જનસંપક અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ટલીફોન નં બર ૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૭

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામાં
આવેલ

શં સનીય/ન ધપા

કામગીર :-

સમાચાર યાદ નં.૨૬૦૦/૧૭

નોકર ના જ ર યાત મંદોને સાઉદ અરબીયા મોકલવાની લાલચ આપી લાખો પીયાની છે તરપ ડ કર
છે લા ૧૨ વષ થી નાસતા ફરતાં આરોપીને પકડ પાડતી સાયબર ાઇમ સેલ ાઇમ
સં ુ ત પોલીસ કિમ ર

ી .ક.ભ સા. તથા નાયબ પોલીસ કિમ ર

નાયબ પોલીસ કિમ ર ી ડૉ.રાજદ પિસહ ઝાલા સા. ાઇમ
પાડવા સા તેમજ િમલકત તેમજ શર ર સં બ ં ધી
પોલીસ ઇ સપેકટર

ા ચ.

ી દ પન ભ ન સા. તથા અિધક

ા ચ અમદાવાદ શહર નાઓએ વૉ ટડ ઇસમો પકડ

ુ નાઓ શોધી કાઢવા સા

ુ ચના આપેલ

ુ ચના આધાર

ી પી. .સરવૈયા નાઓના માગદશન હઠળ પો.સ.ઇ. ી આર.ક.સોલં ક તથા પો.સ.ઇ. ી

એમ.એચ.િશણોલ, પો.સ.ઇ.

ી એસ.વી.ગળચર તથા ટાફના માણસો પે ોલ ગમાં િનકળે લ દર યાન સાથેના

ટાફના પોકો કર ટિસહ ભગવતિસહ નાઓને બાતમી હ કકત મળે લ ક, સને – ૨૦૦૫માં લોકોને સાઉદ અરબીયા
ખાતે મોકલવાની લાલચ આપી લોકો સાથે છે તરપ ડ કરનાર મહશ

ુ ં દર

આપી નાશતો ફરતો હોય

પીથી રહ છે.

અમદાવાદમાં પી માં પોલીસની ચોર

વૉચ ગોઠવી મહાલ મી પાં ચ ર તા પાસેથીઆરોપી મહશભાઇ
– ૩/એ, િવવેકાનં દ સોસાયટ , મહલ મી પાં ચ ર તા

ુ ં દર

ધોકાઇ નાનો પોલીસને હાથ તાળ
ચો સ બાતમી આધાર

ધોકાઇ ઉવ.૫૯ ધં ધો –

ાઇિવગ રહવાસી

ુ ુ ત હો પટલની બા ુ મ, ાં પાલડ અમદાવાદ શહર

ુળ

વતન જલારામ કોલોની, એરો ામ રોડ, પોરબં દર નાને તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૭ ના કલાક;- ૧૨/૩૦ વાગે પકડ
પાડ આરોપીની

ુ છપરછ કરતાં આરોપી પોરબં દર

૧૦૨/૨૦૦૫ ઇપીકો કલમ ૪૦૬, ૪૨૦

ુ જબના

લાના કમલાબાગ પોલીસ

ટશનના ફ ટ

.ર.નં
ુ .

ુ નાના કામે હાલમાં પણ વૉ ટડ હોય પોરબં દર

લા

પોલીસને સ પવા તજવીજ કરલ છે .
અ ે ઉ લેખનીય છે ક ઉપરો ત
લોટ શેર નં – ૫, પોરબં દર ખાતે

ી

ુ નામાં આરોપી મહશ નાનો અગાઉ સને – ૨૦૦૫, માં વાડ

ફાઇના સ ના નામથી ઓફ સ ધરાવી નોકર વાં

અરબીયા તેમજ ુ બઇ મોકલવા માટની કામગીર કરતો હતો
અરબ કં

ણે

કશન કંપની કામ કરનાર માણસોની જ ર યાત છે

આરોપીનો સં પક કરલ

થી આરોપીએ આ લોકો પાસેથી િવઝા

ના વષમાં ઘણા માણસો પાસેથી નાણા મેળવી લીધેલ
વાળા પાસેથી –

માં

.૩૫૦૦૦/-, ચીમનભાઇ પરમાર પાસેથી –

.૪૦,૦૦૦/-, માલદભાઇ પાસેથી .૨૫૦૦૦/- તથા

ુ ઝ પેપરોમાં

ઓને સાઉદ

હરાત આપેલ ક, ુ બઇ અલ

થી કટલાક માણસોએ આ
ોસીઝર અને અ ય

હરાત વાં ચી

ોસીઝર પેટ સને – ૨૦૦૫

ુ કશ મકવાણા પાસેથી– ૪૧૦૦૦/-, ખીમ ભાઇ
.૪૧૦૦૦/-,

ેમ ભાઇ કટાર યા પાસેથી –

વન બા ુ ભાઇ પાસેથી .૨૦૦૦૦/- મેળવી લઇ લાખો

પીયાની છે તરપ ડ કર પોતાની ઓફ સ બં ધ કર ભાગી ગયેલ

બાબતે ઉપરો ત

ુ નો દાખલ થયેલ છે.

માં

છે લા બાર વષથી આ આરોપી પોલીસને હાથતાળ આપી નાશતો ફરતો અને અમદાવાદ કોઇને ખબર ન પડ તે
ર તે પી. .માં રહતો હતો.

ને પકડ પાડવામાં પોલીસને સફળતા મળે લ છે.

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

1

