જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૧/૧/૨૦૧૭ શિનવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામાં
આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

સમાચાર યાદ નં.૧૩૯/૧૭

કામગીર ઃ-

ુ ના દરની ૧૦૦૦ તથા ૫૦૦ ની મળ
ને સી.આર.પી.સી.કલમ ૪૧(૧)(ડ )

ુ લ પીયા ૭.૯૦.૦૦૦/- સાથે રા શભાઇ ઇ રભાઇ પરમાર ઉ.વ.૪૫
જ
ુ બ ધરપકડ કરનાર અિપતા પટલ મદદનીશ પોલીસ કિમ ર ી

“એલ” ડ િવઝન અમદાવાદ શહર
તા.૨૦/૧/૧૭ નારોજ મદદનીશ પોલીસ કિમ ર ી “એલ” ડ િવઝન તથા સાથેના ટાફના
પો.કો.રા શ ુ માર

ચં ુ ભાઇ બ.નં.૬૮૬૦,પો.કો.મહશ ુ માર

કા ભાઇ બ.નં૩૦૧૪ તથા બી

ગેમરભાઇ બ.નં.૬૭૬૮

ટાફના માણસો સાથે રાણીપ પો. ટ િવ તારમાં પે ોલ ગમાં હતા

દર યાન ફરતા ફરતા કલાક ૧૮/૦૦ વાગે

ભ
ુ ાષ ીજ સકલ આવતા ખાનગી બાતમીદારથી બાતમી

હક કત મળે લ ક, કલે ટર કચેર સામે આ ય હોટલ નીચે બે ક ઓફ મહારા
લઇ આવી તેના બદલામાં બી

પો.કો. િવણભાઇ

સામે એક ઇસમ

ુ ની નોટો

ઇસમ પાસેથી નવી નોટો ૨૫ ટકા કિમશનથી બદલાવી લઇ જનાર છે .

બાતમી હક કત આધાર સદર ઇસમની વોચમાં રહવા સા બે પંચોના માણસો બોલાવી હક કતથી વાકફ
કર પંચોએ પંચમાં રહવા વ શ
ુ ી દશાવતા મદદનીશ પોલીસ કિમ ર ી “એલ” ડ િવઝન તથા પંચો
તથા ટાફના માણસો
ઇસમ મોરાર

ટા છવાયા આ ય હોટલની આ ુ બા ુ વોચમાં હાજર હતા અને થોડ વારમાં એક

દસાઇની સમાધી તર થી ગાંધી અ મ તરફથી ચાલતો આવતો હોય

ને પંચોને

ઇશારાથી બતાવી તેના હાથમાં કાળા તથા લાલ કલરનો થેલો લઇ આ ય હોટલ આવી આમતેમ
ફરા મારતો હોય અને શંકા પદ જણાતો હોય તેને કોડન કર રોક લઇ પંચો બ નામઠામ

ટા

છ
ુ તા પોતે

પોતા ુ નામ રા શ ઇ રભાઇ પરમાર (ઉ.વ.૪૫) (ધંધો- ા સપોટ) (રહ,સી/૭ નાકોડા એપાટમે ટ
િસવીલ હો પીટલ પાછળ શાહ બાગ અમદાવાદ શહર ના હોવા ુ જણાવેલ
કલરના થેલાની તપાસ કરતા તેની
ુ ના દરની

ની પાસેના કાળા તથા લાલ

દર લા ટ કના ઝભલામાંથી િપયા ૧૦૦૦ ના દરની ૫૯૯ નોટો

િપયા ૫,૯૯,૦૦૦/- તથા

િપયા ૫૦૦ ના દરની

ુ ની નોટો ૩૮૨

૧,૯૧,૦૦૦/- સદર ના પે ટના ખ સામાંથી એક એપલ કંપનીનો મોબાઇલ ફોન
બી.એસ.એન.એલ કં પની ુ ૯૪૨૬૮૦૧૧૧૨ નંબર ુ હ ુ.
૭,૯૬,૦૦૦/- ના

િપયા

માં િસમ કાડ

ની કમત િપયા ૬૦૦૦/- મળ

ુ ામાલ સાથે પકડાયેલ તે નાણા બાબતે

આપતો ન હોય તેમજ ગ લા ત લા કરતો હોય

ુ ના દરની

ુ લ િપયા

છ
ુ પરછ કરતા કોઇ સંતોષ કારક જવાબ

થી રાણીપ પોલીસ ટશન

ણવા જોગ નંબર-૦૫/૧૭

સી.આર.પી.સી.કલમ ૪૧(૧)(ડ ) ના કામે તા.૨૦/૧/૧૭ સાંજના ૭/૩૦ વાગે પકડ અટક કર , આ
બાબતની

ણ ઇ કમટ

તેમજ આર.બી.આઇ.ને કર આગળની તપાસ હાથ ધર છે .

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