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(1)
“faor vhIla tqaa Tu vhIlar vaahnaaonaI caaorI krtao AzMga rIZa vaahna caaor tuYaar pTolanao JDpI
paDI kullao 13 vaahna caaorInaa gaunhaAaonaao Baod ]kolatI k`a[ma ba`anca”
Amadavaad Sahor ivastarmaaM banata imalkt sabaMQaI gaunaaAao SaaoQaI kaZvaa Kasa paolaIsa
kimaEnarEaI Ao.ko.Samaa^ naaAaoe Aapola saucanaa AnausaMQaanao naayaba paolaIsa kimaSnarEaI ihmaaMSau
Sauklaa tqaa maddnaISa paolaIsa kimaSnarEaI ema.DI.caaOQarI maaga^dSa^na hozL AonT/I p`aopTI skaoD^naa
[ncaaj^ paolaIsa [nspokTr EaI jo.Aoma.yaadva tqaa tomanaI TImanaa pao.sa.[. EaI jo.Aona.JalaaÊ
Aoca.pI.kroNa tqaa sTafnaa maaNasaao saaqao kaombaIMga naa[T ra]nDmaaM hta drmyaana caaMdlaaoDIyaa isalvar
sTar caar rsta Kato phaoMcata saaqaonaa pao.kao.ivajyaisaMh rNaŸtisaMh naaAaonao maLola baatmaI AaQaaro
AaraopI tuYaar mahonWBaa[ pTola ].va.34 rho.saIÀ402Ê saukna gaaolD AopaT-maonT vaMdomaatrma saITI
gaaota Amadavaad Sahor naanao maaruit fnT/I kar naM.GJ-2-K-6488 naI ik.rau.60Ê000À¹ naa mau_amaala
saaqao JDpI paDola.

paolaIsa [nspokTrEaI jo.Aoma.yaadvao tonao ivaEvaasamaaM la[ vaQau puCprC krta sadrIAo
Amadavaad Sahornaa GaaTlaaoDIyaaÊ naarNapuraÊ saaolaaÊ caaMdKoDaÊ gaujrat yauinava^saITI saabaramatI paolaIsa
sToSana ivastaraomaaMqaI kullao 8 maaruit fnTI tqaa 4 maaoTr saayaklaao caaorIAao kyaa^naI kbaulaat krta
tmaama vaahnaao baIna vaarsaI maukI idQaola haoya jo vaahnaao kbjo krI kullao rau 4Ê95Ê000À¹ naao maud/amaala
rIkvar krvaamaaM Aavaola Co.

sadrI [samanaI vaQau puCprC drmyaana flaIt qayaola Co koÊ to gaunaahIt BautkaL Qaravao Co Anao
Agaa] vaahna caaorI tqaa GarfaoD caaorIAaonaa 18 gau nhaAaomaaM pkDayaola Co tomaj jamanagar jola maaM
paMca maasa sauQaI pasaa hozL jola pNa kapola haoya tonaa iptaAo Garo qaI hakI kaZta paotanaa maaoj
SaaoK pura krvaa Tu vhIlar vaahnaaonaI caaorI krtao Anao ra~I drmyaana sauvaa maaTo faor vhIla vaahnaaonaI
caaorI krI ibanavaarsaI CaoDI dotao

jonaI vaQau puCprC caalau Co.hŸ baIja gaunhaAaonaao Baod ]kolaaya

toma Co.
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(2)
ાઇમ ા ચ, અમદાવાદ શહર ના સ ં ુ ત પોલીસ કિમ ર ી એ.ક.શમા ઁ સાહબ તથા નાયબ
ુ
ે હાલ ચાલી રહલ
પોલીસ કિમ ર ી હમા ં ુ કલ
સાહબ નાઓએ અમદાવાદ શહર િવ તાર માં બનલ
ે ગ ના કસો શોધી કાઢવા સા ાઇમ ા ચના
કટ વ ડ કપ ુ નામે ટ અ વયે ચાલી રહલ કટ સ ા બટ
ુ
ુ ં
ે મદદનીશ પોલીશ કિમ ર ી એમ.ડ .ચૌધર નાઓના
અિધકાર
ી ઓને ચના
કરલ તે અ સધાન
ઁ
ુ
ુ ં
ે મળલ
ે
માગદશન
અને પરિવઝન
હઠળ એમ.ઓ.બી. કોડઁ ના પો.ઇ. ી એસ.એસ.ર વશીન
બાતમી
ે
આધાર પો.સબ.ઇ પે. ી એલ.ડ ,વાધલા તથા માણસો ની એક ટ મ ગઇ તા- ૨/૩/૨૦૧૫ ના રોજ
ુ િવ તાર મા ં મોકલી આપલ
ે અને બ ં લોઝ નબર
ં - ૯/વિશ ટનગર સોસાયટ , ઇસન રુ અમદાવાદ
ઇસન ર
ખાતે મકાન મા ં ડ બા ડ ગ ની હ ક ત થી તપાસ કરતા આરોપીઓ (૧) ગરભાઇ િવણચ ં ગ જર
ઉ.વ.૪૦ રહ-ઘર નં.૯/વિશ ટ નગર સોસાયટ , ભાડવાતનગર, ઇસન રુ , અમદાવાદ તથા (૨) લ મણ
ુ
ું ની ચાલી, હમીરભાઇ ના િપ ા પાસે, ુ ના વાડજ, અમદાવાદ
બા ભાઇ
ચૌહાણ ઉ.વ.૩૦ રહ- જય ચા ડા
ે હતા. ઓ શર
ે બ ર ના ગર
ે -કાયદશર સોદા કર સરકાર ને કવવા
ુ
ે
નાઓએ મળ આવલ
પડતા વરા
ે -કાયદશર નો ડ બા ડ ગ નો વપાર
ે
ુ
ની ચોર કર ગર
કરતા ુ લ-ે
દામાલ
રોકડ સાથે .૯૭૫૮૦/ુ ર . કરલ છે . અને વ ુ તપાસ પો.સ.ઇ ી ક. .ચૌધર ાઇમ
મળ આવતા ાઇમ ા ચ ખાતે નો
ે
ા ચ નાઓ કર રહલ છ.

(3)
ે
ે
તમજ
તા- ૩/૩/૨૦૧૫ ના રોજ પો.સ.ઇ. ી એલ.ડ .વાધલા
તથા પોલીસ ટાફ પે ોલ ગ હતા. તે
ે
ે
દરિમયાન કલાક.૧૪/૧૫ વા ય ગોતા ચાર ર તા પાસ બાલા પરોઠા હાઉસ આગળ કમતી મોબાઇલ
ં - ૨ ક. . ૮,૦૦૦/- સાથે આરોપી શૈલષ
ે @ રો
ુ સ/ઓ ેમ કશોર ુ બે રહ- ૧૮૨/૨૧૭૩ ગોતા
ફોન નગ
ં ર પાસે, ગોતા, અમદાવાદ નાઓ મળ આવતા કાયદશર ની કાયવાહ
ઁ
હાઉસ ગ,
ધા
ના મદ
કર આ
બ ે મોબાઇલ ફોન અડાલજ પોલીસ ટશ તથા ર વે પોલીસ ટશન હદ ના બનાવ ના હોય. આરોપી તથા
ુ
ે છે .
દામાલ
વ ુ તપાસ સા મોકલી આપલ

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