જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૯/૧૨/૨૦૧૭ મંગળવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામાં
આવેલ

શં સનીય/ન ધપા

કામગીર :-

અમદાવાદ શહર મા એકલ દોકલ જતા

સમાચાર યાદ નં.૨૫૪૧/૧૭

ી/ ુ ુ ષ ને રોક તે ઓને બં ડલમા ુ િપયા હોવાની

લાલચ આપી િવ ાસમા લઇ દાગીના કઢાવી છે તરપ ડ કરતી ટોળક ને ઝડપી પાડતી
અમદાવાદ શહર ાઇમ

ા ચ

અમદાવાદ શહર સં ુ કત પોલીસ કિમશનર
તરફથી કાયદો અને યવ થાની

ળવણી સા આપેલ

દ પન ભ ન સાહબ તથા મદદનીશ પોલીસ કિમશનર
તથા માગદશન હઠળ એ ટ

ોપટ

ાઇમ

ી

.ક.ભ

સાહબનાઓ

ુ ચના અ ુ સાર નાયબ પોલીસ કિમશનર
ી ડો.રાજદ પિસહ ઝાલા સાહબે આપેલ

ી

ુ ચના

ાઇમ સેલના પો.ઇ સ ી ક. .ચોધર સા. ની રાહબર હઠળ ટ મ

ના માણસો સાથે મળે લ બાતમી આધાર અમદાવાદ શહર ખાતેથી આરોપી(૧) ભીમાભાઇ શાં તીલાલ
રાઠોડ (ઝં ડાવાળા) ઉ.વ.૩૦ રહવાસી. મ.નં. ૧૨૩ બગીચા ગલી ઠકકરનગર નરોડા અમદાવાદ શહર
(૨) િવ

ુ ભાઇ મોહનભાઇ સલાટ (ઝં ડાવાળા) ઉ.વ.૩૯ રહવાસી. મફતનગરના છાપરા જ ુ માસી ના

મકાનની બા ુ મા નરોડા બેઠક અમદાવાદ શહર (૩) શં કર બા ુ ભાઇ રાઠોડ (ઝં ડાવાળા) ઉ.વ.૨૧
રહવાસી. લાવર બેન છાર ના મકાનમા કવલ કચોર ની પાછળ નહ ુ નગર
અમદાવાદ શહર નાને સી.એન.
સાથે ની

ર

ા નં.

.૦૧.ટ એ.૩૭૬૯સાથે સોનાની ચેઇન તથા કાનની શેર

ુ ીઓ સાથે ધરપકડ કરવામા આવેલ છે અને તેઓ ના ક

મતા બાબતે

ુ બેરનગર સરદારનગર

માથી મળ આવેલ સોનાની

ુ છ પરછ કરતા તેઓ અમદાવાદ શહર િવ તાર મા અલગ અલગ િવ તારો મા ર

જતા અને એકલ દોકલ જતા

ીઓ/ ુ ુ ષો ને કાપડ

ા લઇ

ુ બં ડલ બતાવી ઉપર નીચે ના ભાગે ભારતીય

ચલણ ની અસલ નોટ રાખી વ ચે ના ભાગે કાગળ ના

ુ ઠા રાખી આ બં ડલ મા

લાલચ આપી વાતોમા રાખી િવ ાસમા લઇ દાગીના ઉતરાવી લેતા હોવાની િવગતો

ુ પીયા છે તેમ કહ
ુ લવા પામેલ છે.

બાબતે ઉપરોકત આરોપીઓની તપાસ કરતા અમદાવાદ શહર (૧)

ણનગર

પોલીસ ટશન ફ. .ુ ર.નં. ૩૨૩/૨૦૧૭ ઇપીકો ૩૯૨, ૩૨૮, ૧૧૪ તથા (૨) િનકોલ પોલીસ ટશન
ફ. .ુ ર.નં.૨૨૫/૧૭ ઇપીકો કલમ ૪૦૬,૪૨૦, ૧૧૪
સદર

ુ આરોપીઓ અગાઉ આ

ુ જબ ના

ુ ના ડ ટકટ થવા પામેલ છે .

કાર ના િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ ના

ુ નાઓ

કરવા મા ડભોડા પોલીસ ટશન મા બે વષ પહલા પકડાયેલા છે

1

િપ ટલ નંગ-1

થા તમંચા નંગ-2 તથા નાના મોટા કાર ુ સ નંગ-8 સાથે

આરોપીની ધરપકડ કરતી અમદાવાદ ાઇમ ાંચ
ાઇમ

ા ચ, અમદાવાદ શહરના સં ુ કત પોલીસ કિમશનર

ી

.ક.ભ

પોલીસ કિમ ર

ી દ પન ભ ન સાહબ તથા અિધક નાયબ પોલીસ કિમ ર

સાહબ નાઓની

ુ ચના અ ુ સાર કાયદો અને યવ થા જળવાય તે સા આપેલ

ોપટ

કોડ -2 ના

રહવા જણાવેલ હોઇ,
આધાર

ી ક. .ચૌધર સાહબ ના માગઁ દશન અને
થી આ કાયવાહ અ ુ સ ં ધાને એ ટ

ુ દ ન અમીર

ી ડો.રાજદ પિસહ ઝાલા
ુ ચના અ ુ સારએ ટ

ુ પરિવઝન હઠળ ટ મને કાયરત
કોડ -2 ટ મને મળે લ

બાતમી

સાર ઉ.વ.૫૮ રહવાસી. ચં ડોળા તળાવ નીલગીર દશામાના મં દ રની

પાછળ ઇસન ુ ર અમદાવાદ શહર
બઢહર યા

ોપટ

સાહબ, નાયબ

ુ ળગામ : ભોપત ુ ર પો ટ- જગા ુ ર થાના-

મોબ ર તા.

. િશવાન બહારને અમદાવાદ શહર ચં ડોળા તળાવની પાળ ખાતેથી િપ ટલ નં ગ-1 +

કાર ુ સ નં ગ-04 તથા વ ુ તપાસ કર ઉપરોકત ઇસમના રહણાં ક મકાનમાં વ ુ તમં ચા નં-02
ગ તથા
કાર ુ સ નં ગ-04 તથા ખાલી મે

ન નં ગ-01 મળ

ુ લે ક. ુ .30,100/- ની મતા સાથે ઝડપી પાડલ

છે .
ઉપરોકત આરોપીની
નં ગ-8

ુ છપરછમાં આ િપ ટલ નં ગ
-1 તથા તમં ચો નં ગ-2 તથા કાર ુ સ

ુ જરાત બહારથી અમદાવાદ શહર ખાતે વ ુ નફો કમાઇ લેવાના આશયથી વેચાણ કરવા

લાવેલ હોવાની િવગતો જણાવેલ છે .
સદર ુ આરોપી અગાઉ સને 2011 માં એક

ુ હામા તેમજ સને 2014 મા બે

ગેરકાયદસરના હિથયારના રાખવા બદલ અમદાવાદ શહર
આવેલ છે .

ાઇમ

ુ હામાં

ા ચ તરફથી ધરપકડ કરવામાં

ુ હા હાલ કોટ પે ડ ગ છે તેમ છતાં ઉપરોકત આરોપી પોતાના

ુ હા કરવા ુ ં ચા ુ

રાખેલ છે .

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

2

