પ્રેસ નોટ
ટુ વ્હિલર વાિનોની ચોરી કરતી વાિનચોર ગેં ગના ૨ ઇસમોને પકડી
ુ ાઓનો ભેદ
પાડી કુ લ-૪ વાિનો રીકવર કરી વાિનચોરીના ૪ ગન
ઉકેલતી અમદાવાદ શિેર ક્રાઇમ બ્ાાંચ.
અમદાવાદ શહેર વવસ્તારમાાં ઘણા સમયથી ચોરીઓનો ઉપદ્રવ વધી
ગયેલ હોય અને આ વાહનચોરીના ગુનાઓના ભેદ વણ ઉકેલાયેલ હોય આ ગુનાઓનો ભેદ
ઉકેલવા શ્રી જે.આર.મોથલીયા, સાંયક્ુ ત પોલીસ કવમશ્નર ક્રાઈમબ્રાન્ચ તથા શ્રી દીપન ભદ્રન
નાયબ પોલીસ કવમશ્નર ક્રાઇમબ્રાાંચ નાઓ દ્વારા સુચના આપવામાાં આવેલ હોય જે સુચના
આધારે મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી બી.વી.ગોહીલ નાઓના માગગદશગન હેઠળ પો.ઇ. શ્રી
આર.એસ.સુવેરા નાઓની ટીમના પો.સ.ઇ. શ્રી વાય.એમ.ગોહીલ, પો.સ.ઇ. શ્રી કે.કે.ડીંડોડ નાઓ
સ્ટાફના માણસો સાથે અમદાવાદ શહેર વવસ્તારમાાં પેટ્રોલીંગમાાં હતા તે દરમ્યાન સ્ટાફના હેડ
કોન્સ. મેહુલકુમાર જયાંતીલાલ તથા હેડ કોન્સ. ધીરજકુમાર લક્ષ્મણભાઇ નાઓને મળે લ ચોક્કસ
બાતમી હકીકત આધારે આરોપીઓ (૧) આમીર સ/ઓ અનવરભાઇ હૈદરઅલી શેખ ઉ.વ.૨૦
રહે. મનાં.૫૪, વકફ કવમટીની ચાલી, હાથીખાઇ, ચાર તોડા કબ્રસ્તાનની પાછળ, ગોમતીપુર,
અમદાવાદ શહેર તથા (૨) અરદાદખાન ઉફે સલમાનખાન સ/ઓ દોસમખાન પઠાણ ઉ.વ.૨૦
રહે. મનાં.૧, અસ્મા ડુપ્લેક્ષ, સરતાજનગર, મદીના હોટલ આગળ, બેરલ માકે ટ, દાણીલીમડા,
અમદાવાદ શહેર નાઓને જમાલપુર ચાર રસ્તા પાસેથી પકડી પાડી તેઓ પાસેથી ચોરી કરે લ
(૧) હહરો હોન્ડા સ્પ્લેન્ડર મો.સા. હકિં.રુ.૧૫,૦૦૦/(૨) પેશન પ્રો. મોટર સાયકલ હકિં.રુ. ૧૦,૦૦૦/(૩) હોન્ડા એક્ટીવા નાંબર GJ-27-BC-4651 હકિં.રુ.૨૦,૦૦૦/(૪) હોન્ડા એક્ટીવા નાંબર GJ-1-MB-8407 હકિં.રુ.૨૦,૦૦૦/મળી કુલ હકિં.રુ.૬૫,૦૦૦/- ની મત્તાનો મુદ્દામાલ કબજે લેવામાાં આવેલ છે .

ુ ાઓનો ભેદ ઉકેલાયો.
વાિનચોરીના કુ લ-૪ ગન
પકડાયેલ આરોપીઓની પુછપરછ કરતાાં તેઓએ છે લ્લા ત્રણેક માસના ગાળામાાં
નીચે મુજબના ગુનાઓ આચરે લ છે .
(૧) રખખયાલ પો.સ્ટે ફ.ગુ.ર.નાં.૪૮/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯
(૨) શહેરકોટડા પો.સ્ટે. ફ.ગુ.ર.નાં.૨૬૩/૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯
(૩) ગોમતીપુર પો.સ્ટે. ફ.ગુ.ર.નાં.૧૩૧/૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯
(૪) આજથી દશેક હદવસ પહેલા સારગપુર ખબ્રજ નીચેથી ચોરી કરે લ છે .

આરોપીઓની એમ.ઓ.
પકડાયેલ આરોપીઓ દીવસના સમયે શહેર વવસ્તારમાાં ફરી ચોરી કરવા લાયક
વાહનોની રે કી કરતા અને રાત્રીના સમયે વાહનોની ચોરી કરતા હતા.
પકડાયેલ આરોપીઓએ આ વસવાય બીજા આવા પ્રકારના ગુનાઓ આચરે લ છે
કે કેમ ? તેમજ તેઓની સાથે બીજા અન્ય આરોપીઓ સાંડોવાયેલ છે કે કેમ ? તે બાબતે સઘન પુછપરછ
તપાસ ચાલુ હોય જેથી બીજા પણ આવા પ્રકારના ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલાય તેવી સાંભાવના છે .

