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ુ વાર
ધ

તા.૩/૬/૨૦૧૫
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૧૨૮/૧૫

“Ÿvata 49 doSaIbaaombanaa jqqaa saaqao ek [samanao pkDI paDtI k`a[ma ba`anca”
ga[ kala ra~o Amadavaad Sahor ivastarmaaM sabaobaaratnaa thovaar AnauMsaMQaanao paolaIsa
kimaEnarEaI Amadavaad SahornaaAao Wara kaombaIga naa[Tnau Aayaaojna krvaamaaM Aavaola Anao kaombaIMga
naa[T drmyaana krvaanaI qatI kaya^vaahInaI ruproKa k`a[ma baa`ncanaa naayaba paolaIsa kimaSnarEaI idpona
Bad`na

naaAaoe

Aapola

joAaonaI

saucanaa

Anao

maaga^dSa^na

hozL

maddnaIsa

paolaIsa

kimaSnarEaI

ema.DI.caaOQarI naaAaonaa sauprivaJna hozL juda juda AiQakarEaIAaonaI Alaga Alaga TImaao paDI Alaga
Alaga ivastarmaaM naa[T ra]nDmaaM hta drmyaana paolaIsa [nspokTrEaI esa.ela.caaoQarI naaAaoe toAaonaI
TImanaa

pao.sa.[

EaI

DI.esa.gaaohIla

tqaa

TImanaa

maaNasaao

saaqaoo

Amadavaad

Sahor

ivastarmaaM

kaombaIganaa[T poT`aolaI^gamaaM htaM.drmyaana pao.kao.ivak`maisaMh ŸlauŸ naaAaonao maLola caaokksa Anao
AaQaarBaut baatmaI hikkt maLola ko ‘’ ek [sama joNao SarIro vaadLI jInsa ponT tqaa safod jovaao SaT^
phorola Co jo rMgao Syaama vaNa^naao patLabaaMQaanaao Co Anao tonaa haqamaaM PlaasTIknaI maINaIyaa qaolaImaaM koTlaak
doSaI haqa banaavaTnaa ijvata baaombanaao jqqaao raKI rhImanagarqaI AavaI rubaI maaba^la qa[ naaraola trf
jnaar Co jo matlabanaI baatmaI hkIkt AaQaaro sadrI [samanaI vaaoca gaaozvaola pMcaao Anao sTf saaqao vaaocamaaM
hta drmyaana qaaoDI vaaro ]praokt vaNa^navaaLao [sama rhImanagar trfqaI pgao caalatao Aavata jNaata tonaa
KBaa ]pr safod qaolaao la[ Aavatao jNaayaola jonao naŸk Aavavaa d[ kaoD^na krI ivaSaalaa sak^laqaI

naaraola

saka^la trf jvaanaa raoDnaI ]%troo rubaI maaba^la saamao jahor raoD ]pr Aavata tonao raokI la[ tonau naamazama
puCta toNao paotanau naama mahmad[rfana ]f^ baalaa DÀ0 baabauBaa[ SaafkIr ]va 20 rho. e.34
rhImanagar kaoJI haoTlanaI paCL naaraola Amadavaad Sahornaanao

caok krta tonaI pasaoqaI doSaI haqa

banaavaTnaa ptranaa DbbaamaaM sautLIqaI baaMQaolaa Ÿvata 49 baaomba maLI Aavaola joqaI sqaL ]pr ta%kalaIk
kaya^vaahI

haqa

QarI

baaomba

DIspaoJla

TIma

tqaa

ef.esa.elanaI

TImaaonao

baaolaavaI

la[

baI.DI.DI.esa.naI maddqaI baaomba iDsfyauJ krI ef.esa.ela. cakasaNaI kravata tomaaMqaI laaoKMDnaI
iKlaIAao Cra Anao flaoSa pavaDr maLI Aavaola jo baabato kayaosarnaI kaya^vaahI krI Anao AaraopInaI vaQau
puCprC krta toNao Aa baaomba Altaf ]f^ samaIr rho ]%trp`doSa naaAo Aapolaanau jNaavaola joqaI Aa
baabato kayadosar kaya^vaahI krI tonaa ivaruQQamaaM QaI eksPlaoJIva sabasTnsa ekT klama 4 ³e´³baI´ maujba
gaunaao daKla krvaamaaM Aavaola Co jonaI vaQau tpasa paolaIsa [nspokTEaI esa.ela.caaOQarI naaAao krI rhola
Co.
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ે
ે
રાયોટ ગ તમજ
ગરકાયદસર
હિથયાર રાખવાના

ુ
ં વો ટડ આરોપીને ૧ દશી
નામા

ં તથા ૧ કાટ જ સાથે ઝડપી લતી
ે અમદાવાદ શહર એસ.ઓ. . ાઇમ
તમચા
નાયબ પોલીસ કિમશનર
બી.સી.સોલંક એસઓ

ી

ા ચ

ાઇમ ા ચ તથા મદદનીશ પોલીસ કમીશનર

ાઇમ ાંચ અમદાવાદ શહર નાઓની

ુ
ચનાથી
એસઓ

ના પોસઇ

ી

ી એ.ક.વડ યા

નાઓ તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૫ ના રોજ પોતાના કોડના માણસો સાથે શહર િવ તાર માં પે ોલ ગમાં હતા.

દર યાન

ુ હા રા
ુ રોયલ અકબર ટાવર આગળ આવતા બાતમી હક કત મળે લ ક “એક ઇસમ નામે અ મખાન ઉફ
આજમખાન

ુ
લતાનખા
ન રહ, જમાલ રુ અમદાવાદ શહરનો ક

રાયોટ ગના

ુ
નામાં
તેમજ સરખેજ પોલીસ ટશન ના ગેરકાયદસર હિથયાર ના

ઇસમ ગાયકવાડ હવેલી પો. ટમાં
ુ
નાઓમાં
વો ટડ છે તે ઇસમ

પોતાની પાસે ગેરકાયદસર દશી તમંચો રાખી લઇ અ ે રોયલ અ બર ટાવર
આવવાનો છે

ણે શર ર

ંબલી કલરનો શટ તથા ખાખી કલર

ુ હા રા
ુ અમદાવાદ ખાતે

વો પે ટ પહરલ છે ” િવગેર બાતમી હક કત

આધાર વોચમાં રહ મળ આવતા તેની પાસેથી ગે.કા. નો એક દશી તમંચો તેમજ એક કાટ સ મળ આવેલ
થી તેના િવ ુ ધમાં હિથયારધાર

ુ
જબ
કાયદસરની કાયવાહ કર વ ુ તપાસ હાથ ધરલ છે તેમજ આ ઇસમ

ગાયકવાડ હવેલી પોલીસ ટશનના રાયોટ ગના એક

ુ
નામાં
વો ટડ છે . અને આ ઇસમ અગાઉ પણ અ ે અમદાવાદ શહર એસ.ઓ. . માં

હિથયાર રાખવાનાં એક

ુ
નામાં
પકડાયેલ છે .

ગેરકાયદસર હિથયાર રાખવાનાં
તેની વ ુ

ુ
છપરછ
કરતા તે પોતે ગા.હવેલી પો. ટ. ફ. .ુ ર.નં.૧૯/૧૫ ઇપીકો કલમ ૧૪૩,૧૪૭,૧૪૮

ુ હામાં નાસતો ફર છે . તેવી ક લાત
ુ
કરલ છે .

િવગેરના

ુ
નામાં
તેમજ સરખેજ પોલીસ ટશનના ગેરકાયદસર

અમદાવાદ શહરમા ં
તરખાટ મચાવનાર

થી તેના િવ ુ ધ ધોરણસર કાયવાહ કરલ છે .

ં ચઈન
ે
ે ગ કર અમદાવાદ શહરમા ં
ીઓના ગળામાથી
નચ

ુ
વાન
વયની ગગના બે સાગર તો ની ધરપકડ કરતી અમદાવાદ
શહર એસ.ઓ.

ાઇમ

ા ચ

અમદાવાદ શહરમાં ચેઇન નેચ ગ ના બનાવો બનતા અટકાવવા સા ું તથા શોધી
કાઢવા સા

ાઇમ

ા ચના નાયબ પોલીસ કિમ ર

બી.સી.સોલંક એસ.ઓ. .

ાઇમ

ા ચ નાઓના માગદશન તથા

ુ
ચના

ુ
જબ
અમદાવાદ શહરમાં બનેલ

ુ અટકાવવા સા ું પોલીસ સબ ઇ પેકટર
ના

ુ શોધી કાઢવા તેમજ બનતા
ના
ી સી.બી.ગામીત તથા પોસઇ

ી દ પન ભ ન તથા મદદનીશ પોલીસ કિમ ર ી
ી વી.એચ. ડ

ી પી.બી.દસાઇ નાઓ તથા ટાફના કમચાર ઓ શહર િવ તારમાં પે ોલ ગ માં

હતા. દર યાન પે ોલીગ ફરતા ફરતા નારોલ સકલ ખાતે આવતા સાથેના પો.કો.
પો.કો. કતન રા
નરિસહ

પહરલ છે તે પોતાના કબ માં પોતે કરલ

ણે શર ર સફદ કાળ લાઇન ગવા
ટંુ નો

ુ માર િ કમલાલ તથા

શટ તથા કાળા કલર

થી કોડના અિધકાર

મારફતે હ કકત વાળ જ યાએ વોચ ગોઠવી વોચમાં રહ આરોપી જયંત ઉફ દા ુ
ઉવ.૨૩ ધંધો: નોકર રહ, મોહનલાલની નવી ચાલીના છાપરાં, નરિસહ
ુ
છપરછ
કરતાં આ ચેઇન ને ચગના

ીઓ તથા કમચાર ઓ
ુ ભાઇ
ર

તે સોનવણે

મં દરની પાસે, ગોમતી રુ, અમદાવાદ

શહર નાને એક સોનાની ચેઇન સાથે પકડ પાડ સીઆરપીસી કલમ ૪૧ (૧) ડ
કરવામાં આવેલ. અને તેની વ ું

ું પે ટ

ુ ામાલ રાખી લઇ અ ે વખતે ચંડોળા તરફના રોડથી આવી

નારોલ સકલ થઇ ઇસન રુ તરફ પગે ચાલતો જનાર છે .

ચાલી ની ન ક,

તે

ુ માર નાઓએ સં કત
ુ
હક કત આપેલ ક, “ એક ઇસમ નામે જયંત ઉફ દા ુ સોનવણે રહ,

મં દરના છાપરાં, ગોમતી રુ ક

અમર દશરથભાઇ

તથા પોસઇ

ુ
જબ
કાયદસરની કાયવાહ

ુ કરવામાં તેની સાથે તેનો િમ
ના

તે રાવળ ઉવ.૧૯ ધંધો: અ યાસ રહ, ઘર નં.૧૫૫૮, નરિસહ

મં દરના છાપરાં, ચોકસીની

નગર મીલ પાછળ, ગોમતી રુ, અમદાવાદ શહર નાનો હોવા ુ ં અને તેઓ બં ે એ મળ
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અમદાવાદ શહર િવ તારમાં ઘણી બધી ચેઇનો તોડલ હોવા ુ ં જણાવેલ.
નાનો પણ મળ આવતા

ુ ત

ને િવ ાસમા લઇ

ુ
કિતથી

થી આરોપી અમર દશરથભાઇ રાવળ

ુ
છપરછ
કરતાં આરોપીઓ ઘણી બધી ચેઇનો

અમદાવાદ શહરના અલગ અલગ િવ તારો માં આવેલ મોલ, શોપ ગ સે ટર, શાક માકટ,
ુ
કવા
જતી

ીઓ, મોન ગ વોક ઉપર જતી

હ લર વાહન ઉપર જતી
કંઠ , મંગળ ુ

ીઓ, લ ન

ીઓ, મો.સા.ઉપર પાછળ બેસેલ

વા કમતી દાગીનાઓ ની

ુ ામાલ ક

ીઓ,

ુ-ં

ટંુ માંથી મળે લ સોનાની ચેઈનો પૈક ની

થી આરોપીઓ પાસેથી મળ આવેલ સોનાના દોરા નંગ ૧૧

.૩,૦૫,૭૦૦/- તથા કાળા કલર ુ ં પ સર મોટરસાઇકલ

.૩,૫૫,૭૦૦/- નો

લોટ ની બહાર નીકળતી

ીઓના ગળામાં પહરલ સોનાની ચેઈનો તથા

ટું કરલ હોવા ુ ં અને

તેઓ પાસે મળ આવેલ ચેઈનો હોવા ુ ં જણાવે છે .
કમત

સંગે પાટ

ુ લે બાળકોને લેવા

ની

ક. . ૫૦,૦૦૦/- મળ

ુ લે

ઁ
કર બં ે આરોપીઓ િવ ુ ધ કાયદસર ની કાયવાહ
કરવામાં આવેલ છે .

આરોપીઓની વ ું

ુ
છપરછ
કરતા અમર રાવળ નાને

ુ ગાર રમવાની તેમજ અ ય

મોજશોખની આદત પડ ગયેલ હોય, અને મોજશોખ પાછળ દ ું થયેલ હોવાના કારણે અમરના પ સર
મોટરસાઇકલ નો ઉપયોગ કર બં ે આરોપીઓ

ટંુ ને

મ આપતા હતા.

આ બં ે આરોપીઓએ છે લા એક વષથી અમદાવાદ શહરમાં સ ય છે . આરોપીઓની
ુ
છપરછ
માં આરોપીઓએ અમદાવાદ શહરમાં
ુ
ક લાત
આપેલ છે .
આરોપીઓની

દા

૩૦

ટલા ચેઇન નેચ ગના

ુ હાઓનો ભેદ ઉકલી કાઢલ છે . હાલ આરોપીઓની સઘન

ુ
છપરછ
માં અમદાવાદ શહરના બી

ઘણા બધા

ટંુ ના

ુ હા આચરલ હોવાની
ુ
છપરછ
ચા મ
ંુ ાં છે અને

ુ હાઓનો ભેદ ઉકલાય તેવી શ

તા

છે .

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