જનસંપક અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ટલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦,૨૫૬૩૦૩૦૦,૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૩/૯/૨૦૧૪

ુ વાર
ધ

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

ં સીટ માં ચીલ ઝડપ કર
વીસ દવસ પહલા આણદ

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ ૨૨૪૯/૧૪

ં લાખની
િપયા પાચ

ટુ કરનાર છારા ગગનો એક

ુ
આરોપીને .૨,૦૦,૦૦૦/- ના રો ડ દામાલ
સાથે ઝડપી પાડતી ાઇમ
અમદાવાદ શહર

ાઇમ

કિમ ર ી તથા મદદનીશ પોલીસ કિમ ર

ા ચનાં જોઇ ટ કિમ નર

ાંચના પોલીસ ઇ પેકટર

ી તથા નાયબ પોલીસ

ી નાઓએ અમદાવાદ શહર િવ તારમાં બનતાં િમલકત સંબધ
ં ી

ુ હાઓને શોધી કાઢવા સા તથા અટકાવવા સા ુ ાઇમ
ાઇમ

ા ચ,

ુ
ચના
આપેલ.

ાંચના અિધકાર ઓને

ી બી.પી. રો યા નાઓનાં માગદશન અને

તેઓનાં કોડનાં પોલીસ સબ ઇ પેકટર આર,આઇ.

ડ

ુ
અ સધાને

ુ
પરિવઝનમાં
કામ કરતા

તથા પોલીસ સબ ઇ પેકટર એસ.બી. ઝાલા તથા

પોલીસ સબ ઇ પેકટર એસ.એન. દસાઇ તથા ટા નાં માણસો સાથે અમદાવાદ શહરમાં કો બીગ નાઇટ રાઉ ડ
ણ ર તા પાસેથી આરોપી ન ુ લ

પે ોલીગમાં હતાં. તે દર યાન મળે લ બાતમી હ કકત આધાર, નરોડા બેઠક
ુ
S/O રા ુ ભાઇ બા લાલ

તે તમંચે (છારા) ઉ.વ.૨૨ રહ, સીગલ ચાલી, મસાણીયાની ચાલી પાસે, બંગલા

એર યા રોડ છારાનગર ુ બેરનગર અમદાવાદ શહર
એરપોટની સામે

ુ વતન:- ુ ની ઇ દોર ગાંધી રોડ કાચા છાપરામાં ુ ના
ળ

ુ ની ઇ દોર (એમ.પી.) નાને તા.૦૨/૦૯/૨૦૧૪ ના લાક ૦૧/૧૫ વાગે પ ડ અટક કર તેની

પાસેથી રોકડ . .૨,૦૦,૦૦૦/- મળ આવતા તપાસ અથ કબ
આ કામે આરોપીની
પોતે તથા રોજનીશ

કરલ છે .

ુ પરછ કરતા સદર ન ુ લ રા ુ ભાઇ તમંચે નાએ જણાવેલ ક
છ

ુ
માને
કર (છારા) નાઓ સાથે મોટર સાયકલ ઉપર વીસેક દવસ પહલા આણંદ સીટ માં

સરદાર ગંજ રોડ ઉપર એક કાર ચાલકને રોક તેની પાસેનાં રોકડા િપયા પાંચ લાખ ભરલી થેલીની
નાસી ગયેલા. અને અમદાવાદ ખાતે આવી
આવેલ

ુ
ટનાં
િપયાનો ભાગા પાડલ

ટુ કર

માં પોતાના ભાગમાં .૨,૦૦,૦૦૦/-

પોતાની પાસે રાખી જતો હતો. તે દર યાન નરોડા બેઠક ણ ર તા ખાતે પકડાયલ ગયેલ.
થી સદર આરોપી અગાઉ સહ આરોપીઓને સાથે રાખી અમદાવાદ શહરમાં તથા બહારની

મોટ સીટ ઓમાં મોટર સાયકલ ઉપર જઇ બેસી બે કની બહાર વોચ કર

કોઇ ઇસમ બે કમાંથી િપયા ભરલ

થેલી લઇ નીકળે તેનો પીછો કર , મોકાનો લાભ લઇ િપયા ભરલ થેલી ખેચી
સદર આરોપી અગાઉ નજર
ડક માં

ુ
કલ

ુ
કવી
િપયા ભરલ થેલીની

િપયાની ચોર નાં

ટુ કરવાની ટવવાળો છે . અને

ટુ તથા ચોર કરવાનાં તથા ુ હ લર વાહનોની

ુ હામાં ઓઢવ પો. ટશન તથા એલીસ ીજ પો. ટશન તથા નવરં ગ રા
ુ

પોલીસ ટશનમાં પકડાયેલ છે . તેમજ મહારા ટ નાસીક રોડ પોલીસ ટશનમાં

ુ
ટનાં

ુ હામાં પકડાયેલ છે .

અને સદર આરોપીની સાથે અગાઉ તેનાં સહ આરોપીઓ (૧) દલીપ બા ુ ગારં ગે રહ, ુ બેરનગર છારાનગર (૨)
ુ ત નાર

ઇ કર રહ, િસગલ ચાલી ુ બેરનગર છારાનગર (૩) ઉપેશ મોહન અભંગે રહ, મહારા ટ નં ુ રબાર

નાઓ ઉપરો ત પોલીસ ટશનનાં

ુ હાઓમાં પકડાયેલ છે . સદર આરોપીને વ ુ તપાસ અથ આણંદ ટાઉન

પોલીસ ટશન ખાતે સોપવા ત વીજ કરવામાં આવેલ છે .
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faor vhIla gaaDIAao caaorI krnaar [samanao JDpI paDtI k`a[ma ba`anca
naayaba pao.kima.EaI k`a[ma ba`anca Amadavaad SahornaaAaonaI saucanaaqaI tqaa
ma.pao.kima.EaI k`a[ma ba`anca Anao saayabar saola naaAaonaa maaga^dSa^na hozL tqaa pao.[nsa.EaI
eca.e.razaoD saahobanaI daorvaNaI hozL saayabar k`a[ma saolanaa pao.sa.[.EaI baI.eca.kaoraoT tqaa
sTafnaa maaNasaaoe Amadavaad Sahor ivastarmaa poT`aolaIMga drmyaana naaraola caaokDI pasaoqaI Qamao^nd` ]fo^
Qamao^Sa baabauBaa[ baarOyaa ³tLpda¹kaoLI´ ]va.39Ê rhovaasaI: 132Ê caMd`Baagaa ha]saIMga saaosaayaTIÊ
Baavasaar haosTola pasaoÊ navaa vaaDjÊ Amadavaadnao caaorI krola TaTa kMpnaInaI maaMJa LX maaoDlanaI gaaDI
naMbar GJ-01-DU-6353 ikM.rua.7Ê00Ê000À¹ naI saaqao pkDI paDola Co.
Qamao^nd` ]fo^ Qamao^Sa baabauBaa[ baarOyaanaI puCprCmaa toNao TaTa maaMJa gaaDI naM. GJ-01DU-6353 naI paoto pIMk T`avaolsamaa naaokrI krtao htao to j T`avaolanaI maalaIkInaI gaaDI T`avaolsanaI Aaoifsa
saamaoqaI caaorI krolaanaI hikkt jNaavaola Co.
Aa saIvaaya AajqaI ~Na¹caar vaYa^ pholaa Baruca ŸesapIsaI naI AaoifsanaI baajumaaMqaI
ek maInaI basa ³Aa[sar´ naI caaorI krI to gaaDInaao AarTIAao naMbar badlaI naaMKI AmadavaadmaaM
raKI D`a[vaIMga krtao htaoÊ Aa gaaDI ga[ ta.06.07.2014 naa raoj saaputaranaa p`vaasao gayaola Anao
vaGa[ RTO caok paosT pr RTO [nsapokTro jmaa la[ laIQaola Co.
TaTa [nDIgaao gaaDI naM.GJ-1-HL-3004 naI sanao 2010 maa saoTolaa[Tmaa esaŸ ha[vao
pr Aavaola saInaomaa GarnaI saamaoqaI caaorI krola htI. jo baMQa halatmaa palaItaNaamaaM sauKsaagar
saaosaayaTImaa ha]saIMga baaoD^ pasao datarvaaDI Kato raKI maukola CO.
maoTaDaor naM. GJ-6-U-1717 naI vaDaodraÊ AlakapurIÊ rlovao sToSananaI saamaonaI galaImaaMqaI
AajqaI tor vaYa^ pholaa eTlao ko 2001 naI saalamaa caaorI krola htIÊ jo gaaDI BaavanagarqaI vaDaodranaa
BaaDamaaM calaavatao htaoÊ Aa gaaDI vaDaodraÊ ftogaMj ivastarmaaM baMQa pDI jta %yaaM j basa sTonD naŸk j
CaoDI dIQaola htI. Aa gaaDIAaonaI caaorI krI paoto j calaavatao haovaaqaI tonaa RTO naMbar yaad rhola Co.
puva^ [ithasa :
majkur [samanaI puCprC krta AajqaI dsa baar vaYa^ pholaa maaSa^la Ÿp naI caaorImaaM
saaolaa paolaIsa sToSanamaa pkDayaola. jo pCI AajqaI dsaok vaYa^ pholaa maInaI basanaI caaorInaa kosamaa
naarNapura paolaIsa sToSanamaa pkDayaola. jo pCI AajqaI paMcaok vaYa^ pholaa frIqaI naarNapura paolaIsa
sToSanamaa maInaI basa Anao ek tufana gaaDInaI caoarInaa kosamaa pkDayaola. Aa j samayagaaLamaaM
vaDaodra ftogaMj paolaIsa sToSanamaa ek maInaI basa caaorInaa kosamaa Anao vaDaodra jo.pI.raoD paolaIsa
sToSanamaaM bao maInaI basa caaorInaa kosamaa pkDayaola. AajqaI paMcaok vaYa^ pholaa vaDaodra makrpura paolaIsa
sToSanamaa maInaI basa caaorI krvaanaa kosamaa pkDayaola. Aa rIto kula Aaz caoarInaa kosamaa pkDayaola
haovaanaI kofIyat AaraopIe paolaIsa puCprCmaa jNaavaola Co.
majkur pasaoqaI maLI Aavaola TaTa maaMJa kar naarNapura pao.sTo.naa gaunaanaI hao[ vaQau
tpasa Aqao^ naarNapura pao.sTo.nao AaraopI saaoMpvaa paosa[EaI baI.eca.kaoraoTe tjvaIj haqa Qarola Co.

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