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.૧૯/૧૧/૨૦૧૪

ુ વાર
ધ

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

ણ આરોપીઓની બનાવટ હાર સાથે ધરપકડ

સાબરમતી પોલીસ ટશનમા ં બનેલ
અમદાવાદ શહરમાં થતી બનાવટ સોના
ુ હા બનતા અટકાવવા અને આવા
ુ લા નાઓએ આપેલ

ુ
નાનો
ભેદ ઉકલાયો.
વો હાર બતાવી લોકોની સાથે છે તરપ ડ ના

ુ હાના આરોપીઓ શોધી કાઢવા

ુ
ચના
અ વયે પો.ઇ સ

પો.સ.ઇ. એલ.ડ .વાઘેલા નાઓ

સમાચાર યાદ ૨૮૩૪/૧૪

ારા બનાવટ સો ું આપતી

ાઇમ ા ચ, અમદાવાદ
ટોળક ના

કામગીર ઃ-

ાઇમ ા ચ, ડ .સી.પી. ી હમાં ુ

ુ શી ના માગદશન નીચે તેમની કોડના
ી એસ.એસ.ર વં

તથા એ.એસ.આઇ. ભગવાનભાઇ પાટ લ તથા જગ તિસહ અને પો.કો.

જયદવિસહ િવગેર પે ોલ ગમાં હતા તે દરિમયાન બાતમી મળે લ ક
ુ દા િવ તારમાં ભી ા માંગવાની

ણે ઇસમો અમદાવાદ શહર માં

ૃ કર લોકોને િપતળના ધા નો
ુ સોના
િત

વો દખાતો મગ માળા સાથે

હાર રાખી લોકોને િવ વાસમાં લઇ સોનાનો સા ચો હાર ખોદકામ કરતા મળે લો છે
કોઇ ને ખબરના પડ તેવી ર તે વેચી દવો છે . તે ું કહ બનાવટ કર
ુ .૨૫૦૦૦/- થી ૧,૦૦,૦૦૦/કર ને સોના

ુ ની કમત કહ ને
ધી

અમાર સ તા ભાવે

ુ .૫૦૦/- નો ખર દલો હાર

કોઇ તૈયાર થાય તેને છે તરપ ડ

વો દખાતો િપતળનો હાર કોઇ મળ આવે તો તેની પાસેથી પૈસા લઇ પીતળનો હાર આપવા

માટ નીકળે લા છે તેવી મળે લ હ
ચેક કરતા બનાવટ સોના
મંદ રની

ુ
ડર ીજ પાસે આવેલ હ માન

ત આધાર શાહ બાગ

વો દખાતો હાર સાથે

ણે ઇસમો મળ આવેલા

પાછળ,

ુ ના

વાડજ,

અમદાવાદ

(૨)

કાંતીભાઇ

ના મંદ ર પાસે

માં (૧) લાલ ભાઇ

તે-સલાટ(મારવાડ ) ઉવ.૨૫ ધંધો- ટક મ ુ ર , રહ- સોહરબ

માનિસગભાઇ સોલંક
ુ
હ માન

કમંત આપવા

ુ દા

મગનભાઇ

ક પાઉ ડ બાલા
વાઘેલા

તે-

સલાટ(મારવાડ ) ઉવ.૪૦ ધંધો- ટક મ ુ ર , રહ- તી ુ પતી સોસાયટ સામે, નાની રતનાગીર રોડ, પર
છાપરામાં કપડવંજ,

-ખેડા. (૩)લાલાભાઇ

ું ભાઇ વાઘેલા

તે-સલાટ(મારવાડ ) ઉવ.૩૫ ધંધો-ભી ા

ૃ , રહ-, ુ ના વાડજ ચં ભાગા ખાડો, રમ ુ ની ચાલી મ.નં.૬૮,
િત
નામ

ુ ના વાડજ, અમદાવાદ વાળો હોવા ુ ં

ુ
લવા
પામેલ છે .
મજ ુ ર પકડાયેલા

મહ ના પહલા અમો

ણે ઇસમો ની

ુ
છપરછ
દરિમયાન તેઓએ જણાવેલ ક આશર બે

ણે ઇસમોએ સાબરમતી ડ કબીન નંદની સોસાયટ માં રહતા એક ભાઇના ધર ભી ા

માંગવા ગયેલા યાર અમો નડ યાદ આ મ માંથી આવીએ છ એ તેમ કહ અનાજ તથા કપડાની ભી ા
માંગવા ગયેલા યાર તેઓની બાને િવ વાસમાં લઇ જણાવેલ ક ભી ા માંગવા હર ાર ખાતે ગયેલા યાં
મહારા

પડ સાફ કરવા ુ ં કહતા

પડ સાફ કરતી વખતે

સોનાની મણકાવાળ મગ માળા અમોને મળે લ છે .

ુ ના જમાનાઓ કળશ , ચાંદ ના િસ ા,

સોનાની મણકાવાળ માળા લઇને અહ યા આવી

ગયેલ છ એ. અને કોઇને ખબર ના પડ તે ર તે બ ર કરતા ઓછ
કરલ

થી આ ઉમર લાયક બા ને િવ વાસમાં લઇ

કમતમાં વેચી દવાની છે . તેવી વાત

અમારો મોબાઇલ નંબર તેમને આપેલ યાર પછ

અમોને ફોન કર વાતચીત ચા ુ રાખેલ અને તેઓના ધર બોલાવતા અમો તેમના ધર ગયેલા અને અમાર

1

ુ સોના ના
પાસે ની િપતળના ધા ની
તેઓની સામે તેમની નજર

વી દખાતી મણકાવાળ માળા તેમણે બતાવેલી અને આ માળા માંથી

ુ
કવી
એક અસલ સોનાનો મણકો માળા માંથી તોડ એ છ એ તે ર તે તેમને તે

મણકો ખરાઇ કરવા આપેલ યાર પછ બી
લઇ અમોને બોલાવેલ
ુ સોના ના
ધા ની

થી બી

દ વસે અમો

ણે જણા તેઓના ઘર ગયેલા અને તેઓને િપતળના

વી દખાતી મણકાવાલી માળા બતાવેલી અને ુ .૧,૫૦,૦૦૦/- માં વેચવાની વાત કરલ

તો તેઓએ કહલ ક માર પાસે આટલા બધા
તમાર જોડ

દ વસે તેમનો ફોન અમારા ઉપર આવેલ અને સોનાનો માલ

ુિપયાની સગવડ નથી તે ું કહતા અમોએ તેમને કહલ ક

ુ િપયાની સગવડ થાય યાર કહજો આવી વાત કર અમો નીકળ ગયેલા યાર પછ ચાર

પાંચ વખત તેઓ સાથે ુ િપયાની સગવડ બાબતે વાતચીત થયેલ તે
નો ફોન આવેલ ક થોડા

ુ
જબ
બે અઠ વાડ યા પછ આ ભાઇ

ુ િપયાની સગવડ થઇ ગયેલ છે . તો અમોએ તેમને નડ યાદ એસ.ટ .બસ ટ ડ

ખાતે પૈસા લઇને આવી જવા ુ ં કહતા તેઓ નડ યાદ બસ ટ ડ આવેલા અને ન

થયા

માંગણી કરતા તે ભાઇએ એ ું કહલ ક અ યાર ફકત ૨૫,૦૦૦/- ની સગવડ થયેલ છે
કહલ ક સા ુ અઠ વાડ યામાં બી

પૈસા આપી દજો તેમ કહ તેઓ પાસેથી

ુ સોના ના
લા ટ ક ની થેલીમાં િપતળના ધા ની
તેઓને િવ વાસમાં લઇ છે તરપ ડ

થી અમોએ તેમને

ુ િપયા ૨૫,૦૦૦/- લઇ

વી દખાતી મણકાવાળ માળા તેને આપી દ ઘેલ અને

કરલી છે . આવી હ

ત મળતા તપાસ કરતા સાબરમતી

પો. ટ.ફ. .ુ ર.નં.૧૫૭/૧૪ ઇપીકો કલમ ૪૦૬, ૪૦૨, ૧૨૦(બી), ૧૧૪
ુ
નાના
કામે આ આરોપીઓ ની ધરપકડ કર આવા છે તરપ ડ ના
છે . અને સાબરમતી પોલીસ ટશન

ુ બ ના પૈસાની

ારા આરોપીઓની વ ુ

ુ બનો

ુ દાખલ થયેલ હોય તે
નો

ુ
નાઓ
બાબતે વ ુ તપાસ હાથ ધરલ

ુ
છપરછ
અને ર મા ડ માટ સ પવા કાયવાહ

કરવામાં આવેલ છે .

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