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.૨/૨/૨૦૧૫ સોમવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૨૩/૧૫

અસલ હ રા બતાવી વેપાર ઓને િવ ાસમા ં લઇ બનાવટ હ રા આપી લાખો િપયાનો િવ ાસઘાત
અને છે તરપી ડ કરતા તેમજ આઠક માસ અગાઉ

ગડ યા પેઢ ના માણસ પાસેથી હ રાના

ુ ામાલની ચીલઝડપ કરતી ગગ ના એક ઇસમને પકડ પાડતી

પાસલના િપયા ૮૦ લાખના

એસ.ઓ. . ાઇમ ા ચ અમદાવાદ શહર.
નાયબ પોલીસ કિમ ર
પોલીસ કમીશનર
બી.ડ . ડ

ી હમાં ુ

ી બી.સી.સોલંક , એસઓ

એસ.ઓ. . ાઇમ

ાઇમ

તથા પોસઇ

ાઇમ

ા ચ અમદાવાદ શહર તથા મદદનીશ

ા ચ અમદાવાદ શહર તથા પોલીસ ઇ સપેકટર

ા ચ અમદાવાદ શહર નાઓએ મીલકત સંબધી બનેલ
ુ
ચના

તેમજ નાસતા ફરતા આરોપીઓને પકડવા આપેલ
વી.એચ. ડ

ુ
કલા

ી

ુ શોધી કાઢવા
ના

ુ
જબ
અમદાવાદ શહર િવ તારમાં પો.સ.ઇ.

ી

ી સી.બી.ગામીત નાઓની ટ મ પે ોલ ગમાં હતી. દર યાન ફરતા ફરતા

ણનગર ચાર ર તા મહાકાળ મં દર ની આ ુ બા ુ

હર રોડ ઉપર આવતા સાથેના હડ કો સ. નારિસહ

રામિસહ તથા પો.કો. િનશારઅહમદ ઉ માનમીયાં નાઓએ આપેલ બાતમી હક કત આધાર લ મણ ઉફ અકો

s/o

કશાભાઇ

તે મારવાડ ઉવ.૨૮ ધંધો:ર

ા

ાઇવ ગ રહ, ખો ડયાર માતાનો વાસ, મ.નં.૪૪૬,

ખો ડયારમાતાના મં દર ની બા ુ માં, નહ ુ નગરનાં છાપરાં,
ઓની

ુ બેરનગર, અમદાવાદ શહરનો મળ આવેલ.

ુ
છપરછ
કરતાં તે પોતે તથા તથા વી ુ ભાઇ ર નાભાઇ મારવાડ રહ, ઇ દ રા ીજ, એરપોટ રોડ,

રકડ માતાના મં દરની બા ુ માં છાપરામાં, અમદાવાદ તથા નારણભાઇ લ મણભાઇ વાઘેલા રહ, મ.નં.૦૩,
આશારામ પાક ,

ુ
ભાષનગર
, ઓમ કાશ િતવાર હાઇ ુ લ ની બા ુ માં, નોબલ ટિનગ,

અમદાવાદ શહર તથા કશાભાઇ ઉકા

મારવાડ

રહ,

ુ બેરનગર,

લોક નં.૧૨૧, સહકાર સોસાયટ , સે ટર-૨૫,

ગાંધીનગર નાઓ મળ આજથી એકાદ માસ પહલા એટલે ક તા.૦૮/૦૧/૨૦૧૫ ના રોજ સાંજના પાંચેક
વા યાના

ુ
ુ ચાર ર તા પાસે આવેલ એસ.આર.પી. તં ુ પાસે શાહ રુ હલીમની
માર
સરસ રુ િનમળ રા

ખડક પાસે આવેલ

વેલસની ુ કાન ના મા લક ચંપકલાલ ને િવ ાસમાં લઇ

િપયા છ લાખમાં હ રા લેવા ુ ં ન

કર બાદમાં ન

થયા

થમ અસલ હ રા બતાવી

ુ
જબ
િપયા છ લાખ લઇ તેના બદલામાં

1

નકલી હ રા આપી છે તરપી ડ કરલ હોવા ુ ં તેમજ વ ુ

ુ
છપરછ
કરતાં તે તથા વી ુ ભાઇ ર નાભાઇ
ુ
જબ

મારવાડ બં ે જણાં આજથી આઠક મહ ના એટલે ક તા.૧૮/૦૪/૨૦૧૪ ના રોજ અગાઉની કરલ રક
ુ
અ તલાલ
માધવલાલ

ગડ યા પેઢ ક

ુ
સરદારપટલ ડાયમંડ માકટ બા નગર
ખાતે આવેલ છે તેના

ગડ યા પેઢ ના બે માણસોનો તેઓએ પીછો કર ને મણીદ પ ચે બર, ઠ રનગર ચાર ર તા ખાતે
રામદવપીર

ડસ નામની

ુ કાન આગળ

ટં વી લઇ તેઓ ભાગી ગયેલા

ગડ યા પેઢ ના માણસો પાસેથી તેઓએ થેલો ઝપટ માર

માં િપયા ૭૯ લાખ ૫૮ હ રના પોલી ડ તથા રફ હ રાના

ફ ત અસલ હ રા નંગ-૬ તથા વાપરવા પૈસા આપેલ હોવા ુ ં જણાવેલ. સદર ઇસમની
ક. .૪૦,૦૦૦/- તથા નકલી હ રા

સીઆરપીસી કલમ ૧૦૨

ુ
જબ
ક

ુ લે ૪૫૦ નંગ

ુ
જબનો

ગઝડતી માંથી

ક. .૦૦/૦૦ ના મળ

આવતા

કરવામાં આવેલ છે . આ બનાવો બાબતે તપાસ કરતાં શહરકોટડા

પો. ટ. ફ. .ુ ર.નં.૧૩/૧૫ ધી ઇપીકો કલમ ૪૦૬, ૪૨૦
ઇપીકો ૩૫૬, ૩૭૯

ુદ

પાસલો તથા મોટર સાઇકલ વી ુ લઇને યાંથી જતો રહલ હોવા ુ ં અને તેને

પેઢ ઓના પાસલો હતા

અસલ હ રા

ુદ

ુ
જબ
તથા નરોડા પો. ટ.ફ. .ુ ર.નં.૨૦૭/૧૪ ધી

ુ
નો
ન ધાયેલ હોવાની હક કત જણાયેલ.

તા.૦૨/૦૨/૧૫ ના કલાક ૧૨/૦૦ વાગે સીઆરપીસી કલમ ૪૧(૧) એ

થી આરોપીને આજરોજ

ુ
જબ
અટક કરવામાં આવેલ. અને

વ ુ તપાસ અથ આરોપી તથા કાગળો નરોડા પોલીસ ટશન મોકલી આપવા તજવીજ કરવામાં આવેલ છે .

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