જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૦/૧૨/૨૦૧૬ શિનવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

અમદાવાદ શહરના નરોડા િવ તારના રણાસણ પાટ યા પાસે ર ગ રોડ ઉપર ર
િવદશી

વ
ુ તી પાસે થી ચીલઝડપ કરનાર ગગને ઝડપી પાડતી અમદાવાદ શહર ાઈમ
અમદાવાદ શહર િવ તારમાં કાયદો યવ થાની

બનતા

ામાં બેસાડ

ળવવા તથા અમદાવાદ શહરમાં થતી રોકડની ચીલ ઝડપ ના

ુ હાઓ અટકાવવા તથા શોધી કાઢવા સા સં ુ ત પોલીસ કિમ ર

અ સ
ુ ાર નાયબ પોલીસ કિમ ર
માગદશન હઠળ એ ટ
પો.સ.ઈ.બી.એચ.કોરોટ તથા

ી

.ક.ભ સાહબ નાઓએ આપેલ

ી દપન ભ ન સાહબ તથા મદદનીશ પોલીસ કિમ ર

ોપટ

ા ચ

વોડના પોલીસ ઈ સપે ટર

ચ
ુ ના

ી રા લ
ુ પટલ સાહબ નાઓના

ી એસ.એલ.ચૌધર

નાઓની રાહબર

હઠળ

વોડના માણસો અમદાવાદ શહર િવ તારમાં પે ોલ ગમાં હતાં દર યાન મળે લ બાતમી

હક કત આધાર તા-૦૯/૧૨/૨૦૧૬ ના કલાક.૧૯/૪૫ વા યે અમદાવાદ દા તાન સકલ પાસે આવેલ ૧૦૮ સે ટર પાસેથી
હર રોડ ઉપરથી (૧) પંકજ રા શભાઈ શમા ઉ.વ.૨૪ (૨) રાજ દલવર શેખ ઉફ રાજ શમા ઉ.વ.૨૦ (૩) રવી
િવણભાઈ પટલ ઉ.વ.૨૯ (૪)

િતક ઉફ િપ ુ િવનોદભાઈ ગૌ વામી (૫) રમેશભાઈ રમણભાઈ

પિત ઉ.વ.૩૨ ને

ુ હામાં વપરાયેલ એક ઓટોર

ા તથા બે મોટરસાઈકલ તથા મોબાઈલ ફોન નંગ-૫ તથા રોકડા ુ િપયા ૯૯૦૦/- સાથે

ઝડપી પાડલ છે .
સદર આરોપીઓની

ુ ત

ુ ત થી

છ
ુ પરછ કરતા જણાવેલ ક “ પોતે પોતાના િમ

બહરા રહ. રાઘવ રસીડ સી નરોડા અમદાવાદ નાઓના કહવાથી અને તેના બનાવેલ લાન
એરપોટ જવા સા ુ ર

ામાં બેસાડ ર

ઉપર આવી આ િવદશી

વ
ુ તી ુ પસ

લ
ુ ાબ રામવ લભ
ુજબ િવદશી

વ
ુ તીને

ા રણાસણ પાટ યા ર ગ રોડ ઉપર ઉભી રાખી બાક ના આરોપીઓ મોટરસાઈકલ
ટં વી લઈ તેને ર

ામાંથી ઉતાર દઈ પસ લઈ ભાગી ગયેલ

ુ .૩૦,૦૦૦/- રોકડા તથા એક સેમસંગ કંપનીનો મોબાઈલ ફોન હતો
નાઓ પાસે છે અને પોતાને આ કામ કરવા સા ુ

આ કામના આરોપી

માં

વ
ુ તીના

લ
ુ ાબ રામવ લભ બહરા

લ
ુ ાબ માતબર રકમ આપતો હોવાની પણ ક લ
ુ ાત કરલ છે અને આ

પકડાયેલ આરોપીઓ માંથી પંકજ શમા એમ.પી.ખાતેનો વતની છે અને રાજ શમા આસામ ખાતેનો વતની છે અને આ
પકડાયેલ આરોપીઓ બી

ુ હામાં સંડોવયેલ છે ક કમ? તે દશામાં વ ુ તપાસ પો.સ.ઈ. ી બી.એચ.કોરોટ નાઓએ હાથ

ધરલ છે . સદર આરોપીઓનો કોઈ

ન
ુ ાહ ત

ત
ુ કાળ નથી સદર આરોપીઓએ આચરલ

ટશન ખાતે ફ. .ુ ર.નં. ૧૮૦/૨૦૧૬ ઇપીકો ૩૭૯,૩૫૬,૧૧૪ થી

ુ હા સબંધે નરોડા પોલીસ

ુ હો દાખલ થયેલ હોય આરોપીને વ ુ તપાસ સા નરોડા

પોલીસને સોપવા તજવીજ કરલ છે .
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