સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશન
અમદાવાદ શહેર
ફોન નંબર : ૦૭૯-૨૭૫૦૬૮૧૯
પ્રેસનોટ
ુ ાઓનો શોધી કાઢતી સાબરમતી પોલીસ
બે મો.સા. ચોરીના ગન
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 આજરોજ સવે સ્કોિગ પો.સબ.ઇન્સ. શ્રી િી.જી.બિવા તથા મ.સ.ઇ. રામમોહન ધરમમસિંહ બ.નં૮૧૪૨ તથા પો.કો. કમલેશકુમાર સોમાભાઇ બ.નં-૫૭૧૧, તથા પો.કો. ડહતેષકુમાર નાર્જીભાઇ બ.નં-૧૩૨૧૪
તથા પો.કો. જયેશકુમાર બાબુલાલ બ.નં.-૧૦૧૧૪ તથા લોકરક્ષક ધમેંદ્રમસિંહ પ્રમવણમસિંહ બ.નં-૧૦૭૦ તેમજ
બીજા સ્ટાફના માણસો સાથે પેટ્રોલીંર્માં હતા દરમ્યાન ખાનર્ીરાહે બાતમી હકીકત મળે લ કે ''એક ઇસમ જેણે
શરીરે ગુલાબી જેવા કલરનો શટગ જેમા ફુલ દોરે લ છે તથા જે જીન્સ પેન્ટ પહેરેલ છે જે ઇસમ સાબરમતી
જનપથ ટોલનાકા તરફથી આવી પાવરહાઉસ તરફ પોતાની પાસે એક મો.સા. નંબર GJ-01-JK-6687 નુ લઇ
અત્રેથી પસાર થનાર છે '' મવર્ેરે બાતમી હકીકત આધારે સાથેના સ્ટાફના માણસો તેમજ પંચોને સાથે રાખી
હકીકતવાળી જગ્યાએ વોચ દરમ્યાન ઉપરોક્ત હકીકતવાળો ઇસમ નામે ભુપતજી સ્વરૂપજી ઠાકોર એક હીરો
હોંિા કંપનીનુ સ્્લેન્િર ્લસ કાળા કલરનુ ં વાદળી મસલ્વર કલરના પટ્ટાવાળુ મો.સા. જેનો આર.ટી.ઓ. નંબર
જોતાં GJ-01-JK-6687 નો છે તેમજ એન્જીન નંબર જોતાં HA10EA89D30572 જેવો વંચાય છે તથા ચેસીસ
નંબર જોતાં MBLHA10EE89D26080 જેવો વંચાય છે જેની ડક.રૂ.૨૫,૦૦૦/- ની મતાનુ સાથે મળી આવતાં
તેને અટક કરી મો.સા. સી.આર.પી.સી.કલમ ૧૦૨ મુજબ તપાસ અથે કબ્જજે લીધેલ છે અને સદર મો.સા.
બાબતે તપાસ કરતાં અત્રેના પો.સ્ટે.માં ફસ્ટ ગુના રજી.નં-૧૨૮/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. ૩૭૯ મુજબના ગુનાના કામે
ચોરી થયેલ મો.સા. હોવાનુ ં જણાઈ આવેલ. તેમજ સદરીની વધુ પુછપરછ દરમ્યાન બીજા બે મો.સા મળી
આવેલ જેમા એક હીરો કંપનીનુ ં સ્્લેન્િર ્લસ કાળા કલરનુ ં મસલ્વર કલરના પટ્ટાવાળુ મો.સા. જેનો
આર.ટી.ઓ. નંબર જોતાં GJ-01-PR-5109 નો છે તેમજ એન્જીન નંબર જોતાં HA10EJDHG42491 જેવો
વંચાય છે તથા ચેસીસ નંબર જોતાં MBLHA10AMDHG41784 જેવો વંચાય છે જેની ડક.રૂ.૩૦,૦૦૦/- ર્ણાય
જે સી.આર.પી.સી. કલમ ૧૦૨ મુજબ કબ્જજે લીધેલ છે અને સદર મો.સા. બાબતે તપાસ કરતાં રાણીપ પો.સ્ટે.માં
ફસ્ટ ગુના રજી.નં-૪૨/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. ૩૭૯ મુજબના ગુનાના કામે ચોરી થયેલ મો.સા. હોવાનુ ં જણાઈ
આવેલ તેમજ ત્રીજા મળી આવેલ

હીરો હોંિા સ્્લેન્િર મો.સા. નંબર GJ-01-BD-5352 બાબતે હાલમાં

આર્ળની વધુ તપાસ પો.સબ.ઇન્સ. શ્રી િી.જી.બિવા નાઓ ચલાવી રહેલ છે .
આમ અમદાવાદ શહેર પોલીસને વાહન ચોરીના બે ગુનાઓ શોધી કાઢવામાં
સફળતા મળે લ છે .
તા.૨૧-૦૮-૨૦૧૯

