પ્રેસ નોટ
રાજસ્થાન ઉદે પરુ શહેરમાાં ચાાંદીના દાગિનાઓની લટ
ાં ુ કરનાર બે ઇસમોને ઝડપી પાડતી
ક્રાઇમબ્રાન્ચ
અભદાલાદ ળહેય ક્રાઇભ બ્રાન્ચનાાં સાંયકુ ત ોરીસ કમભશ્નયશ્રી જે.કે.બટ્ટ તથા
નામફ ોરીસ કમભશ્નયશ્રી દીન બદ્રન તથા અમધક નામફ ોરીસ કમભશ્નય શ્રી ડો. યાજદદમસિંહ
ઝારા નાઓએ અભદાલાદ ળહેય મલસ્તાયભાાં લુટાં ના ગુન્હાઓ કયતા આયોીઓને ળોધી કાઢલા સારુ
ક્રાઇભ બ્રાાંચના અમધકાયીઓને સુચના આેર. જે અનુસધાને ક્રાઇભ બ્રાાંચના ોરીસ ઇન્સ્ેકટય શ્રી
ફી.ી.યોજીમા, તથા ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકટયશ્રી એસ.જે.જાડેજા તથા શ્રી એસ.ફી.દે સાઇ તથા
સ્ટાફનાાં ભાણસોને નયોડા દે લી મસનેભા સાભે સોનાચાાંદીની દુકાન ભાાં સાંડોલામેર ઇસભો યાજસ્થાન
ઉદે યુ ખાતે હોલાની હકીકત જણાતા ઉદે યુ ળહેયભાાંથી આયોીઓ (૧) પ્રમલણમસિંહ S/O
યાજેન્દ્રમસિંહ હડભતમસિંહ જાતે ચૌહાણ ઉલ.૨૪ યહે. હાર ૩૨૮, ફજયાં ગનગય, સેકટય-૧૪, ઉદે યુ ,
યાજસ્થાન તથા ભ.નાં. ૨૩, નહેરુનગય, મળયોહી, યાજસ્થાન તથા નાં.(૨) નાએ ોતાનુ ાં નાભ યતન
S/O નાંદરાર છોગારાર જાતે ખટીક ઉલ.૨૧ યહે. ઇન્ન્દયાનકોરોની, લોડડ નાં.-૧૧, ધુણી,
પતેહનગય યાજસ્થાન નાઓને તા.૨૭/૦૫/૨૦૧૮ લાગે ક્ડી અટક કયે ર છે .
ઉયોકત આયોીઓની નયોડા દે લી મસનેભા સાભે સોનાચાાંદીની દુકાન
ભાાં થમેર લુટાં સફાંધે ુછયછ કયતા ોતે અભદાલાદ ળહેય કે ગુજયાત ના કોઇ ળહેયોભાાં લુટાં
કયે ર નહીં હોલાનુ ાં જણાલેર યાં ત ુ આજથી સાત આંઠ દદલસ હેરા ોતે ફાંન્ને જણા તથા અન્મ
સાગદયતો સાથે ભી સ્લીપટ VDI ગાડી રઇને સાાંજના સાડા સાતેક લાગ્માના સુભાયે ઉદમાોર
થી નટયાજ હોટર લચ્ચે યોડ ઉય ગાડી ઉબી યાખી લોચ યાખી થોડીલાયે ઓટોદયક્ષા આલેર જેભાાં
તેઓએ યે કી કયે ર ફાંન્ને ઇસભો હોમ તેભનો ીછો કયી ાશ્વનાથ ટ્રાલેલ્સ એજન્સી ની હેરા ટનીગ
ાસે સ્લીપટ ગાડી ઉબી યાખી નીચે ઉતયી ઓટોદયક્ષા ઉબી યખાલી તેભની ાસેના ાસડરો ની લુટાં
કયી નાસી જઇ પ્રમલણમસિંહ ના ઘયે જતા યાહેર અને જે લુટાં કયે ર ાસડરભાાં ચાાંદીના દાગગનાઓ
ભી આલેર તે ઉદે યુ ખાતે સોની ને લેચી બાગે ડતા ૈસા લહેચી રીધેર હોલાનુ ાં જણાલેર
જેથી સદયી ફાફતે યાજસ્થાન ઉદે યુ સુયજ ોર ોરીસ સ્ટે ળન ભાાં ટે રીપોનીક ખાત્રી કયતા
સુયજોર ોરીસ સ્ટે ળન I ગુ.ય.નાં. ૧૮૪/૨૦૧૮ ઇીકો ૩૫૬,૩૭૯ મલગેય મુજફ નો ગુનો દાખર
થમેર હોમ સદયી ફાંન્ને આયોીઓને ઉદે યુ ળહેય સુયજોર ોરીસ સ્ટેળન ભાાં સોંલા સારુ
તજલીજ કયલાભાાં આલેર છે .

