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.૧૭/૧૨/૨૦૧૪

ુ વાર
ધ

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ
પાલડ નારાયણનગર રોડ યોગી
િપયા ર૦ લાખની રોકડ રકમની

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ ૩૦૫૯/૧૪

એપાટમે ટની લીફટ પાસે, વેપાર નાં

ખમાં મરચાની

ટું કરનાર આરોપીઓને ઝડપી પાડતી ાઇમ

અમદાવાદ શહર

ાઇમ

કિમ ર ી તથા મદદનીશ પોલીસ કિમ ર

ા ચનાં જોઇ ટ કિમ નર

ુ નાખી
ક

ા ચ,
ી તથા નાયબ પોલીસ

ી નાઓએ અમદાવાદ શહર િવ તારમાં બનતાં િમલકત સંબધ
ં ી

ુ હાઓને શોધી કાઢવા સા તથા અટકાવવા સા ુ , તેમજ વો ટડ આરોપીઓને શોધી કાઢવા તેમજ પાલડ
નારાયણનગર રોડ યોગી

ખમાં મરચાની

ટું કરનાર આરોપીઓને શોધી કાઢવા સા

લાખની રોકડ રકમની
આપેલ.

એપાટમે ટની લીફટ પાસે, વેપાર નાં

ુ
અ સધાને

ાઇમ

પોલીસ સબ ઇ પેકટર

ાંચના પોલીસ ઇ પેકટર

ી આર.આઇ.

ડ ,

ાંચના અિધકાર ઓને

ી એસ.એલ. ચૌધર ,

ી એસ.બી. ઝાલા,

તથા ટા નાં માણસો સાથેની ટ મ બનાવી ઉપરોકત

ાઇમ

ુ નાખી િપયા ર૦
ક
ુ
ચના

ી બી.પી. રો યા, તથા

ી એસ.એન. દસાઇ,

ી ડ .એસ. ગો હલ

ુ હો શોધી કાઢવા સતત સઘન

ય નો કરવામાં

આવેલ. આ દર યાન મળે લ બાતમી હ કકત આધાર, જશોદાનગર ચાર ર તા પાસેથી આરોપી (૧)
અિમતિસહ @ દરબાર S/O જગતિસહ ચાવડા ઉ.વ. ૨૪ રહ, ઘર નં.૨૪, સ યનારાયણનગર દના બે કની
સામે લવ

દર ની ચાલી અમરાઇવાડ અમદાવાદ શહર

(૨) હષદ ચીમનલાલ
અમદાવાદ શહર

ુ ગામ:- રં ગ રુ તા.માણસા.
ળ

પંચાલ ઉ.વ.૩૨ રહ. બી/૩૦૪, આ ૃિત એપા.

ુ
ળગામ
:- બાદ રુ તા. પાટણ

. ગાંધીનગર

ુ આર.ટ .ઓ. રોડ વ ાલ

. મહસાણા. (૩) િવજય ુ માર ઉફ લાલો S/O

કા તીભાઇ ઝાલા ઉ.વ.૩૦ રહ. ૧૧, ગ નંદ પાક સોસા. િસગરવા ગામ ઓઢવ અમદાવાદ શહર
:- ુ હા તા. દ કોઇ

.અમદાવાદ નાઓને

ટંુ માં ગયેલ રોકડ રકમ પૈક

.૧૪,૮૦,૦૦૦/- તથા

ુ
ળગામ
ુ હાના

કામે વાપરલ વાહનો સાથે તા.૧૬/૧૨/૨૦૧૪ ના રોજ પકડ પાડલ છે .
આ કામે આરોપીઓ પૈક નં.(૧) અિમતિસહ @ દરબાર અમદાવાદમાં તેનાં મામા
ુ
સાથે રહ છે . અને ગાય ી ડર પાસે આવેલ અ પમ
એ ટટમાં નોકર કરતો હતો. યાં તેનાં િમ એ
ઉપરો ત વેપાર દર શિનવાર ૨૦ થી ૨૫ લાખ પોતાના ઘર લઇ

ય છે . અને તે પૈસા બે નંબર હોય

1

ફર યાદ કરશે ન હ તેવી

ણકાર આપેલી.

થી આ વેપાર ને કયાર અને કવી ર તે

ટુ લેવો તેની

યોજના બનાવેલી. અને તે માટ તેનાં િમ ો આરોપી નં.(૨) હષદ ચીમનલાલ પંચાલ તથા નં.(૩)
િવજય ુ માર ઉફ લાલો S/O કા તીભાઇ ઝાલા તથા નં.(૪) દ ુ ુ બે નાઓને વેપાર ને
કરતાં તેઓ સહમત થયેલા અને

ટુ લેવા વાતચીત

થી આરોપી નં.૧ તથા ૨ નાએ પંદર દવસ પહલા વેપાર ની ઓફ સથી

ુ
ધીની
બે વાર રક કર , તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૪ ના રોજ શિનવારના રોજ વેપાર ને અગાઉથીજ

તેનાં રહઠાણ

ટુ લેવાનો લાન ઘડ સાંજનાં સાતેક વાગે યોગી

એપા. નાં ન ક અગાઉથી જ ગોઠવાય ગયેલા. અને

વેપાર ની રાહ જોઇ ઉભા રહલ તે દર યાન રાતનાં આઠક વાગે ઉપરો ત વેપાર આવતાં તેની પાછળ
પાછળ બાઇક તથા એકટ વા લઇ ગયેલા. અને વેપાર ગાડ પાક કર પૈસા ભરલ થેલો લઇ ફલેટની લીફટ
તરફ જતાં આરોપીઓએ વેપાર સાથે જપાજપી કર
ભરલ થેલો

ુ ટવી

ખમાં મરચાની

ટંુ કર બાઇક તથા એકટ વા લઇ નાસી ગયેલા.
આરોપી અિમતિસહ @ દરબાર

માર નાં

ુ હામાં સંડોવાયેલ છે . તે પૈક એક

ણેક

પંચાલ નાનો

ુ ગારનાં

પોલીસ ટશનમાં

ુ નાખી, વેપાર પાસેથી પૈસા
ક

ટશનમાં મારા

ુ હામાં વો ટડ છે . તેમજ આરોપી હષદ ચીમનલાલ

ુ હામાં પકડાયેલ છે . જયાર આરોપી િવજય ુ માર ઉફ લાલો નાનો પણ ઓઢવ

ુ ગારનાં

ુ હાઓ આચરલ છે .

અમરાઇવાડ પોલીસ

ુ હામાં પકડાયેલ છે . અને આ આરોપીઓએ બી

કયા કયાં ગંભીર

કારનાં

દશામાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવેલ છે .

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

2

