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.૧૮/૧૨/૨૦૧૪

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

ઘરફોડ તથા મોબાઇલ ચોર ગગનો છ

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ ૩૦૬૭ /૧૪

ુ
ં નાસતા ફરતા ઇસમને ઝ બે કરતી એસ.ઓ. .
નામા

ાઇમ અમદાવાદ શહર
મદદનીશ પોલીસ કમીશનર
મીલકત સંબધી બનેલ

ી બી.સી.સોલંક એસ.ઓ. .

ાઇમ અમદાવાદ શહર નાઓએ

ુ શોધી કાઢવા તેમજ નાસતા ફરતા આરોપીઓને પકડવા સા ુ
ના

ુ ધાને અમદાવાદ શહર િવ તારમાં પોસઇ
અ સં

ુ
ચના
કરલ.

ી એ.ક.વડ યા નાઓ ટાફના માણસો સાથે પે ોલ ગમાં

ુ હા રા
ુ ફતેવાડ ર લાય સ પે ોલ પંપ પાસે રોડ ઉપર આવતા

હતા. દર યાન પે ોલ ગ ફરતા ફરતા

સાથેના હડ કો સ. જહાંગીરખાંન ઇ માઇલખાન તથા હડ કો સ. જગદ શ ુ માર ભાઇલાલભાઇ નાઓએ
સં ુ ત બાતમી હક કત આપેલ ક, “ અસલાલી પો. ટ. નો ઘરફોડ ચોર નો નાસતો ફરતો આરોપી નામે
જહાંગીર ઉફ બળદ ઇમામભાઇ શમા રહ, ફતેવાડ ,

ુ હા રા
ુ , અમદાવાદ નાનો સરખેજ તરફથી ચાલતો

અ ે પોતાની રતીકામની મ ુ ર વાળ જ યા ર લાય સ પે ોલ પંપ પાસે મ ુ ર કામે આવનાર છે . અને
શર ર

ાઉન કલર

ું વેટર તથા

મ કલર

ું ુ ુ પે ટ પહરલ છે .”

ણે

હક કત આધાર જહાંગીર ઉફ

બળદ ઇમામભાઇ સમ ઉવ.૩૬ રહ, મ.નં.૨૫, અલિસ ક નગર, નસીબભાઇના તબેલા આગળ, કનાલ પાસે,
ફતેવાડ ,

ુ હા રા
ુ ર લાય સ પે ોલ પંપ પાસેથી પકડ પાડલ છે . મજ ુ ર

ુ હા રા
ુ , અમદાવાદ વાળાને

આરોપીને
રમ નભાઇ

ુ ત

ુ તથી

ુ
છપરછ
કરતાં ચારક માસ અગાઉ પોતે પોતાના િમ ો અ તભાઇ સમા તથા

વલીયા તથા નાસીર તથા ઇરફાન સમા તથા

વેદ ઉફ બાપ બેટા ની સાથે મળ ફતેવાડ

યાસ રુ ભાઠામાં એક બંધ મકાનમાંથી ગેસ િસલી ડર અને એક મોબાઇલ ની ચોર કરલા ુ ં જણાવેલ.
તેમજ આ િસવાય સેટલાઇટ, વ ા રુ, આનંદનગર, એલીસ ીજ િવ તારમાં આશર છ

ુ
નામાં
પણ

મોબાઇલ ફોન સાથે લઇ વાત કરતા કરતા ચાલતા જતા ઇસમોના હાથમાંથી પ સર ઉપરથી મોબાઇલ
છ નવી ને

ુ
ના
કરલા ુ ં જણાવેલ.

સીઆરપીસી કલમ ૪૧(૧) એ

થી સદર ને આજરોજ તા.૧૮/૧૨/૧૪ ના કલાક ૧૪/૩૦ વાગે

ુ
જબ
અટક કરવામાં આવેલ છે . અને આગળની તપાસ અસલાલી પોલીસ

ટશન તરફ મોકલી આપવામાં આવેલ છે .

1

ચોર ના ચાર મોબાઇલ તથા સોનાની બે કાનની
ના

ુ ીઓ તથા સોના ુ ં એક પે ડલ તથા ચાંદ ની એક

ુ ામાલ સાથે આરોપીની ધરપકડ કર ચોર ના

ુ
િત

ુ ડ ટ ટ કરતી અમદાવાદ શહર એસઓ
ના

ાઇમ ા ચ
ી હમાં ુ

નાયબ પોલીસ કિમ ર
પોલીસ કમીશનર

ી બી.સી.સોલંક , એસઓ

.એચ.સરવૈયા તથા પો.ઇ. ી બી.ડ . ડ
સંબધી બનેલ

ુ
કલા

ાઇમ

ાઇમ

ા ચ અમદાવાદ શહર તથા મદદનીશ

ા ચ અમદાવાદ શહર તથા પોલીસ ઇ સપેકટર

એસ.ઓ. .

ાઇમ

ા ચ અમદાવાદ શહર નાઓએ મીલકત

ુ
ના
શોધી કાઢવા તેમજ નાસતા ફરતા આરોપીઓને પકડવા આપેલ

અમદાવાદ શહર િવ તારમાં પો.સ.ઇ.

ી

ુ
ચના

ુ
જબ

ી સી.બી.ગામીત નાઓની ટ મ પે ોલ ગમાં હતી. દર યાન ફરતા

ફરતા નારોલ સકલ ચંડોળા તળાવ તરફ જતા રોડ પાસે આવતા સાથેના હડ કો સ. જયે િસહ િવ મિસહ
તથા પો.કો.દશરથિસહ માનિસહ બ.નં.૮૦૮૬ નાઓએ સં ુ ત બાતમી હક ત આપેલ ક, “અગાઉ ઘણા બધા
ુ
નામાં
પકડાયેલ એક ર ઢો ઘરફોડ ચોર ઇસમ નામે

ું રહ, ચંડોળા તળાવના છાપરા ક

િવણિસહ ઉફ પ

ણે શર ર સીલેટ યા લીલા તથા સફદ કલરની ટ -શટ તથા વાદળ કલર ુ ં
પોતાની પાસે ચોર કરલ મોબાઇલ તથા સોનાની ચીજવ
થઇ ઇસન રુ તરફ મોબાઇલ તથા સોનાની ચીજવ
ઉફ પ

ું રામદવિસહ

સ પે ટ પહરલ છે તે

ુ
ઓ
રાખી ચંડોળા તરફથી આવી નારોલ સકલ

ુ
ઓ
વેચવા જનાર છે “

હક કત આધાર

િવણિસહ

ુ ઉવ.૩૦ ધંધો: ટક મ ુ ર રહ, નીલગીર ના છાપરા, ખો ડયાર માતાના
તે રાજ ત

ુ
મં દર પાસે, ચંડોળા તળાવ, ઇસન રુ, અમદાવાદ શહર નાને નારોલ સકલ ખાતે હ માન
ના મં દર ની
બા ુ માં ઇસન રુ જતા રોડ ઉપર

હરમાંથી પકડલ છે .

વી પીળ ધા ુ ુ ં એક પેડલ તથા બે કાનની

ની

ગઝડતી તપાસ કરતાં તેની (૧) સોના

ુ ઓ (૨) એક ચાંદ
ટ

ુ ગણપિત ની
વી ધા ની

એક સફદ કલરનો એપલ કંપનીનો આઇફોન (૪) એક કાળા તથા લીલા

વા કલરનો એપલ કંપનીનો

આઇફોન (૫) એક સેમસંગ કંપનીનો સફદ કલરનો મોબાઇલ ફોન (૬) એક કાળા કલરનો
કંપનીનો મોબાઇલ ફોન મળ આવેલ
કરતાં ઇસન રુ પોલીસ

ની ુ લે ક. .૬૩,૫૦૦/-ની ગણી શકાય.

ટશન ફ. .ુ ર.નં.૨૦૮/૧૪ ધી ઇપીકો કલમ ૩૮૦

પો. ટ.ફ. .ુ ર.નં.૩૬૭/૧૪ ધી ઇપીકો કલમ ૪૫૭, ૩૮૦, ૧૧૪
ણવા મળે લ. તેમજ િવશેષ

ુ
જબનો

ુ
છપરછ
દર યાન આરોપીએ તથા તેના િમ

ુ (૩)
િત

લેકબેર

બાબતે ખા ી તપાસ
ુ
જન
તથા વટવા

ુ
નો
ન ધાયેલ હોવાની હક કત
રા શ ઉફ પી ુ મહ ભાઇ

ઠાકોર રહ, શાહવાડ , નારોલ, અમદાવાદ શહર નાએ આજથી આશર દસેક દવસ અગાઉ રા ીના બે થી
અઢ વા યાના

ુ
માર
જય ણ સોસાયટ વેદાંગ

રોકડા તથા સેમસંગ કંપનીનો મોબાઇલ તથા બી

ુ લની સામે ઇસન રુ અમદાવાદ ખાતેથી .૯૦,૦૦૦/.૫૦૦૦/- તથા બી

ચીજવ

ુ
ઓની
ચોર કરલ

2

હોવા ુ ં જણાવેલ છે .

બાબતે ઇસન રુ પો. ટ.ફ. .ુ ર.નં.૨૧૪/૧૪ ધી ઇપીકો કલમ ૩૮૦

ન ધાયેલ હોવાની હક કત જણાયેલ છે . થી સદર ું મળ આવેલ
પંચનામાં િવગતે કબ

ુ
જબનો

ુ ામાલ સીઆરપીસી કલમ ૧૦૨

ુ
નો
ુ
જબ

કરવામાં આવેલ છે અને સદર ું આરોપીને આજરોજ તા.૧૮/૧૨/૧૪ ના કલાક

૧૭/૦૦ વાગે સીઆરપીસી કલમ ૪૧(૧) એ

ુ
જબ
અટક કરવામાં આવેલ. અને વ ુ તપાસ અથ આરોપી

તથા કાગળો ઇસન રુ પોલીસ ટશન મોકલી આપવા તજવીજ કરવામાં આવેલ છે .

ું
બઈ
ખાતેથી ચોર કરલ કોિપયો કારમા ં ઈ લીશદા ુ ની હરાફર કરતો

મનગરના જોડ યા

ં
પોલીસ ટશનના િવદશી દા ુ ના કશમા ં સડોવાયે
લ ઈસમ શકપડતી ઈનોવા કાર સાથે ઝડપાયો.

અમદાવાદ શહરમાં વાહન ચોર તથા પર ાંિતય દા ુની હરાફર ના કશો શોધી કાઢવા સા ુ
પોલીસ કિમ ર
ાઈમ

ા ચ અમદાવાદ શહર તથા નાયબ પોલીસ કિમ ર ી

ુ
ચના
આધાર મદદનીશ પોલીસ કિમ ર ી

ાઈમ

નાઓ તેઓની ટ મના પો.સ.ઈ. ી

ી

ા ચ અમદાવાદ શહર નાઓની

.એસ.ગેડમ

ાઈમ

ા ચ અમદાવાદ શહર

.એન.ગો વામી તથા ટાફના માણસો સાથે અમદાવાદ શહર િવ તારમાં

ુ
નાઓ
શોધી કાઢવા સા ુ પે ોલ ગમાં હતાં દર યાન નારોલ સકલ ખાતેથી ધમારામ ઉફ ઘમો

ુ
સ/ઓ કશારામ ગોડ ઉ.વ. ૩૮ રહ. ગામ રોલી તા. ડામાલાની
ઈનોવા કાર નં૪૧(૧)ડ

ાઈમ

ા ચ અમદાવાદ શહર નાઓના માગદશન હઠળ

આજરોજ તા.૧૮/૧૨/૨૦૧૪ ના રોજ પોલીસ ઇ પે ટર

આવા

અ વયે સં ુ ત પોલીસ કિમ ર ી

ી અમદાવાદ શહર નાઓએ ખાસ તાક દ કરલ હોય

. .૧.એચ.

.ુ ૭૭૯૭ ની ક.

.બાડમેર રાજ થાન નાને તેના ક

૬,૦૦,૦૦૦/-ની સાથે પકડ લઈ

ની

સી.આર.પી.સી.

ુ
જબ
કાયદસર કાયવાહ કરવામાં આવેલ.
સદર આરોપીની

ુ
છપરછ
દર યાન સદર ઈનોવા કાર પોતે ડ સા ખાતેથી એક માણસ

પાસેથી ખર દ કરલ હોવા ુ જણાવેલ છે પરં ુ તે ઈસમ ુ નામઠામ પોતે
કારના કોઈ કાગળો પોતાના ક

માં નહ હોવાની જણાવતો હોય

ણતો નહ હોવા ુ અને આ

કાર કોઈ જ યાએથી ચોરાયેલ છે ક

કમ ? તે બાબતે આગળની તપાસ તજવીજ પો.ઈ. ી ગેડમ તથા પોસઈ ી ગો વામી નાઓ કર રહલ છે .
સદર આરોપીની વ ુ
નં. . .૧.ક.એલ.૨૮૨૯ માં
પોતાના

ાઈવર સાથે

ુ
છપરછ
પોતે અગાઉ વષ ૨૦૧૨ માં એક કાળા રં ગની કોપ યો કાર

લીશ દા તથા બીયરનો મોટો જ થો રાજ થાન ખાતેથી ભર

કાર લઈ

મનગર જતો હતો યાર મોરબી આમરણ થઈ આગળ જતાં હ મ ચોરા ગામના

પાટ યા પાસે પોલીસના માણસો ઉભેલ હોય અને રોડ ઉપર પોલીસે આડશ કર રાખેલ હોય

થી આ
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વખતે યાંથી ગાડ

ુ
માવી
લઈ યાંથી સ ગલપ ીમાં એક રોડ ઉપર જતા

હોય ગાડ આગળ જઈ શક તેમ ના હોય

થી યા બાવળની ઝાડ પાસે એક જ યાએ ગાડ રોક

નાશી ગયેલ હોવાની હક કત આરોપી જણાવતો હોય
ટશન
હઠળનો

મનગર ખાતે

ુ -૪/૨૦૧૨
ોહ . રનં

ુ હો દાખલ થયેલ હોય

યા આગળ જતાં ર તો બંધ

આધાર તપાસ કરતા આ બાબતે જોડ યા પોલીસ

ોહ .એકટ કલમ ૬૬(બી)૬૫ એ.ઈ

અનડ ટકટ

યાંથી

ુ
જબનો

ોહ .ધારા

ુ હાનો ભેદ શોધાયેલ છે ..

ઉપરોકત જોડ યા પોલીસ ટશન ખાતે દા ુ- બયરના જ થા સાથે પકડાયેલ કોપ યો કાર
ુંબઈના કાંદ વલી પોલીસ ટશનની હદમાંથી ચોર કર મેળવેલ હોવાની ક લાત
ુ
આરોપીએ કરલ છે
હક કત આધાર તપાસ કરતા આ
ુ -૩૪/૨૦૧૨ ઈપીકો કલમ ૩૭૯
રનં

કોિપયો ચોર બાબતે
ુ
જબનો

ુંબઈના કાં દવલી પોલીસ

ુ હો દાખલ થયેલ હોય

ટશન ખાતે ફ ટ

વાહન ચોર નો અનડ ટકટ

ુ હો

શોધાયેલ છે .
હક કતો આધાર

મનગરના જોડ યા પોલીસ ટશન તથા

સંપક કર આરોપીને બં ે પોલીસ ટશનના

ુંબઈના કાં દવલી પોલીસ ટશનનો

ુ હાઓના કામે મોકલવા તજવીજ કરવામાં આવેલ છે .

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