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.૨/૪/૨૦૧૫

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

ણ ઇસમોને ચોર નાં પાંચ મોટર સાયકલ

મોટર સાયકલની ચોર કરનાર

સાથે ઝડપી પાડતી ાઇમ
અમદાવાદ શહર
ી તથા મદદનીશ પોલીસ કિમ ર
ુ હાઓને શોધી કાઢવા સા
ુ
અ સધાને

ાઇમ

સમાચાર યાદ નં.૬૪૨/૧૫

ાઇમ

ા ચ, (૧)

ા ચનાં ખાસ કિમ નર

ી તથા નાયબ પોલીસ કિમ ર

ી નાઓએ અમદાવાદ શહર િવ તારમાં બનતાં િમલકત સંબધ
ં ી

તથા અટકાવવા સા ુ

ાંચના પોલીસ ઇ પેકટર

ાઇમ

ાંચના અિધકાર ઓને

ુ
ચના
આપેલ.

ી બી.પી. રો યા નાઓનાં માગદશન અને

કામ કરતા તેઓનાં કોડનાં પોલીસ સબ ઇ પેકટર

ી આર.આઇ.

ડ

ુ
પરિવઝનમાં

તથા એસ.બી. ઝાલા તથા ટા નાં

માણસો સાથે અમદાવાદ શહરમાં પે ોલીગમાં હતાં. તે દર યાન મળે લ બાતમી હ કકત આધાર, વેજલ રુ
APMC માકટ પાસે રોડ પરથી આરોપી (૧) સો હલ ઉફ સમીર ઉફ પે સીલ S/O હનીફભાઇ ઉફ રા ુ ભાઇ
તે સંધી ઉ.વ.૨૦ રહ, ઘર નં.૧૦૬, રમ નપાક સોસાયટ , મ

ુ
તે સોલંક ઉ.વ.૨૧ રહ, ૧૬, અઝાદનગર મ વન

અમદાવાદ (૨) િવશાલ S/O હ રાભાઇ ટ સાભાઇ
સોસાયટ , શારદા િશ ુ િવ ાલયની બા ુ માં,
બાવળા

. અમદાવાદ (૩) પાથ ઉફ રા

હર વીલા સોસાયટ ,

ુ ફતેવાડ સરખેજ અમદાવાદ

S/O વસંતભાઇ લ મણભાઇ

.ુ ગામ- કોઠ ગાંગડ તા.

તે પાટ લ ઉ.વ.૧૯ રહ, બી/૫,

ુ ફતેવાડ સરખેજ ધોળકા રોડ સરખેજ અમદાવાદ શહર નાઓને તા.૦૨/૦૪/૨૦૧૫

ના રોજ પ ડ અટક કર , તેઓની પાસેથી ચોર નાં મોટર સાયકલો
TVS

દ હો ની સામે ફતેહવાડ સરખેજ

માં એક પ સર મોટર સાયકલ તથા

ુ ક મો.સાયકલ તથા બ જ એવે જર તથા હો ડા ટનર તથા યામાહા મોટર સાયકલ મળ

ુ લે ક. .૧,૭૦,૦૦૦/- નો

ુ
દામાલ
મળ આવતા તપાસ અથ કબ
આ કામે પકડાયેલ આરોપીઓની

સંધી તથા િવશાલ સોલંક બં ે જણાઓએ ધોરણ-૧૨ ની પર
નાએ ધોરણ-૧૦ ની પર

ા આપેલ છે .

કરલ છે .

ુ પરછ કરતાં આરોપી સો હલ ઉફ સમીર
છ
ા આપેલ છે . તથા પાથ ઉફ રા

ણેય આરોપીઓ તથા ભાગવ ઉફ િપ ુ િવ

ુ
આઝાદનગર મ વન
સોસા. ફતેહવાડ સરખેજ અમદાવાદ નાઓ
સરખેજગામ િસપાઇવાસ પાસે

ની

ુ ાઇ
ભ

પાટ લ
દવ રહ,

િમ ો છે . અને તેઓ ચારય જણાઓ

ુ
નીયન
બે કનાં ATM સામે બેઠક ધરાવે છે . તેઓ ચારય જણાઓ પોતાના

મોજસોખ ખાતર મોટર સાયકલોની ચોર કરવા ંુ ન

કર , ચારય આરોપીઓ ભેગા મળ વેજલ રુ,

આનંદનગર તથા ફતેવાડ ખાતેથી મોટર સાયકલોની ચોર કર પોતાના મોજશોખમાં ફરવતા હતાં. અને
પોતાની પાસેની ચોર ની મોટર સાયકલોની નંબર
આરોપી પાથ ઉફ રા
પા કગમાં

પાટ લ નાં િપતા

લેટો કાઢ નાખેલ. અને ચોર ની મોટર સાયકલો

ંુ મકાન ખાન રુ ગગનવીહાર પાસે સાબર

ુ એપાટમે ટમાં

કુ રાખતાં હતાં. અને યાંથી વારાફરથી અલગ અલગ મોટર સાયકલો ઉપર ફરવા સા

નીકળતાં હતાં. અને આરોપીઓએ ધોરણ-૧૦ તથા ૧૨ ની પર
તા.૨૬/૦૩/૨૦૧૫ થી આજ દની

ા

રુ

કયા પછ

એટલે ગઇ

ુ
ધીમાં
પાંચ મોટર સાયકલોની ચોર ઓ કરલ છે . અને પકડાયેલ

આરોપીઓ ચોર ની મોટર સાયકલ લઇને ફરવા નીકળે લ યાર વેજલ રુ APMC માકટ પાસેથી પકડાય
ગયેલ. અને સદર આરોપીઓને તથા

ુ
દામાલ
વેજલ રુ, આનંદનગર, સરખેજ પોલીસ ટશન નાઓને

સોપવા ત વીજ કરવામાં આવેલ છે .
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(૨)
બે તમંચા સાથે એક આરોપીને ઝડપી પાડતી અમદાવાદ ાઇમ
અમદાવાદ શહર
કિમ ર ી તથા મદદનીશ પોલીસ કિમ ર
રાખી ફાયર ગ કર

ા ચનાં જોઇ ટ કિમ નર

નાઓનાં માગદશન અને

ુ
ચના
આપેલ.

ી તથા નાયબ પોલીસ

ી નાઓએ અમદાવાદ શહર િવ તારમાં ગેર કાયદસર હિથયારો

ુ
ટનાં
બનાવો બનેલ હોય, તે

ાંચના અિધકાર ઓને

ડ ,

ાઇમ

ા ચ

ુ હાઓ શોધી કાઢવા તથા અટકાવવા સા

ુ
અ સધાને
ાઇમ

ાંચના પોલીસ ઇ પેકટર

ાઇમ

ી બી.પી. રો યા

ુ
પરિવઝનમાં
કામ કરતા તેઓનાં કોડનાં પોલીસ સબ ઇ પેકટર

ી આર.આઇ.

ી એસ.બી. ઝાલા તથા ટા નાં માણસો સાથે અમદાવાદ શહરમાં પે ોલીગમાં હતાં. તે દર યાન

મળે લ બાતમી હ કકત આધાર નરોડા ુ ણનગર ચાર ર તા પાસે રોડ ઉપરથી આરોપી શેષપાલ ઉફ િશવમ
S/O િવ યારામ લખપત

તે યાદવ ઉ.વ.૩૧ રહ.એ/૩, સારથી ુ લે

નરોડા અમદાવાદ શહર

ુ
ળગામ
સાઇ રુ પો ટ

ુકા રુ

ુ ણનગર પા વનાથ ટાઉનશીપ

થાના ચ ાહાટ

તા.બાહ

.આ ા ઉતર દશ

નાની પાસેથી દશી હાથ બનાવટના તમંચા નંગ-૨ ક. .૪,૦૦૦/- ની મ ાનાં મળ આવેલ.

પોતાના

કબ માં ગેરકાદસર હિથયાર પરવાના વગર અ ન શ ની સાથે મળ આવતાં તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૫ નારોજ
પકડ અટક કરલ છે .
આ કામે પકડાયેલ આરોપીની
અમદાવાદ શહરમાં રહ છે . અને

ુ પરછ કરતાં પોતે છે લા ૨૧ વષથી
છ

લર કામની લેબરકામની મ ુ ર કામ કર છે . અગાઉ પોતે ભાડાના

મકાનમા ચાં લોડ યા ગાય ીનગર ખાતે રહતો હતો. આજથી ૧૦ વષ પહલા પોતાના ગામનો સંદ પ ઉફ
બોના રામવીરિસહ યાદવ નાનો વતનમાથી કલરકામની મ ુ ર માટ આવેલ યાર તેની પાસેથી દશી હાથ
બનાવટનાં તમંચા નંગ-૨ પોતાના ઘર લાવી

કુ રાખેલ હતાં. અને તેનો કોઇ

ાહક આવે તો વેચાણ

કરવાનો હતો. અને અમદાવાદ શહરમાં પોલીસ ું ચેક ગ વધાર રહ ુ હોય અને હિથયારો પકડાય જવાનાં
ડરથી તેનો નીકાલ કરવા સા સાથે રાખી નીકળે હતો. તે દર યાન પકડાય ગયેલ હોવા ું જણાવેલ.
પકડાયેલ આરોપી પાસેથી મળ આવેલ હિથયાર િસવાય અ ય હિથયાર ક
કાટ સ છે . ક કમ ? મળ આવેલ હિથયારનો કોઇ જ યાએ ઉપયોગ કરલ છે . ક કમ ? તેમજ આ હિથયાર
કયા ઉ ે શથી ખર દવામાં આવેલ હ .ંુ તે દશામાં તપાસ ચા ુ છે .

(૩)
Amadavaad Sahor naa saaonaInaa vaoparI pr Avaar navaar p`aoTokSana manaI maaTo toAaonaa
vaopar naa laonD laa[na faona pr QamakI AapI fayarIMga krI tomaj Baanau jvaolasa- naa maailak મિનષભાઇ

ુ ખભાઇ પટણી (સોની) ઉ.વ.૫૦ રહવાસી, ૧, જમના એપા મ ટ, સરદાર પટલ નગર, ને ટ
અ લ
હોટલની સામે , સે ટઝેિવયસ કોનર,નવરં ગ રુ ા, અમદાવાદ naaAao ]pr krola fayarIMga naa gaunaamaa
rImaanD prnaa AaraopI ivajya ]fo- ArivaMd jOna ]fo- p`SaaMt ]fo- AakaSa Samaa- ]fo- ivaSaala jOna
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sanaÀAaof ramaoEvarpurI gaaosvaamaI rho.SaIvalaala kapura ta : jI : maurOnaa maQyap`doSa.naaAo tqaa naih
pkDayaola tonaa Ba~Ija saurj ip`tma gaaosvaamaI naaAaoAo Amadavaad Sahor maa maNaInagar ivastar maa
Aavaola Saayaoanaa AopaT-maonT naa paik-gamaaMqaI bajaj plsar maao.saa.naM.jIjo.01.Aolako. 1907 nau
vaadLI klar nau 220 saIsaI naa maao.saa.naI caaorI krI jo maoa.saa.pr toAaoAo

Baanau jvaolasa- naa

maailak pr fayarIMga krI bajaj plsar maao.saa.saoTolaa[T Aitiqa haoTla naI saamaonaI galaImaa
baInavaarsaI maukI idQaola jo sadrI AaraopIAo batavata kbajo krvaamaa Aavaola Co Anao jo AaraopIAao
skaopI-Aao la[ BaagaI gayaola Anao jo AaraopIAao SaamaLajI ?turaj haoTla maa caaMgaaodr maa saaMgairlaa
ga`aMD QaI haoTla maa tomaj mahosaaNaa maa sanasaa[na haoTla maa Alaga Alaga idvasaaoAo raokayaola Co.jo
AaraopI ta 06.04.15 sauQaI rImaanD pr Co.Anao sadrI maao.saa.baabato maNaInagar pao sToSana fsTgau.r.naM.47À15 [.pI.kao.klama 379 qaI frIyaad daKla qayaola Co.

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