જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટેલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

ુ વાર
તા.૨૯/૦૬/૨૦૧૮ શક્ર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ તરફથી ર્રવાિાં
આવેલ પ્રશંસનીય/નોંધપાત્ર ર્ાિગીરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૨૨૩/૧૮

ગેર ર્ાયદે સર રીવોલ્વર/પીસ્ટલ નંગ – ૧૭ તથા ર્ાટીજ નંગ – ૧૫૩ સાથે કુ લ
કર્િં.રૂ.૨૫૪૬૫૦/- સાથે પાંચ ઇસિોને ઝડપી પાડતી સાયબર સેલ,
ક્રાઇિ બ્રાન્ચ, અિદાવાદ શહેર.
અમદાવાદ શહેરમાાં અગામી માસમાાં નિકળિાર ભગવાિ જગન્નાથજીિી ૧૪૧ મી
રથયાત્રા દરમ્યાિ કાયદો અિે વ્યવસ્થાિી સ્સ્થતી જળવાઇ રહે અિે શહેરમાાં શાાંનત અિે સલામતી રહે
તે સારૂ અસામાજીક તત્વો અિે ભાાંગફોડીયા ઇસમો પર વૉચ રાખી ગેર કાયદે શર હનથયાર અિે
દારૂગોળાિા કેસો શોધી કાઢવા અમદાવાદ શહેર પોલીસ કનમશ્નર શ્રી એ.કે.નસિંઘ સાહેબ િાઓએ અમદાવાદ
શહેરિા તમામ તમામ પોલીસ સ્ટેશિ તેમજ શાખાઓિે આદે શ કરે લ હોય જે આદે શ અન્વયે અમદાવાદ
શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચિા ખાસ પોલીસ કનમશ્નર શ્રી જે.કે.ભટ્ટ સાહેબ, િાયબ પોલીસ કનમશ્નર શ્રી દીપિ ભદ્રિ
સાહેબ, અનધક િાયબ પોલીસ કનમશ્નર શ્રી ડૉ.રાજદીપનસિંહ ઝાલા સાહેબ િાઓએ ક્રાઇમ બ્રાન્ચિા પોલીસ
અનધકારી/ માણસોિે ગેર કાયદે સર હનથયારોિી હેરાફેરી અિે વેચાણ કરતા ઇસમો અંગે બાતમી મેળવી
આવા ઇસમોિે ઝડપી પાડવા સુચિા કરતા ક્રાઇમ બ્રાન્ચિા સાયબર સેલિા પોલીસ ઇન્સ્પેકટર શ્રી
વી.બી.બારડિા માગગદશગિ હેઠળ તેઓિા સ્્વૉડિા પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર શ્રી આર.કે.સોલાંકી, પોલીસ
સબ ઇન્સ્પેકટર શ્રી એમ.એચ.નશણોલ, પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર શ્રી એસ.વી.ગળચર તથા સ્્વૉડિા પોલીસ
સ્ટાફિા માણસો તા.૨૮.૦૬.૨૦૧૮ િા રોજ કૃષ્ણિગર િરોડા નવસ્તારમાાં પેટ્રોલીંગમાાં હતાાં દરમ્યાિ
મળે લ બાતમી આધારે સરદાર ચોકથી બાપા નસતારામ ચોક તરફ જતા આવેલ કેિાલ પાસેથી આરોપી
(૧) સુરજ સુબેદારસીંગ ભદોરીયા, ઉ.વ.૨૬, રહે.ગામ- ચચલુગ
ાં ા, થાિા- સુરપરા, તા.અટેર, જી.ભીંડ,
મધ્યપ્રદે શ તથા િાં (૨) અર્ુ ગિ રાજેન્દ્રનસિંગ પરીહાર(ઠાકુર), ઉ.વ.૧૯ રહે. સોન્દા, થાિા- ગોહદ, તાલુકોમહેગાાંવ, જી- ભીન્ડ, મધ્યપ્રદે શ હાલ બાંિે રહે. રનવ એપાટગ મેન્ટ, ચોથો માળ, શકકત ચોક, ક્રુષ્ણિગર, િરોડા,
અમદાવાદ શહેર િાઓિા કબ્જામાાંથી ગેર કાયદે સર દે શી બિાવટિી પીસ્ટલ િાંગ – ૬ તથા રીવૉલ્વર
િાંગ – ૨ તથા રીવૉલ્વર અિે પીસ્ટલિા કાટે ઝ િાંગ – ૧૦૧ એમ કુલ રૂ.૧,૨૭,૧૫૦/- િા મુદ્દામાલ સાથે
પકડી પાડવામાાં આવેલ છે .
પકડાયેલ સુરજ ભદોરીયા તથા અર્ુ ગિ ઠાકુર (પરીહાર) િી પુછપરછ કરતાાં તેઓિા
કબ્જામાાંથી મળી આવેલ હનથયાર કાટીઝ પૈકી કેટલાક હનથયાર અિે કાટીઝ મહેસાણા જીલ્લાિા
બહચ
ુ રાજીિા દોલુભા ઝાલા તથા કાાંકરે જ તાલુકાિા જકુભા વાઘેલા અિે િરભેનસિંહ વાઘેલા િાઓિે
આપવાિા હતા. તેમજ આ બાંિે ઇસમોએ આજથી પાાંચ થી છ માસ પહેલાાં અબ્જબાસ નસકાંદર ાખરા
ઉવ.૨૩ તથા અસ્લમ સમશુકદ્દિ ાખરા ઉવ.૧૯ રહે. બાંિે ગામ હરમડીયા તા.ગીર ગઢડા જીલ્લો ગીર
સોમિાથ અિે ઇમરાિ S/O હનિફભાઇ ચાિીયા ઉવ.૩૩ રહે.શીવ સોસાયટી, મોરબી િઓિે અગાઉ આવા
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પ્રકારિા હનથયાર તથા કાટીઝ વેચાણ કરે લ હોય ઉપરો્ત બાંિે જગ્યાએ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર શ્રી
આર.કે.સોલાંકી, પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર શ્રી એમ.એચ.નશણોલ, પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર શ્રી એસ.વી.ગળચર
િાઓિી ત્રણ અલગ અલગ ટીમો બિાવી આ બાબતે તપાસ કરવા મોકલી ઉપરો્ત આરોપી અબ્જબાસ
ાખરા તથા અસ્લમ ાખરા પાસેથી દે શી બિાવટિી પીસ્ટલ િાંગ – ૫, રીવોલ્વર િાંગ – ૩, તથા કાટીઝ
િાંગ – ૫૦ તથા આરોપી ઇમરાિ ચાિીયા પાસેથી પીસ્ટલ િાંગ – ૧, તથા કાટીઝ િાંગ – ૨, મળી કુલ
રૂ.૧,૨૭,૬૦૦/- િો મુદ્દામાલ કબ્જજે કરી ત્રણેય ઇસમોિે અટક કરવામાાં આવેલ છે . આ બાબતે ઉપરો્ત
૧૦ આરોપીઓ નવરૂદ્ધ ડી.સી.બી પો.સ્ટે સેકન્ડ ગુ.ર.િાં.૩૦૪૬/૨૦૧૮ આમ્સગ એકટ કલમ ૨૫(૧)બી,એ,
૨૯ તથા જી.પી.એ્ટ કલમ ૧૩૫(૧) મુજબ ગુિો દાખલ કરી તપાસ હાથ ધરે લ છે .
પકડાયેલ આરોપીઓિી પુછપરછ કરતાાં આરોપી સુરજ ભદોરીયા અિે અર્ુ ગિ પરીહાર
પીસ્ટલ/રીવૉલ્વર તથા કાટીઝ મધ્યપ્રદે શિા ભીંડ અિે સેંદવા જી.ઇન્દોર ખાતેથી ખરીદ કરી લાવી છે લ્લા
છ એક માસથી ગુજરાતમાાં વેચાણ કરતા હતા .
કબ્જજે કરે લ મુદ્દામાલ :- (૧) દે શી બિાવટ પીસ્ટલ િાંગ – ૧૨ (૨) દે શી બિાવટિી રીવૉલ્વર િાંગ –
૫ (૩) કાટીઝ િાંગ – ૧૫૩ કુલ કકિં.રૂ.૨,૫૪,૬૫૦/આરોપીઓિો ગુન્હાકહત ઇનતહાસ :(૧) સુરજ ભદોરીયા :- અગાઉ બે વખત ગેર કાયદે શર હનથયાર વેચાણ કરવાિા ગુિામાાં ભીંડ જીલ્લામાાં
મધ્યપ્રદે શ ખાતે પકડાયેલ છે અિે ભીંડ જીલ્લામાાં લુટાં િા કેસમાાં વૉન્ટેડ છે . જેથી અમદાવાદ મેઘાણીિગર
ખાતે તેિા કુટુાંબી કાકા ઉમેશ ભદોરીયા તથા િરોડા ખાતે તેિા નમત્ર કમલિે ત્યાાં રહેતો હતો.
(૨) અર્ુ ગિ પરીહાર :- સુરજ ભદોરીયા તેિો નમત્ર હોય તેિી સાથે ગેર કાયદે શર હનથયાર/કાટીઝ વેચાણ
કરવાિી પ્રવ ૃનિમાાં જોડાયેલ અિે અગાઉ બે વખત હનથયાર િી કડલીવરી ગીર ગઢડા ખાતે આપી આવેલ
પરાં ત ુ પકડાયેલ િથી.
(૩) ઇમરાિ ચાિીયા :- મોરબી ખાતે રહે છે . અગાઉ મોરબી ખાતે સિે – ૨૦૧૧ િા વર્ગમાાં ડબલ મડગ ર
કેસમાાં અિે મારા મારી તથા ઇંગ્લીસ દારૂિી હેરાફેરીિા કેસમાાં પકડાયેલ છે .
(૪) અસ્લમ ાખરા (૫) અબ્જબાસ ાખરા :- આ બાંિે કાકા બાપાિા કદકરા ભાઇઓ થાય છે અિે તેઓિા
પરીવારિા સભ્યોએ ઉિા ખાતે સિે – ૨૦૧૨ િી સાલમાાં મડગ ર કરે લ હોય જેિા કારણે સામાવાળા સાથે
અદાવત ચાલતી હોય ગે.હ.હનથયાર/કાટીઝ ખરીદ કરે લ હતા.
આરોપી સુરજ ભદોરીયા અિે અર્ુ ગિ પરીહારિા કબ્જામાાંથી મળી આવેલ પીસ્ટલ તથા
રીવૉલ્વર તેમજ કાટીઝ કોિે વેચાણ કરવાિા હતા અિે અગાઉ કેટલા હનથયારો કોિે-કોિે વેચાણ કરે લ
છે . તે બાબતે પુછપરછ તપાસ ચાલુ હોય અિે ઉંડાણ પુવગકિી તપાસ માટે તમામ આરોપીિા રીમાન્ડ
લેવાિી તજવીજ ચાલુ છે અિે આ ગુિાિી તપાસ પો.સબ. ઇન્સ.શ્રી એસ.વી.ગળચર િાઓ કરી રહેલ
છે .
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૧૧ વર્ગિા ગુમ થયેલ બાળકિે ગણતરીિા કલાકોમાાં શોધી કાઢતી
અમદાવાદ શહેર, ક્રાઈમ બ્રાન્ચ.
અમદાવાદ

શહેર,

ઇસિપુર

પોલીસ

સ્ટે શિ

નવસ્તારમાાંથી

ગઇ

કાલ

તા.૨૭/૦૬/૨૦૧૮ િા રોજ ૧૧ વર્ગિો બાળક ગુમ થયા બાબતે ઇસિપુર પોલીસ સ્ટે શિ ખાતે
ફસ્ટ ગુ.ર.િાં.૭૭/૧૮ ઇપીકો કલમ ૩૬૩ મુજબ ગુિો દાખલ થયેલ હતો. જે ગુિાિા કામે ગુમ
થિાર બાળકિે શોધી કાઢવા માટે અમદાવાદ શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, સાંય્ુ ત પોલીસ કનમશ્નર શ્રી
જે.કે.ભટ્ટ સાહેબ તથા િાયબ પોલીસ કનમશ્નર શ્રી દીપિ ભદ્રિ સાહેબ તથા અનધક િાયબ પોલીસ
કનમશ્નર શ્રી ડો. રાજદીપનસિંહ ઝાલા સાહેબ િાઓ તરફ થી સુચિા કરે લ હોય. જેઓિી સુચિા
અિે માગગદશગિ મુજબ પોલીસ ઈન્સપેકટર શ્રી એસ.આર.ટાંડેલ િાઓએ સ્કોડિા પો.સબ.ઈન્સ.
શ્રી જે.પી.રોજીયા તથા પો.સબ.ઇન્સ. શ્રી ડી.કે.ચૌધરી િાઓિી અલગ-અલગ ટીમો બિાવી
સ્ટાફિા માણસો સાથે સદર ગુમ થયેલ બાળકિી શોધખોળ તપાસ હાથ ધરે લ હતી.
અમદાવાદ શહેર, ઇસિપુર પોલીસ સ્ટે શિ ફ.ગુ.ર.િાં.૭૭/૨૦૧૮ ઇપીકો ૩૬૩
મુજબિા ગુિાિા કામે ગુમ થિાર છોકરો તેિા માતા નપતા આશરે છ વર્ગ પહેલા બીમારીિા
કારણે મરણ ગયેલ હોય, સદર ગુમ થિાર તેિા ફોઇ તથા ફુવા સાથે છે લ્લા પાાંચ વર્ગથી રહેતો
હતો અિે ધોરણ-૫ માાં અભ્યાસ કરતો હતો. ગઇ તા.૨૭/૦૬/૨૦૧૮ િા રોજ સવારમાાં ગુમ
થિાર પોતે સ્કુલ ખાતે ગયેલ અિે સાાંજિા પરત ઘરે આવેલ િ હોય, તેિા ફોઇ તથા ફુવાએ
સદર ગુમ થિારિી તેિા નમત્ર વગગમાાં તથા સગા સબાંધીઓ તેમજ આર્ુબાર્ુમાાં તપાસ કરતા
િહી મળી આવતા ઇસિપુર પોલીસ સ્ટે શિ ખાતે ઉપરો્ત િાંબરથી ગુિો દાખલ કરાવેલ હોય
અિે સદર ગુમ થિાર હાલમાાં રઘુિાથ હાઇસ્કુલ સામે નવષ્ણુ એસ્ટે ટ પાસે હોવાિી બાતમી હકકકત
સ્ટાફિા હે.કો. કહતેન્દ્રનસિંહ ખોડુભા તથા હે.કો. નવજયનસિંહ અદે નસિંહ િાઓિે મળતા ત ુરત જ તેઓ
ઉપરોકત જગ્યાએ જઇ તપાસ કરતા સદર ગુમ થિાર મળી આવતા સદરીિે તા.૨૮/૦૬/૨૦૧૮
િા રોજ આગળિી કાયગવાહી માટે ઇસિપુર પોલીસ સ્ટે શિ ખાતે સોપવામાાં આવેલ છે .
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રાિોલ પોલીસ સ્ટેશન
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િેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશન :

ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન
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સરુ ક્ષા સેત ુ રથ :
“સરખેજ” પોલીસ સ્ટેશિ નવસ્તારમાાં સુરક્ષા સેત ુ રથનુ ાં આયોજિ કરી, “સરખેજ” પોલીસ
સ્ટેશિ નવસ્તારમાાં િાગરીકોિે સુરક્ષા બાબતે માગગદશગિ આપવામાાં આવ્યુ હતુ.

િાયબ પોલીસ કનમશિર,
કાંટ્રોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કનમશિર વતી.

6

