પ્રેસ નોટ
મોટર સાયકની ચોરી તથા ચેનસ્નેચીંગ તથા છે તરપીંડી ના ગન્ુ હામા ઘણી વખત
પકડાયે તેમજ છે તરપીંડીના કેસમા નાસતો ફરતો તથા પાસા વોન્ટે ડ ઇસમને
તેના સાગરરત સાથે ચોરીની એકસેસ મો.સાયક સાથે ઝડપી પાડતી ક્રાઇમ બ્રાન્ચ,
અભદાલાદ ળશેય ક્રાઇભ બ્રાન્ચનાાં વાંયકુ ત ોરીવ કમભશ્ર્નય શ્રી તથા
નામફ ોરીવ કમભશ્નયશ્રી તથા ભદદનીળ ોરીવ કમભશ્નય શ્રી નાઓએ અભદાલાદ ળશેય
મલસ્તાયભાાં ફનતાાં મભરકત વાંફધ
ાં ી ગુન્શાઓને ળોધી કાઢલા વારૂ તથા અટકાલલા વારુ ક્રાઇભ
બ્રાાંચના અમધકાયીઓને સુચના આેર. જે અનુવધાને સ્કોડનાાં ોરીવ વફ ઇન્સ્ેકટયશ્રી
આય.આઇ.જાડેજા તથા ોરીવ વફ ઇન્સ્ેકટય શ્રી એવ.એન.દે વાઇ તથા સ્ટાફનાાં ભાણવો વાથે
અભદાલાદ ળશેયભાાં ેટ્રોરીગભાાં શતાાં.

તે દયમ્માન ભે ર ફાતભી શકકકત આધાયે , ઓઢલ

મલયાટનગય ચાય યસ્તા ાવેથી આયોીઓ

(૧) બૌભીક @ અદા S/O ભુેન્રબાઇ જાતે મિલેદી

ઉ.લ.૨૯ યશે, ગાભ;-લાચગાભ ટે રલાવ તા. દસ્કોઇ જી. અભદાલાદ ળશેય મુગાભ:- કયણનગય
તા. કડી જી. ભશેવાણા તથા નાં.(૨) ભમન ઉપે ભનીમો S/O ઘનશ્માભબાઇ જાતે વતાણી(ટે ર)
ઉ.લ.૩૫ યશે, ફી/૯, પ્રમતક ટે નાભેન્ટ, ળાક ભાકે ટ ાવે, ઇન્ન્ડમા કોરોની, ફાપુનગય, અભદાલાદ
નાઓને તા.૨૫/૦૩/૨૦૧૬ ના યોજ ક્ડી અટક કયી તેની ાવેથી ચોયીની શોન્ડા એકવેવ ભોટય
વામકર નાં. GJ-01-SL-9441ની કક.રુ.૪૦,૦૦૦/- વાથે ભી આલતા તાવ અથે કફજે કયે ર છે .
આ કાભે કડામેર આયોીઓ પુછયછ કયતા આયોી નાં (૧) નાનો
અગાઉ વને-૨૦૦૭ થી ગુન્શા ગુન્શા કયલાની ટે લલાો છે .જેભા એલરવલબ્રજ, વેટેરાઇટ, લસ્ત્રાપુય,
લેજરપુય, વાફયભમત, ઘાટરોકડમા તથા ક્રાઇભબ્રાન્ચ, તથા ઓઢલ અને ચાાંદખેડા ોરીવ
સ્ટેળનોભા વ્શીકર ચોયીના ગુન્શાઓભા કડામેર છે .જે ગુન્શા આઘાયે સુયત, ભુજ,નલવાયી, યાજકોટ
અને જાભનગય જેરભા ાવા શેઠ અટકામતભા રેલાભા આલેર છે . ત્માયફાદ ાવાભાથી છુટયા
ફાદ ણ ગુન્શા કયલાનુ યાખતા ચાાંદખેડા ોરીવ સ્ટે ળનભા ચેનસ્નેચીંગના ગુન્શાભા તથા લસ્ત્રાપુય,
એલરવલબ્રજ ોરીવ સ્ટેળનભા લશીકર ચોયી તથા ચેન સ્નેચીંગ ના કેવો ભા કડામેર ત્માયફાદ
ણ વને ૨૦૧૪ ની વારભા ઘાટરોડીમા,વાફયભતી, વેટેરાઇટ ોરીવ સ્ટે ળનના ચોયીના ગુન્શાભા
ભા કડામેર ત્માયફાદ વને ૨૦૧૫ ની વારભા ચાાંદખેડા ોરીવ સ્ટે ળનના ચેઇન સ્નેચીગના
ગુન્શાભા ભા કડામેર. જેથી તે આઘાયે પયીથી ાવા શેઠ અટ્કામતભા રેલા ાવા હુકભ ફશાય
ાડલાભા આલેર યાં ત ુ તેને ાવા બાગેડુ જાશેય કયલાભા આલેર ાવા હક્ુ ભ ટાલા નાવતો
પયતો શતો. જમાયે ચાાંદખેડા ોરીવ સ્ટેળનભા ાવા નો હુકભ થમેરાની ોતાને ખફય ડતા

ચાયે ક ભકશનાથી લડોદયા ળશેયભા ન્મામ ભાંકદય ાવે વભથથ કોમ્રેક્ષ ભા મવિંરોડ ડેભ ાવે નાસ્તાની
રાયી કયે ર તેભજ લડોદયા મુજ ભહડ
ુ ા ગાભભા ગ્રામભણ ળૌચારમ ફનાલલા ના કોન્ટ્રાકટ યાખેર
જમાયે આયોી નાં.૨ નાનો વને ૨૦૦૯ ની વારભા દળથન ડયાના ખુન
કેળભા ોતાના વાગયીત જીતુ કાકડીમા વાથે વોરા ોરીવ સ્ટે ળનભા ખુન કેવભા કડામેર છે .જે
કેળ કોટથ ભા ચાલુ છે . વને ૨૦૧૪ ભા નયોડા ોરીવ સ્ટે ળનભા વેન્ટીંગના ચોયીના પભાથ ખયીદલા ના
કેવભા કડામેર છે .ત્માયફાદ વને ૨૦૧૧ તથા ૨૦૧૨ ની વારભા લસ્ત્રાપુય, એલરવલબ્રજ ોરીવ
સ્ટેળનભા લશીકર ચોયીના કેવોભા કડામેર. ત્માયફાદ વને ૨૦૧૫ ની વારભા ચાાંદખેડા ોરીવ
સ્ટેળનના ચેઇન સ્નેચીગના ગુન્શાભા ભા કડામેર. તે આઘાયે બાલનગય જેરભા ાવા શેઠ
અટકામતભા રેલાભા આલેર છે .
આજથી છએક ભકશના શેરા આયોી બૌભીક @ અદા ભલણનગય ખાતે
આલેર કોપીસ્ટા કોપી ળો ઉય આલતા અને લેજરપુય યશેતો શ્વેતર ઠક્કય નાભના ભાણવ વાથે
ભાયે મભિતા થમેર અને આ શ્વેતર ઠક્કય તથા તેના મભિ યાજેળ વોરાંકી વાથે ભી ને જીત ુ દુફે
નાભના ભાણવ ને તેના લચટીંગ ના કેવ થમેર શોમ ોતાની ાવે વાયી ઓખાણો છે તેભ કશી આ
શ્વેતર ઉપે પ્પુ ઠક્કય નાનો જીતુ દુફેને એક આયણી ફાપુ નાભના વાંત ને ભલા રઇ ગમેર ફાદ
થોડા કદલવ છી યાજેળ વોરાંકી નો મભિ યાજુ ને આયણી ફાપુના અનુમામી ફનાલી ને જીત ુ દુફે
ાવે ભોકરી ને તેની ાવેથી કેવભા ફચાલી રેલા ના રૂમમા વાડાાાંચ રાખ ડાલી રીધેર જે
છે તયીંડી કયે ર તે ગુન્શાભા એલરવલબ્રજ ોરીવ સ્ટે ળનભા નાવતો પયતો શોલાનુ જણાલેર
ત્માયફાદ તેના ાાંચેક કદલવ છી આયોી બૌભીક @ અદા નાએ
અભદાલાદભા ારડી ખાતે બગલાન નગયના ટેકયા ાવે આલેર એક એાટથ ભેન્ટ ભાથી ભોડી
યામિના એક મવલ્લય ગ્રે કરયનુ એકવેવ ગાડી જીજે.0૧.એવએર.૯૪૪૧ નાંફયની ચોયી કયે ર અને
જે એકવેવ

ફાપુનગય ખાતે યશેતો કડામેર આયોી ભમન ઉપે ભનીમો ને યાખલા અને લેચી

દે લા ભાટે આેર યાં ત ુ તે લેચામેર નશી જેથી તેઓ ફાંન્ને લાયાપયથી એકફીજા ાવે યાખતા શતા
અને ઉમોગ કયતા શતા.તે ગુન્શાની એકવેવ ગાડી કબ્જજે કયી તાવ તજલીજ કયલાભા આલેર છે .
અને વદયી ફાંન્ને આયોીઓને તથા મુદાભાર ારડી ોરીવ સ્ટે ળન નાઓને વોલા તજ્લીજ
કયલાભાાં આલેર છે .

