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.૪/૬/૨૦૧૫

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૧૩૬/૧૫

ુ િપયા ૧૧,૦૦,૨૦૦/- ની મ ાના caaorInaa કાપડ saaqao ~Na AaraopIAaonao pkDI paDI caaorInaa bao gaunaanaao Baod

]kolatI Amadavaad Sahor ka`[ma baa`nca.
naayaba paolaIsa kimaSnar EaI ka`[ma baa`nca Amadavaad Sahor naaAaoAo Aapola maaga^dSa^na
hozL maddnaISa paolaIsa kimaSnar EaI ka`[ma baa`nca tqaa maddnaISa paolaIsa kimaSnar EaI saayabar ka`[ma saola
naaAaonaI saucanaa maujba pao.sa.[ EaI rajoSa sauvaora naaAao Amadavaad SahormaaM banata િમલકત સંબ ંધી
gaunhaAao SaaoQaI kaZvaa saaru poTaòlaIMgamaaM inakLola drmyaana maLola caaokksa baatmaI hikkt AaQaaro ~Na
[samaao ³1´ ગીર શ ઉફ કાલી સ/ઓ દયાલદાસ વાધવાણી ઉ.વ.૨૮ ધંધો નોકર રહ.૬૪૪/૪,
સરદારનગર પોલીસ

ટશનની બા ુ માં, સરદારનગર, અમદાવાદ શહર ³2´ મહશ ઉફ બ

તેજવાણી ઉ.વ.૩૫ ધંધો વેપાર રહ.૭૩૨/૨,

બાવાડ ,
ંુ ઈ રલાલ

બાવાડ , લવલી પાન સે ટરની બા ુ વાળ ગલીમાં, સરદારનગર,

અમદાવાદ ³3´ ય નેશ ઉફ લાલો સ/ઓ મહશભાઈ કાલમા ( ભલ) ઉ.વ.૨૧ ધંધો

ંટક મ ુ ર રહ.મ.નં.૧૬૨,

ભીલવાસ, રમેશ કોલોની, શીતળામાના મં દરની પાછળ, સરદારનગર, અમદાવાદ શહર naaAaonao caaorI ુ ં કાપડ
માં

ુ દા ુ દા કલરની ૨૩૦૦/- રડ મેઈડ લગીસ તથા લગીસ ુ ં કાપડ આશર ૧૮૮૮

kula¹ikM.ru.૧૧,૦૦,૨૦૦/- naI ma<aanaa

કલો maLI

ુ ામાલ saaqao pkDI laIQaola Co.

સદર બાબતે તપાસ કરતાં આ કાપડ િવનય કોપ રશન નામની ઘંટાકણ માકટ, સારં ગ રુ,
અમદાવાદ ખાતે આવેલ પેઢ

ારા દ હ ખાતેથી જય રુ ગો ડન

ા સપોટ મારફતે મંગાવવામાં આવેલ હ ું

અને આ કાપડ આ પેઢ માં નોકર કરતો ગીર શ ઉફ કાલી સ/ઓ દયાલદાસ વાધવાણી છોડાવવા જતો હતો.
થી તેણે તેના સાગ રત અને કાપડનો ધંધો કરતા મહશ ઉફ બ
બારોબાર સગેવગે કર સ તામાં વેચી દવાનો લાન કરલ અને ન
ગો ડન

ંુ ઈ રલાલ તેજવાણી સાથે મળ આ કાપડ
કયા

ુ
જબ
તેઓએ આ કાપડ જય રુ

ા સપોટ માંથી છોડાવી દઈ તેમજ કટલોક માલ ગોડાઉનમાં પડલ હતો તે પણ યાંથી સગેવગે કર

બારોબાર નોબલનગર મહાદવચોકની સામેની ગલીમાં આવેલ એક ગોડાઉનમાં ભર દ ધેલ અને યાંથી આ
ણેય જણાઓએ આ કાપડનો જ થો વેચાણ સા ું સગેવગે કરવા જતાં ચો સ બાતમીના આધાર ઝડપી પાડ
તેઓ િવ ુ ધમાં કાયદસર કાયવાહ કરલ છે .
સદર બાબતે નરોડા પોલીસ ટશનમાં તથા સરદારનગર પોલીસ ટશનમાં
થયેલ છે

થી આ બંને ચોર ના

ુ
નાઓ
દાખલ

ુ
નાઓનો
ભેદ ઉકલાયેલ છે .
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pkDayaola ~Naoya AaraopIAaonaI saGana puCprC krtaM આ આરોપી ગીર શ ઉફ કાલી કાપડના
ધંધાનો માકટ ગનો

ણકાર છે અને તે ઘણા સમયથી આ ધંધા સાથે સંકળાયેલ હોય

થી આ કાપડની ચોર

કરવાનો લાન કરલ હોવાની કફ યત ર ુ કરલ છે . તેમજ આ આરોપી મહશ ઉફ બ
પણ રડ મેડ કાપડનો ધંધો કરતો હોય તે પણ આ ધંધાનો

ંુ ઈ રલાલ તેજવાણી

ણકાર છે . તેમજ આરોપી ય નેશ ઉફ લાલો સ/ઓ

મહશભાઈ કાલમા ( ભલ) અગાઉ સરદારનગર પોલીસ ટશનમાં પાક ટ ચોર ના

Aa AaraopIAaoAo Aa isavaaya baIja આવા

ુ માં પકડાયેલ છે .
ના

કારના kao[ gaunhaAao Aacarola Co ko koma

tomaj Anya kao[ AaraopIAao saMDaovaayaola Co ko koma to baabato toAaonaI JINavaT puva^k puC prC tpasa
caalau Co.
અશોક

ડ

ના ભાગે ુ સગર તો ને પકડતી ાઈમ ા ચ.
અમદાવાદ શહરના નાસતા ફરતાં તેમજ ફલ ફરાર આરોપીઓ શોધી કાઢવા સા ુ
ુ ધાને
અ સં

પોલીસ કિમ ર ી, અમદાવાદ શહર નાઓએ ખાસ તાક દ કરલ હોય
પોલીસ કિમ ર,

ાઈમ ા ચ, અમદાવાદ શહર તથા
ી

મદદનીશ પોલીસ કિમ ર ી,

ુ
ુ ધાને આજરોજ તા.૦૪/૦૬/૨૦૧૫ ના રોજ
ચના
અ સં

ાઈમ ા ચ, અમદાવાદ શહર નાઓની
ના પોલીસ ઇ પે ટર

ી એમ.ડ .ચૌધર

ી દ પન ભ ન, નાયબ
ાઈમ

ા ચ

.એસ.ગેડમ નાઓની ટ મના પો.સ.ઈ. ી બી.એચ.કોરોટ તથા પો.સ.ઈ.

ી

.એન.ગો વામી નાઓ તેઓના ટાફના માણસો સાથે અમદાવાદ શહર િવ તારમાં આવા નાસતા ફરતાં તેમજ
ભાગે ુ

ુ ગારો ને શોધી કાઢવા સા ુ પે ોલ ગમાં હતાં દર યાન મળે લ ચો સ બાતમી આધાર
ને

એ.એમ.ટ .એસ. બસ ટ ડ પાસેથી અશોક

ડ ના સાગર ત િવર

ૃ ણનગર

ુગ
ં રલાલ દ દાવાલા (છારા) ઉ.વ. ૩૫

રહ. એ/૯૩ કણાવતીનગર સોસાયટ પા નાથ ટાઉનશીપ નવા નરોડા અમદાવાદ શહર નાને પકડ લઈ
કાયદસર કાયવાહ કર સાબરમતી સે
ુ
છપરછ
દર યાન પોતે ઉપરોકત
નામદાર

લ

લ ખાતે મોકલી આપવા તજવીજ કરલ છે .

ુ
નામાં
સને ૨૦૦૯ થી સાબરમતી સે

લ

લમાં હતો અને સને ૨૦૧૩ માં

ુ
જરાત
હાઈકોટમાંથી પોતાની પ નીની બીમાર ના કારણોસર દન-૧૫ ના વચગાળાના

ુ
કત
થયેલ અને તા.૩૧/૧/૨૦૧૩ ના રોજ સાબરમતી સે

લ

આરોપીની
મીન પર

લ ખાતે હાજર થવા ુ હોય યારથી ફરાર

થયેલ છે .
તેમજ ગેલે ી િસનેમા સામે થી બનેસ ગ

ુ
નમચં
દ િસસોદ યા ઉ.વ. ૪૪ રહ.

છારાનગર ૪૦ મકાન અમદાવાદ શહર નાનો સરખેજ પો. ટ. ફ ટ
ઈ.પી.કો.કલમ ૪૦૬,૪૨૦,૧૨૦બી

ુ
જબના

કાયદસર કાયવાહ કરલ છે અને આ

ુ બેરનગર

.ુ ર.નં. ૧૨૯/૨૦૦૯ તથા ૧૩૦/૦૯

ુ હામાં વો ટડ હોય પકડ લઈ સી.આર.પી.સી. ૪૧(૧)એ

ુ
નાની
તપાસ ટટ સી.આઈ.ડ .

ુ
જબ

ાઈમ ખાતે ચા ુ હોય આરોપીને તેઓ

તરફ મોકલી આપવા તજવીજ કરલ છે .
બ ે આરોપીઓની
ુદ

ુ
છપરછ
દર યાન આ

ુ
નામાં
વો ટડ દર યાન ઈ દોર , એમ.પી. ખાતે

ુ દ જ યાએ મકાન ભાડ રાખી રહતા હોવા ુ જણાવેલ છે . હાલ આ આરોપીઓ ની

ુ
છપરછ
પો.ઈ સ

ી

.એસ.ગેડમ નાઓ કર રહલ છે .

(ઇ.ચા.)નાયબ પોલીસ કિમશનર,
કં ોલ મ, અ’વાદ શહર.
પોલીસ કિમશનર વતી.
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