જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૩/૦૧/૨૦૧૬ રિવવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

આજથી પંદરક દવસ પહલા ક છ ગાંધીધામ ખાતે
િપયા સવા આઠ લાખ ભરલ થેલી ની ઉઠાંતર
પાડતી ાઇમ

ગડ યા કમચાર ની મો.સા ની ડક માંથી રોકડા

કરનાર બે ઇસમો ને મો.સા તથા રોકડ રકમ સાથે ઝડપી
ા ચનાં નાયબ પોલીસ કિમ ર ી તથા મદદનીશ પોલીસ

ી નાઓએ અમદાવાદ શહર િવ તારમાં બનતાં

કાઢવા સા

સમાચાર યાદ નં.૧૫./૧૬

ા ચ,
અમદાવાદ શહર ાઇમ

કિમ ર

કામગીર ઃ-

ુ
ચના
આપેલ

ટુ ધાડનાં િમલકત સંબધ
ં ી

થી પોલીસ સબ ઇ પેકટર આર.આઇ. ડ

ુ હાઓને શોધી

તથા એસ.એન.દસાઇ તથા

ટા નાં માણસો સાથે અમદાવાદ શહરમાં પે ોલીગમાં હતાં. તે દર યાન ૃ ણનગર િવજય પાક
ુ
ઉપરથી આરોપીઓ (૧) સિતષ ઉફ સિતયો S/O િવ ભાઇ

ણ ર તા

તે માંછરકર ઉ.વ.૪૦ રહ,િસગલ ચાલી, પ થર

દાદાનાં મં દર પાસે છારાનગર, ુ બેરનગર અમદાવાદ શહર (૨) સિતષ લાલીયાભાઇ

તે ઇ કર (છારા)

ઉ.વ. ૨૫ રહ. િસગલ ચાલી, પ થર દાદાનાં મં દર પાસે છારાનગર, ુ બેરનગર અમદાવાદ શહર નાઓને
ચોર ના

ુ
દામાલ

રોકડ

ક. ુ .૫૫,૦૦૦/- મળ

.૨,૫૦,૦૦૦/- તથા કાળા કલર ુ ં

ુ લે ક. .૩,૦૫,૦૦૦/- ના
પકડાયેલ બ ે આરોપીઓ

તથા અ ય શહરો મા મોલ ક પાટ

ુ
િનકોન
મોટર સાયકલ નં.GJ-1-SG-8253

ુ
દામાલ
સાથે પકડ અટક કરવામા આવેલ છે .
મથી છારાનગરમા રહ છે .અને અગાઉ અમદાવાદ શહર

લોટ ક પા કગવાળ

યાએ પાક કરલ વાહનોમાથી ચોર કર આ

ર તે આરોપીઓ મોડ સ ઓપર સી ઘરાવે છે .અને પ ડાયેલ આરોપીઓ પૈક સિતષ લાલીયાભાઇ ઇ કર
નાનો અગાઉ સાતેક મ હના પહલા એ લસ

જ પોલીસ ટશન તથા વ ા રુ પોલીસ ટશનમા ફોર હ લ

ુ
ગાડ ના કાચ તોડ તેમાથી બેગ ની ચોર કરવાના કસ મા પકડાયેલ તેમજ બીજો આરોપી સિતષ િવ ભાઇ
માછરકર નાનો સોળે ક વષ પહલા કાગડાપીઠ પોલીસ ટશન મા ચોર ના કસમા પકડાયેલ તેના એક વષ
પછ એ લસ જ પોલીસ ટશન મા બેગ

ઠાતર ના કસમા પકડાયેલ બાદ ચારક વષ પહલા બેગ ચોર ના

ુ પોલીસ ટશનમા બેગ ચોર ના કસ મા પકડાયેલ છે .
કસમા પકડાયેલ અને બે વષ પહલા નવરં ગ રા
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આજથી પંદરક દવસ પહલા સદર આરોપીઓ
ગાંધીધામ ખાતે ગયેલ અને સાડા ચારક વા યે તેઓ એ બ ર મા
બાઇક ની ડક મા થેલી

ુ
િનકોન
બાઇક ચલાવી ક છ

ટા ફરા માર એક ભાઇ ને તેની

ુ
કતા
જોતા તેનો પીછો કરલ અને બાઇક વારો ભાઇ એક ઓ ફસ મા જતા સદર

આરોપીઓએ પોતા ુ બાઇક તેની બા ુ મા પાક કર સિતષ માછરકર નાએ ડ સમીસથી ડક

ુ તા ુ તોડ

તેમાથી થેલી કાઢ લીધેલ અને રાિ ના બાઇક ચલાવી ને સવારના અમદાવાદ ખાતે આવી ગયેલ અને આ
ચોર કરલ

િપયા માથી સિતષ માછરકર તેના સાથીદાર સિતષ ઇ કર ને

.૫૦,૦૦૦/- આપેલ અને

બાક ના પૈસા પોતાની પાસે રાખેલ અને તેમાથી થોડા િપયા વાપરલ અને બચેલ પૈસા નો ભાગ પાડ
તેઓ પૈસા વાપરવા જતા હતા દર યાન બં ે ઇસમો ને

ૃ ણનગર િવજયપાક

લીઘેલા છે અને આ બનાવ સબંઘે ગાંધીધામ “ એ ” ડવીઝન પોલીસ ટશનમા

ણ ર તા પાસેથી પકડ
ુ હો દાખલ થયેલ હોય

આરોપીઓને ગાંધીધામ “ એ” ડવીઝન પોલીસ ટશનમા ખાતે સોપવા તજવીજ કરવામા આવેલ છે .

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

2
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

