પ્રેસ નોટ
પાલડી ઇનોવેટીવ હોન્ડા ના ગોડાઉન માાંથી બે એકટીવા ની ચોરી કરનાર
ઇસમોને ઝડપી પાડતી અમદાવાદ શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચ
અમદાવાદ શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચનાાં નાયબ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી દીપન ભદ્રન
તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી બી.વી.ગોહહલ નાઓએ અમદાવાદ શહેર મવસ્તારમાાં વાહનચોરી
અટકાવવા સારુ તેમજ વાહચોરીના ગુન્હામાાં સાંડોવાયેલ આરોપીઓને શોધી કાઢવા સારુ ક્રાઇમ
બ્રાાંચના અમધકારીઓને સુચના આપેલ. જે અનુસધાને ક્રાઇમ બ્રાન્ચના પોલીસ ઇન્સ્પેકટર શ્રી
ડી.બી.બારડ તથા સ્કોડના પો.સ.ઇ શ્રી એસ.જે.જાડેજા, શ્રી એસ.બી.દે સાઇ, તથા સ્ટાફનાાં માણસોને
મળે લ બાતમી હહકકત આધારે (૧) મુસ્તકીમ S/O જાફરહુસેન જાતે અન્સારી ઉવ. ૨૧ રહે. I વોડડ ,
મ.નાં.-77, સાંકલીતનગર, જુહાપુરા, અમદાવાદ શહેર (૨) અસવદ S/O મોહમદ મસદ્દીક જાતે
બેલીમ ઉવ. ૧૯ રહે. મ.નાં.-૧, સાંજરી પાકડ , સોનલમસનેમા પાાંણીની ટાાંકી પાછળ, વેજલપુર,
અમદાવાદ શહેર નાઓને તા.૦૮/૦૯/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૮/૦૦ વાગે પકડી અટક કરે લ છે .તેમજ
કાયદાના સાંઘર્ડ માાં આવેલ હકશોર (૩) અફઝલ S/O ઝહીરહસ
ુ ૈન જાતે શેખ ઉવ. ૧૭ વર્ડ ૧૦
મહહના ૨૧ હદવસ રહે. મ.નાં. J-19, શાક માકે ટ પાાંણીની ટાાંકી પાસે, જુહાપુરા અમદાવાદ શહેર
તેમજ કાયદાના સાંઘર્ડ માાં આવેલ હકશોર (૪) અહદ ઉફે સોહીલ S/O ઝાકીરહસ
ુ ૈન જાતે અન્સારી
ઉવ. ૧૭ વર્ડ ૧૧ મહહના ૨ હદવસ રહે. I વોડડ , મ.નાં.-75, સાંકલીતનગર, જુહાપુરા, અમદાવાદ
શહેર નાઓ પાસેથી (૧) એક લાલ કલરનુ હોન્ડા એકટીવા (૨) એક મસલ્વર કલરનુ હોન્ડા
એકટીવા કુલ્લે હકિં.રૂ.૧,૧૦,૦૦૦/- ગણી કબ્જજે કરે લ છે અને કાયદાના સાંઘર્ડમા આવેલ બાંન્ને
હકશોરને તેના વાલીઓને સોંપવામા આવેલ છે .
પકડાયેલ આરોપીઓની પુછપરછ કરતા આરોપી નાં.(૨) અસવદ નાનો
અંજલી ચાર રસ્તા પાસે આવેલ એપેક્ષ હોન્ડા શોરૂમ મા એસેસરીઝ ફીટીંગ કરવાનુ કામ કરતો
હતો અને અવારનવાર પાલડી ખાતે આવેલ ઇનોવેટીવ હોન્ડા ના ગોડાઉન મા એસેસરીઝ લેવા
માટે આવતો જતો હોય ગોડાઉન માથી એકટીવા ચોરી કરવાનુ નક્કી કરી તેના મમત્રોને ચોરી કરવા
માટે તૈયાર કરે લ અને બે થી ત્રણ વાર મોડી રામત્રના ચોરી કરવા માટે ગયેલ પરાં ત ુ ડર લાગતા
પરત આવી ગયેલ બાદ સાતેક હદવસ પહેલા ચારે ય જણા ફરીથી ભેગા થઇ પોતાની પાસેની બે
એકસેસ ગાડીઓ અને ડીસમીસ લઇને પાલડી ખાતે આવેલ ગોડાઉન મા ગયેલ અને ગોડાઉન નો
નાનો દરવાજો તોડી બે એકટીવા ની ચોરી કરે લ અને તે એકસેસ ગાડી થી ચોરી કરે લ એકટીવા ને
પગેથી ધક્કો મારી જુહાપુરા ખાતે લઇ ગયેલ અને આ ચોરી કરે લ બાંન્ને એકટીવા સસ્તામા વેચી
દે વા સારુ ભેગા થયેલ દરમ્યાન ચોરીના બાંન્ને એકટીવા સાથે ઝડપી લેવામા આવેલ અને ચારે ય
યુવકો પૈકી બે યુવકો હકશોરવયના હોય પાલડી પોલીસ સ્ટે શન મા જયારે જયારે જરૂર પડે ત્યારે
હાજર રહેવા સમજ કરી તેઓના વાલીઓને સોંપી દીધેલ અને બીજા બે પુખ્તવયના યુવકોની
ધરપકડ કરી બાંન્ને આરોપીઓ તથા એકટીવા પાલડી પોલીસ સ્ટે શન ના ચોરીના ગુન્હામા સોંપવા
સારુ તજવીજ કરવામા આવેલ છે પકડાયેલ આરોપીઓ અગાઉ કોઇ ગુન્હાઓમા પકડાયેલ નથી

ચાર યુવકો ને ઝડપી પુછપરછ કરતા ચોરી કરવા માટે બે હકશોરવય ના યુવકો જણાય આવેલ બે
આઆરોપીઓ
સાંજયચોક,

મનતીન S/O સુભાર્ભાઇ જાતે પીંપળે ઉવ. ૨૫ રહે. પ્રહલાદમસિંગ પાટી પ્લોટ,
નાગરવેલ

હનુમાન

માંહદર

સામે,

અમરાઇવાડી,

અમદાવાદ

શહેર

નાને

તા.૨૯/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ ઝડપી તેની પાસેથી બજાજ વવક્રાાંત મો.સા હકિં.રૂ,૪૦,૦૦૦/- ની કબ્જજે
લીધેલ છે .
પકડાયેલ આરોપીની પુછપરછ કરતા પોતે અમરાઇવાડી સાંજય ચોક
પાસે આવેલ પ્રહલાદમસિંગ પાટીપ્લોટ મા રહે છે અને તેના મપતા સાથે કેટરીંગ નો વ્યવસાય કરે છે
અને ત્રણેક મહહના પહેલા પોતે રહે છે તે પ્રહલાદમસિંગ પાટી પ્લોટમા લગ્ન પ્રસાંગ મા આવેલ
મહેમાન ની બજાજ મવક્રાાંત મો.સા. ચોરી કરી તેનો ઉપયોગ કરતો હોવાની હકીકત જણાવેલ જેથી
આરોપીને પકડી અટક કરી અમરાઇવાડી પોલીસ સ્ટે શન મા સોંપવા સારુ તજવીજ કરવામા
આવેલ છે . આરોપી અગાઉ કોઇ ગુન્હાઓમા પકડાયેલ નથી

