જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
ુ વાર
ધ

તા.૫/૧૧/૨૦૧૪
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ
ચોર ,

ટંુ , ઘરફોડ ના ૨૬

શંસનીય/ન ધપા

ી એસઓ

ાઇમ

અને માગદશન હઠળ એસઓ

સમાચાર યાદ ૨૭૧૯/૧૪

ુ
નાઓ
આચરનાર બે ઇસમોને પકડ પાડતી એસઓ

નાયબ પોલીસ કિમ ર
કમીશનર

કામગીર ઃ-

ી ાઇમ

ાઇમ

ા ચ

ા ચ અમદાવાદ શહર તથા મદદનીશ પોલીસ

ાં ચ તથા પોલીસ ઇ પેકટર

ી એસ.ઓ. . ાઇમ

ાઇમના પો.સ.ઇ. ી વી.એચ. ડ

તથા પોસઇ

ચ નાઓની

ુ
ચના

ી સી.બી.ગામીત તથા

કોડના માણસો સાથે અમદાવાદ શહર િવ તારમાં એસ.ઓ. .ના હડની લગતી કામગીર કરવા અમદાવાદ
શહર િવ તારમાં પે ોલ ગમાં હતા. દર યાન પે ોલ ગમાં ફરતા ફરતા કલાક ૨૧/૦૦ વાગે નારોલ સકલ પાસે
આવતા બાતમી હક કત મળે લ ક “ બે ઇસમો નામે (૧) દનેશ ઉફ દ લીયો ઠાકોર તથા (૨) ઇનેશ સલાટ
બં ે રહ, માનવનગર, વટવા, અમદાવાદ નાઓ પોતાની પાસે એક ચોર નો મોબાઇલ ક

તેઓએ વટવા

પોલીસ ટશન િવ તારમાંથી ચોર કરલ છે તે લઇને ચંડોળા તરફથી ચાલતા આવી અ ે થઇ વટવા ગામ
તરફ જનાર છે ” િવગેર હક કત આધાર નં(૧) દ નેશ ઉફ દ લીયો s/o ઘન યામભાઇ ઠાકોર ઉવ.૩૮ રહ. ૧૨૪,
માનવનગર સોસાયટ , વટવા તથા એસ.એલ.એમ. ના છાપરાં વટવા, અમદાવાદ તથા નં.(૨) ઇનેશ
આનંદંભાઇ સલાટ ઉવ.૨૩ રહ, ૧૯૪, માનવનગર સોસાયટ , વટવા, અમદાવાદ નાઓ મળ આવેલ.
વારાફરતી

ગઝડતી તપાસ કરતાં નં.(૧) પાસેથી કંઇ મળ આવેલ નહ અને નં.(૨) ના ઇનેશ આનંદભાઇ

સલાટના પે ટના

ખ સામાંથી સેમસંગ કંપનીનો સફદ કલરનો ૧૮૨૬૨ મોડલનો IMEI નંબર (૧)

૩૫૭૦૮૯૦૫૬૫૭૧૫૮૩ (૨) ૩૫૭૦૯૦૦૫૬૫૭૧૫૮૧ નો સીમકાડ વગરનો
ઓને મોબાઇલ ફોન બાબતે તેઓને

પો. ટ.ફ. .ુ ર.નં.૩૨૫/૧૪ ધી ઇપીકો કલમ ૩૭૯
સીઆરપીસી કલમ ૧૦૨

ુ
જબ
કબ

ની ક. .૭,૦૦૦/- ગણાય.

ુ
છપરછ
કરતાં પાંચેક મહ ના અગાઉ વટવા બીબી તળાવ પાસે

આવેલ વામી સદાનંદ હો પટલ ખાતેથી ચોરલા ુ ં જણાવેલ.
ુ
જબ

થી આ બાબતે ખા ી તપાસ કરતાં વટવા

ુ
નો
દાખલ થયેલ છે . ઉપરોકત મોબાઇલ ફોન

લઇ ઉપરોકત બં ે ઇસમોને સીઆરપીસી કલમ ૪૧(૧) એ

તા.૦૪/૧૧/૨૦૧૪ ના કલાક ૨૧/૪૫ વાગે પકડ અટક કરવામાં આવેલ છે . અને
અમદાવાદ શહર િવ તાર તથા
તથા

ઓની

ટું ના

ા ય િવ તાર તથા નડ યાદ

લામાંથી નીચે

ઓએ નીચે

ુ
જબ
ુ
જબના

ુ
જબ
ચોર , ઘરફોડ ચોર

ુ કરલાની હક કત જણાવેલ છે .
ના

1. આશર

ણેક મહ ના અગાઉ વટવા આસોપાલવ સોસાયટ ખાતે એક મકાનમાંથી િતજોર માંથી

ુ
રોકડા .૫૦૦૦/- તથા પર રણ
ની ચોર કરલ.
2. આશર એકાદ વષ અગાઉ દ વાળ સમયે આસોપાલવ સોસાયટ વટવા એક મકાનમાંથી સોનાની
કાનની
3. આશર

ુ , ચાંદ નો દોરો, ચાંદ ની પગની માછલી તથા રોકડા .૨૫૦૦/- ની ચોર કરલ
ટ
ણેક મહ ના અગાઉ પીકનીક પાક વટવા હ પ આટ કલની ુ કાનમાંથી રોકડા .૧૦,૦૦૦/-

તથા રમકડાંની ચોર કરલ.
4. આશર ચારક વષ અગાઉ એસ.એલ.એમ. નાં છાપરામાંથી રોકડા .૩૦૦૦/- ની ચોર કરલ.
5. આશર ચારક વષ અગાઉ એસ.એલ.એમ. ફ ટર માંથી ભંગારની ચોર કરલ.
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6. આશર

ણેક વષ અગાઉ એસ.એલ.એમ. ચાલી અનાજના

ુ કાન ુ ં તા ં તોડ

.૧૦,૦૦૦/- ની

ચોર કરલ.
ુ વા તળાવ પાસે

ુ
7. આશર એકાદ વષ અગાઉ વટવા બ ભાઇના

ુ લ નીચે

ટશનર ની

ુ કાન

રોકડા .૧૫,૦૦૦/- ની ચોર કરલ.
8. આશર બે વષ અગાઉ ઠાકોરવાસ માતા ના મં દર પાસે

ુ ં ભારની

ુ કાનની બા ુ માં કપડાની

ુ કાનમાંથી રોકડા .૨૫,૦૦૦/- તથા પે ટ તથા ટ -શટ ની ચોર કરલ.
9. આશર એકાદ વષ અગાઉ વાંદરવટ તળાવ વટવા ભૈયા લોકો રહ છે યાં એક મકાનમાંથી રોકડા
િપયા ૧૦ થી ૧૫ હ રની ચોર કરલ.
10. આશર દોઢ બે મહ ના અગાઉ ભાડ યા ગરનાળાં સમશાન પાસે વટવા ખાતે એક માણસને છરો
બતાવી સોનાની વીટ ચાર તથા લાઇડર ફોન -૧ તથા રોકડા .૧૫,૦૦૦/- ની

ટંુ કરલ.

11. આશર એકાદ વષ અગાઉ નીલકંઠ સોસાયટ પી.આઇ.ના બંગલા પાસે વટવા એક મકાનમાંથી
સોના ુ ં મંગળ ુ , ચાંદ ની પાયલ, કાનની સોનાની શેર, સોનાની

ુ ી, ચાંદ ની પગની માછલી

તથા રોકડા .૧૫,૦૦૦/- ની ચોર કરલ.
12. આશર એકાદ વષ અગાઉ કડ લા
રોકડા .૪૦૦૦/- ની

ીજ નીચે એક ઇસમ પાસેથી ઘ ડયાળ, સોનાની વીટ તથા

ટંુ કરલ

ુ
13. આશર દસ પંદર દવસ પહલા બ ભાઇના

ુ વા ટકરા જતા ર તા ઉપર અનાજની

ુ કાનમાંથી

ુ પેટ -૧ તથા પર રણ
ુ
તેલના ડ બા-૨ તથા ખાંડની બોર -૧ તથા ચોખાની બોર -૧ તથા સા ની
સામાનની ચોર કરલ.
14. આશર બે વષ અગાઉ વટવા ગામ દવી માતાના મં દર પાસે ભૈયાની ચાલી એક મકાનમાંથી
સોનાની બંગડ , કાનની શેર,

ુ
ઠાની
સોનાની વીટ નંગ-૨, ચાંદ નો કંદોરો, ગળામાં પહરવા ુ ં

ચક ુ નંગ-૨ ની ચોર કરલ.
15. આશર બે વષ અગાઉ રોપડા ગામની આગળ હાડવેર ની ુ કાનમાંથી િ કમ-૧૫, પાવડા-૧૫ તથા
રોકડા .૨૦,૦૦૦/- ની ચોર કરલ.
16. ગઇ દ વાળ પહલા ચારક દ વસ અગાઉ પરદશીનગર જવાના ર તે ર ગ રોડ જવાના ર તા ઉપર
મકાનમાંથી રોકડા .૧૫,૦૦૦/- તથા

સ પે ટ તથા સોનાની વીટ તથા કાનની સોનાની કડ

નંગ-૨ તથા લેડ ઝ ઘ ડયાળ ની ચોર કરલ.
17. આશર પંદરક દ વસ અગાઉ આવકાર હોલ ઇસન રુ ઘોડાસર ઓટોર

ામાંથી નજર

ુ
કવી

સોનાની ચેઇન તથા .૧૫,૦૦૦/- ની ચોર કરલ.
18. આશર એકાદ વષ અગાઉ ઇસન રુ ચાર ર તા
.૪૦,૦૦૦/- તથા
19. આશર

ીજના છે ડ કપડાની

ુ કાનમાંથી રોકડા

સના પે ટ

ણેક વષ અગાઉ જશોદાનગર ટકરા નીચે સોના ચાંદ ની

ુ કાન ુ ં તા ં તોડ રોકડા

.૭૦૦૦/- તથા પગનાં છડા નંગ-૩ ની ચોર કરલ.
20. આશર ગઇ હોળ અગાઉ િવજ લ સકલ રોડ ઉપર એક ભૈયા ને છરો બતાવી .૨૫,૦૦૦/- ની
ટંુ કરલ.
21. આશર ગઇ હોળ અગાઉ રામોલ ચાર ર તા રામદવપીરના મં દર પાસે અનાજની

ુ કાનમાંથી

ચોખાની બોર નંગ-૫ તથા તેલના ડ બા નંગ-૫ ની ચોર કરલ.
22. ગઇ દ વાળ પહલા જશોદાનગર ચોકડ થી પેસે જર ર

ામાં નજર

ુ
કવી
રોકડા .૨૫,૦૦૦/- ની

ચોર કરલ.
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23. ગઇ દ વાળ પહલા ઓઢવ વેપાર મહામંડલ સકલથી ઓટોર
પેસે જરની નજર

ામાં બેસી રામોલ તરફ જતી વખતે

ુ
કવી
બેગમાંથી હાથમાં પહરવાનો ચાંદ નો પંજો, નાના છોકરાના ચાંદ ના કડા,

સોનાની કાનની વાળ ની ચોર કરલ.
24. ગઇ દ વાળ પહલા અસલાલી ટાયરની ુ કાનમાંથી ૨૨ ટાયરની ચોર કરલ.
કની ુ કાનમાંથી રોકડા .૩૦,૦૦૦/-

25. આશર બે વષ અગાઉ ઉતરસંડા ર વે ટશનની સામે ઇલે
ની તથા ઇલે

ક સામાનની ચોર કરલ.

ુ નંગ-૩૫ સાથે
દાહોદ જ લાના બે ઇસમોને િપ ટલ તથા દશી તમંચા સ હતના ચાર હિથયારો તથા કાર સ
ઝડપી પાડતી ાઈમ

ા ચ, અમદાવાદ શહર

ુ ધાને કાયદો અને યવ થા જળવાઈ રહ અને કોઈ અિન છનીય
મહોરમના તહવાર અ સં
બનાવ ન બને તેમજ મહોરમ ુ ં
પોલીસ કિમ ર

ુ શાંિતમય વાતાવરણમાં સંપ
સ

ી િશવાનંદ ઝા સાહબ તથા

સાહબ તથા નાયબ પોલીસ કિમ ર
કિમ ર

ી હમાં ુ

ાઈમ

ા ચના સં ુ ત પોલીસ કિમ ર

ુ
કલા
સાહબ નાઓની

ી એ.ક. શમા

ુ
ચના
આધાર મદદનીશ પોલીસ

ી એમ.ડ . ચૌધર નાઓના માગદશન હઠળ બંદોબ ત પે ોલ ગમાં પોલીસ ઇ પે ટર

એસ.આર. ટંડલ નાઓ પોતાની ટ મના પોલીસ સબ ઈ પે ટર
ી

ુ અમદાવાદ શહર,
થાય તે હ થી

.એન. ચાવડા તથા

ી

ી પી.બી.દસાઈ, પોલીસ સબ ઇ પે ટર

ટાફના પોલીસ કમચાર ઓ સાથે તા.૦૪/૧૧/૨૦૧૪ નારોજ સાંજના સમયે

અમદાવાદ શહર િવ તારમાં પે ોલ ગ માં હતા દરિમયાન પોલીસ ઇ પે ટર

ી એસ.આર. ટંડલ નાઓને

મળે લ ચો સ બાતમી હક કત આધાર ગીતામં દર ચાર ર તા આગળથી (૧) ગૌતમ ઉફ ગૌરાંગ નારિસગ
પટલીયા, ઉ.વ.-૨૩, રહ. ગામ સીમલાઘસી, પટલ ફળ
ઇલીયાસ ઉફ

ુ

,ુ તા. દવગઢ બાર યા, પો ટ ઝાબ, જ.દાહોદ (૨)

ુ ઉ.વ.-૩૪, રહ. ગામ સીમલાઘસી, પટલ ફળ
ર

સલામભાઈ મ

,ુ બળવંતભાઈ

ડાયરાના મકાનમાં, તા. દવગઢ બાર યા, જ.દાહોદ નાઓને રોક લઈ જ ર કાયવાહ કર બ ેની ઝડતી
તપાસ કરતા તેઓના ક

માંથી પાસ પરવાના વગરની દશી બનાવટની મેગઝીન વાળ િપ ટલ નંગ–૨,

ુ નંગ – ૩૫ મળ
દશી બનાવટના તમંચા નંગ-૨ તથા કાર સ
ક

ુ લ .૫૬,૭૫૦/- સાથે મળ આવતા

કર સદર ઈસમોની તા.૦૪/૧૧/૨૦૧૪ નારોજ રા ીના ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે .
સદર ઈસમો િવ ધ

ઇસમોની

ુ
છપરછ
દરિમયાન ક

ુ
નો
ન ધી આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવેલ છે . સદર

ુ િવનોદ ઉફ િવનીયો મા ુ દલા
કરવામાં આવેલ હિથયારો તથા કાર સો

ુ
હાર
(રાઠવા) રહ. ગામ સીમલાઘસી,

ુ
હાર
ફળ

,ુ તા. દવગઢ બાર યા,

જ.દાહોદનાએ

ુ
રશ

ુ નગર વાળા નાઓને વેચાણ આપવા સા
લઘરાભાઈ કહલા રહ. ગામ અમરાપર, તા.થાનગઢ, જ. ર
મોકલતા લઈ આવેલ હોવા ુ ં

ુ
લવા
પામેલ હોય, આ દ શામાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવેલ છે .

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