જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૭/૧૧/૨૦૧૬ રિવવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ
શંસનીય/ન ધપા

સમાચાર યાદ નં.૨૧૯૩/૧૬

કામગીર ઃ-

ડોકટર ં ુ અપહરણ કર

િપયા પાંચ લાખની ખંડણીની માંગણી કરનાર ઇસમો પૈક ના એક ઇસમને

ગણતર ના કલાકોમાં રં ગે હાથે ઝડપી લઇ ડોકટર દલીપ તડવી ને હમ-ખેમ છોડાવતી
અમદાવાદ શહર એસ.ઓ. . ાઇમ
તા.૨૬/૧૧/૨૦૧૬ ના કલાક ૦૧/૩૭ વાગે
ડો. કુ શભાઇ ભ રહ,

ા ચ

ટટ ક ોલ ને કસ નં.૧૬૬૫૮૩ થી

રુ ત નાઓ તરફથી મેસેજ મળે લ ક, તેઓના િમ

અમદાવાદ આવેલ હોય અને ૧૨૦૫, દવઅમ

લેટ,

ડો. દલીપ તડવી નાઓ

રુ તથી

હલાદનગર ખાતે રોકાયેલ હોય અને તેઓના

મોબાઇલ ફોન ઉપરથી મારા ઉપર ફોન આવેલ અને માર પાસે .૫,૦૦,૦૦૦/- ની માંગણી કરલ હોય
બાબતે તેઓના

છ
ુ તાં કોઇ જવાબ આપેલ નથી અને તેઓના મોબાઇલ ઉપર સંપક કરતા તેઓ કોઇ

ુ કલી માં હોય તે ં ુ જણાયેલ છે છે લા બે કલાકથી તેમનો મોબાઇલ

વીચ ઓફ આવે છે િવગેર

મતલબેનો મેસેજ અમદાવાદ શહર ક ોલ મને મળે લ હોય અને ડો. દલીપ તડવી
કર છોડવા માટ િપયા પાંચ લાખની માંગણી કરલ હોવાની શ
ાઇમ

ા ચ ના સં કુ ત પોલીસ કિમશનર

ી

તા જણાતી હોય

ી બી.ડ . ડ

સાહબ નાઓએ એસ.ઓ. . ના અિધકાર તથા માણસોને ઉપરોકત અપહરણ

ચ
ુ ના કરલ હતી.

ચ
ુ ના આધાર એસ.ઓ. .

ાઇમ

ન
ુ ામાં સંડોવાયેલ આરોપીઓને
ા ચના પોસઇ વી.એચ. ડ

પોતાની ટ મના માણસોની સાથે અમદાવાદ શહર િવ તારમાં પે ોલ ગ માં હતા

વખતે તેઓના મોબાઇલ

ફોન નં.૯૭૩૭૨૭૩૩૩૩ ઉપર મો.નં.૯૮૨૫૨૪૨૧૪૨ ઉપરથી કરણ જય વાલ રહ,
અને જણાવેલ ક, મારા િમ
અને

ી દ પન

ી બી.સી.સોલંક સાહબ તથા પોલીસ

થયેલ ડો. દલીપ તડવીની શોધખોળ કર તેઓને સહ સલામત છોડાવી
ઝડપી લેવા માટ

થી અમદાવાદ શહર

.ક.ભ સાહબ તથા નાયબ પોલીસ કિમશનર

ભ ન સાહબ તથા એસ.ઓ. . ના મદદનીશ પોલીસ કિમશનર
ઇ પેકટર

ુ ં કોઇએ અપહરણ

રુ ત નો ફોન આવેલ

ડો. દલીપ તડવી નો ફોન આવેલ છે અને તેઓ ુ ં કોઇએ અપહરણ કરલ છે

વતા છોડાવવા માટ િપયા પાંચ લાખની માંગણી કરલ છે અને આ માંગણી કરવાવાળા ઇસમો ડો.

દલીપ તડવીના મોબાઇલ ફોન ઉપરથી માર સાથે સતત સંપકમાં છે તેમ જણાવતાં પોસઇ વી.એચ. ડ
નાઓએ ઉપર અિધકાર

ીઓને આ બાબતે

આરોપીઓને ઝડપી લેવા માટની ાઇમ
પોસઇ

ી વી.એચ. ડ

ણ કર ડો. દલીપ તડવી ને સહ સલામત છોડાવી

ા ચના ઉપર અિધકાર

ીઓએ

નાઓ ડો. દલીપ તડવીના રાજકોટ ખાતેના િમ

માલીક હોવા ુ ં જણાવી પોસઇ વી.એચ. ડ
જય વાલ નાઓએ આપેલ

હુ રચના ઘડ કાઢલ.

હોવા ુ ં અને પે ોલ પંપ ના

નો મોબાઇલ નંબર અપહરણ કરનાર ઇસમોને કરણ

થી પોસઇ વી.એચ. ડ

નાઓ ડો. દલીપ તડવીના મોબાઇલ ફોન ઉપર

ફોન કર અપહરણ કરનાર ઇસમોને ડો. દલીપ તડવીના િમ

તર કની ઓળખ આપી િપયા પાંચ લાખ

પોતે લઇ આપવા માટ પર મલ ગાડન પાસે આવેલ હરણ સકલ ખાતે મળવા ુ ં ન
આગળની
આ ુ બા ુ

હુ રચના પોસઇ
ટા

ી વી.એચ. ડ

જ
ુ બ

નાઓએ ઘડ કાઢ

કરલ યારબાદ

ટાફના માણસોને હરણ સકલ ની

વાયા ખાનગી રાહ વોચમાં ગોઠવી દ ધેલ અને પોતે િપયા પાંચ લાખ ભરલ એક બેગ
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લઇ એક ખાનગી વી ટ ગાડ માં જ ુ રયાત

જ
ુ બના ટાફના માણસોને સાથે રાખી અપહરણ કારોને િપયા

પહ ચાડવા માટ હરણ સકલ ખાતે આવેલ અને પોતે પાંચ લાખ િપયા આપવા માટ હરણ સકલ પહ ચી
ગયેલ હોવા ુ ં પોતાના મોબાઇલ ફોન ઉપરથી ડો. દલીપ તડવી ના મોબાઇલ ફોન ઉપર ફોન કર
અપહરણકારોને જણાવેલ

થી અપહરણકાર જણાવેલ ક, મારો માણસ સફદ એ ટ વા લઇ યાં થોડ વારમાં

પહ ચશે તેને િપયા પાંચ લાખ આપી દજો અને તેને માર સાથે િપયા મળ ગયેલ છે તે બાબતેની વાત
કરાવેથી ં ુ ડો ટર ને છોડ દઇશ. આ ર તે વાત થયાની થોડ વાર બાદ એક ઇસમ સફદ કલરની એ ટ વા
નંબર

. .૨૭.એમ.૫૩૯૮ ની લઇ

િપયાની ડ લીવર

લેવા આવેલ હોય

ી

વી.એચ. ડ

તથા ટ મના માણસોએ ઝડપી લીધેલ અને તેની

તથા રોબટ

યન નામના ઇસમોએ િપયા પાંચ લાખ લેવા મોકલેલ હોવાની ક લ
ુ ાત કરલ અને ડોકટર

ને
હોય

ાં ગ ધી રાખેલ છે તે બાબતે પોતે કાંઇ
થી રોબટ

ાથિમક

ઇસમને પોસઇ

છ
ુ પરછ કરતાં તેને કોઇ ચરાગ

ણતો નહ હોવા ુ ં જણાવી પોતે રોબટ

યન ના ઘર ખોખરા ખાતે લઇ જતા રોબટ

દલીપ તડવી નાઓએ પોસઇ વી.એચ. ડ

યન

ુ ં ઘર જોયેલ

યન મળ આવેલ નહ . આ દર યાન ડો.

નાઓને ફોન કર જણાવેલ ક, અપહરણકારોએ મને વટવા

િવ તારમાં બાલા હ મ
ુ ાન ના મં દર પાસે ઉતાર દ ધેલ છે

થી તેઓને યાં જ રહવા ુ ં કહ વટવા જઇ

ડોકટર દલીપ તડવીને સહ સલામત મેળવી લઇ અપહરણકારોએ તેઓને છોડવા બાબતે

છ
ુ તાં તેઓએ

જણાવેલ ક, અપહરણકારોનો કોઇ બોસ હતો તેની ઉપર કોઇનો ફોન આ યા બાદ તે માર ઉપર

ુ સે થઇ

ગયેલ અને તે અમાર સાથે ચ ટ ગ કર અમારા માણસને પકડાવી દ ધેલ છે તે ં ુ જણાવી પોતાને છોડ
દ ધેલ હોવા ુ ં જણાવેલ

થી ડો. દલીપ તડવી ને આ બાબતે ફર યાદ કરવી હોય પોસઇ વી.એચ. ડ

નાઓએ સાથે લઇ આનંદનગર ફર યાદ લખાવવા માટ મોકલી આપતા ડોકટર દલીપ તડવીની ફર યાદ
આધાર આનંદનગર પો. ટ.ફ. .ુ ર.નં.૧૨૩/૧૬ ઇપીકો કલમ ૩૬૫, ૩૮૪, ૫૧૧, ૩૪૨, ૩૨૩, ૧૧૪
ફર યાદ ન ધાવેલ હોય

થી એ ટ વા લઇ

જ
ુ બ

િપયા પાંચ લાખની ડ લીવર લેવા આવેલ ઇસમ નામે

ગોપાલિસહ અ પ
ુ િસહ િસસોદ યા (રાજ ત
ુ ) ઉ.વ.૩૦ રહવાસી, મનં, ૩૯ મહ ર નગર ત શીલા રોડ
ઓઢવ અમદાવાદ શહર મારફતે ડોકટર ુ ં અપહરણ કરવામાં સંડોવાયેલ અ ય ઇસમોની ભાળ મેળવવા
સા ં ુ તેની સઘન

છ
ુ પરછ કર , તા.૨૬/૧૧/૨૦૧૬ ના રોજ સીઆરપીસી કલમ ૪૧(૧)(આઇ)

જ
ુ બ પકડ

અટક કર આગળની વ ુ તપાસ હાથ ધરલ છે .

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