જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૭/૦૨/૨૦૧૬ શિનવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૯૦/૧૬

બંધ મકાનોમા ઘરફોડ ચોર કરતા ઇસમોની ધરપકડ કરતી અમદાવાદ ાઇમ
ાઇમ

ઁ
ી ક.એન.પટલ નાઓના માગદશન
અને

મદદનીશ પોલીસ કિમ ર
ક. .ચૌધર

ા ચ, અમદાવાદ શહરના નાયબ પોલીસ કિમ ર

તથા પો.સબ.ઇ સ. ી ક.આઇ. ડ

ા ચ

ી દ પન ભ ન તથા

ુ
પરિવઝન
હઠળ પો.સબ.ઇ સ

ી

નાઓએ હડ.કો સ. ભગવાનભાઇ મસાભાઇ તથા

હોડ.કો સ. ક રટિસહ હ રિસહ નાઓને મળે લ બાતમી આધાર (1) સાગર ગોિવદભાઇ દં તાણી ઉ.વ.26 રહ,
10/318, ગણેશનગર, ઔડાના મકાનમાં વાસણાં ભાઠામાં, અમદાવાદ (2) સંજય @ મ મી સ/ઓ ન ુ ભાઇ
દં તાણી ઉ.વ.29 રહ, ગામ. બાલીસણાં તા. . પાટણ (3) ધમશ @

ુ ગો સ/ઓ ચં કાંતભાઇ દાતણીયા

રહ, 709, ગણેશનગર ઔડાના મકાનમાં, ભાઠા વાસણાં, અમદાવાદ નાઓને સોનાચાંદ ના દાગીના તથા
ચાંદ ના વાસણો મળ

ુ લે ુ 8,01,700/ ના

ુ
દામાલ
સાથે પકડ પાડલ છે

આરોપીઓની

ુ
છપરછ

દર યાન આરોપીઓ દવસ દર યાન અમદાવાદ શહરના િવ તારોમા ફર બંધ મકાનોને ટાગટ કર રા ીના
સમય દર યાન તે મકાનના દરવા
લાગેલ એ.સી.ને ધ ો માર

લોક તોડ અથવા મકાનમા બાર ની

દર પાડ દઇ મકાનોમા

ીલ તોડ અથવા મકાનમા

વેશ કર ઘરફોડ ચોર ને

આરોપીઓ ઘરફોડ ચોર કરવામા તેમના સાગ રત તર ક તેમના સગાને જ સાથે રાખે છે
ુ
છપરછ
દર યાન નીચે

ુ
જબના

ુ
નાઓ
ડ ટકટ થયેલ છે .(1) મણીનગર I

મ આપે છે
આરોપીઓની

.ુ ર.નં.55/15 I.P.C

ુ
454,457, 380, જબ
ુ
.ુ ર.નં.237/14 I.P.C 454,457, 380, જબ

(2) મણીનગર I
(3) ઇસન રુ I

ુ
.ુ ર.નં.142/15 I.P.C 454, 380, જબ

(4) એલીસ ીજ I
(5) સેટલાઇટ I

ુ
.ુ ર.નં.133/15 I.P.C 454, 457, 380, જબ
ુ
.ુ ર.નં.416/10 I.P.C 454, 457, 380, જબ
ુ હત ઇિતહાસ
ના

આરોપી
ટશન મા ઘરફોડ ચોર ના
ઘરફોડ ચોર ના

ુ પો
સાગર ગોિવદભાઇ દંતાણી નાનો અગાઉ સેટલાઇટ, વ ા રુ, નારણ રા
ુ
નામા
પકડાયેલ છે અને

ુ ના બે તથા સાબરમતીના એક
આરોપી નારણ રા

ુ
નામા
વો ટડ છે . તેમજ આરોપી સંજય @ મ મી સ/ઓ ન ુ ભાઇ દંતાણી નાનો અગાઉ

ુ , નવરં ગ રા
ુ પો ટશનમા 6 ઘરફોડ ચોર ના
નારણ રા
કાપેલ છે . તેમજ આરોપી ધમશ @

ુ
નામા
પકડાયેલ છે અને બે વાર પાસા પણ

ુ ગો સ/ઓ ચં કાંતભાઇ દાતણીયા નાનો અગાઉ મણીનગર,

ુ પો ટશનમા ઘરફોડ ચોર ના
એલીસ ીજ, નવરં ગ રા

ુ
નામા
પકડાયેલ છે .

1
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

ુ
નાનો
આરોપી િવશાલ ઉફ મો ુ સાબરમતી

લ ાકાંડના

એક વષથી ફરાર થયેલ હોય
પેસે જર તર ક બેસી ર

લ ખાતેથી વચગાળા

ા ઓની ચોર ઓ કરતો હોય

ખાતેથી ઝડપી પાડ ૨૪

ુ કરતો હોય તેમજ અમદાવાદ
ના

ને ગગના સાગર તો સાથે િનકોલ ર ગ રોડ
ુ
નાઓનો
ભેદ ઉકલતી

ટલા

અમદાવાદ શહર, ાઈમ
અમદાવાદ શહર પોલીસ કિમ ર
ા ચના નાયબ પોલીસ કિમ ર

ાચ

ી િશવાનંદ ઝા સાહબ તથા અમદાવાદ શહર

ી દ પન ભ ન સાહબ તથા મદદનીશ પોલીસ કિમ ર

નાઓએ અમદાવાદ શહર નાઓએ

લમાંથી વચગાળા

મીન ર

આરોપી િવશાલ ઉફ મો ુ જયંતીભાઇ પરમારને પકડ પાડવા
ી એસ.આર.ટંડલ નાઓની

પો.સબ.ઈ સ.
દરિમયાન

ામાં

સાદ ખવડાવી બેભાન કર શર ર પહરલ

સોનાના દાગીના, રોકડા પીયા, મોબાઇલ ફોન િવગેર કાઢ લેવાના

ઈ સપેકટર

ટ છે લા

પોતાના સાગર ત સાથે મળ અમદાવાદ શહર િવ તારમાં ઓટોર

ા ચાલકને ઘેનની ગોળ ભેળવેલ

શહર િવ તારમાંથી ઓટોર

મીન પર

ુ
ચના
અને માગદશન

પર

ાઈમ

ી ક.એન.પટલ

ટ ફરાર થયેલ લ ાકાંડના

ુ
ચના
કરલ હોય

આધાર પોલીસ

ુ
જબ
પો.સબ.ઈ સ.

ી એચ.વી.િસસારા,

ી એ.પી.ચૌધર નાઓ ટ મના માણસો સાથે અમદાવાદ શહર િવ તારમાં પે ોલ ગમાં હતા

ટાફના હડ.કો સ, હતે િસહ ખો ુ ભા, પો.કો સ.

િવણિસહ અમરિસહ, પો.કો સ. મહશ ુ માર

લવ ભાઇ નાઓને મળે લ બાતમી હ કકત આધાર િનકોલ ર ગ રોડ, સિવસ રોડ પરથી વચગાળા
ુ ય

ફરાર તેમજ ગગના

ુ ધાર આરોપી (૧) િવશાલ ઉફ મો ુ જયંતીભાઇ પરમાર ઉ.વ.૨૯ રહ.

મ.નં.૩. મહાવીરનગર સોસાયટ , મહાવીર

ુ લની બા ુ માં, દાણીલીમડા ગામ, અમદાવાદ

ગામ.જોરણંગ તા. .મહસાણા તેના સાગર ત (૨) ઉપે
મ.નં..૧૨૩,

(પટલ) ઉ.વ.૩૮, રહ. મ.નં. બી/૪૦૪, મીરામનન
ગામ.

ુ વતન
ળ

ઉફ ઉમેશ રમણભાઇ પટલ ઉ.વ.૩૨ રહ.

ુ નો કઠવાડા રોડ, િનકોલ ગામ, અમદાવાદ (૩) દનેશભાઇ ક ભાઇ
ુ

ુ
યનગર
સોસાયટ ,

િનકોલ, અમદાવાદ

મીન

ુ ગામ. ખીસા, તા.ધાર ,
ળ

ુ
હા

લેટ, ખોડ યાર માતા ના મં દર પાછળ, નરોડા રોડ,

.અમરલી (૪) ધીર ભાઇ મફાભાઇ રબાર ઉ.વ.૨૮, રહ.

ુ કસ, રબાર વાસ, તા. . મહસાણા (૫) આર ફખાન ઉફ બોબો સાહબખાન પઠાણ ઉ.વ.૩૩, રહ.

મહસાણા, ક બા સેતવાડ, ક ુ શેઠનો વરં ડો,
પકડ અટક કરવામાં આવેલ છે .

.મહસાણા નાઓને આજ રોજ તા.૨૬/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજ

ઓની પાસેથી ચોર કરલ ઓટોર

ા નંગ-૫ કમત

.૩,૫૦,૦૦૦/-

તથા સોનાની ચેઇન-૧, વ ટ નંગ-૧, પે ડલ નંગ-૧ મળ કમત .૩૦,૭૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ-૧
કમત .૧૦,૦૦૦/- તથા રોકડા .૩,૪૦૦/- તથા એટ વાન નામની ઘેનની ગોળ ઓના પ ા નંગ-૩ તથા
આઇ.કાડ, મળ

ુ લ કમત .૩,૯૪,૧૦૦/- ની મ ાનો

ુ ામાલ ક

કરવામા આવેલ છે .

આરોપી િવશાલ ઉફ મો ુ જયંતીભાઇ પરમારની

ુ
છપરછ
કરતા પોતે સને-૨૦૦૯ માં

હર શંકર ઉફ હર યો રામદવ કહાર દશી દા ુનો ધંધો કરતો હોય

ની સાથે દશીની ખેપ મારવા ુ કામ

કરતો યાર હર શંકરના યાં દા ુ પીવાથી લ ાકાંડ થયેલ
દા ુ પીવાથી મરણ ગયેલ હતા.
સાબરમતી

લ ાકાંડના

માં અમદાવાદ શહરમાં ૧૫૦

ટલા માણસો

ુ
નામાં
પોતાની ધરપકડ થયેલ હતી. અને

લમાં હતો. બાદ ગઇ તા.૧૯/૦૨/૨૦૧૫ ના રોજ પોતાની માતા બીમાર હોય

સબબ નામદાર

ુ
જરાત
હાઇકોટ ખાતેથી દન-૧૪ ના વચગાળા

દન-૧૪ ની ર નો કોટમાંથી વધાઓર કરાવેલ હતો. બાદ ર
પર હાજર થાવા ુ હ ુ પરં ુ

મીન ર

મેળવી

યારથી

ની સારવાર

ટલ હતો બાદ બી

રુ થતા તા.૧૯/૩/૨૦૧૫ ના રોજ

લ પર હાજર ન હ થઇ ફરાર થઇ ગયેલ હતો. અને આજ દન

લ

ુ ફરાર
ધી

રહલ હોવા ુ જણાવેલ છે .
તેમજ આરોપી િવશાલ ઉફ મો ુ તથા તેનો સાગર ત ઉપે
નાઓએ ભેગા મળ ઉપે

ઉફ ઉમેશ ના મો.સા. ઉપર બેસી અમદાવાદ શહરના

આરોપી િવશાલ ઉફ મો ુ પોતે
ઓટોર

ઉફ ઉમેશ રમણભાઇ પટલ

સી.એન. . ઓટોર

ામાં પેસે જર તર ક બેસી પે યીયલ ભાડથી ર

ુ દા- ુ દા િવ તારમાં જઇ

ાના ચાલક શર ર દાગીના પહરલ હોય તે

ા કર અમદાવાદ શહર િવ તારમાં આવેલ લાંભા
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બળ યાદવ મં દર, િનકોલ ખોડ યાર માતા ના મં દર, ઘીઓડ
માટ જતો અને સાગર ત ઉપે

બે માતા ના મં દર ખાતે દશન કરવા

ઉફ ઉમેશ રમણભાઇ પટલ તેની પાછળ-પાછળ મો.સા. લઇ જતો હતો.

અને આરોપી િવશાલ ઉફ મો ુ મં દરમાં દશન કરવા જતો અને મંદ રમાં દશન કર યાંથી
સાદમાં એટ વાન નામની ઘેનની ગોળ ભેળવી દઇ તે
ચાલક

સાદ ખા ા બાદ બેભાન થઇ

ઘેવરચંદ
કબીન,

ુ કાઢ લઇ ર

કારની એમ.ઓ. વાળા સાગર ત ઉપે

િસિવલ, નરોડા ર ગ રોડ, ભીમ

ા ચાલકને ખવડાવતો હતો અને ર

ય યાર તેનો સાગર ત સાથે મળ ર

દાગીના, રોકડા પીયા તથા કમતી ચીજવ
હતા. આ

સાદ ર

સાદ લેતો

ા ચાલકને ર

ા

ા ચાલક પરલ સોનાના

ામાંથી છોડ દઇ ભાગી જતા

ઉફ ઉમેશ રમણભાઇ પટલ સાથે મળ અમદાવાદના

ુ વાડજ રોડ િવ તારમાંથી ૩
રા

ુ
નાઓ
કરલ છે . તેમજ સાગર ત સંપત

ુ
ન રહ. બા નગર
, અમદાવાદ વાળાની સાથે મળ અમદાવાદના ગીતામં દર, કા ુ રુ , ડ ુ
ભાષ
ીજ, ચાંડખેડા િવ તારમાંથી ૧૧

ુ
ુ
નાઓ
કરલ હોવાની ક લાત
કરલ છે .

તેમજ આરોપી િવશાલ ઉફ મો ુ તથા સાગર ત નરશ મગનભાઇ પરમાર રહ.
ગામ.જોરણંગ તા. .મહસાણા વાળા સાથે મળ છે લા છ માસ દર યાનમાં અમદાવાદ શહરના ચાંદખેડા
ુ
રોડ ઉપર, િસિવલ હો પટલ કંપાઉ ડ, ગીરધરનગર રોડ, બા નગર
ગર બનગર, અ તમીલ રોડ,
ુ
બા નગર
છે લા બસ ટ ડ, હાઉિસગ ખાતેથી ુ લ-૬ સી.એન. . ઓટોર
ડાયરકટ કર ર

ા ચા ુ કર તે ર

ા ઓની ચોર ઓ કરલ

ર

ા ઓના સોકટ ખોલી વાયર ગ

ા ઓના ચેસીસ નંબર ઉપર ચેડા કર

તેને સહ આરોપીઓ ધીર ભાઇ મફાભાઇ રબાર તથા આર ફખાન ઉફ બોબો સાહબખાન પઠાણ નાઓને
ુ
વેચતા હોવાની ક લાત
કરલ છે .
સદર આરોપીઓ ચોર ની સી.એન. . ઓટોર
સાથે મળ આવેલ હોય

બનાવ સબંમાં િનકોલ પોલીસ ટશન ખાતે

દાગીના તથા મોબાઇલ ફોન ચોર કર જવા
સી.એન. . ઓટોર
ુ
ના
ન ધાયેલ હોય

ા નંગ-૫ તથા ચોર કરલ સોનાના દાગીના
સાદ ખવડાવી બેભાન કર સોનાના

ગે િનકોલ પોલીસ ટશન ખાતે

ુ ન ધાયેલ હોય તેમજ
નો

ુ
ા ચોર બાબતે અમદાવાદ શહરના બા નગર
, ગાયકવાડ હવેલી, પોલીસ ટશન ખાતે
થી આરોપીઓને િનકોલ પોલીસ ટશન તથા બી

પોલીસ ટશનો ખાતે સ પવા

તજવીજ કરવામાં આવેલ છે . હાલ સદર આરોપીઓને પકડ આગળની વ ુ તપાસ પો.સબ.ઈ સ.

ી

એચ.વી.િસસારા ચલાવી રહલ છે .

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