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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

ુ વાર
તા.૧૯/૦૯/૨૦૧૮ બધ
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ તરફથી ર્રવાિાં
આવેલ પ્રશંસનીય/નોંધપાત્ર ર્ાિગીરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૮૩૨/૧૮

શહેરર્ોટડા પોલીસ સ્ટેશન :

ુ ની બોટલ નંગ- ૫૧૯૬ ૭,૭૪,૨૦૪/સરુ ત ર્ોસંબા મવસ્તારિાંથી ચોરી થયેલ એરફ્રેશનર પરફયિ
ના મદ્દુ ાિાલ સાથે એર્ આરોપીને ઝડપી પાડતી ક્રાઇિબ્રાન્ચ
અમદાવાદ શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચનાાં ખાસ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી જે.કે.ભટ્ટ તથા નાયબ પોલીસ
કમમશ્નરશ્રી દદપન ભદ્રન તથા ઇન્ચાર્જ મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી એસ.એલ.ચૌધરી નાઓએ અમદાવાદ શહેર
મવસ્તારમાાં બનતાાં લુટ ધાડનાાં મમલકત સાંબધ
ાં ી ગુન્હાઓને શોધી કાઢવા સારૂ સુચના આપેલ જેથી પોલીસ ઇન્સ્પેકટર
શ્રી બી.પી. રોજીયા નાઓ તથા સ્કોડ ના પોલીસ સબ ઇસ્પેકટરશ્રી એસ.જે.જાડેજા તથા શ્રી એસ.બી.દે સાઇ તથા શ્રી
આઇ.એસ.રબારી તથા સ્ટાફનાાં માણસો નાઓએ મળે લ બાતમી હકીકત મળે લ કે સુરતમા કોસાંબા મવસ્તારમાથી ચોરી
થયેલ એરફ્રેશનર પરફ્યુમનો જથ્થો સગેવગે કરનાર આરોપી દકશન ઉફ્ે દહતેષ મસિંધી નાનો જે ઇદગાહ મસટી સેન્ટર
ખાતે આવેલ છે જેથી સદરી ઇસમની તપાસ કરતા મળી આવતા આરોપી દકશન ઉફ્ે દહતેષ S/O ફ્તનચાંદ જાતે
ગીદવાણી (સીંધી) ઉવ.૪૦ રહે:- આસોપાલવ એપાટટ મેન્ટ, બી.એસ.એન.એલ. ટે લીફ્ોન એક્ષચેન્જની બાજુ માાં
શાસ્ત્રીનગર અમદાવાદ શહેર મુળવતન :- શુભમ ફ્લેટ, સીંધી સોસાયટી, બબલાડી બાગ, માનવ આશ્રમ રોડ મહેસાણા
નાને તા.૧૮/૯/૨૦૧૮ ના રોજ ઝડપી લીધેલ અને તપાસ દરમ્યાન પોતે ચોરી અગર છળકપટ થી મેળવેલ
એરફ્ેશનર પરફ્યુમનો જથ્થો દદરયાપુર મા એક વેપારીને વેચી દીધેલ જેમા પોતાનુ કમમશન મેળવેલ હોવાનુ
જણાવતા તપાસ દરમ્યાન ઉપરોકત PURE એરફ્રેશનર પરફ્યુમની બોટલ નાંગ-૫૧૯૬ દકિં,.રૂ. ૭,૭૪,૨૦૪/- નો
મુદ્દામાલ કબ્જજે લીધેલ છે .
ુ અને ઇદગાહ મસટી સેન્ટર ખાતે બેસી
પકડાયેલ આરોપીની પુછપરછ કરતા પોતે કાલુપર
લોટસોટ ની દલાલી કરતો હોય જેથી કાલુપરુ મદ્રાસીની દકટલી પાસે એક ઇસમે સસ્તામા પરફ્યુમનો જથ્થો વેચવાની
વાત કરતા લાલચમા આવી તેની પાસે થી સેમ્પલ મેળવી તેના બીજા દલાલી કરતા મમત્ર દ્રારા દદરયાપુરમા એક
વેપારીનો સાંપકટ કરી તેની સાથે પરફ્યુમની એક નાંગ બોટલની દકિં.રૂ.૩૦/- લેખે સોદો નક્કી કરે લ અને પરફ્યુમનો
જથ્થો વેચી દીધેલ જેમા પોતે કમમશન મેળવી લીધેલ હોવાનુ જણાવેલ છે જેથી સદરી પકડાયેલ આરોપી અને કબ્જજે
લીધેલ મુદ્દામાલને સુરત કોસાંબા પોલીસ સ્ટે શન I ગુ.ર.નાં. ૧૪૩/૨૦૧૮, ઇપીકો કલમ ૩૭૯ મુજબના ગુનાના કામે
સોંપવા સારુ તજવીજ કરવામા આવેલ છે .
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એર્ િહહના પહેલા ઇન્દોર િાં ફાયનાન્સ બેંર્ના ર્િકચારી પાસેથી ૧૦ લાખ રોર્ડા રૂમપયા ભરે લ
બેગની લટ
ં ુ ર્રનાર ટોળર્ીના એર્ ઇસિને ઝડપી પાડતી ક્રાઇિ બ્રાન્ચ,
અમદાવાદ શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચનાાં ખાસ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી જે.કે.ભટ્ટ તથા નાયબ
પોલીસ કમમશ્નરશ્રી દીપન ભદ્રન તથા ઇન્ચાર્જ મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી એસ.એલ.ચૌધરી નાઓએ
અમદાવાદ શહેર માાં મમલકત સબાંધી ગુન્હાઓ તથા રોકડા રૂમપયા કે દરદાબગનાઓ ભરે લ બેગોની ચોરી
ના બનાવો સાંબઘી ગુન્હાઓ કરતા આરોપીઓને શોધી કાઢવા સારુ ક્રાઇમ બ્રાાંચના અમધકારીઓને સુચના
આપેલ. જે અનુસધાને ક્રાઇમ બ્રાાંચના પોલીસ ઇન્સ્પેકટર શ્રી બી.પી.રોજીયા, તથા પોસઇશ્રી એસ.જે.જાડેજા
તથા શ્રી એસ.બી.દે સાઇ શ્રી આઇ.એસ.રબારી તથા સ્ટાફનાાં માણસો ને મળે લ બાતમી હદકકત આધારે
આરોપી

મવનુભાઇ ચારીયાભાઇ તમયચે (છારા) રહે. છારાનગર, કુબેરનગર, અમદાવાદ નાઓને

તા.૧૮/૦૯/૨૦૧૮ નારોજ અટક કરવામા આવેલ છે .
પકડાયેલ આરોપીએ પુછપરછ દરમ્યાન જણાવેલ કે પોતે અગાઉ નજર ચુકવી
ને ચોરી કરવાની ટોળકીઓમા જતો હતો અને હાલમા પૈસાની જરૂર હોય પોતાને ત્યા રહેતા મવવેક ઉફ્ે
મવકી ટકલો જે ટોળકીઓ બનાવી ચોરી કરતો હોય એકાદ મદહના પહેલા તેના સાગરીતો સાથે મળી
ઇન્દોરમા ચોરી કરવાનુ નક્કી કરે લ અને પોતે ટ્રેન મા બેસી ઇન્દોર ખાતે ગયેલ તેમજ બીજા સાગરીતો
અલગ અલગ મો.સા ઉપર ઇન્દોર ગયેલ અને પોતાને રે લ્વે સ્ટેશનથી મેળવી મો.સા ઉપર બેસાડી ગુરુદ્રારા
રોડ ઉપર લઇ ગયેલ અને પોતાને ઉતારી થોડે દુર અવર જવર ઉપર નજર રાખવા જણાવી સાથેના
સાગરીતો એક બેન્ક કમટચારી પાસેની બેગ લુટાં કરી નાસી ગયેલ અને પોતે પણ સાથેના સાગરીત ની
મો.સા ઉપર બેસી નાસી જઇ ઇન્દોર બસ સ્ટેન્ડ પાસે ઉતરી ગયેલ અને બસમા બેસી પરત અમદાવાદ
આવી ગયેલ અને બે દદવસ પછી પોતાના સાગરીત ઘરે આવીને લુટાં મા દસ લાખ રૂમપયા મળે લ હોવાનુ
જણાવેલ જેમાથી પોતાનો ભાગ મેળવી લીધેલ હોવાનુ જણાવેલ અને સદરી બાબતે મધ્યપ્રદે શ ઇન્દોર
શહેર મવજયનગર પોલીસ સ્ટેશનમાાં ગુન્હો દાખલ થયેલ હોય પકડાયેલ આરોપીને મવજયનગર પો.સ્ટે મા
સોપવા સારુ તજવીજ કરવામા આવેલ છે .
ુ ાહીત ઇમતહાસ:ગન
પકડાયેલ આરોપી સને ૨૦૦૭ તથા ૨૦૦૮ માાં દારુના ત્રણ થી ચાર કેસોમા પકડાયેલ છે . તેમજ
સને ૧૯૯૯ માાં સુરત કતારગામ પોલીસ સ્ટેશન માાં તથા સને ૨૦૦૨ માાં ડુગ
ાં રપુર કાનવાડી પોલીસ
સ્ટેશનમાાં તથા સને ૨૦૦૪ માાં સરદાર નગર પોલીસ સ્ટેશનમાાં તથા સને ૨૦૦૬ માાં નારણપુરા પોલીસ
સ્ટેશનમાાં ચોરીની ટોળકીઓમા ભળી નજર ચુકવી ચોરીઓ કરવાના કેસોમા પકડાયેલ છે .
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બે િહહના પહેલા એસ.ઓ.જી. ક્રાઇિ બ્રાન્ચ દ્રારા સેટેલાઇટ આનંદમનર્ેતન સ્કુ લ સાિે થી ૪ હર્લો
૨૭૦ ગ્રાિ ગાંજાના નશીલા પદાથક સાથે એર્ ઇસિ ને ઝડપી લીધેલ જે ર્ેસિાં નાસતા ફરતા
એર્ િહીલા આરોપી બહેન ને ઝડપી પાડતી ક્રાઇિ બ્રાન્ચ,
અમદાવાદ શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચનાાં ખાસ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી જે.કે.ભટ્ટ તથા નાયબ
પોલીસ કમમશ્નરશ્રી દીપન ભદ્રન તથા ઇન્ચાર્જ મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી એસ.એલ.ચૌધરી નાઓએ
અમદાવાદ શહેરમા નાસતા ફ્રતા આરોપીઓને શોધી કાઢવા સારુ ક્રાઇમ બ્રાાંચના અમધકારીઓને સુચના
આપેલ. જે અનુસધાને ક્રાઇમ બ્રાાંચના પોલીસ ઇન્સ્પેકટર શ્રી બી.પી.રોજીયા, તથા પોસઇશ્રી એસ.જે.જાડેજા
તથા શ્રી એસ.બી.દે સાઇ તથા શ્રી આઇ.એસ.રબારી તથા સ્ટાફનાાં માણસો ને મળે લ હદકકત આધારે મહીલા
આરોપી બહેન કમીબેન W/O મવનોદભાઇ જેઠાભાઇ જાતે પરમાર ઉવ. ૪૦ તથા D/O દરગાભાઇ સોલાંકી
હાલ રહે. ચાર માળીયા, ઔડાના મકાનમાાં, ભાઠા ગામ, વાસણા, અમદાવાદ નાઓને તા.૧૮/૦૯/૨૦૧૮
ના રોજ ઝડપી લઇ મહીલા આરોપી બહેનને વધુ તપાસના કામે એસ.ઓ.જી. ક્રાઇમબ્રાન્ચ માાં સોંપવા
સારુ તજવીજ કરવામા આવેલ છે .
શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશનઃ
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નાયબ પોલીસ કમમશનર,
કાંટ્રોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કમમશનર વતી.
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