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.૬/૪/૨૦૧૫ સોમવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૬૭૨ /૧૫

(૧)
ે કોપરના ભંગારની ચોર કરનાર ગગના
કલોલ, G.I.D.C. ખાતથી
લોખંડના ભંગારના જ થા સાથે ઝડપી પાડ કોપર ચોર ના
અમદાવાદ શહર, ાઈમ
અમદાવાદ શહર
નાયબ પોલીસ કિમ ર

ાઈમ

ુ ય

ુ હાનો ભદ
ે ઉકલતી

ા ચ

ા ચના સં ુ ત પોલીસ કિમ ર

ી એ.ક. શમા સાહબ તથા

ી દપન ભ ન સાહબ તથા મદદનીશ પોલીસ કિમ ર

માગદશન હઠળ પોલીસ ઈ પે ટર

ૂ ધારને કોપર તથા

ી એસ.આર.ટં ડલ, નાઓના

ી એમ.ડ .ચૌધર નાઓના

વોડના પો.સ.ઈ.

.એન.ચાવડા તથા

એ.પી. ચૌધર નાઓ ટ મ સાથે અમદાવાદ શહર િવ તારમાં પે ોલ ગમાં હતા દરિમયાન મળે લ બાતમી
ુ
મતાઝખાન
પઠાણ ઉ.વ.-૫૨ રહ.

ુ -ફઝાન સોસાયટ ,
ર

સાર ના મકાનમાં, વા નગર પાસે, કનાલ રોડ, વટવા, અમદાવાદ

ુ
ળવતન
. મ.નં. ૨૧,

હક કત આધાર આરોપી અ લમખાન ઉફ નેતા
ઇકબાલભાઇ

ુ
બા ુ રવા
ના છાપરા, પોલીસ

ટશન પાસે, કાન રુ, ઉ ર દશને આજરોજ તા.૬/૪/૨૦૧૫ નારોજ

દાણીલીમડા, બો બે હોટલ, રોયલ રાજ થાન સોસાયટ ની સામે, એકતા

પ નામની ભંગારની

ુ કાન

ખાતેથી ચોર કરલ કોપર ની લેટો નંગ-૩૭ વજન ૭૯૦ કલો તથા લોખંડ નો ભંગાર વજન ૪૪૦ કલો
મળ

ુ ામાલ સાથે પકડ અટક કર કાયદસર કાયવાહ

ુલ ક. .૩,૨૪,૮૦૦/- ની મ ા ના ભંગાર ના

હાથ ધરવામાં આવેલ.
ુ
છપરછ
દરિમયાન આરોપીએ જણાવેલ ક, આજ થી પંદરક દવસ

સદર આરોપીની

ુ
રશ
ઉફ રા ુ કવટ

પહલા પોતાના સાગર તો બા ુ કવટ, રામ સાદ કવટ,

ુ ઉ ર
ળ

દશ

નાઓએ કલોલ પાસે આવેલ સઇજ

.આઇ.ડ .સી માં

ભંગારની ચોર કર લાવેલ હતા.

માંથી ભંગાર અલગ કરતા તેમાંથી કોપર તથા લોખંડનો ભંગાર

િનકળે લ હતો.

કોપરની લેટો બનાવડાવેલ

બકા ઉ યોગ નામ ના ગોડાઉન માંથી કોપરના

ુ વજન ૭૯૦ ક. ા. થયેલ તથા લોખંડ ના ભંગાર ૪૪૦

ક. ા. થયેલ હોવા ું જણાવેલ છે . સદર કોપર ચોર
ફ ટ

ી

ણેય રહ.

ુ પોલીસ ટશન ખાતે
ગે તપાસ કરતા કલોલ તા કા

ુ ર .નં.૪૯/૧૫ ઇપીકો કલમ ૩૮૦, ૪૫૪, ૪૫૭
ના

ુ
જબનો

ુ નોધાયેલ છે .
નો

પકડાયેલ આરોપી અગાઉ દશ-બાર વષ પહલા દાણીલીમડા પોલીસ ટશન ખાતે ભંગાર
ચોર ના

ુ
નામાં
પકડાયેલ હતો. તેમજ આજથી એકાદ વષ પહલા દાણીલીમડા, વટવા, ઓઢવ, વટવા

.આઇ.ડ .સી. પોલીસ ટશનો માં ભંગાર ચોર ના
મનગર

લમાં પાસા ભોગવી

ુ હામાંથી એકાદ મ હના પહલા

ુ
નાઓમાં
પકડાયેલ હતો.

માં તેના ઉપર પાસા થતા

ુ
કલ
છે . તેમજ સહ આરોપી પૈક રામ સાદ કવટ ભંગાર ચોર ના
ટ આવેલ હોવા ું જણાયેલ છે . સદર

ુ હા બાબતે પકડાયેલ આરોપીને

ુ પોલીસ ટશન ખાતે સ પવામાં આવેલ છે .
વ ુ તપાસ અથ કલોલ તા કા
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(૨)
રા ીના સમયે ઓઢવ,

વન યોત સોસાયટ ના મકાનમા દરવા

ે કર ઘરમાં
વશ

વાટ

ુ
સી

ે
ઘરમાંથી સોનાના દાગીના તથા મોબાઈલ ફોન તથા રાંધણ ગસના
બાટલાની ચોર કરનાર
આરોપીને ચોર કરલ

ુ ામાલ સાથે ઝડપી પાડતી અમદાવાદ શહર, ાઈમ
ા ચના સં ુ ત પોલીસ કિમ ર

ી એ.ક.શમા સાહબ તથા

ી દપન ભ ન તથા મદદનીશ પોલીસ કિમ ર

ી એમ.ડ .ચૌધર નાઓના

અમદાવાદ શહર
નાયબ પોલીસ કિમ ર

ા ચ

માગદશન હઠળ પોલીસ ઈ પે ટર

ાઈમ

ી એસ.આર.ટં ડલ નાઓના

વોડના પો.સ.ઈ.

.એન.ચાવડા તથા

એ.પી. ચૌધર તથા એ.એસ.આઈ. રામનારાયણ રામાનંદ નાઓ ટ મના માણસો સાથે અમદાવાદ શહર
િવ તારમાં પે ોલ ગમાં હતા દરિમયાન ટાફના હડ કો સ. અ ુ ણભાઈ ભગવાનદાસ નાઓને મળે લ બાતમી
હક કત આધાર આરોપી પંકજ ઉફ

કાશ ઉફ પકો સ/ઓ રામ ભાઈ કારલીયા ઉ.વ.-૩૩ રહ. હાલ

નં.૨૭/૪૦૯, ગર બ આવાસ યોજનાના, ચાર માળ યા,

ુ ુ ારા પાસે, ઓઢવ, અમદાવાદ.

લોક

ુ ગામ ધોળકા, સોનાર
ળ

ુ ઈ, રો હત વાસ, તા.ધોળકા, જ.અમદાવાદનાને ઓઢવ, છોટાલાલની ચાલી ચાર ર તા પાસેથી આજરોજ

તા.૬/૪/૨૦૧૫ નારોજ પકડ અટક કરવામા આવેલ છે . સદર પાસેથી સોનાની ચેઈન નંગ-૧, સોનાની
કાનની

ુ ી જોડ નંગ-૧

ુ લે ક મત િપયા ૩૧,૨૦૦/- તથા એક મોબાઈલ ફોન ક. .૧૧,૦૦૦/- તેમજ

એક ભારત ગેસ કંપનીનો રાંધણ ગેસનો ખાલી બાટલો, ક. .૧,૦૦૦/- મળ
મ ાનો

ુ ામાલ મળ આવતા તપાસ અથ ક

આરોપીની

ુ લે ક. . ૪૩,૨૦૦/- ની

કરવામા આવેલ છે .

ુ
છપરછ
કરતા ઉપરો ત ક

કરલ સોનાની ચેઈન, સોનાની

ુ ી, મોબાઈલ

ફોન તથા ભારત ગેસ કંપનીનો બાટલો પોતે આજથી પંદર દવસ પહલા રા ીના સમયે ઓઢવ ગામ,
વન યોત સોસાયટ માં
ચોર કરલા ું જણાવે છે .

વેશતા આવેલ પહલા મકાનમાં

ુ લા દરવા

વાટ

વેશ કર મકાનમાંથી

બાબતે આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવેલ છે .

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