ ુ વજન ૮૭

૨૨૫૦/- ગણાય (૪).,ચાદ ના અલગ અલગ ભાતના િસ ાઓ

કર

ુ ના વી
ુ

ટલી ગણાય (૩).ચાદ ની દ વી -૨
ામ

ટ ુ થાય

ુ વજન ૧૫૧

ટ ુ

ની ક.

આશર

ની આશર ક.

ુ
૫૭૪૦/- ગણાય (૫).પર રણ
અલગ અલગ િસ ાઓ ુ લે .૧૭૩/૦૦ તેમજ એક એચ.ક.કોમસ કોલેજ
એન.સી.સી સને ૧૯૯૫-૯૬ ની સાલનો પીળા રં ગનો મેડલ
બંગડ ઓ એક જોડ તેમજ મંગળ ુ

ની ક. ૦૦/૦૦ ગણાય તથા બગસરા ની

અને ગળાનો હાર, હરાજડ ત

ુ
ડલાઓ
૪ જોડ તથા એક લોખંડ ુ

આગળથી ચપટ કરલ ગણેશી ુ કોઇ જ યાએથી ચોર અગર છળકપટથી મેળવેલ હોવાનો શકવહમ હોય
સોના ચાદ ના દાગીના તેમજ રોકડ ર મ મળ
ુ
જબ
કબ

ુ લે .૧૬,૨૧૩/૦૦ રકમ સાથે સી.આર.પી.સી કલમ ૧૦૨

કરલ અને સદર ને સી.આર.પી.સી કલમ ૪૧(૧)(ડ )

ુ
જબ
પો.સ.ઇ. ી એ. .ચૌધર નાઓએ

તા.૨૭/૧૦/૧૪ના સાંજના ૬/૩૦ વાગે પકડ અટક કર કાયદસરની કાયવાહ કરલ છે .

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

2

