જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૬

ધ
ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામાં
આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

ઝોન-૨

ાઇક ગ ફોસ

સમાચાર યાદ નં.૨૩૯૩/૧૬

કામગીર ઃ-

અ.હ.ડ કો સ સૈયદ અહમદ િસરાજ અહમદ બ.નં.૮૧૩૩ નોકર : ઝોન-૨
ાઇક ગ ફોસ , નાઓ આજરોજ ચાંદખેડા ખાતે આવતાં ક ૧૯/૪૫ વાગે સાથેના હ.કો જગાભાઇ છનાભાઇ
બ.નં.૯૪૭૩ નાઓને બાતમી હક કત મળે લ ક, ચાદખેડા શારદા પે ોલપંપની લાઇનમાં આવેલ િશવશ ત
બસ ટ ડ પાસે બે ચાલીસ થી પચાસના આશરાના ઇસમો મે

ો

ુ ટર પર આવનાર છે અને

પાસે રાખેલ ગેરકાયદસર ૨૦૦૦/- ના દરની નવી ચલણી નોટો આપી કમીશન લઇ
કરવા આવનાર છે

ુ ની નોટો એ સચે જ

બાતમી આધાર સદર ઇસમોની વોચમાં રહ થોડ વાર િશવ શ ત બસ ટ ડ ખાતે

ઉભા રહલ ,થોડ વાર ઉપરો ત વણનવાળા ઇસમો મે ો

ુ ટર લઇ આવી િશવશ ત બસ ટ ડ પાસે ઉભા

રહતા તેમની હલચાલ શંકા પદ જણાતાં પંચો સાથે તેમની સાથે જઇ તેઓ બ ેના નામ ઠામ
ઇસમે પોતા ુ નામ રાજ સ/ઓ રામપાલ મહ ર ઉ.વ.૫૨ રહ:
સામે,શાહ બાગ,અમદાવાદ શહર તથા બી

છ
ુ તાં

થમ

એપાટમે ટ,પોલીસ કિમ ર કચેર

મની પંચો ુ બ ુ

ર
ુ ઉ.વ.૫૦ રહ: ૯૬,

ગજડતી કરતાં કોઇ

ન
ુ ાહ ત

ુ જણાઇ આવેલ નહ તેમજ સદર ઇસમોના કબ ના મે ોની ડક ખોલાવી જોતા ડક માંથી એક

લેક કલરનો થેલો મળ આવેલ અને
દરની નવી ચલણી નોટો નંગ ૭૫૦/હતાં.

ી

ઇસમે પોતા ુ નામ સંજય કશનલાલ

ુ ર લેટ,પાલડ ,અમદાવાદ શહર ના હોવા ુ જણાવેલ
ચીજ વ

ઓ પોતાની

સબંધે

મા એક

ુ કલરની સફદ ડઝાઇન વાળ થેલીમા ૨૦૦૦/- ન

ક. ુ .૧૫,૦૦,૦૦૦/- મળ આવેલ

ના િસર યલ નંબરો અલગ

છ
ુ તાં કોઇ સંતોષકારક જવાબ આપતાં ન હોય તેમની પાસેથી મળ આવેલ ૧૫,૦૦,૦૦૦/-

ુ પીયા તથા મે

ો

ુ ટર

પંચનામા િવગતે કબ

. .૧.પીએ.૪૬૨૬

તથા નોક યા કંપનીનો મોબાઇલ ફોન મળ આવેલ

લઇ બ ે ઇસમોને સી.આર.પી.સી ૪૧(૧)(ડ )

ુજબ અટક કર વ ુ તપાસ હાથ

ધર છે .

ચાંદખેડા પોલીસ ટશન :પો.સબ.ઈ સ. એચ.બી.ચાવડા નાઓ આજ રોજ

ટાફના માણસો સાથે

ચાંદખેડા પોલીસ ટશન િવ તારમાં પે ોલીગમાં હતાં દર યાન ફરતા ફરતા કલાક ૨૦/૦૦ વાગે બાતમી
હક કત મળે લ ક ચાંદખેડા િવસત સકલ પાસે આવેલ
ચલણની નોટો લઈ આવે છે અને

ક
ુ ન મોલમાં કટલાક ઈસમો બહારથી આવી નવા

ુ ની નોટો પ ચીસ ટકા કિમશનથી લઈ

સદર ઇસમોની વોચમાં રહ થોડ વાર એક ઈસમ િવસત
કલર ુ આખી બાંય ુ ટ-શટ તથા
એક લાલ કલર ુ

પદ જણાતા મોલના
કમલેશભાઈ

ણ
ુ ા ઉપર જતા તેને કોડન કર

બાતમી આધાર

ણ ર તા તરફથી આવતો જણાયેલ

સ પે ટ પહરલ હોય

ભ ુ (થેલી) જણાયેલ અને ધીર ધીર

ય છે

આમ તેમ ફાંફા મારતો હોય
ક
ુ ન મોલ આગળ આવેલ

નામ-ઠામ

ણે

ુ

ના હાથમાં

ની હલચાલ શંકા

છ
ુ તા પોતે પોતા ુ નામ િસ ધાથ

ડુ ાસમા ઉ.વ. ૨૨, રહવાસી. ક/૪/૩૮, િશવ શ ત એપાટમે ટ, અખબારનગર, નવા વાડજ,
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અમદાવાદ ના હોવા ુ જણાવેલ

ની

ગ જડતી તપાસ કરતા તેની પાસે ુ લા ટક ુ ઝભ ુ લઈ જોતા

દર ચલણી નોટો નવી પીયા ૨,૦૦૦/- ના દરની ુ લે પાંચ બંડલ

માં ચાર બંડલમાં ૨,૦૦૦/- ના

દરની ૧૦૦/- લેખે પીયા ૨,૦૦,૦૦૦/- લેખે ચાર બંડલની ુ લે ક. . ૮,૦૦,૦૦૦/- તથા એક બંડલમાં
૨,૦૦૦/- ના દરની ૬૨ નોટો

ુ લે

પીયા ૧,૨૪,૦૦૦/-

તમામ ૨,૦૦૦/- ના દરની

ુ દા

ુ દા

નંબરની ુ લે પીયા ૯,૨૪,૦૦૦/- તથા સદર ના પે ટના ખ સામાંથી એક સફદ િસ વર કલરનો િસગલ
િસમનો

ગ
ુ લ િપ સલ કંપનીનો મોબાઈલ ફોન

૯,૨૪,૦૦૦/- લઈ આવવા બાબતે

પકડાયેલ ઈસમને સદર ચલણી નોટો

છ
ુ -પરછ કરતા કોઈ સંતોષ કારક જવાબ આપતો ન હોય તેમજ

ગ લા ત લા કરતો હોય સદર નાણાં પીયા ૯,૨૪,૦૦૦/- તથા
૨૫,૦૦૦/-

ુ લે

પીયા ૯,૪૯,૦૦૦/- નો

સી.આર.પી.સી. કલમ. ૪૧(૧)(ડ )

પીયા

ગ
ુ લ િપ સલ કંપનીનો મોબાઈલ ક. .

ુ ામાલ પંચનામા િવગતે કબ

લઇ સદર ઇસમને

જ
ુ બ અટક કર વ ુ તપાસ હાથ ધર છે .

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