જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૩/૦૪/૨૦૧૬

ુ વાર
ધ

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૬૮૮/૧૬

ખોટા નામે વેપાર ઓ પાસેથી માલ મેળવી લઈ છે તરપ ડ કરતી ટોળક ના બે સ યોને તેલના ડ બાઓ
તથા કના ટાયરો સાથે પકડ લઈ અનેક

ુ
નાઓનો
ભેદ ઉકલતી ાઈમ ા ચ
ુ
નાઓ
શોધી કાઢવા સા ુ મે.પોલીસ

અમદાવાદ શહરમાં બની રહલ િમ કત સબંધી

ુ ધાને
અ સં

કિમ ર સાહબ અમદાવાદ શહર નાઓએ ખાસ તાક દ કરલ હોય,
પોલીસ કિમ ર
ાઈમ ા ચ તથા

ાઇમ ા ચ, નાઓની

ુ
ચના
આધાર

.ક. ભ

ુ
સં કત

ી દ પન ભ ન, નાયબ પોલીસ કિમ ર,

ી, ક.એન.પટલ મદદનીશ પોલીસ કિમ ર,

દશન અધાર પો. ઈ સ.

ી

ાઈમ ા ચ નાઓની

ુ
ચના
અને માગ

ી આર.આર.સરવૈયા તથા પોસઈ ી સી.બી.ચૌધર નાઓ તેઓની ટ મના માણસો

ુ
સાથે અમદાવાદ શહરમાં પે ોલ ગમાં હતા,દર યાન મળે લ ચો સ બાતમી આધાર નાગરવેલ હ માન
ચાર
ુ
ર તા અમરાઈવાડ ખાતેથી આરોપીઓ (૧) ક ભાઈ
કાશીરામ પટલ ઉ.વ. ૪૮ રહ. ૮૦,
સોસાયટ ડભોલી ગામ

ુ
રત
તથા (૨) સં દપ ઉફ રા ુ જયે ભાઈ પાઠક ઉ.વ ૩૯ રહ. બી/૨૦૨ કા યા

રસીડ સી ઠ રનગર અમદાવાદ શહર નાઓને તેઓના ક
તેલના ભરલ શીલબંધ ડ બા નંગ-૭૦
૨,૦૦,૦૦૦/- ના
આવતા

ુ
વને
ર

આઈશર

ક સહ ત

ની

ક. . ૧૦૧૫૦૦/-ના તથા
ુ લે

ક માં િત ુ પિત કપાસીયા

આયશર

.૬,૫૧,૫૦૦/- ના

કના ટાયરો નંગ-૧૬ ક .
ુ ામાલ સાથે

આરોપીઓ મળ

ઓને તા.૧૨/૪/૧૬ ના કલાક ૨૦/૧૫ વાગે પકડ અટક કરવામાં આવેલ છે .

આરોપીની આગળની વ ુ

.
ગે

ુ
છપરછ
તથા તપાસ પો.ઈ સ. ી આર.આર.સરવૈયા તથા પોસઈ ી

સી.બી.ચૌધર નાઓ ચલાવી રહલ છે .
બં ે આરોપીઓ પાસેથી મળ આવેલ
તેઓનો રમેશ પટલ નામનો એક સાગર ત ક

ુ ામાલ બાબતે તેઓની

અલગ અલગ વેપાર ઓને ખોટા નામથી ફોન કર ,

પોતાની વેપાર તર કની ઓળખ આપી માલ ખર દવાની વાત કરતો અને
તૈયાર થઈ
પૈસા

ુ
છપરછ
કરતા

આવા વેપાર માલ આપવા

ય તો, કોઈ પણ જ યાએ માલ મંગાવી લઈ રોડ ઉપર જ માલની ડ લીવર લઈ વેપાર ને

ુ
ુ
કવી
આપવાનો વાયદો કર તેમજ પકડાયેલ આરોપી ક ભાઈ
કાશીરામ પટલ ના ગણેશ

ડ ગના

ના નામે આવેલ ઓઢવ એકસીસ બક ના એકાઉ ટના ચેકો આવા વેપાર ને સી

રુ ટ પેટ આપી વેપાર નો

ભરોસો મેળવતા હતા અને આ ર તે આવો માલ મેળવી લેતા હતા અને વેપાર

ફોન કર પૈસા ની માંગણી

કર તો અલગ અલગ જ યાએ તેઓને બોલાવી નાણા લઈ જવા જણાવી ભરોસામાં રાખતા હતા પરં ુ
આરોપીઓ

કોઈ જ યાએ વેપાર ઓને પૈસા આપવા જતા નહ

અને આરોપીઓ ગણેશ

ડ ગના

એકાઉ ટમાં કોઈ બેલે સ રાખતા નહ . અને આવો માલ મેળવી લીધા બાદ ફોન પણ બંધ કર દતા હતાં.
અને ર તે મેળવેલ માલ તેઓ પકડાયેલ આરોપી સં દપ ઉફ રા ુ જયે ભાઈ પાઠક ને હવાલે કરતા હતા
માલ તે અલગ અલગ જ યાએ
આરોપીઓએ કઠવાડા

ાહકો શોધી વેચી નાખતો હતો. અને આ ર તે મેળવેલ માલ રાખવા માટ

.આઈ.ડ .સી. ઝવેર એ ટટ ખાતે એક ુ કાન પણ ભાડથી રાખેલ હતી.

હાલમાં

ુ કાન માલીક ખાલી કરાવી દ ધેલ છે .
આ

કારની એમ.ઓ વડ આરોપીઓએ ગઈ

ચોકડ પાસે આવેલ ખોડલ ધામ કો પલે ની એક
છે તરપ ડ કરલ હતી.

અગં રામોલ પો. ટ. ખાતે ફ ટ

તા. ૨/૪/૨૦૧૬ ના રોજ વ ાલ િનરાંત

ુ કાનદાર પાસેથી તેલના ડ બા- નંગ-૭૦ મેળવી
ુ .નં. ૪૭/૨૦૧૬ ઈ.પી.કો.કલમ ૪૦૬,૪૨૦,૧૧૪
ર
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ુ
જબનો

ુ દાખલ થયેલ હોવા ુ જણાઈ આવેલ છે .
નો
તેમજ આરોપીઓએ આ

કારની એમ.ઓ વડ ગઈ તા.૧૯/૧/૨૦૧૬ ના રોજ સાણંદ ચોકડ

સરખેજ- ગાંધીનગર હાઈવે ખાતે આવેલ સનરાઈઝ ટાયર એજ સી નામની ુ કાનમાંથી

કના ટાયર નંગ-

૮ તથા વી ટ ગાડ ના ટાયર નંગ-૪ ખર દ કરવાના બહાને તે ુ કાનદાર પાસેથી મેળવી છે તરપ ડ કરલ
હતી.

ુ .નં. ૬/૨૦૧૬ ઈ.પી.કો.કલમ ૪૦૬,૪૨૦,૧૨૦બી
ર

ગે સાણંદ પો. ટ.ખાતે ફ ટ

દાખલ થયેલ હોવા ુ જણાઈ આવેલ છે .

બં ે

ુ હાનો

ુ
જબનો

ુ
નો

ુ ામાલ તથા પકડાયેલ બં ે આરોપીઓ ને

તે

પો. ટ તરફ મોકલવા તજવીજ કરવામાં આવેલ છે .
આરોપીઓની વ ુ

ુ
છપરછ
દર યાન તેઓએ આ

કારની એમ.ઓ વડ બ

ુ હાઓ આચર આ ર તે લાખો ુપીયાની છે તરપ ડ ઓ કરલ હોવાની ક લાત
ુ
કરલ છે .
(૧) આરોપીઓએ

ણેક મહ ના પહલા આઠક

ટલા

અનેક

માં

કના ટાયરો નારોલ ચોકડ ઉપર આવેલ િમ લ

ટાયર ના ુ કાનદાર પાસેથી છે તેરપ ડ કર મેળવેલ છે .
(૨) આ િસવાય આઠક મ હના પહલા આરોપીઓએ
પાસેથી

ુ કાનદાર

ઓઢવ ખાતે એક શમા ટાયર નામની

કના બે જોટા ટાયર મંગાવી ટાયર ના ુ કાનદાર સાથે છે તેરપ ડ કરલ છે . તેમજ

(૩) આ િસવાય આશર ચારક મ હના પહલા ધા ુ તોડવા માટના
વેપાર ને આરોપીઓએ
મશીન નંગ-૨

ેકર મશીન સ લાય કરતાં એક

ફોન કર પોતે બી ડર હોવા ુ જણાવી આવા ધા ુ તોડવા માટના

ેકર

ફોન ઉપર દા તાન સકલ બા ુ બોલાવી ડ લીવર મેળવી લઈ વેપાર સાથે

છે તેરપ ડ કરલ છે . તેમજ
(૪) આ િસવાય આશર બે એક મ હના પહલા ચલોડા બા ુ કર યાણાના એક મોટા વેપાર ને ફોન કર
આરોપીઓએ કટલોક કર યાણાનો મોટૉ જ થો મંગાવી લઈ વેપાર સાથે છે તેરપ ડ કરલ છે . અને
તે માલ અમરલી બા ુ ના કોઈ વેપાર ને વેચી દ ધેલ.તેમજ
(૫) આ િસવાય આરોપીઓએ અમદાવાદના કોઈ વેપાર ને ફોન કર તેની પાસેથી લોકલ બનાવટની ૨૨
ટલી ઘરઘંટ ઓ વેપાર તર ક ઓળખ આપી મેળવી લઈ છે તરપ ડ કરલ છે .તેમજ
(૬) તેમજ આ િસવાય આરોપીઓએ પોતાની વેપાર તર ક ઓળખ આપી, કોઈ વેપાર ને ફોન કર તેની
પાસેથી ૧૨

ટલા આર.ઓ. મશીન મંગાવી મેળવી લઈ છે તરપ ડ કરલ છે .

આરોપીઓ પાસેથી કબ

કરલ આયશર

ક તેઓ આ ર તે મેળવેલ માલ એક જ યાએથી બી

જ યાએ લઈ જવા માટ ઉપયોગમાં લેતા હતા.
આરોપીઓનો

ુ હાહ ત ઈતીહાસ

ુ
આરોપી ક ભાઈ
કાશીરામ પટલ નાનો આ
ધરાવે છે .

આરોપી આ

પો. ટ.ના એક
એક

ુ હાઓમાં અગાઉ

કારના

તથા વડોદરા ના કારં જ પો. ટ.ના એક
ુ
નામાં
એ ર તે ુ લે ૯

ુ હાઓમાં આરોપી ભાવનગર
આરોપી હાલ

ણેક વષ પહલા ભાવનગર ખાતે ‘એ’ ડ વીઝન

ુ
નામાં
તથા ભાવનગર ના ‘સી’ ડ વીઝન પો. ટ.ના એક

ુ
નામાં
તેમજ મ વા
પો. ટ.ના એક
ુ

પો. ટ.ના એક

ુ હાઓ કરવાની ખાસ એમ.ઓ

કારના

મીન

ુ
નામાં
તેમજ ઘોઘા પો. ટ.ના

ુ
નામાં
તેમજ વડોદરા ના માંજલ રુ પો. ટ.ના એક

ુ
નામાં
તેમજ અમરલી સીટ પો. ટ.ના બે
ટલા છે તરપ ડ /ચીટ ગના

લમાં સાતેક મ હના

ુ
નામાં

ુ
નામાં
તેમજ બોરસદ

ુ
નાઓમાં
અગાઉ પકડાઈ

ુ
કલ
છે

ટલો સમય રહલ છે અને આ તમામ

ુ
નાઓમાં

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