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.૦૯/૦૧/૨૦૧૮ મંગળવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામાં
આવેલ

શં સનીય/ન ધપા

કામગીર :-

સમાચાર યાદ નં.૫૭/૧૮

શહરકોટડા પોલીસ ટશન :

1

2

અમદાવાદ શહરમા ભીડભાડ વાળ જ યાઓ ઉપર તથા અમદાવાદ શહરમા
પેસે જર ર

ા મા પેસે જર બેસાડ નજર

ુ કવી ચોર કરતી બાઇ ને ઝડપી

પાડતી અમદાવાદ શહર ાઇમ
અમદાવાદ શહર સં ુ કત પોલીસ કિમશનર
અને યવ થાની

ળવણી સા આપેલ

ાઇમ

.ક.ભ સાહબનાઓ તરફ થી કાયદો

ુ ચના અ ુ સાર નાયબ પોલીસ કિમશનર

ભ ન સાહબ તથા અિધક નાયબ પોલીસ કિમશનર
ુ ચના તથા માગદશન હઠળ એ ટ

ી

ા ચ

ોપટ

ી દ પન

ી ડો.રાજદ પિસહ ઝાલા સાહબે આપેલ

ાઇમ સેલના પો.ઇ સ ી ક. .ચોધર સા. ની

રાહબર હઠળ ટ મ ના માણસો સાથે મળે લ બાતમી આધાર અમદાવાદ શહર ખાતે માણેક ચોક
ખાતે સોનાની બં ગડ નં ગ-૧ તથા સોનાની ચેઇન નં ગ-૧ વેચવા જતા દાણાપીઠ ચાર ર તા
પાસેતેજલ વા/ઓ કમલેશ ઉફ અ ો શં ુ ભાઇ દાતણીયા ઉ.વ.૨૨ રહવાસી. ઇ દ રાનગર ના
કાચા છાપરા

વન જયોત સોસાયટ સામે મનમોહન ચાર ર તા પાસે ઓઢવ અમદાવાદ

શહર નાની ને ઝડપી પાડવામા આવેલ તેઓ ના ક
બાબતે

માથી મળ આવેલ સોનાના દાગીના

ુ છ પરછ કરતા પોતે તથા તેના પિત કમલેશ ઉફ અ ો શં ુ ભાઇ દં તાણી તથા તેઓ

ભાઇ અજય ઉફ પ

ુ તથા તેનો િમ

િવણ ઉફ પ

ુ રાજ ુ ત નાઓ ભેગા મળ અમદાવાદ

શહર ભીડભાડ વાળા િવ તારમા ફર લોકો ની પાસે રહલી થેલીઓ, પસ મા ચીરો માર પાક ટ
ચોર , ખી સા ચોર તથા દાગીના, મોબાઇલ ફોન, ની નજર
છે . તેમજ ર

ા મા પેસે જ બેસાડ ર

ુ કવી ચોર કરવા ની ટવ ધરાવે

ા મા આડશ કર નજર

ુ કવી સોનાના દાગીના ચોર

કરવા ની ટવ ધરાવે છે .
(૧) નરોડા પોલીસ ટશન ફ ટ
(૨) મા ુ ુ રા પોલીસ

.ુ ર.નં. ૧૭૧/૨૦૧૭ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૭૯,૧૧૪ તથા

ટશન ફ ટ

.ર.નં
ુ . ૨૯૫/૧૭ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૭૯,૧૧૪

જ
ુ બ ના

ુ ના ડ ટકટ થવા પામેલ છે.
સદર ુ આરોપણ બહન આ િસવાય
(૧) બા ુ નગર પોલીસ ટશન ફ ટ
(૨)ખોખરા પોલીસ ટશન ફ ટ

.ર.નં
ુ
. 184/17 ઇપીકો કલમ 379,114

.ુ ર.નં.18/17 ઇપીકો કલમ 379

(૩) મણીનગર પોલીસ ટશન ફ ટ

ુ જબ

ુ જબ

.ુ ર.નં.68/17 ઇપીકો કલમ 379,114

ુ જબ ના

ુ હામા

નાસતી ફરતી હોવાની ક ુ લાત આપેલ છે.
સદર

ુ આરોપણબાઇ અગાઉ આ

કાર ના નજર

૨૦૧૬ મા શહરકોટડા પોલીસ ટશનમા મોબાઇલ ચોર ના

ુ કવી ચોર કરવામા સને

ુ હામા પકડાયેલ છે
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વાહન ચોર ના

ન
ુ ામાં છે લા ૨૦ વષથી નાસતા ફરતા આરોપીને
પાસેથી ઝડપી પાડતી અમદાવાદ શહર ાઇમ

આગામી

ુ ભાષ ીજ સકલ

ા ચ

સ ાક દન પવની ઉજવણી અ વયે પોલીસ કિમ ર

ી અમદાવાદ

શહર નાઓએ નાસતા-ફરતા તથા વો ટડ આરોપી પકડવા તથા પેરોલ-ફલ ફરાર કદ પકડવાની
ાઇવ ુ આયોજન કરલ
કિમ ર

ી

.ક.ભ

ાઇવ અ વયે અમદાવાદ શહર

સાહબ તથા નાયબ પોલીસ કિમ ર

નાયબ પોલીસ કિમ ર

ા ચના સં ુ ત પોલીસ

ી દ પન ભ ન સાહબ તથા અિધક

ી ડો. રાજદ પિસહ ઝાલા સાહબ નાઓએ નાસતા-ફરતા આરોપીઓ તથા

પેરોલ-ફલ ફરાર કદ ઓ શોધી કાઢવા

ુ ચના કરલ હોય

એસ.આર.ટંડ લ નાઓના કોડના પો.સબ.ઈ સ.
પો.સબ.ઈ સ.

ાઈમ

ી

આધાર પોલીસ ઈ સપેકટર

.પી.રો યા, પો.સબ.ઈ સ.

ી

ી ક.આઇ. ડ ,

ી ડ .ક.ચૌધર નાઓ ટ મના માણસો સાથે નાસતા-ફરતા આરોપીઓ તથા પેરોલ-

ફલ ફરાર કદ ઓની શોધખોળ હાથ ધરલ હતી.
અમદાવાદ શહર નારણ ુ રા પોલીસ

ટશન

(૧)

ફ. .ુ ર.નં.૧૪૨/૯૭,

(૨)

ફ. .ુ ર.નં.૧૮૦/૯૭, (૩) ફ. .ુ ર.નં.૧૨૩/૯૭, (૪) ફ. .ુ ર.નં.૪/૯૭ ઇપીકો કલમ ૩૭૯, ૧૧૪
ુ જબના

ુ નાના કામનો વો ટડ આરોપી રમેશભાઇ

ઠાભાઇ દર

ઉ.વ.૫૦ રહ. હાલ. મહસાણા.

ુ ળ પાટણનો છે લા ૨૦ વષથી પોતાની ધરપકડ ટાળવા માટ નાસતો ફરતો રહલ હોય
આરોપી અમદાવાદ

ુ ભાષ ીજ સકલ ખાતે આવનાર હોવાની બાતમી મળે લ હોય

આધાર ટાફના માણસોએ વોચ ગોઠવી

બાતમી

આરોપીને તા.૯/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ પકડ પાડલ છે

અને આરોપીને વ ુ તપાસ સા ુ નારણ ુ રા પોલીસ ટશન ખાતે

ુ હાની તપાસના કામે સ પવા

તજવીજ કરવામાં આવેલ છે.
સદર આરોપીની

ુ છપરછ દર યાન તે અગાઉ સન-૧૯૯૨ થી સન-૧૯૯૭

અમદાવાદ ખાતે પોતાની માલીકના મકાનમાં રહતો હતો અને પોતાના ઘર પાસે
ર પેર ગ ુ ગેરજ ધારવતો હતો. તે દર યાનમાં તેની સાથે િવ
તેનો કોઇ િમ

ઠાકોર નાઓ બેસતા હતા.

ુ રબાર રહ. ચાણ

બ ે િમ ો મોટર સાયકલ ચોર ના

ુ

ુ ધી
હ લર

ુ ર તથા

ુ ના કરતા હતા.

ઓ મોટર સાયકલ ચોર કર લાવતા તે મોટર સાયકલ ુ ર પેર ગ કામ કર ગેરજની આડમાં
ાહકો શોધી વાહન ુ વેચાણ કર આપતો હતો. બાદ િવ
ચોર ના

ુ રબાર તેના સાગર ત સાથે વાહન

ુ નામાં પકડાઇ જતા સદર ુ આરોપી પોતા ુ મકાન વેચી તેના વતન ગામ.

(લાખણયા) ખાતે રહવા જતો રહલ હતો. બાદ પોલીસ તેને શોધતી હોય
મહસાણા પાસે ગામમાં ભાડથી રહવા માટ જતો રહલ હતો
હતો. બાદ યાં થી મકાન ખાલી કર હાલ છે લા
મકાનમાં રહવા ગયેલ છે. અને

યાં પોતે દર

થી પોતે પ રવાર સાથે

યાં તે પાં ચેક વષ

ણ વષથી વી

ુ ધી ભાડથી રહલ

ુ ર પાસેના ગામમાં ભાડાના

કામ કર છે .

સદર આરોપી અગાઉ ઘાટલોડ યા પોલીસ ટશન ખાતે વાહન ચોર ના
પકડાઇ

પનગર

ુ નામાં

ુ કલ છે .
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સરખેજ પોલીસ ટશન :

િનકોલ પોલીસ ટશન :

મેઘાણીનગર પોલીસ ટશન :
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સરદારનગર પોલીસ ટશન :
(૧)

(૨)

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