જનસંપક અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ટલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલીફોન નંબર ૨૫૬૩૦૧૦૦, ૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા..૧૧/૧૦/૨૦૧૫ રિવવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૦૫૧/૧૫

palaDI ivastarmaaM qayaola rau.25 laaKnaI GarfaoD caaorInaao Baod ]kolatI k/a[ma ba`ancaÊ
k/a[ma ba`ancanaa ma.pao.kima.EaIe imalkt ivaruQQanaa gaunaaAao SaaoQaI kaZvaa
Aapola saucanaa Anao maaga^dSa^na Anvayao pao.[nsa.EaI esa.ela.caaOQarI naaAaonaa skaoDnaa
pao.sa.[.DI.esa.gaaoihla

tqaa

pao.sa.[.EaI

saI.baI.caaOQarI

Anao

sTafnaa

maaNasaao

Amadavaad Sahor ivastarmaaM poT/aolaIMgamaaM hta drmyaana pao.kao.ikrITsaIMh nao caaokksa baatmaI
maLola ko palaDI ivastarmaaM AMkur skulanaI paCLnaa Baagao Aavaola baMglaamaaMqaI AaSaro pMdrok
idvasa pholaa makananaa ]prnaa maaLo Aavaola Qaabaa ]pr caDI laaoKMDnaI jaLImaa maarola taLu
kao[ saaQana vaDo taoDI laakDanaa drvaajanau AaoTaomaoTIk laaok taoDI to vaaTo GarmaaM GausaI
makanamaaMqaI raokD rau.3 laaK tqaa saaonaa caaMdInaa dagaInaa ikM.rau.22 laaK tqaa maao.faona
naMga 1 naI ma%tanaI caaorI krnaar [samaao hala Amadavaad Kato Anya Aavaa kao[ banaavanao
AMjama AapvaanaI porvaImaaM Co.jo AaQaaro Aa maaihtIqaI maaNasaaonao vaakof krI saGana tpasa
haqa Qarta AMjlaI caar rsta pasaoqaI AaraopIAao ³1´ gaaOtma BauralaalaŸ pTola ]va.30Ê QaMQaao
D/a[vaIMgaÊ

rho.mauL

rajsqaana.tqaa

³2´

gaama

AaoDvaaDIyaaÊ

tulasaIrama

pao.sTo.daovaDaÊ

hajaBaa[

nanaomaa

vaayaa

]va.40Ê

ramagaZÊ
QaMQaao

ta.Ÿ.DuMgarpurÊ

kDIyaakamanaI

majurIÊ

rho.rbaarInaa makanamaaMÊ Baa[puraÊ haTkoEvar KaoKraÊ Amadavaad.mauL gaama AaoDvaaDIyaaÊ
baIlaDIyaafLaÊ

pao.sTo.daovaDaÊ

vaayaa

ramagaZÊ

ta.Ÿ.DuMgarpurÊ

rajsqaana

naaAaonao

ta.10.10.2015 naa raoj pkDI paDola Co.sadrI bannao AaraopIAao pasaoqaI ³1´ JIAaomaI
maao.faona ikM.rau.5000.00 tqaa ³2´ raokD naaNaaM rau.3000.00 maLI Aavata jo sabaMQao sadrI
bannaonaI yauikt p`yauiktqaI ]MDaNapuva^knaI puCprC krta ga[ ta.27.9.2015 naa raoj ratnaa
Aaz qaI savaa nava vaagyaa drmyaana AMkur skulanaI paCLnaa Baagao Aavaola ek baMQa baMglaaomaaM
caaorI

krola

haovaanaI

hikkt

jNaavata

Aa

baabato

Ka~I

krta

palaDI

pao.sTo.maaM

f.gaurnaM.21À15 [pIkao klama 457Ê 380 maujbanaao rau.25 laaKnaI GarfaoD caaorInaoa gaunaao
daKla qayaola haoya jo gaunaao SaaoQaI kaZola Co.

tomaj Aa caaorImaaMqaI maoLvaola dagaInaaAao DuMgarpur Kato saaonaInaI dukanao
vaocaaNa krola haovaanauM pkDayaola bannao [samaaoe jNaavaola Co.jyaaro Aa caaorInaa gaunaanaa Anya
AaraopIAao baabato vaQau tpasa caalau Co.
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એક ર વો વર તથા

ણ કાટ સ સાથે એક આરોપીને ઝડપી પાડતી ાઇમ

અમદાવાદ શહર
પોલીસ કિમ ર

ા ચનાં નાયબ પોલીસ કિમ ર ી તથા મદદનીશ

ુ
અ સધાને

ુ હાઓ શોધી કાઢવા તથા અટકાવવા સા
ાઇમ

ાંચના પોલીસ ઇ પેકટર

ુ
પરિવઝનમાં
કામ કરતા તેઓનાં
એસ.એન.દસાઇ તથા

ાઇમ

ાંચના અિધકાર ઓને

ુ
ચના

ી બી.પી. રો યા નાઓનાં માગદશન અને

કોડનાં પોલીસ સબ ઇ પેકટર

ી આર.આઇ.

ડ

તથા

ી

ટા નાં માણસો સાથે અમદાવાદ શહરમાં પે ોલીગમાં હતાં. તે દર યાન મળે લ
િસહ ઉફ રા ુ

બાતમી હ કકત આધાર અમદાવાદ ઠકકરબાપાનગર ચાર ર તા ઉપરથી આરોપી રા
ના ુ ભાઇ

ટુ

ી નાઓએ અમદાવાદ શહર િવ તારમાં ગેર કાયદસર હિથયારો રાખી ફાયર ગ કર

બનાવો બનેલ હોય, તે
આપેલ.

ાઇમ

ા ચ

ુ
તે ચાવડા ઉવ.૩૧ રહ.હાલ સી/૧૫ મનહરનગર સોસાયટ સ યમ ફલેટની સામે બા નગર

અમદાવાદશહર

ુ વતન ગામ
ળ

ુ દડ તા. ડા
ુ

ુ નગર નાની પાસેથી દશી હાથ બનાવટની
. ર

રવો વર ક. .૨૫૦૦૦/- તથા કાટ ઝ નંગ-૩ ક. ુ .૧૫૦/- ની મ ાનાં મળ આવેલ.

પોતાના કબ માં

ગેરકાદસર હિથયાર પરવાના વગર અ ન શ ની સાથે મળ આવતાં તા.૧૦/૧૦/૨૦૧૫ નારોજ પકડ
અટક કરલ છે .
આ કામે પકડાયેલ આરોપીની

ુ પરછ કરતાં અમદાવાદમા છે લા ૨૫ દ વસ
છ

આવેલ છે અને અગાઉ અમદાવાદમા સને ૨૦૦૫ ની સાલથી બે વષ રહલ અને હ રા ઘરવા ુ કામ કરતો
હતો. યારબાદ લવ મેરજ કર પોતાના વતનમા જતો રહલ અને ખેતીકામ કરવા લાગેલ અને પોતાના
શોખ ખાતર આ હથીયાર તથા કાટ ઝ આજથી અઢ માસ પહલા બોટાદ ખાતે રહતાં ઘન યામ રાયસંગભાઇ
ગો હલ (બગડ યા) નાની પાસેથી ખર દ કરલા ુ જણાવેલ. તેમજ પકડાયેલ આરોપી પાસેથી મળ આવેલ
હિથયાર િસવાય અ ય હિથયાર ક કાટ સ છે . ક કમ ? મળ આવેલ હિથયારનો કોઇ જ યાઓએ ઉપયોગ
કરલ છે . ક કમ ? તેમજ આ હિથયાર કયા ઉ ે શથી ખર દવામાં આવેલ હ .ું તે દશામાં તપાસ ચા ુ છે .

ં હાથે અમદાવાદ
ર ઢો વાહન ચોર ચોરાવ મોટર સાયકલ સાથે રગે
ાઇમ ા ચના સકં મા ઝડપાયો
ાઇમ ા ચ, અમદાવાદ શહરના નાયબ પોલીસ કિમ ર
તથા મદદનીશ પોલીશ કિમ ર
ઁ
એમ.ઓ.બી. કોડના
પો.સબ.ઇ સ

ી દ પન ભ ન અમદાવાદ શહર

ઁ
ી ક.એન.પટલ નાઓના માગદશન
અને

ુ
પરિવઝન

હઠળ

ી એલ.ડ .વાઘેલા તથા માણસો તા 11/10/15 ના રોજ અમદાવાદ

શહરમાં પે ોલ ગ દર યાન બાતમી આધાર અકબરઅલી

ુ
લામ
સે
ુ ન અધેલી(મોમીન) ઉ.વ.22 રહ.ગામ :

ુ સરદારનગરનો વાસ તા: વડનગર
બાદર ર

: મહસાણા નાને શાલીમાર િસનેમા પાસેથી હો ડા સાઇન

મો.સા. ક ુ 10,000/ સાથે નીકળતા પકડ ને

ુ
છપરછ
કર તપાસ કરતા કારં જ પો ટશનમા દખલ થયેલ

ચોર

ુ મો.સા.હોવા ુ

ુ
લવા
પામેલ છે .આ મજ ુ ર આરોપીનો

ુ હત ઇિતહાસ તપાસતા અગાઉ
ના

ુ ,નારણ રા
ુ તથા ઘાટલો ડયા તેમજ િવસનગર
અમદાવાદ શહર એલીસ ીજ,રાણીપ,દાણીલીમડા,નવરંગ રા
પો ટશનમા થયેલી સાતેક વાહન ચોર ના
આરોપીની

ુ
નામા
અગાઉ પકડાયેલ છે અને પાસા પણ થયેલ છે .આ

ુ
છપરછ
શ ુ છે અને આ િસવાય અ ય કટલા મો.સા.ચોરલ છે તેની

ુ
ડાણ વક
તપાસ ચા ુ

છે .
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પોલીસ

તાના ફરાર આરોપી નરવત નાયકા ની ધરપકડ કરતી
અમદાવાદ શહર ાઇમ

અમદાવાદ શહર ના
સાહબ નાઓની

ાઇમ

ા ચ

ા ચ ના નાયબ પોલીસ કિમ ર

ુ
ચના
થી તા-૦૫/૧૦/૨૦૧૫ થી પેરોલ-ફલ તથા પોલીસ

આરોપીઓ પકડવા સા

ાઇવ રાખેલ છે .

ઁ ઁ હઠળ એ ટ
માગદશન

ોપટ

ુ ધાને મદદનીશ પોલીસ કિમ.
અ સં

કોડ ના પોલીસ ઇ પે.

ી

.એન.ઝાલા તથા

ી દ પેન ભદન

તા ફરાર નાસતા-ફરતા
ી ક.એન.પટલ સા. ના
ી એચ.પી. કરણ નાઓ

પોતાની પોલીસ ટ મ સાથે અમદાવાદ શહર િવ તાર માં પે ોલ ગ હતા તે દર યાન હડ.કો સ. હષદભાઇ
િવરમભાઇ તથા અરિવદભાઇ માનાભાઇ નાઓની બાતમી આધાર ગીતા મંદ ર બસ ટ ડ પાસે થી પોલીસ
તાનો ભાગે ુ આરોપી નરવતભાઇ સ/ઓ ધના ભાઇ નાયકા ઉ.વ.૩૦ રહવાસી-હાલ ગામ- કનક રુ,
તા-અબડાસા,

ુ ,
જ

-ક છ

ુ વતન-ગામ- બાવા, તા-માલ રુ,
ળ

ઁ
કાયદશર ની કાયવાહ
કરલ છે . પોલીસ
ુ ર
નો

-અરવ લી નાઓ મળ આવતા

તા માંથી ભાગે ુ આરોપી િવ ધ ડભોડા પોલીસ ટશન ખાતે

થયેલ છે .
આ નરવતભાઇ સ/ઓ ધના ભાઇ નાયકા નાઓએ પોતાની સગીર વય ની સાળ

ને લલચાવી ફોસલાવી તેના પર બળા કાર કરતા સદર િવ ધ
એ ટ હઠળ

ુ
નો
ર . થયેલ

માલ રુ પોલીસ ટશન ખાતે પો સો

આરોપીને માલ રુ ના કસ માં મેડ કલ સારવાર સા

અમદાવાદ સીવીલ હો પીટલ ખાતે માલ રુ પોલીસ

હમતનગર થી

તા માં લઇ આવી મેડ લ સારવાર બાદ પરત

સરકાર એસ.ટ .બસ માં પરત જતા ડભોડા પોલીસ ટશન િવ તર માંથી બસ પસાર થતી હતી તે દર યાન
સદર આરોપીએ વોમ ટ

ુ ં બહા ુ પોલીસ આગળ કાઢ બસ ની ડાબી તરફ થી છે લી શીટ માં બેસી

વોમ ટ ગ કરવાના બહાને બાર માંથી ુ દકો માર આસ પાસ ના ઉભા પાક ના ખેતર સંતાઇ જઇ નાસી
લા ક છ
કરતો હતો.
ાઇમ

ુ ના કનક રુ ગામ ખાતે છે લા એક વષ થી રહ
જ

યાં ચોર

પી થી ખેત મ ુ ર કામ

આજ રોજ પોતાના વતન ખતે જતા બસ બદલવા ગીતા મંદ ર બસ ટ ડ પર ઉતરતા

ા ચ, અમદાવાદ ખાતે ધરપકડ કર ડભોડા પોલીસ ને સોપેલ છે .

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