જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૩/૧૨/૨૦૧૬

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામાં આવેલ

કામગીર ઃ- સમાચાર યાદ નં.૨૩૬૫/૧૬

શંસનીય/ન ધપા

પોલીસ કં ોલ ુ મ
તા.૧૫.૧૨.૨૦૧૬ ના કલાક ૦૧.૧૦ વાગે પોલીસ કં ોલ ુ મ ખાતે હતેશભાઇ જોષી
નામના ય તનો કં ોલ પો.ઇ સ. પર ફોન આવેલ અને જણાવેલ ક, “ તે મના િમ

અ ુ લભાઈને

મોટા ચલોડા સકલથી ઈકો ગાડ માં ચાર જણા ઉપાડ ઈ દ રાનગર સકલ તરફ લાવે લ છે .
ઈ દ રા ીજ સકલ ઉભો
ઇ ચા

. પોલીસ મોકલો. ”

પોલીસ ઇ પે ટર

મેસેજની ગંભીરતા સમ

પોલીસ કં ોલ ુ મના

ી એન.ડ .િ વેદ નાઓએ તરતજ પહલા સરના ું મેળવી ન કની

સરદારનગર સીનીયર પો.ઇ. ીના ના.રા. ફરજના વન
આપી

ું

હ કલને રવાના કર રન ગમાં મેસેજ

ણ કરવામાં આવેલ.
માં, સરદારનગર ટાફના પો.સ.ઇ.

રાહ વૉચમાં રહતાં ૧) જયેશભાઇ ૨)
પો. ટ.ખાતે લાવી

ી પી. .ખરસાણ તથા ટાફના માણસો ખાનગી

સ પી ટો ૩)

ૂળ ભાઇ નાઓને પકડ પાડલ

ૂછપરછ કરતાં પૈસાની લેવડ દવડ બાબતે તેઓએ અ

ઓની

ુ લભાઇ ું અપહરણ

કરલ હોવા ુ જણાવેલ.
બાબતે તમામ આરોપીઓ િવ ુ

ફ ટ

.ુ ર.નં. ૧૦૫/૧૬ ધી ઇપીકો ૩૯૪, ૩૬૫,

૩૨૩, ૧૭૧, ૧૧૪, ૩૪૨ આમ એ ટ ૨૫-(૧)(૧૩)(૧૭)

જ
ુ બનો

ન
ુ ો ચીલોડા પો. ટ. ખાતે

દાખલ કરવામાં આવેલ હોય ચલોડા પો. ટ.ને આરોપી િનયમા સ
ુ ાર કાયવાહ કર સ પવામાં
આવેલ.
આમ, પોલીસ કં ોલ ુ મ

ારા આક મક સંજોગોમાં મદદ માંગનાર હતેશભાઇ જોષી ને

ફરજ પરના પો.ઇ. ી એન.ડ .િ વેદ

ારા બનાવની ગંભીરતા સમ

પોલીસ કોલરને મદદ માટ ફાળવી મોટો

ન
ુ ો બનતો અટકાવી દઇ

ુરતજ ન કની થાિનક
શંસિનય કામગીર કરલ છે .
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આગામી નાતાલના તહવાર અ સ
ુ ધ
ં ાને રાજ થાન થી ઇ લ શ દા લાવી

જ
ુ રાતમાં પહ ચાડતા

એક ઇસમને ઇ લ શ દા

ુ ામાલ સાથે ઝડપી

ભરલી વીફટ ગાડ સાથે

પાડતી અમદાવાદ શહર એસ.ઓ. . ાઇમ
સં ુ ત પોલીસ કિમશનર
નાયબ પોલીસ કિમશનર

.૮,૧૮,૪૦૦/- ના

ા ચ

ી

ાઇમ

ા ચ અમદાવાદ શહર ના

.ક.ભ

સાહબ તથા

ી દપન ભ ન સાહબ નાઓએ અમદાવાદ શહરમાંથી દા ની અસામા ક

ને તના દ
ુ કરવા માટ આપેલ

ચ
ુ ના

િુ ત

જ
ુ બ એસ.ઓ. . ના અિધકાર તથા માણસો પે ોલ ગમાં હતા.

દર યાન ઓઢવ ર ગ રોડ જહા વી કો પલે

પાસે આવતાં એ.એસ.આઇ. નર િસહ વ િસહ તથા હ.કો.

જયે િસહ િવ મિસહ નાઓએ “એક સફદ કલરની વીફટ ડ ઝાયર કાર નંબર GJ 08 AP 4644 માં કોઇ
ઇસમ કટલોક પર ાંતનો ગેરકાયદસર ઇ લીશ દા ુ નો જ થો ભર લાવી ઓઢવ ર ગ રોડ તરફથી આવી
અ ે થઇ રામોલ ર ગ રોડ તરફ જનાર છે ” િવગેર મતલબની બાતમી હક કત આપતાં ઉપરોકત જ યાએ
વોચમાં હતાં દર યાન થોડ વાર ઉપરોકત વણનવાળ ગાડ આવતી જણાતાં જ ુ ર આડાશ ઉભી કર સદર
ગાડ ને રોક લઇ ચાલક ુ ં નામઠામ

છ
ુ તાં

ઘાંચીવાસ ુ ધની ડર પાસે, તા.રાણીવાડા,

મ
ુ ાનિસહ જગિસહ ડાભી ઉવ.૪૨ રહ, ગામ:રાણીવાડા,

. લોર રાજ થાન નો હોવા ુ ં જણાવેલ. આ ગાડ માં તપાસ

કરતાં રોયલ ટગ હ ક ની ૭૫૦ એમ.એલ. ની બોટલ નંગ ૧૯૯ તથા રોયલ ટગ હ ક ના કવાટર
૧૮૦ એમ.એલ. ની બોટલો નંગ ૭૨૦
આવેલ.

તમામની ક. .૨,૦૭,૫૦૦/- નો ઇ લ શ દા નો જ થો મળ

થી ઉપરોકત ઇ લ શ દા નો જ થો તથા વીફટ ડઝાયર ગાડ

આરોપીની

ની ક. ુ.૬,૦૦,૦૦૦/- તથા

ગઝડતી માંથી મળ આવેલ મોબાઇલ ફોન નંગ-૨ ક. .૧૦,૫૦૦/- તથા રોકડ નાંણા

ુ .૪૦૦/- તથા
આરોપી િવ ુ ધ

ાઇિવગ લાયસ સ ક. ુ .૦૦/૦૦ મળ
ોહ બીશન એ ટ

જ થો આરોપી રાજ થાન ઝાંઝર

ુ લે ક. ુ .૮,૧૮,૪૦૦/- ની

ુ ામાલ કબ

કર

જ
ુ બ કાયદસરની કાયવાહ કરવામાં આવેલ છે. આ ઇ લ શ દા નો
કુ ામેથી ચરાગ,

ન
ુ ીલ દર , માનિસહ તથા મહ િસહ નાઓ પાસેથી

લાવેલ અને લ બડ ખાતે આગામી નાતાલ પવના અ સ
ુ ધ
ં ાને પહ ચાડવાનો હતો.

સરદારનગર મા ઘરફોડ ચોર કરનાર એક ઇસમને ચોર ના બે મોબાઇલ ફોન સાથે ઝડપી પાડતી
ાઇમ

ા ચ,
અમદાવાદ શહર

ાઇમ

ા ચનાં સં કુ ત પોલીસ કિમ ર ી

પોલીસ કિમ ર ી દ પન ભ ન તથા મદદનીશ પોલીસ કિમ ર
અમદાવાદ શહર િવ તારમાં બનતાં
શોધી કાઢવા સા તથા અટકાવવા સા
ાંચના પોલીસ ઇ પેકટર

ટુ ધાડનાં િમલકત સંબ ંધી
ાઇમ

.ક.ભ

તથા નાયબ

ી ડો.રાજ દપિસહ ઝાલા નાઓએ

ુ હાઓ તથા ઘરફોડ ચોર ના

ાંચના અિધકાર ઓને

ચ
ુ ના આપેલ.

ી વી.બી.બારડ, તથા પોલીસ સબ ઇ પેકટર ી

ુ હાઓને

અ સ
ુ ધાને

ાઇમ

ી એસ.એન.દસાઇ તથા

ટા નાં માણસો સાથે અમદાવાદ શહરમાં પે ોલીગમાં હતાં. તે દર યાન મળે લ બાતમી હ કકત આધાર,
સરદારનગર ભ

ર

ણ ર તા પાસેથી આરોપી કલાશ ઉફ કલીયો S/O

ેમાભાઇ

તે રાઠોડ (મારવાડ )

ઉવ.૨૩ રહ. રખાબેન મારવાડ ના મકાનમાં, એરપોટ દવાલ પાસેના જોગણીમાતાના મં દરના સામેના
છાપરામા, ભ

ર બા ુ મા, કોતર રુ ગામ, અમદાવાદ શહર

રાજ થાન નાને તા.૨૨/૧૨/૨૦૧૬ પકડ અટક કરલ છે .

ળ
ુ ગામ:- બાકરા, તા.શાયલા

.ઝાલોર,

ની પાસેથી ચોર ના બે મોબાઇલ ફોન

ક. .૬,૦૦૦/- સાથે ઝડપી પાડલ છે .
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આ કામે પકડાયેલ આરોપીની
શહર

ુછ પરછ કરતાં પોતે એકાદ વષ પહલા અમદાવાદ

ાઇમ ા ચ, ગાંધીનગર એલ.સી.બી. મા તથા સરદારનગર પોલીસ ટશન અને વડોદરા શહર ના

માંજલ રુ પોલીસ ટશનોમ એકટ વા ચોર ઓના

ુ હામા પકડાયેલ છે . તેમજ પોતાના િપતા અવસાન

પામેલ હોય તથા પોતાના ઉપર ઘરની જવાબદાર હોય અને કટર ગ કામમા નોકર કરતો હોય અને
માતાની સારવાર કરાવવા સા ુ પૈસાની જ ર પડતા ચોર કર ને પૈસા મેળવવા ુ વીચારલ
થી એકાદ મ હના પહલા કટર ગ
વા યાના

મ
ુ ાર સરદારનગર

ુ કામ કર ના મોડ રાિ ના બે થી અઢ

બાવાડ સકલ પાસે ર ા માંથી ઉતર ચાલતો પોતાના ઘર જતો હોય

માણસોની અવર જવર ઓછ હોય ર તામા કોઇ મકાનમાથી ચોર કરવા ુ ન
દરવા

કર એક મકાનના

બંધ હોય તેની સીડ ઉપર ચડ ધાબે ગયેલ અને તેની પાછળ ના મકાનના ધાબા ઉપર ગયેલ

યાથી નીચે ઉતર મકાન ના પાછળના એક મકાન નો દરવાજો
ગયેલ હોય મકાનમા ચોર

પીથી

વેશ કર મકાનમાંથી

િપયા અને પે ડલ ની ચોર કરલ અને

ુ લો હોય

મા

દર જોતા લોકો

ઇ
ુ

ણ મોબાઇલ ફોન તથા પાવરબે ક તથા રોકડા

પાવરબે ક ના ઉપયોગની ખબર

્ હોય તે તથા પે ડલ

ુ લીકટ જણાતા ર તામા નાંખી દ ધેલ અને રોકડા િપયા ઘરખચમ વાપર નાખેલ છે અને આજરોજ પોતે
બંધ ઘરમા

ુસી ચોર કરલ મોબાઇલ ફોનો વેચવા સા ુ જતો હતો દર યાન ચોર ના મોબાઇલ ફોન સાથે

ઝડપી લેવામા આવેલ છે અને અને સદર

બાબતે ખા ી કરતા સરદારનગર પોલીસ

.ુ ર.નં.૨૩૦/૨૦૧૬ ઇ.પી.કો. કલમ:-૪૫૨,૪૫૭,૩૮૦

જ
ુ બનો અનડ ટકટ

ટશન I

ુ હો શોધી કાઢવા મા આવેલ

છે તેમજ સદર પકડાયેલ આરોપીને સરદારનગર પોલીસ ટશન ખાતે સોપવા તજવીજ કરવામાં આવેલ
છે

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