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Aok vaYa^ Agaa] naraoDa ivastarmaaM banaola Kunanaa gaunhamaaM naasata frta
AaraopInao Gaatk hiqayaarao jomaaM Aok ipsTla, AoktmaMcaaoÊ Ÿvata kartusa naMga¹8
tqaa Qaardar CrI saaqaopkDI paDtI Amadavaad Sahor ka`[ma baa`nca
naayaba paolaIsa kimaSnarEaI ka`[ma baa`nca Amadavaad Sahor naaAaoAo Aapola saucanaa
AaQaaro maddnaISa paolaIsa kimaSnar EaI ka`[ma baa`ncaÊ tqaa maddnaISa paolaIsa kimaSnar EaI saayabar saola
naaAaonaa maaga^dSa^na hozL paolaIsa [nspokTr EaI ikrNa pTolanaI TImanaa pao.sa.[ EaI rajoSa sauvaora
naaAao skvaa^Dnaa maaNasaao saaqao Amadavaad Sahor ivastarmaaM poTaòlaIMgamaaM hta drmyaana hoD
kaonsa.yaaogaond`isaMh idlaIpisaMh તથા પો.કો સ. ઝમીર સમ ુ ન નાઓને મળે લ caaokksa baatmaI hikkt
AaQaaroAok [sama AmaIt ]fo^ taotDao S/O jadvaŸBaa[ gajjr rho.15À457Ê AaODanaa makanaao nyau saI.
Ÿ.raoD caaMdKoDa Amadavaad Sahor tqaa 4À19Ê SaMkrnagar saaosaayaTI rbaarI kaolaaonaI Amara[vaaDI
Amadavaad mauL vatna kagavaadr ta.rajulaa ij.AmarolaI naanao Aok ipsTla tqaa tonaa 6 naMga kartusa
tqaa Aok doSaI banaavaTnaao tmaMcaao tqaa tonaa Ÿvata kartusa naMga¹2 tqaa Aok Qaardar CrI saaqao JDpI
la[ to Aa હિથયારો વડ કોઈ ગંભીર

ુ
નાને

મ આપે તે પહલાં આ ઈસમને પકડ પાડવામાં

ુ
બજ
મોટ સફળતા સ પડલ છે . sadr [samanaI puCprC krtaM આજથી એકાદ વષ અગાઉ
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મગનભાઈ પટલ રહ. ઠ રબાપા નગર નરોડા તથા બી

સાગર તો
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સાથે મળ પૈસાની લેવડ દવડ બાબતે ઝઘડો કર અ લસોલં
ક ને તથા કતન ઉફ કમલેશ બંનેને છર ઓ
વડ

મલો
કર
ુ

વલેણ ઈ ઓ કરલ

ુ સોલંક
માં અ લ

ઉફ કમલેશને ગંભીર ઈ ઓ કર નાસી ગયેલ
ુ દાખલ થયેલ છે .
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કોિશષનો
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બાબતે નરોડા પોલીસ

ટશનમાં

યાર કતન

ુ તથા
ન

ુ
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ુ
નામાં
પોતે નાસતો ફરતો હતો. અને આ વો ટડ હતો તે દર યાનમાં

પૈસાની અછતના કારણે કોઈ મો ુ ં સોપાર ક લ ગ ુ ં ક મોટ

ટું ુ ં કામ પોતાને મળ

ય તે માટ અ કુ
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કરતાં તે ઉપરો ત

સદર ની ઘિન ઠ

ુ
નના

ુ
નામાં
નાસતો ફરતો હોય તે

ુ
દર યાન ફ આર
-૨૦૧૪ માંતેણે તેના સાગ રતો હતેષ ઉફ ચકો બારોટ રહ અમરાઈવાડ તથા
ુ
હકલો રહ. બા નગર
વાળો તથા બી
પાંચ કરોડ

અ ય સાગ રતો સાથે મળ

ટલી માતબર રકમ હાથ લાગશે તેવી હક કત મળતાં તેઓ

ુ નગરના થાનગઢ ખાતે એક વેપાર ના ઘર જઈ
ર

માં તેઓને

કોિપયો ગાડ માં બેસી

કમટ ના અિધકાર ઓ બની તમારા ઘર રડ

કરવાની છે તેમ કહ ઘરમાંથી રોકડ રકમ તથા દાગીના મળ
ટંુ કરલ.

ુ
વયો
જત કાવત ું રચેલ

િવણ ઉફ

ુલ

બાબતે થાનગઢ પોલીસ ટશનમાં ફ. .ુ ર.નં.૬/૨૦૧૪ થી

ુ િપયા ૩,૧૬,૦૦૦/-ની માલ મ ાની
ુ ન ધાયેલ હોય તે
નો

ુ
નામાં
પણ

પકડાયેલ નથી અને નાસતો ફર છે .
આ આરોપીનો
શહરના

ુ દા ુ દા પોલીસ

સ હતના અસં ય ગંભીર

ુ
તકાળ
જોતાં તે

ુ હત ઈિતહાસ ધરાવે છે . તેની િવ ુ ધમાં અમદાવાદ
ના

ટશનોમાં ઝઘડો મારામાર ,
ુ
નાઓ
ન ધાયેલ છે

ટંુ , વાહન ચોર ઓ,

ો હ બશન તથા હિથયાર

માં અમરાઈવાડ , ઘાટલોડ યા, રામોલ, ઓઢવ િવગેર
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ુ પોલીસ ટશનમાં ૫૫ લાખની
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ગડ યા

ટશનમાં છે તરિપડ ના

ટંુ ુ ં ખો ુ ં તરકટ રચેલ હ .ું તેમજ

પકડાયેલ.

માં તેણે તેના સાગ રત સાથે મળ

હિથયારના

ુ
નામાં
પણ પકડાયેલ હતો. અને તે અગાઉ પાસા હઠળ પણ સ

કાપી
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આ આરોપી પાસેથી મળ આવેલ હિથયારો બાબતેઝીણવટભર
અગાઉ અસં ય મારામાર ના

ટંુ માં, વટવા

ુ
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કરતાં તે
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ન

ુ
નની

ુ કરલ તેનો ભાઈ હષદ સોલંક આ
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આજથી બે માસ અગાઉ ઉતર દશના ફઝાબાદ ખાતેથીઆ હિથયારો લાવેલ હોવાની હક કત જણાવેલ છે .
થી આ આરોપી આ હિથયારોથી આ
ગંભીર
બી

ુ
નાને
પણ

મ આપે તે અગાઉ તેને પકડ પાડ

ુ બનતાં અટકાવેલ છે . આ િસવાય તેણે અ ય
નો

ુ
બજ
મોટો

ુ
નાઓ
આચરલ છે ક કમ અને તે આ િસવાય

કોઈ હિથયારો લાવેલ છે ક કમ તેમજ આ હિથયારો મારફતે કોઈ

ુ આચરલ છે ક કમ તે દશામાં
નો

તપાસ ચા ંુ છે .

saokTr.2 skaoD^o naraoDa paosTonaa caIlaJDpnaa gaunaanaa ek AaraopInao ru.32Ê000À¹ naa maud`amaala saaqao
pkDI maharaYT`naa kaolasaovaaDI pao.sTo.naa bao gaunaa saiht C gaunaanaao Baood ]klyaao”
saMyaukt paolaIsa kimaEnarEaI saokTr.2 A’vaad Sahor naaAao trfqaI saucanaa maLola koÊ SahormaaM
imalakt sabaMQaI gaunaaAao vaQavaa pamaola Co joqaI caaor maud`amaalanau pgaoru SaaoQaI kayadosar kaya^vaahI krvaI
jo AnausaMQaanao ta.9.9.14 naa raoj skaoDnaa paosa[ eca.vaI.saIsaara tqaa hokao manaaojkumaarÊ hokao
p`hlaadisahÊ hokao baLvaMtBaa[Ê hokao jyaond`isahÊ hokao sauroSa EaIQarna tqaa paokao p`ivaNaisah e rItonaa
maaNasaao caaor maud`amaalanau pgaoru SaaoQavaa saokTr.2 ivastarmaaM poT`aolaIMgamaa hta drmyaana maLola KanagaI
baatmaI hikkt AaQaaro naraoDa gaolaoxaI saInaomaa pasaoqaI saagar saÀAao saunaIlaBaa[ valaIrama Aahuja
³saInQaI´ ]va.19 rho.AMMbaIkanagarnaa CapraÊ nahoorunagarÊ kubaoornagarÊ Amadavaad naanaao caar maaobaa[la
faona saaqao maLI Aavaola haoya saIAarpIsaI klama 41³1´DI maujba QarpkD krI ru.32Ê000À¹ naao maud`amaala
kbjo krI kayadosar kaya^vaahI krI naraoDa paolaIsa sToSana saaoMpla Co.
pkDayaoola AaraopInaI puCprC drmyaana jaNavaa maLola Coo koÊ ]praokt maLI
Aavaola maaobaa[la faonaao pOkI ek maaobaa[la faona paoto tqaa tonaa saagarIt ikSana ]fo^ Baaolau
p`tapBaa[ gaarMgao rho.ramadovapIrnaa maMdIr pasaoÊ DI vaaoD^Ê kubaornagarÊ AmadavaadnaI saaqao maLI AaSaro
caar maasa Agaa] naraoDa paTIyaa sak^la pasaoqaI ek maihlaa pasaoqaI caIla JDPa krI lauMTI laIQaola htao
tomaj ]praokt bannao AaraopI gaNaoSa catuqaI^ vaKto maharaYT` gayaola jyaaM mauMba[ pasaonaa qaaNaaM
ijllaamaaM klyaaNa ivastarmaaMqaI ek saaonaanaI cao[na tqaa ek maMgaLsau~naI lauMT krola jo AMgao
maharaYT`naa kaolasaovaaDI paolaIsa sToSanamaaM gaunaao naaoMQaayaola Co.pkDayaoola AaraopI Cara gaoMganaao saBya Co
Anao nahI pkDayaola vaaonToD AaraopI ikSana ]fo^ Baaolau p`tapBaa[ gaarMgao ³Cara´ naanaao pNa Cara
gaoMganaao maaoTao ihsT`ISaITr Co Anao Aa AaraopI maharaYT`naa kaolasaovaaDI ivastarmaaM pNa paootanau rhoNaaMk
makana Qaravao Co tovaI caaMokvanaarI ivagatao tpasa drmyaana jNaa[ Aavaola Co.
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pkDayaola AaraopI tonaa saagarIt saaqao maLI ekla daokla maihlaanao Tagao^T
banaavaI baa[k ]pr paCLqaI AavaI maaobaa[la faonaÊ saaonaanaI cao[naÊ tqaa psa^naI lauMTÀcaIla JDp krI
naasaI jvaanaI ema.Aao.Qaravao Co.tomaj Aa AaraopIAao Agaa] k`a[ma ba`anca tqaa SaahIbaaga
paolaIsa sToSanamaaM caIla JDpnaa gaunaaAaomaaM pkDayaola Co
Aama saokTr.2 skaoDo^ naraoDa paosTonaa caaorInaa gauunaanaaoo tqaa mauMba[naa bao gaunaa
saiht C gaunaanaao Baod ]kolaI AaraopInaI gaunaamaaM gayaola maaobaa[la faona saaqao QarpkD krI naraoDa
paolaIsa sToSana saaoMpola Co.
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વટવા પો. ટ :
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કામના આરોપીઓ (૧) મેરાભાઈ મૈયાભાઈ ગમારા ભરવાડ ઉવ-૩૩ રહપાસે વનઝારાવાસ વટવા અ’વાદ (૨) શ બીરભાઈ

નીયા પીરનો ટકરો

ુ માન પરમાર ઉવ-૩૫ રહ- રાજકોટ પોપટપરા
લે

માઉ ટ પોલીસ લાઈન આગળ ૫૩ વર યા વાટસ શેર નં-૧ ક

થાન ની પાસે રાજકોટ નાને ઉપરો ત

ુ
નાના
કામે તા.૦૯/૦૯/૨૦૧૪ ના કલાક ૧૮.૩૦ વાગે પોલીસ સબ ઇ પે ટર

ી એ. .ચૌધર નાઓએ

પકડ અટક કર કાયદસરની કાયવાહ કરલ છે .હાલમાં તપાસ ચા ુ છે .

નાયબ પોલીસ કિમશનર
કં ોલ મ, અ’વાદ શહર
પોલીસ કિમશનર વતી.
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