જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૬ સોમવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામાં
આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૩૮૨/૧૬
(૧)

અમદાવાદ શહર ઝોન-૨ સાહબે
ડ સે બરના અ વયે દા ુ- ુ ગાર અગર તો અ ય ગે.કા

ચ
ુ નાથી ઝોન-૨ િવ તારમા પે ોલ ગમાં ૩૧
ત
ુ ીઓ થતી જણાતી હોય તો તેઓની

ચ
ુ નાથી

ચાંદખેડા પો ટ િવ તાર માં પે ોલીગ માં હતા દર યાન ફરતા-ફરતા કલાક-૨૨/૩૦ વા યે ચાંદખેડા પો. ટ
વી તારમાં આવતા અમોને ખાનગી બાતમી દાર થી બાતમી હક કત મળે લ ક ચાંદખેડા
એક સફદ કલર ની
ગેરકાયદસર ર તે

ુ ડાઇ કંપનીની આઇ-૧૦ ગાડ નંબર GJ01 RB 4985

ુ .સી.

રોડ ખાતે થી

ની ગાડ માં કટલાક માણસો

૨૦૦૦ ના દરની નવી ચલણી નોટો લઇને નીકળવાના છે તે બાતમી આધાર સદર ગાડ ની

વોચમાં રહલ અને થોડ વારમા ઉપરોકત વણન વાળ ગાડ આવતા જણાતા અમો ટાફના માણસો સાથે પંચો
સહ ત ચાંદખેડા

ુ સી.

રોડ ખાતે આવેલ લેનેટ હ થ નામની દવાની

આવી ઉભા રહલા કરલ અને
ક

ુ કાન આગળ એકદમ થી આગળ

દર બેઠલ ઇસમોને બહાર કાઢ પંચો બ નામ ઠામ

ચં દ શા ુ ઉ.વ ૪૦ રહ સી/૨૪ પાક અવે

ુ સોના ોસ રોડ

ુ સી.

રોડ ચાંદખેડા પૈક (૨) રા ુ ર ન
ુ ાથ

બી નોઇ ઉ.વ ૨૬ એલ/૩૦૨ પારસનાથ મે ોસીટ ૧૪૪ ટ પી ચાંદખેડા પૈક (૩)
બી નોઇ ઉ.વ ૩૦ રહ ૩૦૧ પાવન રસી સ યમેવ હો પી પા ળ ચાંદખેડા અમદાવાદ
પંચો બ

ણેયની

ગજડતી કરતા કંઇ

ન
ુ ાહ ત મળે લ નહ

કલન પટાવાળો ચેઇનના ખાના સહ તનો કોહ
ખાનામાં જોતા

રુ બાસમતી નામની બેગ (પસ)મળ આવેલ

૩૦,૩૦૦ મળ આવેલ તેમજ બી

છે (૧) સેમસંગ કંપની નો A7 ગો ડન કલર નો
(૪) વીવો કંપનીનો

ે કલર નો મો.ફોન

ની ક

સફદ કલર ની

ઓ
ુ
ક

હથેળ માં છોલાઇ ગયેલ

કુ લર નો
ુ

ની ક

ની ક . ૨૦૦૦/- ગણાય
૨૦૦ ગણાય તથા

નવી ચલણી નોટો વીશે
ઉપરોકત ચીજવ

લઇ સદર પૈક (૧) રોહ ત ક વચંદ શા ુ

ટાફના મા સો પા ળ દોડ પકડલ

પડ જતા રોડ નો માર ડાબા પગે

ુ ઓ પંચનામા વીગતે ક

ુ ડાઇ

ુ તા કોઇ

ૂ ઓ ુ લ મળ ક

ુ પરછ દર યાન નાસવા જતા
ઠુ ા ઉપર તેમજ જમણા હાથની

ણેય ઇસમો નવી ચલણી નોટો ની ગે.કા ર તે હરાફર કરવાની

આવેલ હોય ઉપરોકત ચીજ વ

વીચ ઓફ

નો એ .નં G4HGDM6 31441 તથા ચે.નં

૨૦૦,૦૦૦ ગણાય

સંતોષકારક ણેય ઇસમો જવાબ નઆપી ગ લા ત લા કરતા હતા
૮,૭૨,૦૦૦ ની ચીજ વ

ટ ૩ નોટ

ની ક . .૨૦૦૦/- ગણાય (૫) સેમસંગ ગેલેકસી S6 એજ ગો ડન

કંપનીની આઇ-૧૦ ગાડ નં GJ 01 RB 4985
ૂ વંચાયછે

ણ બંડલ અને

૫૦૦

ની ક . ૪૦૦૦ ગણાય (૨) સેમસંગ કંપની નો A3 ગો ડન

૨૦,૦૦૦/- ગણાય (૬) પાવર બે ક પેબલ કંપની

MALAMS1BLDM 361814

ુ

ચેઇન ખોલી

ખાના માંથી પાંચ મોબાઇલ ફોન

ની ક . ૩૦૦૦ ગણાય (૩) સેમસંગ કંપનીનો ગેલેકસી S3
ની ક

ુ હોવા ુ જણાવેલ

-૨૦૦૦- ના દરની નવી ચલણી નોટો ુ ૩( ણ) બં લ ુ લ ૬,૦૦,૦૦૦ પીયા તથા

એમ ુ લ-૩૦૩ તથા નોટો

કલરનો

ન
ુ મચંદ જગભાલરામ

પૈક (૨) રા ુ ર ન
ુ ાથ ના હાથમાંથી એક

ના દરની નવી ચલણી નોટો ુ લ -૦૯ પીયા ૪૫૦૦/- તથા .૧૦૦/- ના દરની

કલર નો

ૂછતા પૈક (૧) રોહ ત

લઇ સદર ને CRPC-૪૧(૧)

ત
ુ ી કરતા મળ
જ
ુ બ અટક કર

મોકલેલ છે .

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

(૨)
અ ેના ડવીઝન હ તકના કાગડાપીઠ પો. ટમાં ગઇ તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૬ ના રોજ કાગડાપીઠ પોલીસ ટશનમા
ફરજ બ વતા અ.હ.કો. નર િસહ મહોબતિસહ તથા બી
પે ોલ ગમાં હતા દર યાન

ટાફના માણસો પોલીસ

ટશન િવ તારમાં

લ
ુ ાભાઇ ચાર ર તા પાસે આવતા સવલ સ કોડના પો.કો. સમીઉ લા યાવરમીયા

તથા પો.કો. સં વ ુ માર મેઘરાજભાઇ નાઓની સં ુ ત બાતમી હ કકત આધાર એક ઇસમ નામે િવનોદભાઇ
દાન ભાઇ િવ ડા (ચમાર) રહ.લાંભા ગામ ઇ દ રાનગર તા.દ ોઇ અમદાવાદ નાને ચોર અથવા છળકપટથી
મેળવેલ સી.એન.

ઓટોર

ા નં.

-૨૭ ડ ટ - ૮૧૮૧ ક. .૪૫૦૦૦/- ના મ ાની સી.આર.પી.સી.કલમ ૧૦૨

જ
ુ બ કલાક ૧૭/૩૦ વાગે સી.આર.પી.સી.કલમ ૪૧(૧)(ડ )
અસલાલી પો. ટ. ફ ટ

જ
ુ બ પકડ અટક કર કાયદસરની કાયવાહ કર

.ુ ર.નં.૧૬૫/૧૬ ધી ઇપીકો કલમ ૩૭૯

જ
ુ બનો

ન
ુ ો શોધી કાઢ સાર કામગીર કરલ

છે .
(૩)
અ ેના ડવીઝન હ તકના કાગડાપીઠ પો. ટના પો.સ.ઇ. ી ક.એમ.વાઘેલા તથા પો.કો. હમતલાલ મ રુ ામભાઇ
બ.નં ૪૧૧૪ તથા પો.કો.િવ

ભ
ુ ાઇ દશરથભાઇ બ.નં.૬૬૮૨ તથા પો.કો. કુ શભાઇ ગોિવદભાઇ બ.નં.૬૯૪૭ તથા

પો.કો. હતેશગીર જયંતગીર બ.નં.૨૪૩૦ નાઓ ચોક િવ તારમાં પે ોલ ગમાં હતા તે દર યાન અ ુ ત સકલ
પાસે આવતા પો.કો. હમતલાલ મ રુ ામભાઇ બ.નં ૪૧૧૪ તથા પો.કો. હતેશગીર જયંતગીર બ.નં.૨૪૩૦
નાઓની સં ુ ત બાતમી હક કત આધાર કાગડાપીઠ પો. ટ. ફ ટ
જ
ુ બના

ન
ુ ાના કામના આરોપી મહમંદ ુ ફુ ઉફ બા ુ

ક ર ુ સેન િનલગરના મકાનમાં
સેમસંગગેલે ી

બર ટાવર સામે

-૭ ક. .૧૦૦૦૦/- તથા સી.એન.

.ુ ર.નં.૧૪૨/૧૬ ધી ઇપીકો કલમ ૩૭૯, ૩૫૬

રુ મહમંદ

તે.િનલગર ઉ.વ.૨૪ રહ.ક બાપાક િવ-૪

ુ હા રુ ા અમદાવાદ શહર નાનેચોર માં ગયેલ મોબાઇલ ફોન
ઓટોર

ા નં.

-૧ ટ .એ-૩૦૮૮ ની ક. .૬૦૦૦૦/- ની

ુ ામાલ સાથે તા.૨૨/૧૨/૨૦૧૬ ના રોજ પકડ લઇ કાગડાપીઠ પો. ટ. ફ ટ
કલમ ૩૭૯, ૩૫૬

જ
ુ બનો

.ુ ર.નં.૧૪૨/૧૬ ધી ઇપીકો

ન
ુ ો શોધી કાઢ સાર કામગીર કરલ છે .
(૪)

મદદનીશ પોલીસ કિમ ર

ી ‘આઇ’ ડ વીઝન અમદાવાદ શહર તથા પો.ઇ સ. ી ઓઢવ પો. ટ.નાઓની

ચ
ુ ના

થી ગઇ તા.૨૫À૧૨À૧૬ ના રોજ ઓઢવ પો. ટ.ના સવેલ સ કોડના પો.સ.ઇ. ી આર.એન.ખાંટ નાઓ સાથેના
ટાફના માણસો સાથે િમ કત સબંધી
પો. ટ.ફ. .ુ ર.નં.૧૮૩À૧૬ ઇપીકો ક.૩૭૯

ન
ુ ા શોધી કાઢવા તથા બનતા અટકાવવા સા ુ તથા ઓઢવ
જ
ુ બના

ન
ુ ાની તપાસમાં પો. ટ.િવ તારમાં પે ોલ ગમાં હતા તે

દર યાન મળે લ ક એક ઇસમ ઓઢવ પો. ટ.ફ. .ુ ર.નં.૧૮૩À૧૬ ના કામે ચોર એ ગયેલ

ુ ામાલ લઇ અ ેથી

એક મો.સા.ઉપર િનકળનાર છે િવગેર બાતમી હ કકત આધાર પંચો ુ બ ુ ઉપરોકત ઇસમની વોચમાં હાજર હતા
તે દર યાન એક ઇસમ મો.સા.નં. . .૯.સી.એમ.૭૨૦૫

ુ લઇ આવતાં તેને પંચો

છ
ુ તા તેને પોતા ુ નામ અશોકભાઇ સવ ભાઇ સલાટ ઉ.વ.૨૫ રહ.સલાટવાસ પોલો
નાઇન હાઇ ુ લની બા ુ માં ખાડા િવ તાર હમતનગર
તપાસ કરતાં તેની પાસેથી

ુ બ ુ રોક તે ુ નામઠામ
ાઉ ડ ની બા ુ માં નવી

.સાબરકાંઠા ુ જણાવતાં તેની પંચો

ુબ ુ

ગજડતી

યોની કંપનીનો P5W મોડલનો મોબાઇલ ફોન ક. ુ .૫૫૦૦/- નો મળ આવેલ

મોબાઇલ ફોન ઓઢવ પો. ટ.ફ.૧૮૩/૧૬ ના કામે ચોર એ ગયેલ હોય આરોપીને તા.૨૫/૧૨/૧૬ ના ક.૧૩/૩૦
વાગે અટક કર ચોર એ ગયેલ મોબાઇલ ફોન તથા કરવામાં ઉપયોગમાં લીધેલ હ રો હો ડા સીટ ડ લ
નં.

.૯.સીએમ.૭૨૦૫ ની કબ

લઇ ઓઢવ પો. ટ.નો અનડ ટકટ ચોર નો

ન
ુ ો શોધી કાઢ સાર કામગીર

કરલ છે .

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