જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૨/૦૧/૨૦૧૬ મંગળવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૮૩/૧૬

ચાર દવસ પહલા રા ીના સમયે ચાંદલોડ યા િવ તારમાંથી ટાટા હ ટાચી મશીનની ચોર કર

ને

રાજ થાન ખાતે લઇ જતા પહલા ચોર કરલ હટાચી મશીન, એક ક તથા એક કાર મલી ુ લ ૩૫ લાખની
ુ ામાલ સાથે બે આરોપીઓને મા ુ રા
ુ િવ તારમાંથી ઝડપી પાડતી અમદાવાદ શહર,

મ ાના

ાઈમ

ા ચ
અમદાવાદ શહર,
મદદનીશ પોલીસ કિમ ર
હોય,
ી

ાઈમ

ા ચના નાયબ પોલીસ કિમ ર

ી ક.એન.પટલ, નાઓએ િમલકત સબંધી

આધાર પોલીસ ઈ સપેકટર
.એન.ચાવડા તથા પો.સ.ઇ સ.

ી એસ.આર.ટંડલ નાઓની

ુ
નાઓ
શોધી કાઢવા

ુ
ચના
અને માગદશન

ી એ.પી.ચૌધર તથા પો.સ.ઇ સ.

અમદાવાદ શહર િવ તારમાં પે ોલ ગમાં હતા દરિમયાન

ી દ પન ભ ન સાહબ, તથા

ી ક.આઇ. ડ

ુ
ચના
કરલ

ુ
જબ
પો.સ.ઈ સ.
નાઓ ટ મ સાથે

ુ
ટાફના હડ.કો સ. મહ િસહ વે ભા
તથા

હડ.કો સ. બ ુ કિસહ ચં િસહ નાઓને મળે લ બાતમી હક કત આધાર આરોપીઓ (૧) નં ુ ભાઈ ઉફ નં ુ ઉફ
નંદલાલ સ/ઓ કાના

મારવાડ ( ુ ર)

ખેમા

ઉ.વ.૩૨, રહ.૪૩૯, ચં ભાગા સોસાયટ ,

એપાટમે ટ તથા ગણેશ કોલેજની વ ચે, નવા વાડજ, અમદાવાદ શહર.
.ભીલવાડા, રાજ થાન. તથા (૨)

ુ
ુ
ઘારામ
ના રામ
શમા ઉ.વ.૪૨ ઘઘો.

ચાલી, સ યમનગર શાક માકટ, અમરાઇવાડ , અમદાવાદ.
ુ , વોટર વકસ
.જય રુ રાજ થાન નાઓને અમદાવાદ મા ુ રા

ાયવ ગ

રહ. પોપટલાલની

ુ .ગામ.શાહ રુ તા.જ
ળ
ણ ર તા પાસે, સફલ

તા.માંડલ,

ુ
વા
રામગઢ

ુ લ-૯ ની સાઇટ
મે

ુ લા મેદાન ખાતેથી ચોર કરલ એક ટાટા કંપની ુ હ ટાચી મશીન ક. .૨૮,૦૦,૦૦૦/- તથા એક

પાસેના
ટલર

ુ ગામ.શીવ રુ,
ળ

ીનાથ

ક

ક. .૫,૦૦,૦૦૦/- તથા એક િનશાન માઇ ા કાર

.૩૫,૦૦,૦૦૦/- ની મ ાના

ક. .૨,૦૦,૦૦૦/- મળ

ુલ

કમત

ુ ામાલ સાથે તા.૧૧/૧/૨૦૧૬ ના રા ીના સમયે પકડ અટક કરવામાં

આવેલ છે .
સદર પકડલ આરોપીઓની
કાના

ખેમા

ુ
છપરછ
કરતા આરોપી નં ુ ભાઈ ઉફ નં ુ ઉફ નંદલાલ સ/ઓ

મારવાડ પોતે ગોતા િવ કમા મંદ રની પાછળ ભાડથી જ યા રાખી દવનારાયણ રતી
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સ લાયસના નામથી રતીનો કમીશનથી વેપાર ધંધો કર છે . અને આરોપી

ુ
ુ
ઘારામ
ના રામ
શમા પોતે ક

ાઇવર તર ક નોકર કર છે . આરોપી નં ુ ભાઈ ઉફ નં ુ ઉફ નંદલાલ નાઓએ ચાંદલોડ યા રવી પાક સામે
ુ
હ માન
ના મં દર પાસે ફર યાદ
અને પોતે રતીનો ધંધો કરતો હોય

ુ

કુ રાખેલ ટાટા હ ટાચી મશીન જોયેલ હ ુ અને

પડ રહ ુ હોય

થી રતીના ધંધામાં આ હ ટાચી મશીનનો ઉપયોગ થઇ શક તેમ હોય

મશીનની ચોર કર તેને રાજ થાન ખાતે લઇ જઇ યાં રતીના ધંધામાં ઉપયોગમાં લેવા માટ િવચારલ
હ ુ. બાદ આજથી ચાર દવસ પહલા રા ીના સમયે આ હ ટાચી મશીનની ચોર કર ભાડાની આરોપી
ુ
ુ
ુ
ઘારામ
ના રામ
શમાની ટલર કમાં ચડાવી તેને મા ુ રા
લાવી

કુ રાખેલ હ ુ.

ુ લ-૯ સાઇટ પાસેના
મે

ુ લા મેદાનમાં ખાતે

ને આરોપીઓ રાજ થાન ખાતે લઇ જવાની તૈયાર કરતા હતા અને પોલીસ ારા

ુ
પકડ લીધેલ છે . અને પોતે હ ટાચી મશીનની ચોર કરલ હોવાની ક લાત
કરલ છે .
સદર ટાટા હ ટાચી મશીનની ચોર

ગે ફર યાદ

સોલા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ આપેલ હોય આરોપીઓ તથા

ી અિમતભાઇ

ુ ધચંદ શાહ નાઓએ

ુ
દામાલ
સોલા પોલીસ ટશન ખાતે

સ પવા તજવીજ કરવામાં આવેલ છે .
આરોપી નં ુ ભાઈ ઉફ નં ુ ઉફ નંદલાલ સ/ઓ કાના

ખેમા

મારવાડ પોતે છે લા

સાતેક વષથી રતીનો કમીશન ઉપર વેપાર ધંધો કરતો હોય અને રતીના ધંધામાં છે લા દોઢક વષથી
ુ
કશાન
થ ુ હોય

ના કારણે પોતે ખરદ કરલ ટાટા ૪૦૭ ગાડ ના હ તા ચઢ ગયેલ હોય

થી રતીના

ધંધામાં હ ટાચી મશીન ની ચોર કર તેને રતીના ધંધામાં ઉપયોગ કરવા માટ ચોર કરલ હતી.

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