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.૨૩/૩/૨૦૧૫ સોમવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૭૭/૧૫

રાપરના માથાભાર ઇસમને બે િપ ટલ તથા ચાર તમંચા સ હત છ ગેરકાયદસર હિથયારો તથા એક ખાલી
મેગ ન તથા

વતા કાર ૂસ નંગ-૧૬ સાથે ઝડપી પાડતી
ાઈમ

ા ચ, અમદાવાદ શહર

અમદાવાદ શહર માં કાયદો અને યવ થા જળવાઈ રહ અને કોઈ અિન છનીય બનાવ ન
બને તે હ ુથી અમદાવાદ શહર, પોલીસ કિમ ર
ા ચ,
કિમ ર

ી િશવાનંદ ઝા સાહબ તથા ખાસ પોલીસ કિમ ર ાઇમ

ી એ.ક.શમા સાહબ તથા નાયબ પોલીસ કિમ ર
ી એમ.ડ .ચૌધર સાહબ નાઓની

નાઓ પોતાની ટ મના પો.સ.ઈ.

ી

ી દપન ભ ન સાહબ તથા મદદનીશ પોલીસ

ચ
ુ ના માગદશન આધાર પોલીસ ઇ પે ટર

.એન.ચાવડા, પો.સ.ઇ.

ી એસ.આર.ટંડલ

ી આર.એસ. વ
ુ ેરા તથા ટાફના પોલીસ

કમચાર ઓ સાથે તા.૨૨/૩/૨૦૧૫ નારોજ અમદાવાદ શહર િવ તારમાં પે ોલ ગ માં હતા દરિમયાન
ચો સ બાતમી હક કત આધાર અમદાવાદ, સરખેજ સકલથી સાણંદ ચોકડ તરફ જતા રોડ ઉપર આવેલ
ુ જનપથ હોટલ પાસે, જનપથ પાન પાલર પાસેથી આરોપી મહશ ઉફ મે ુ કરશનભાઇ ઠાકોર ઉ.વ.-૨૭,
રહ. શેર નં.-૫, હ મ
ુ ાન વાસ, ગેલીવાડ , રાપર. તા. રાપર
તેની ઝડતી તપાસ કરતા તેના ક

. ક છ- જ
ુ ને રોક લઈ જ ર કાયવાહ કર

માંથી પાસ પરવાના વગરની બનાવટની િપ ટલ નંગ-૨, દશી

બનાવટના તમંચા નંગ-૪ તથા દશી તથા ખાલી મેગ ન નંગ-૧ તથા
.૧,૧૦,૮૦૦/- ની મ ાના સાથે મળ આવતા
ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે . સદર ઈસમ િવ ધ
સદર ઇસમની

ક

વતા કાટ સ નંગ-૧૬ મળ

ુ લે

કર સદર ઈસમની તા.૨૨/૩/૨૦૧૫ નારોજ

ન
ુ ો ન ધી આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવેલ છે .

છ
ુ પરછ દરિમયાન ક

કરવામાં આવેલ હિથયારો તથા કાર ુસો પૈક

એક દશી બનાવટની િપ ટલ તથા કાર ુસ નંગ-૪ અજય ઉફ આ ત
ુ ોષ રામે ર સાદ ગો વામી રહ.
િશવલાલકા રુ ા, પો ટ િસિવલ લાઈન, જ. રુ ના, મ ય

દશ નાઓ પાસેથી વેચાણ ખર દલ છે . તેમજ એક

દશી બનાવટની િપ ટલ તથા ચાર દશી બનાવટના તમંચા તથા મોટા કાર ુસ નંગ-૧૨ સીકંદર S/O
હાસમભાઈ

ુ માભાઈ લંઘા રહ. સહયોગનગર સોસાયટ , ર લાય સ પે ોલ પંપની બા ુ માં, તા: રાપર,

જ.ક છ- ૂજ વાળા પાસેથી ખર દલ છે .
આરોપીને રાપર ખાતે તેમના સમાજ તથા દરબારો વ ચે વષ થી ધંધાક ય તેમજ રાજક ય
અદાવતો ચાલતી હોય, ગઈ તા.૧/૧/૨૦૧૪ નારોજ પકડાયેલ આરોપી ઉપર રાપરના દરબારોએ ફાયર ગ
કરલ હોય,

થી તેઓ ફર થી પોતાની ઉપર ગમે યાર મ
ુ લો કર તેમ હોય, પોતાના સે ફ

ોટ શન માટ

આ હિથયારો ખર દલ છે .
સને-૨૦૧૧ માં રાપર ખાતે આરોપીએ પોતાના સમાજના રા ુ છગન ઠાકોર ુ ં જમીનની
દલાલી બાબતે છર ના ઘા માર
હતો.

લ ક ટડ દરિમયાન

થયેલ હતો.

ૂન કર નાખેલ.

ુ હામા બે વષ

લમાં અજય ઉફ રામે ર સાદ ગો વામી રહ.

ધ
ુ ી

ૂજ પાલારા

રુ ના, મ ય

લમા રહલો

દશ સાથે સંપક

અજય િવશાલ ઉફ િવજય ગૌ વામી નો ભાઇ થાય છે . બાદ સને-૨૦૧૩ માં કસ ચાલી જતા

પકડાયેલ આરોપી

લ માંથી

ટ ગયેલો. યારબાદ તેણે રાપર ખાતે દરબારો સાથે મારામાર , ઝગડો

1

કરલ.

માં રાપર પોલીસ ટશનમાં પકડાયેલ હતો. યાર બાદ પકડાયેલ આરોપીએ અજય રામે ર સાદ

ગો વામી રહ.

રુ ના, મ ય

દશ પાસેથી એક દશી બનાવટની િપ ટલ તથા કાર ુસો ખર દલ હતા. તેમજ

સીકં દર S/O હાસમભાઈ લંઘા રહ. સહયોગનગર સોસાયટ , ર લાય સ પે ોલ પંપની બા ુ માં, તા: રાપર,
જ.ક છ- ૂજ, વાળા પાસેથી એક દશી બનાવટની િપ ટલ તથા ચાર દશી બનાવટના તમંચા ખર દલ હતા.
અને આ સીકંદર લંઘા
કારના

અગાઉ શીવા પી લાઇ ગગ નો સાગર ત હતો

ન
ુ ાઓમાં પકડાઇ

હિથયાર, ધાડ,

કુ લ, તેમજ રાપર ખાતે સગીરા ને ભગાડ જવાના

ટ
ું , િવગેર

ન
ુ ામાં પકડાઇ

કુ લ છે

વટવા પોલીસ ટશન:વટવા પોલીસ ટશન ફ ટ
કામના ફર યાદ સર ુ સાદ કાત કભાઇ

.ુ ર.નં. ૭૫/૨૦૧૫ ધી ઇ.પી.કો કલમ ૩૬૩

ુજબના

તે વમા ઉ.વ ૪૮ ધંધો નોકર રહ.મ.નં ૨૧ િશવપાક સોસાયટ

પી.ડ .પંડ ા કોલેજ રોડ વટવા અમદાવાદ શહર

ળ
ુ વતન ગામ રતનાડ પો ટ: કોર ડ તા. .

ઝારખંડ નાઓની ફર યાદના કામે હક કત એવી છે ક તા.૨૦/૦૩/૧૫ ના કલાક ૧૩/૦૦ વા યાના
ફર યાદ નો દ કરો રા લ
ુ ઉ.વ ૧૪ નાને આરોપી કોઇ અ
કાયદસરના વાલીપણામાથી અપહરણ કર લઇ ગયેલ હોવા
નાઓ

ય
ુ ા
મ
ુ ાર

યા ઇસમે ફર યાદ ના ઘરથી ફર યાદ ના
ગેની ફર યાદ મ.સ.ઇ નર િસહ

બ ની લખાય આવતા ઉપરો ત નંબરથી તા.૨૨/૦૩/૨૦૧૫ ના રોજ

ુ હો ર

ુમાનિસહ

ટર કરવામાં

આવેલ .
બાદ આ કામે અમોએ તપાસ સંભાળ લઇ તપાસ દર યાન અપહરત છોકરો રા લ
ુ
S/O સર ુ સાદ કાત કભાઇ

તે વમા ઉ.વ ૧૪ ધંધો. અ યાસ રહ.મ.નં ૨૧ િશવપાક સોસાયટ

પી.ડ .પંડ ા કોલેજ રોડ વટવા અમદાવાદ શહર

ળ
ુ વતન ગામ રતનાડ પો ટ: કોર ડ તા. .

ય
ુ ા

ઝારખંડ નાનો તા.૨૨.૦૩.૧૫ ના રોજ કા ુ રુ ર વે ટશન સામેથી મળ આવતા વટવા પો. ટ. લાવી
છ
ુ પરછ કરતા પોતા ુ કોઇએ અપહરણ કરલ નથી. પોતાને તેની મ મીએ ઠપકો આપતા ઘરથી ની ળ
ગયેલ હતો અને પોતાની સાથે કોઇ ખરાબ બનાવ બનેલ નથી. અને રા
માગતો હોય તેનો ક જો તેના માતા િપતાને સ પેલ છે .આ

ગે કોઇ

ુશીથી માતા િપતાના ઘર જવા

ુ હાહ ત જણાય આવેલ નથી હાલમાં

તપાસ ચા ુ છે .
AaoZva paolaIsa sToSana :
AaoZva paolaIsa sToSana f.gaurnaM.૧૦૬/૧૫ [pIkao klama ૩૭૯.114
maujbanaa kamao ta.૨૨.3.15 naa raoj pao.sa.[.EaI Aar.jI.KaT naaAaonao maLola hkIkt AaQaaro
AaraopI સંતોષ ગોલે મંગલ
તા.રાની રુ

ુ શીલ રહ.િસગરવા ભગવતીનગરની ચાલી

.ઉનાવ રુ + ૧ = ૨ નાઓને પકડ સદર

ઘડ યાલ નંગ-૩ ુ લે કમંત િપયા ૮૫૦૦/-નો

ુ.ળા. બરખેડા થાના બધા રુ

ન
ુ ાના સેમસંગ મોબાઇલ ફોન તથા કાંડા

ુ ામાલ ર કવર કર

ન
ુ ો શોધી કાઢ સાર કામગીર

કરલ છે .

(ઇ.ચા.)નાયબ પોલીસ કિમશનર,
કં ોલ મ, અ’વાદ શહર.
પોલીસ કિમશનર વતી.

2

