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.૨૨/૦૪/૨૦૧૮ રિવવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામાં
આવેલ

શં સનીય/ન ધપા

કામગીર :-

સમાચાર યાદ નં.૭૭૫/૧૮

આઈ.પી.એલ. મે ચ માં સ ો રમતા સાત (૭) ઇસમોને
રકમ સહ ત ક. . ૯,૬૧,૫૧૦/- ના
અમદાવાદ શહરમાં વધતા જતા
ા ચના

.સી.પી.

ી

.ક.ભ

રાજદ પિસહ ઝાલા નાઓની

કટ સ ો રમવાના સાધનો તથા રોકડ

ુ ામાલ સાથે ઝડપી પાડતી ાઈમ
ુ ગાર તથા દા ના

ા ચ

ુ નાઓ શોધી કાઢવા તથા અટકાવવા સા

ાઈમ

સાહબ તથા ના.પો.કિમ. ી દપન ભ ન તથા અધીક ના.પો. કિમ. ી ડૉ.

ુ ચના હઠળ પો.ઇ સ. ી બી.પી.રો યા તથા પો.સબ ઇ સ. ી એસ. . ડ

પો.સબ ઇ સ. ી એસ.બી.દસાઈ તથા પો.સબ ઇ સ. ી આઈ.એસ.રબાર તથા

ટાફના માણસો

તથા

વારા ગઈ

તા.૨૦/૦૪/૨૦૧૮ ના કલાક ૨૩/૦૦ વાગે માધવાણી ભવન, હર યાલી પાન પાલર સામે, બં લા એર યા,
ુ બેરનગર, અમદાવાદ શહર ખાતે આરોપીઓ નં.(૧) મનોહર ઉફ મ ુ S/O રં ગમલ માઘવાણી ઉવ.૫૧ રહ.
માધવાણી ભવન, હર યાલી પાન પાલર સામે, બં લા એર યા, ુ બેરનગર, અમદાવાદ (૨) રા શભાઇ

ીકમદાસ

ગોલાણી ઉવ.૫૦ રહ:- મ.નં બી/૧૦૩ સ કાર ફલેટ આઇ.ટ .આઇ. રોડ ગેલેકસી સીનેમાની બા ુ માં નરોડા
અમદાવાદ શહર (૩) હરશભાઇ ઉફ હ ુ S/O
માયા સીનેમા રોડ

ેમચં દ

ુ લચં દાણી ઉવ
.૩૬ રહ:- ૪૦૧ કણાવતી

ુ બેરનગર અમદાવાદ શહર (૪) નાએ પોતા ુ ં નામ ભરતભાઇ ઉફ મો ુ S/O સતીષ ુ માર

ગોપલાણી ઉવ.૩૦ રહ:- મ.નં ૫ અચના પાક સોસા. બં લા એર યા

ુ બેરનગર સરદારનગર અમદાવાદ શહર

(૫) કશનભાઇ ચં ુ મલ ઉધાણી ઉવ.૪૧ રહ:- મ,નં ૬૨૪/૩ જવાહર કોલોની
શહર (૬)

ુ ં દરવન સોસા.

કાશભાઇ બાલચં દ

.પાલધર મહારા

(૭) પવન

બાવાડ સરદારનગર અમદાવાદ

ુ લા ઉવ.૪૯ રહ:- ૩૦૧ વસં તનગર સેકટર-૧૦ ગામ.માણીક ુ ર તા.વસઇ
કાશલાલ શમા ઉવ.૨૯ રહ:-મ.નં ૧/૯ પરમાનં દ સોસાયટ કશોર

ુ લની

સામે બં લા એર યા મેઘાણીનગર અમદાવાદ નાઓ ભેગા મળ IPL િસઝન-૧૧ ની રાજ થાન રોય સ અને ચે ઇ
ુ પર ક સ ઇલેવન વ ચેની

કટ મેચ ચાલતી હોય

ારા

ુ ગાર રમી રમાડ

કટ સ ાનો હાર તનો

મેચ ઉપર પોતે તથા પોતાના

ાહકોના મોબાઇલ ફોન

ુ ગાર રમવાના સાધનોમો.ફોન નં ગ- ૧૧ ુ લ ક. . ૭૫,૭૦૦/-

તથા

ગઝડતી ના નાં ણા . ૬૯,૮૧૦/- તથા એલ.ઇ.ડ ટ .વી. વાયર તથા રમ ટ સાથે ુ ં ક. .૧૫,૦૦૦/-

તથા

.ટ .પી.એલ કંપની ુ ં સેટટોપ બો

વાયર તથા રમ ટ સાથે ુ ં ક. .૧,૦૦૦/- તેમજ રનો ડ ડ ટર ગાડ

નં. GJ-01-RB-8151 ક. . ૫,૦૦,૦૦૦/- તથા મ ન કલરની

ુ ડાઇ આઇ-૧૦

ા ડ ક. . ૩,૦૦,૦૦૦/- મળ

તમામની ુ લ ક. . ૯,૬૧,૫૧૦/- સાથે પકડાઈ ગયેલ

પૈક આરોપી (૧) રા શભાઇ

ીકમદાસ ગોલાણી (૨)

કશનભાઇ ચં ુ મલ ઉધાણી (૩)

ુ લા નાઓ રડ દર યાન દા

પીધેલ હાલતમાં મળ

આવતા તેઓ િવ ધ

ુ ગાર તથા

કાશભાઇ બાલચં દ

ોહ બીશન એ ટ હઠળ અલગથી કાયવાહ કરવામાં આવેલ છે. અને સદર

કટ સ ામાં અ ય ઇસમો સં ડોવાયેલ છે ક કમ તે બાબતે આગળની તપાસ પો.સબ ઇ સ. ી એસ.બી.દસાઈ
નાઓ ચલાવી રહલ છે.

1

અમરાઈવાડ માં ઘરફોડ ચોર કરનાર એક ઇસમને ચોર ના બે મો.ફોન સાથે ઝડપી પાડતી
ાઈમ

ા ચ
અમદાવાદ શહરમાં મીલકત સં બધી

ા ચના

.સી.પી.

ી

ાઈમ

.ક.ભ સાહબ તથા ના.પો.કિમ. ી દપન ભ ન તથા અધીક ના.પો. કિમ. ી

ડૉ. રાજદ પિસહ ઝાલા નાઓની
એસ. . ડ

ુ નાઓ અટકાવવા તથા શોધી કાઢવા સા

ુ ચના હઠળ પો.ઇ સ. ી બી.પી.રો યા તથા પો.સબ ઇ સ. ી

તથા પો.સબ ઇ સ. ી એસ.બી.દસાઈ તથા પો.સબ ઇ સ. ી આઈ.એસ.રબાર તથા

ટાફના માણસો સાથેઅમદાવાદ શહરમાં પે ોલ ગમાં હતા દર યાન આજરોજ તા.૨૦/૦૪/૨૦૧૮ ના
અમરાઈવાડ

વ તક ચાર ર તા પાસેથી આરોપી પં કજ ઉફ પં ુ S/O અ ુ ન સાદ રામચરણ

તે

ચૌહાણ ઉવ.૨૦ રહ. મ.નં. ૧૧, પં ડ ત ની ચાલી, ભીલવાડા, અમરાઇવાડ , અમદાવાદ શહર નાને
ચોર ના(૧)એક ગો ડન કલરનો િવવો કંપનીનો મો.ફોન તથા (૨) એક કાળાતથા લાકડા કલરનો
માઇ ોમે

કંપનીનો મો.ફોન

બં ે મો.ફોન ની ુ લ ક. .૧૨,૦૦૦/- ના

પકડાયેલ આરોપીને
પો. ટ.માં સી.આર.પી.સી. ૧૫૧
હોય ચોર કરવા ુ ન

ુ છપરછ કરતા સને ૨૦૧૭માં પોતાને અમરાઈવાડ

ુ જબ અટકાયતી પગલા લેવામાં આવેલ છે અને પોતાને પૈસાની જ ર

કરલ

રમકડાની ચાલીમાં એક મકાનની

થી ચારક મહ ના પહલા મોડ રા ીના અમરાઈવાડ ભીલવાડા
ળ ખોલી મકાનમાં વેશ કર

પીયા ૧૫,૦૦૦/- ની ચોર કરલ
રાખી

ુ ામાલ સાથે જડપી પાડલ

ઉપરો ત બ ે મો.ફોન તથા રોકડા

રોકડા પીયા વાપર નાખી ચોર કરલ મો.ફોન

વેચવા સા

ુ ક પકડાઈ ગયેલ હોય સદર આરોપીને અમરાઈવાડ માં દાખલ થયેલ ઘરફોડ ચોર ના

ુ નામાં સોપવા સા તજવીજ કરલ છે.

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

2

