જનસંપક અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ટલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦,૨૫૬૩૦૩૦૦,૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૨/૧૦/૨૦૧૪ રિવવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ ૨૫૪૭/૧૪

વટવા પો. ટ. :(૧) વટવા પો ટ
સીની.પો.ઇ સ.

ણવા જોગ નંબર ૧૪૯/૨૦૧૪ ટ.ડા. નંબર ૩૪/૨૦૧૪
ી એચ. .ચૌધર સા. તથા સાથેના પોસઇ એ

ભીખાભાઇ બનં ૮૧૯૪ તથા પો કો રા વિસહ મગન

ુ
જબના

ુ
યકાં
ત

ચૌધર સા તથા સાથેના હકો

બનં ૮૯૭૯ તથા હકો રોહ તિસહ નટવરિસહ
ુ
માનિસહ

બનં.૮૩૪૨ તથા હકો છ િસહ બળવંતિસહ બ નં ૭૫૨૭ તથા િ ભોવિસહ
નર

ી સ.ત. ફર યાદ

તથા પોકો

ુ માર મફતલાલ બનં ૪૭૨૯ તથા હકો ભરતિસહ સરદારિસહ બનં ૮૪૧૧ તથા પોકો

ુ ુ દિસહ

ુ
િવ મિસહ બનં ૩૯૯૫ તથા પોકો સંતોષ દવચંદ બનં તથા હકો શંકર ભા દાસ
બનં ૩૧૨૨ તથા પોકો
િવજ ્ િસહ પવતિસહ બનં ૯૭૮૨ તથા પોકો જયેશ ુ માર રામ ભાઇ બ નં ૩૦૪૬ તથા
માણસો સાથે પોલીસ ટશન િવ તારમાં િમ કત સબંધી

બી

ટાફના

ુ શોધવા અને બનતા અટકાવવા પે ોલીગમાં
ના

િનકળે લા અને ફરતા ફરતા કલાક ૧૫/૪૫ વાગે નારોલ

ાંસપોટ નગરના નાક આવતા સાથેના પોકો

િવજયિસહ પવતિસહ બનં ૯૭૮૨ નાઓએ સં ુ ત બાતમી હક ત આપેલ ક એક ઇસમ

પોતાના હાથમાં

વજનદાર થેલો લઇને નારોલ ટન ગ તરફથી પગે ચાલતો ચાલતો આવી અ ે થઇ અને નારોલ સકલ
તરફ જનાર છે

બાતમી હક ત આધાર ર તે જતા બે પંચોના માણસો બોલાવી હક ત સમ વી તેઓએ

ુ બતાવતાં પંચો તથા
વ શી

ટાફના માણસો સાથે સદર જ યાએ બાતમી હક કતવાળા ઇસમની વોચમાં

ટા છવાયા હાજર રહલા દર યાન થોડ વાર નારોલ ટન ગ તરફથી એક ઇસમ પગે ચાલતો પોતાના
હાથમાં વજનદાર થેલો લઇ આવતો
અને તે ુ પંચોની ુ બ ુ નામઠામ

ણાતા પંચોને ઓળખી બતાવી ન ક આવવા દઇ તેને રોક લઇ

ુ
છતા
પોતા ુ નામ સંજયિસગ િવજયિસગ મા રુ ઉવ ૨૭ રહ કો હા રુ

ર વે ટશનના છાપરા કો હા રુ મહારા

નાનો હોવા ુ જણાવેલ

ની પાસેનો વજનદાર થેલો પંચોની

ુ બ ુ ખોલાવી જોતા તેમાં અલગ અલગ દરની ભારતીય ચલણી નોટો હોય
રકમની માલીક બાબતે
ના કોઇ આધાર

થી તેને આ રોકડ રકમ

ુ
છતા
ત લા ત લા કર કોઇ સંતોષકારક જવાબ આપેલ નહ

ુ
રાવા
ક બકમાંથી ઉપાડલ તેના આધાર

ની પાસે આ રોકડ

ુ
રાવા
ર ુ કરવા જણાવતા કોઇ આધાર

ર ુ કરલ ન હોય અને થેલામા રોકડ રકમ મોટ રકમની હોય

ુ
રાવા

થી આ પકડલ ઇસમને અને પંચોને આ

ુ
રોકડ રકમ સાથે વટવા પોલીસ ટશન જઇ આગળની કાયવાહ કરવા તેમની સંમતી લેતા તેઓએ વ શી
બતાવતા પકડાયેલ નાણા અને સદર ઇસમ અને વટવા પોલીસ ટશન ખાતે લાવી અને થેલામાંના રોકડ
રકમની ગણતર

કરતા થેલામાંથી ૧૦૦૦ ના દરની પેપરમાં લપેટલ નોટો ગણી જોતા

ુિપયા

૨૮,૦૦,૦૦૦/૦૦ મળે લ તેમજ ૫૦૦ ના દરની પેપરમાં લપેટલ નોટો ગણી જોતા
૨૪,૦૦,૦૦૦/૦૦ મળે લ અને ૫૦૦ના દરની

ુ િપયા

ટ નોટો ગણી જોતા રોકડ ુ ૪૭,૫૦૦/૦૦ મળ

ુ લે ુ

૫૨,૪૭,૫૦૦/૦૦ મળે લ અને સદર નાણા ઉપર અ કુ બંડલ પર રપર જોતા મોડલ કો ઓ બક લીમી
૧૪/બી વ સા હાઉસ ફોટ

ુ
બાઇ
ઘાટકોપર ઇ ટ ુ લેબલ લગાવેલ છે અને બી

મહારાજ કલા બે િનઓલી સહકાર બક ભા ુ પ કોકાનગર તેમજ

બંડલ પર દ ા ેય

ુ ઓફ હો પીટલ
પ

ડ

એન

1

કોલેજ એ પલોઇઝ કો ઓ

ડ ટ સોસા લીમીટડ

કાળા પીલા સંગની ચે સનો છે તેમજ સદર થેલામાંથી એક અશોક એ સ ુ વ ર જ ઓફ

કંપનીનો છે

ુ ગ શટ ગ ટશન રોડ ગોરગાંવ વે ટ
ટ
પટ

ુ
બાઇ
૬૨ ફોન નં.૨૮૭૨૨૬૬૨

ુ ૩૦ ની સાઇઝ ુ તથા શટ કલર

લેક ડનીમ

પાનાચે કંપની ુ એમ સાઇઝ ુ
તેમજ સદર ઇસમની
બોર વલી

ુ
બાઇ
લખેલ છે અને તે લાવેલ થેલો જોતા તે સોનાડા
ુ લખેલ છે અને એક

લેક જ સ

લસ એલ સાઇઝની લીલા સફદ ચે સ ુ તથા

લેક વાઇટ કલર ુ શટ મળ આવેલ

કપડાની ક ુ ૦૦/૦૦ ગણાય

ગજડતી કરતા તેના ખ સામાંથી રોકડ ુ ૧,૭૭૦/૦૦ તથા આર ક ાવે સ એજસી
ં

ુ
બઇ
થી અમદાવાદ ની તા.૧૦/૧૦/૧૪ ની લખેલ છે તે મળ આવેલ

પોતે થેલામાં ભર લઇ

આવેલ ઉપરો ત રકમ કોઇ જ યાએથી ચોર અગર છળ કપટથી મેળવેલ હોવાનો શક વહમ હોય
િપયા ૫૨,૪૯,૨૭૦/- સાથે
કલમ ૪૧(૧)(ડ )

સી.આર.પી.સી કલમ ૧૦૨

ુ
જબ
સીની.પો.ઇ સ.

ુ
જબ
કબ

ુલ

કરલ અને સદર ને સી.આર.પી.સી

ી એચ. .ચૌધર સા નાઓએ તા.૧૧/૧૦/૧૪ના કલાક ૧૮/૦૦

વાગે પકડ અટક કર કાયદસરની કાયવાહ કરલ છે
(૨) વટવા પોલીસ ટશન ફ. .ુ ર.નં.૩૦૯/૨૦૧૪ ધી ઇ.પી.કો. કલમ ૩૬૩,૩૬૬, તથા ઘી
ચી

ન

ોમ સે

ુ
અલ
ઓફ સીસ એ ટ ૨૦૧૨ ની કલમ ૩,૪

ોટ શન ઓફ

ુ
જબના
કામના આરોપી (૧).એ જ S/O

અ લમભાઇ શેખ ઉ.વ.૧૯ રહ.ઘ.નં.૬

ુ
રનગર
સાઇબાબા સોસાયટ પાસે ગો ડન િસનેમા પાછળ વટવા

અમદાવાદ શહર નાને સેક ડ પો.ઇ સ.

ી સી.આર.સંઘાડા સા.નાઓએ તા.૧૧/૧૦/૨૦૧૪ ના કલાક ૧૬/૩૦

વાગે 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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