જનસંપક અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ટલીફોન નં બર ૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૦/૧૨/૨૦૧૭ રિવવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામાં
આવેલ

શં સનીય/ન ધપા

કામગીર :-

સમાચાર યાદ નં.૨૪૭૫/૧૭

આજથી આશર પં દરક દવસ અગાઉ બોપલ

ીજ પાસે રા ીના સમયે એક ઇસમ ુ ં અપહરણ

કર મોબાઇલ ફોન તથા સોનાનો દોરો તથા રોકડા િપયા
વાપરલ એ ટ વા તથા મોબાઇલ ફોનના

ુ ં ટ લેનાર આરોપીઓને

ુ ામાલ સાથે પકડ લઇ વણશોધાયે લ

ઉકલતી અમદાવાદ શહર એસ.ઓ. . ાઇમ
સં ુ ત પોલીસ કિમશનર
ી

ાઇમ

ી

ાઇમ

મીલકત સબં ધી બનેલ

ી એસ.ઓ. .

ા ચ

ાઇમ

ી એસ.ઓ. . ાઇમ

ા ચ

ા ચ અમદાવાદ શહર નાઓએ

ુ હાઓ શોધી કાઢવા તેમજ નાસતા ફરતા આરોપીઓ પકડવા તેમજ

એસ.ઓ. .ના હડને લગતી કામગીર કરવા સા ુ ં આપેલ
એસ.ઓ. .ના પોસઇ

ુ નાનો ભેદ

ા ચ અમદાવાદ તથા નાયબ પોલીસ કિમશનર

ા ચ અમદાવાદ શહર તથા મદદનીશ પોલીસ કમીશનર

અમદાવાદ શહર તથા પોલીસ ઇ પેકટર

ુ નામાં

ી એન.એન.રબાર

ુ ચના

તથા પો.સ.ઇ.

ુ જબ અમદાવાદ શહર િવ તારમાં
ી

.ક.રાઠોડ

તથા પોસઇ

ી

એ.વી.શીયાળ યા નાઓની ટ મ પે ોલ ગમાં હતી. દર યાન મસઇ દોલતિસહ ન ુ ભાઇ તથા
પો.કો.ચેતન ુમાર રા ુ ભાઇ નાઓએ આપેલ બાતમી હક કત આધાર અમદાવાદ શહર વ ા ુ ર રાજપથ
લબના પાછળના ભાગેથી આરોપીઓ (૧)

હતેષ શં કરભાઇ રાઠોડ ઉવ.૨૪ ધં ધો:નોકર

મ.નં.બી/૧૭/૨, આબાદનગર, હર ઓમ બં ગલો પાસે, બોપલ, અમદાવાદ (૨)

ી સ

રહ,

દનેશભાઇ

ચ ુ વદ ઉવ.૨૦ ધં ધો:નોકર રહ, મ.નં.એ/૮, આબાદનગર, હર ઓમ બં ગલો પાસે, બોપલ, અમદાવાદ
નાઓને ઝડપી લેવામાં આવેલ.
મોબાઇલ ક. .૯૫૦૦/- તથા આ
આવેલ છે .

ઓની

ઓની

ગઝડતી તપાસ કરતાં તેઓની પાસેથી એક ઓપો કંપનીનો

ુ નામાં વાપરલ એ ટ વા ક. .૫૦,૦૦૦/-નો

ુ છપરછ કરતાં જણાવેલ ક, તેઓના િમ

એ ટ વા લઇ જતાં હતા તે વખતે બોપલ

ુ ામાલ ક

રાજ ઉફ ગો ુ તથા સંજય રાજ ુ ત બં ે

ીજ ઉતરતાં આઇસરગાડ સાથે બોલાચાલી થયેલ

બાબતે ફોન આવતા આ બં ે જણા યાં જઇ આઇસરગાડ વાળા

મફાવે તેમ બોલતાં

બેઠલ એક ઇસમને લાફો માર દતાં તે યાંથી ભાગી ગયેલ અને ગાડ માં બેઠલ બી
એ ટ વા ઉપર બેસાડ લઇ ર તામાં

ુ

કરવામાં

ી સે ગાડ માં

ઇસમને તેઓએ

ુ મેદાન આવતાં યાં ઉતા
ર તેને માર માર તેની પાસેનો

મોબાઇલ ફોન તથા સોનાનો દોરો તથા રોકડા િપયા લઇ લીધેલ અને યાંથી ભાગી ગયેલાની હક કત
જણાવેલ.

બાબતે સરખેજ પોલીસ ટશન ફ. .ુ ર.નં.૨૩૫/૧૭ ધી ઇપીકો કલમ ૩૯૪, ૩૬૫, ૨૯૪

(ખ), ૧૧૪ તથા

પી એ ટ ૧૩૫ (૧)

ુ જબનો

ુ નો દાખલ થયેલ હોય સદર આરોપીઓને આજરોજ

તા.૦૯/૧૨/૨૦૧૭ ના કલાક ૨૦/૧૫ વાગે સીઆરપીસી કલમ ૪૧(૧) ડ

ુ જબ પકડ અટક કર વ ુ ં

તપાસ અથ સરખેજ પોલીસ ટશન તરફ મોકલી આપવા તજવીજ હાથ ધરવામાં આવેલ છે .

1

અમદાવાદ શહરના બા ુ નગર તથા ડભોડા પોલીસ ટશનના મળ
વો ટડ આરોપીને પકડ પાડતી સાયબર ાઈમ સેલ, ાઇમ
સં ુ કત પોલીસ કિમ ર ી
કિમશનર ી

દ પન

ભ ન

સાહબ

તથા

અિધક

.ક.ભ

ુ લ-૪

ુ નાઓમાં

ાં ચ, અમદાવાદ શહર
સાહબ તથા નાયબ પોલીસ

ના.પો.કિમ. ીડો.

રાજદ પિસહ

ઝાલા

સાહબસાયબર ાઇમસેલનાઓની ુ ચનાથીતેમજપોલીસઇ સપેકટર .એસ.ગેડમનામાગદશનહઠળપો.સ.ઇ.
ડ. . ડ

તથા

બી

ટાફના

માણસો

નાસતા

ફરતા

આરોપીઓ

પકડવા

સા

પે ોલ ગમાં હતાદર યાનપો.કો. દવે િસહ તથા પો.કો. ભગીરથિસહ નાઓની બાતમી હક કત આધાર
બા ુ નગર પો. ટ. ોહ

.ુ ર.ન. (૧) ૫૦૮૯/૨૦૧૭ (૨) ૫૨૩૧/૨૦૧૭ (૩) ૫૪૦૧/૨૦૧૭

ોહ

કલમ ૬૬બી, ૬૫એઇ તથા ડભોડા પો. ટ. ફ. .ુ ર.નં. ૩૧/૨૦૧૭ ઇપીકો કલમ ૩૦૭,૩૫૩,૪૨૭
ુ જબના ુ નાઓમાં નાસતા ફરતો આરોપી હતેશ @ િતલક ધી ભાઇ પટલ ઉ.વ.૩૯ રહ.૭૪૪/૪૯૬૧
ુ જરાત હાઉસ ગ બોડ

ી

ુ લની બા ુ માં, બા ુ નગર, અમદાવાદ શહરનાને તા.૦૯/૧૨/૨૦૧૭ ના

કલાક ૧૫/૩૦ વાગે સીઆરપીસી કલમ ૪૧(૧) આઇ
સદર આરોપીની

ુ જબ પકડ અટક કરવામાં આવેલ છે.

ુ છપરછ દર યાન જણાવેલ છે ક, અગાઉ સને ૨૦૧૪ માં

કાગડાપીઠ પોલીસ ટશન ખાતે તેમજ સને ૨૦૧૫ માં વડોદરા શહર ખાતે
પકડાયેલ અને સને ૨૦૧૫માં પાસા થતા રાજકોટ
પાસામાં થી

ટયા બાદ બા ુ નગર પોલીસ ટશનમાં

ોહ બીશનના

લમાં પાસા હઠળ પાસાની સ
ોહ બીશનના ુ લ
-૩

તમામ

કર આરોપીને

ુ નાઓમાં વો ટડ હોવા ુ ં જણાવેલ છે.

ભોગવેલ છે અને

ુ નાઓ દાખલ થયેલા અને

ડભોડા પોલીસ ટશન િવ તારમાં પોલીસની ગાડ ને ટકકર માર નાસી ગયેલો તે
થયેલ

ુ નાઓમાં

ગેનો

ુ નો દાખલ

થી સદર ઇસમ િવ ધ કાયદસર કાયવાહ

તે પોલીસ ટશન ખાતે સ પવા તજવીજ કરલ છે .

2

દાણીલીમડા પોલીસ ટશન :

3

મેઘાણીનગર પોલીસ ટશન :

4

નારોલ પોલીસ ટશન :

સરખેજ પોલીસ ટશન :

5

ગોમતી ુ ર પોલીસ ટશન :

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

6

