જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા..૮/૧૦/૨૦૧૫

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૦૨૪/૧૫

rIZa vaahnacaaornao Anao kDImaaM qayaola 35 laaKnaI lauMTnaa gaunaamaaM vaaonToD evaa
AaraopInaI QarpkD krtI k`a[ma ba`anca
maddnaISa

paolaIsa

kimaSnarEaI

k`a[ma

ba`ancanaI

saucanaaqaI

paolaIsa

[nspokTr EaI esa.ela.caaOQarInaaAaonaa maaga^dSa^na hozL Amadavaad Sahor ivastarmaaM naasata
frta vaaonToD AaraopIAaonao SaaoQavaa saaruM Anaama^ hoD kaonsa isaQQarajisaMh mahIpalaisaMh tqaa
TImanaa maaNasaao poT/aolaIMgamaaM hta drmyaana frta frta ta.7.10.2015 naa klaak 20.00
vaagao rIvarf/nT dQaIcaI iba`j naIcao Aavata maLola caaokksa baatmaI hikkt AaQaaro sTIfna
]fo^ rajurajkumaar ]fo^ sannaI ]fo^ raokI ]fo^ rajna DÀ0 saayamana Dabaro ]va.41 hala
rho.AaogaNaj gaama pasaoÊ baLIyaadova maMdIrnaI saamaoÊ ]maIyaa ivajya saaosaayaTIÊ rsaIk pTolanaa
makanamaaMÊ

AaogaNajÊ

Amadavaad.mauL

vatna

inama^lagaamaÊ

naalaasaaopara

pasaoÊ

pao.sTo.naalaasaaoparaÊ ta.vasa[Ê Ÿ.qaaNaoÊ maharaYT/ naanao JDpI paDola jonaI puCprC krta
sanao 2014maaM fayarIMga krI kDInaa vaoparI pasaoqaI 35 laaKnaI raokDnaI lauMTnaa gaunaamaaM paotanaI
ATkayat TaLvaa naasatao frtao haovaanauM jNaavata sadrInao kDI pao.sTo.naa ]praokt gaunaamaaM
saaoMpvaanaI kaya^vaahI haqa Qarola Co.
majkur AaraopInaao gaunaaiht puva^ [ithasa jaota Agaa] 50 joTlaa
vaahna caaorInaa gaunhaAaomaaM Amadavaad SahorÊ vaDaodraÊ BarucaÊ vaapIÊ valasaaD tomaj mauMba[Ê punaa
ivagaoro sqaLaoe pkDayaola Co.tomaj vaapImaaM Anao punaamaaM baoMk lauMTnaa gaunaamaaM pNa pkDa[
caukola Co.majkur ivaruQQamaaM maharaYT/maaM makaoka laagau krvaamaaM Aavaola htao.
]praokt kDI pao.sTo.ivastarmaaM paoto tqaa paotanaa saagarItao saaqao maLI
lauMT krvaa saaruM klaaola talauka pao.sTo.ivastarmaaMqaI bao maao.saa.naI caaorI krola haovaanaI pNa
kbaulaat krola haoya joqaI to gaunhaAao sabaMQao pNa jo to pao.sTo.nao jaNa krvaa tjvaIj
krvaam,aaM Aavaola Co.
tomaj kDI pao.sTo.ivastarmaaM lauMT kyaa^ baad AaraopI ]%trp`doSanaa
AajmagaZ Kato naasaI gayaola jyaaM gaaorKpurqaI toNao ek sPlaonDr baa[knaI caaorI krola.tomaj
paotanaa yau.pI.tomaj ibaharnaa saaqaIdarao saaqao maLI Cpvaa maaM baoMkmaaM ratnaa samayao caaorI
krola tomaj maalada pasao mauqauT fayanaansamaaM caaorI krola haovaanaI kbaulaatao krola Co.
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વડોદરા શહરમાં પારાપાન

ૃ નામની ુ સ એ ડ ાવે સના નામે ઓફ સ ખોલી એરટ ક ટો સ તા ભાવે
પ

ુ
નામાં
નાસતા ફરતા આરોપીઓ પૈક આરોપણ

કરાવવાની લાલચ . ૨,૧૧,૦૧,૦૦૦/- ની છે તરપ ડ ના
બાઇને પકડ પાડતી અમદાવાદ શહર ાઇમ

ાંચ

નાયબ પોલીસ કિમ ર ી, ાઇમ
સેલ,

ાઇમ

પો.સ.ઇ સ. ી
બાતમી

ુ
ક

ા ચ તથા મ.પો.કિમ. ી,આર.બી.પટલ ,સાયબર

ાઇમ

ાંચ નાઓની

ુ
ચનાથી
તેમજ પોલીસ ઇ સપેકટર ી વી. .રાઠોડ સાહબના માગદશન હઠળ

.એમ. ડ

નાઓ નાસતા ફરતા આરોપીઓ શોધવા માટ પે ોલ ગમાં હતા દર યાન મળે લ

હક કત

આધાર

વડોદરા

૪૦૬,૪૨૦,૪૬૭,૪૬૮,૧૨૦(બી),૧૧૪

શહર

ડ .સી.બી.

પો. ટ.

ફ. .ુ ર.નં.

૧૧/૧૫

ઇપીકો

કલમ

ુ
જબના
કામે નાસતા ફરતા આરોપીઓ પૈક આરોપી મોનીકા

ુ
યરાજ

ુ તનગર,મૈ ર
ુ ,કણાટક નાને તા.૦૮/૧૦/૨૦૧૫ ના કલાક
માર યા ઉ.વ.૩૫ રહ. ૩૯૧/એ, બનીમંટપ, હ મં
૦૧/૩૦ વાગે પકડ અટક કર વડોદરા શહર ડ .સી.બી. પોલીસ ટશન ખાતે સ પવા તજવીજ કરલ છે .
સદર આરોપણ બાઇ તેની ભાગીદાર અ ય નાસતી ફરતી આરોપણ બાઇ પરોમીતા
ચ વત રહ.

ુંબઇ સાથે પારાપાન

જતા હજયા ીઓની ટ ક ટો

ુ નામથી એરટ ક ટ
પ

ુ ગની ઓફ સ ખોલી હજ- ઉમરાહ કરવા
ક

ુ કર પાછળથી તે ક સલ કર ર ફડ
ં મેળવી લઇ
ક

. ૨.૬૮ કરોડ ુ ં

લે ુ

ફરવેલ છે .
આરોપણ
ુ
ટ .વી. ોડ સર
નીરજ

બાઇ

મોનીકા

ુ
યરાજ

ોવર ના ચકચાર મડર કસના

માર યા

અગાઉ

સને-૨૦૦૮

માં

ુંબઇ

ખાતે

ુ
નામાં
આરોપી તર ક પકડાયેલ છે .

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