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કુ લ-૬ સાયકલો સાથે બે ઇસમોને પકડી સાયકલ ચોરીના ગન
ભેદ ઉકેલતી સાબરમતી પોલીસ
માનનીય પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહેર તથા સંયક્ુ ત પોલીસ કમમશ્નરશ્રી
સેક્ટર-૧ સાહેબ તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-૨ અમદાવાદ શહેર તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર
શ્રી “એલ” ડિમવઝન અમદાવાદ શહેર નાઓ તરફથી મમલકત સંબધ
ં ી ગુના રોકવા તેમજ બનેલ ગુનાઓ શોધવા
સારૂ સુચના આપેલ હોય જે સુચના આધારે પોલીસ ઇન્સપેક્ટર શ્રી આર.એચ.વાળા સાબરમતી પો.સ્ટે. નાઓના
માર્ગદશગન હેઠળ સવેલન્સ સ્કોિગ ના પો.સબ.ઇન્સ. શ્રી િી.જી.બિવા તથા મ.સ.ઇ રામમોહન ધરમમસિંહ
બ.નં.૮૧૪૨ તથા પો.કોન્સ. કમલેશકુમાર સોમાભાઇ બ.ન.૫૭૧૧ તથા પો.કોન્સ. મોઘજીભાઈ મવરમભાઈ
બ.નં.૮૩૦૨ તેમજ બીજા સ્ટાફના માણસો સાથે પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમાં પેટ્રોલીંર્માં હતા દરમ્યાન
ખાનર્ીરાહે સંયક્ુ ત બાતમી હકીકત મળે લ કે '' એક ઇસમ જેણે શરીરે વાદળી કલરની ટી-શટગ તથા જીન્સ
પેન્ટ પહેરેલ છે તેમજ બીજો ઇસમ કે જેણે શરીરે પરપલ કલરનુ ં શટગ તથા કાળુ જીન્સ પેન્ટ પહેરેલ છે જે
બન્ને ઇસમો પોતાની પાસે એક–એક સાયકલ લઇ સાબરમતી િી કેબીન રે લ્વેના છાપરાઓ તરફથી આવી
વલ્લભ પાકગ તરફ જનાર છે અને તેઓ સાબરમતી િી-કેબીન બસ સ્ટેન્િ ખાતેથી પસાર થનાર છે ’’ મવર્ેરે
બાતમી હકીકત આધારે સાથેના સ્ટાફના માણસો તેમજ પંચોને સાથે રાખી હકીકતવાળી જગ્યાએ વોચ દરમ્યાન
ઉપરોક્ત હકીકતવાળા ઇસમો (૧) ક્રુણાલ ઉફે કાળીયો સ/ઓ કનુભાઇ મિકમદાસ રાઠોિ ઉ.વ.૨૪ રહે,-મ.નં૦૦૨, બ્લોક નં-બી/૪, મુખ્યમંિી આવાસ યોજના કૌટીલ્ય ફ્લેટની બાજુમાં િી કેબીન સાબરમતી અમદાવાદ
શહેર તેમજ નંબર (૨) પુનમ સ/ઓ ર્ણેશભાઇ છર્નભાઇ દં તાણી ઉ.વ.૨૨ રહે,-રે લ્વેના છાપરા િી કેબીન
બસ સ્ટેન્િ પાસે િી કેબીન સાબરમતી અમદાવાદ શહેર બે સાયકલો જેની ડક.રૂ.૭,૦૦૦/- ની મતાની સાથે
મળી આવતાં બન્ને ઇસમોને અટક કરી સાયકલો સી.આર.પી.સી.કલમ ૧૦૨ મુજબ તપાસ અથે કબ્જે લીધેલ
છે અને સદર સાયકલો બાબતે તપાસ કરતાં અિેના સાબરમતી પો.સ્ટે.માં ફસ્ટ ગુના રજી.નં.૧૩૨/૨૦૧૯ ધી
ઇ.પી.કો. ૩૭૯ મુજબના ગુનાના કામે ચોરી થયેલ સાયકલો હોવાનુ જણાઇ આવેલ તેમજ સદરીની વધુ
પુછપરછ દરમ્યાન બીજી ચાર સાયકલો જેની ડક.રૂ.૧૩,૦૦૦/-ર્ણાય જે ઉપરોક્ત ચારે ય સાયકલો બાબતે
પણ તપાસ કરતાં ઉપરોક્ત ગુનાના કામે ચોરી થયેલ હોવાનુ ં જણાઇ આવેલ છે અને હાલમાં આર્ળની વધુ
તપાસ પો.સબ.ઇન્સ. શ્રી એ.જે.દે સાઇ કાળીર્ામ ચોકી નાઓ ચલાવી રહેલ છે .
આમ અમદાવાદ શહેર પોલીસને સાયકલ ચોરીનો ગુનો શોધી કાઢવામાં સફળતા
મળે લ છે . તા.૨૯/૦૮/૨૦૧૯

