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.૨૩/૧૨/૨૦૧૭ શિનવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામાં
આવેલ

શં સનીય/ન ધપા

અગાઉ સગીર વયે

કામગીર :-

સમાચાર યાદ નં.૨૫૭૦/૧૭

ુ ન કર ર મા ડ હોમમાં રહ

ુ કલ ઇસમને ચોર ની બાઇક સાથે પકડ

પાડતી સાયબર ાઇમ સે લ ાઇમ
સં ુ કત પોલીસ કિમ ર ી

ાંચ અમદાવાદ શહર

.ક.ભ , નાયબ પોલીસ કિમ ર ી, દ પન ભ ન,

ા ચ તથા અિધક નાયબ પોલીસ કિમ ર ી ડો. રાજદ પિસહ ઝાલા, સાયબર

ાઇમ

ાઇમ સેલ નાઓની

ુ ચનાથી તેમજ પોલીસ ઇ સપેકટર પી. .સરવૈયા ના માગદશન હઠળ પો.સ.ઇ સ. આર.ક.સોલં ક
તથા પો.સ.ઇ સ. એસ.વી.ગળચર નાઓ િમલકત સબં ધી
દર યાન પો.કો. રિસકલાલ કાળા

તથા

ુ નાઓ શોધવા માટ પે ોલ ગમાં હતા.

ુ ુ ંદિસહ િવ મિસહ નાઓને મળે લ બાતમી હક કત આધાર

આરોપી ઉ માનખાન હદ શખાન પઠાણ ઉ.વ. ૧૯ રહ. મ.નં. એ/૧૫, િનલોફરપાક સોસાયટ , વટવા
કનાલ પાસે, વટવા, અમદાવાદ શહર નાને આજરોજ તા.૨૨/૧૨/૨૦૧૭ ના કલાક ૨૧/૩૦ વાગે એક
ચોર ની હરોહો ડા પેશન
કલમ ૪૧(૧) ડ

ો. મોટર સાઇકલ નં GJ-01-MB-7070 ક . .૨૫,૦૦૦/- સાથે સીઆરપીસી

ુ જબ પકડ અટક કરવામાં આવેલ છે.
પકડાયેલ આરોપીની સઘન તથા

ડાણ

ુ વક

ુ છપરછ કરતા જણાવેલ છે ક

આરોપી પોતે સને – ૨૦૧૬ ના વષમાં ૧૮ વષની

મર વેજલ ુ ર પોલીસ ટશન િવ તારમાં એક

માણસને છર ના ઘા માર મ તને ઘાટ ઉતાર દધેલ

વખતે કશોરાવ થામાં આઠક માસ

લમાં રહ

આવેલ છે .
આરોપીને તેની પાસેથી મળ આવેલ મોટર સાયકલ િવશે
ચાલાક આરોપીએ હરોહો ડા પેશન

ુ છપરછ કરતાં આ

ો. મોટર સાઇકલ નં GJ-01-MB-7676 ની ચોર કર તેને

પોલીસ પકડ નહ અને બાઇક ઓળખાય નહ તે માટ તેણે બાઇકના નં બર ને ટ પર ગ કર 7676 ની
જ યાએ 7070 કર અમદાવાદ શહરમાં તે તથા તેનો એક િમ
તેના િમ

સાથે મળ અ ય કટલી મોટર સાયકલ

ાં

ફરવતા હતાં. પકડાયેલ આરોપીએ

ાં થી ચોર કરલ છે તે દશામાં પોલીસ તપાસ

ચલાવી રહલ છે . અને સદર બાબતે વેજલ ુ ર પોલીસ ટશનમાં ફ ટ
કલમ ૩૭૯

.ર.નં
ુ
. ૨૩૫/૨૦૧૭ ઇપીકો

ુ જબ દાખલ થયેલ હોય આરોપી તેમજ મોટર સાયકલ વેજલ ુ ર પોલીસ ટશને સ પવા

તજવીજ કરલ છે .
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ગે રકાયદસરની દશી બનાવટની પી ટલ સાથે એક ઇસમને પકડ પાડતી
એસ.ઓ. . ાઇમ
સં ુ ત પોલીસ કિમશનર
ી

ાઇમ

ી

ા ચ અમદાવાદ શહર
ાઇમ

ા ચ અમદાવાદ તથા નાયબ પોલીસ કિમશનર

ા ચ અમદાવાદ શહર તથા મદદનીશ પોલીસ કમીશનર

અમદાવાદ શહર તથા પોલીસ ઇ પેકટર
શહરમાં ગેરકાયદસર હિથયારના

ી એસ.ઓ. .

ાઇમ

ી એસ.ઓ. . ાઇમ

ા ચ

ા ચ અમદાવાદ શહર નાઓએ

ુ નાઓ શોધી કાઢવા તેમજ એસ.ઓ. .ના હડને લગતી કામગીર

કરવા સા ુ ં

ુ ચના કરલ.

ુ ચના આધાર પોસઇ

ી એન.એન.રબાર તથા પોસઇ

ી

.ક.રાઠોડ

તથા પોસઇ

ી એ.વી.શીયાળ યા નાઓ ટાફના માણસો સાથે પે ોલ ગમાં હતા. દર યાન ફરતા ફરતા

અમદાવાદ શહર ખાન ુ ર કામા હોટલના પાછળના ભાગે ર વર ટ રોડ ઉપર આવતાં સાથેના
પો.કો.અનવરખાન પીરખાન તથા પો.કો. હ દખાન

ુ નસફખાન નાઓની સં ુ કત બાતમી હક કત

આધાર વોચ કર , મોહમદઅબરાર વ રઅલી સૈયદ ઉવ.૨૭ ધં ધો:વેપાર રહ, મરહબા એપાટમે ટ,
૧, મીરઝા ુ ર નવો વાસ, શાહ ુ ર, અમદાવાદ શહર વાળાને ઝડપી લેવામાં આવેલ.
ગઝડતીમાં થી દશી બનાવટની પી ટલ ક. .૫૦૦૦/-નો
કરતાં તેણે જણાવેલ ક, પોતાના િમ
પી ટલ આપેલ

ુ ામાલ મળ આવેલ.

ની

ુ છપરછ

ુ નેદભાઇ શેખમોહમદ શેખ નાઓએ એક દશી બનાવટની

પોતાની પાસે રાખતો હોવાની હક કત જણાવેલ.

તેના િવ ુ ધમાં હિથયારધારા

ની

-

થી સદર ુ ં આરોપીને અટક કર

ુ જબ ધોરણસરની કાયવાહ કર વ ુ તપાસ હાથ ધરલ છે.

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

2

