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ં :
ાઇમ ાચ
Amadavaad SahormaaM ivastarmaaM AagaamaI rmajana maasanaa thovaar AnausaMQaanao paolaIsa
kimaEnar EaI iSavaanaMd Ja saahobanaaAaoAo naasata frta AaraopIAao pkDvaa saaru tomaj imalakt sabaMQaI
gaunhaAao SaaoQavaa saaru saucanaa Aapola haoya jo saucanaa AnausaMQaanao k/a[ma ba`ancanaa AiQakarIAao
naayaba paolaIsa kimaEnarEaI ihmaaMSau Sauklaa saahoba tqaa maddnaISa paolaIsa kimaEnarEaI ko.Aona.pTola
saahobanaaAaonaa maaga^dSa^na hozL pao.[nsa.EaI Aar.baI.raNaa tqaa pao.sa.[. EaI jo.Aona.Jalaa
tqaa pao.sa.[.EaI Aoca.pI.kroNanaaAao sTafnaa maaNasaao saaqao poT/aolaIMgamaaM hta Aa vaKto rayaKD
caar rsta Aa[.pI.maISana skula pasaoqaI pao.kao.mahotabaŸ laxmaNaŸ naaAaoAo Aapola baatmaI
hikkt AaQaaro “ saabarmatI paolaIsa sToSana I gau.r.naM.120À2013 I.P.C.klama 354Ê 114 maujbanaa
gaunhanaa kamao caaorIAo gayaola maud/amaalanaa caaMdInaa saaMkLa jaoD¹1 ik.rau.15Ê000À¹ tqaa caaMdInaa
isakka naMga¹03 ik.rau.15Ê00À Anao caaorIAao krvaamaaM ]pyaaoga krola haonDa Saa[na maaoTr saayakla
ik.rau.35Ê000À saaqao maLI kullao rau.51Ê500À¹naa maud/amaala saaqao AaraopI naTvar ]fo^ naTu S/o BavaanaŸ
zakaor ]va.27 rho.palaDI gaamaÊ zakaor vaasaÊ vaImaa yaaojnaanaa dvaaKanaa pasaoÊ maMjulaabaa gaaD^na pasaoÊ
eilasaiba`j Amadavaad tqaa gaama maarusaNaa ta.do~aoj Ÿ.Amadavaadnaanao JDpI la[ CRPC klama
41³1´DI maujba ta.21À07À2014 naa klaak: 20À30 vaagao pkDI ATk krvaamaaM Aavaola Co.AaraopInaI
GainaYz puCprC drmyaaMna tonaa saagarItao saaqao maLI ~Na GarfaoD caaorInaa gaunha Aacarola jomaaM sarKoj
ivastarnaa ha[kaoT^ vasaahtmaaM tqaa klaaolamaaM Aavao la gaaD^na saaosaayaTInaa bao baMQa maknamaaMqaI caaorI
krola haovaanau tqaa baaopla ivastarmaaM bao tqaa caaMdKoDa ivastarmaaM bao tqaa ihmatnagar Ta]na ivastarmaaM
bao maLI kula¹C GarfaoD caaorInaa gaunhaAao AacarI Aoma kula¹10 gaunhaAaomaaM AajdIna sauQaI
naaSatao¹frtao rhola haovaanau kbaulaat krola Co. sadrI AaraopInaI GainaYz puCprC caalau Co Anao vaQau
gaunhaAao SaaoQaaya tovaI Sakyata jNaa[ rhola Co.
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વટવા પો. ટ. :વટવા પો ટ ફ. .ુ ર.નં.૨૧૩/૧૪ ધી.ઇ.પી.કો.કલમ ૪૫૭. ૩૮૦, ૧૧૪

ુ
જબના

કામના આરોપીઓ (૧)કૌિસકભાઇ રિતલાલભાઇ વસાવા ઉવ-૨૧ રહ- ૨૧ ઇ દરાનગર શાહવાડ ગામ
એમ, ,ટ ટાઇ સ ની સામે અ’વાદ શહર તથા (૨) મેલાભાઇ કા ભાઇ ઠાકો ્
હાઉસમા ક પાઉ ડ મા

શાહવાડ ટ ુ ફકટર

ઉવ-૩૬ રહ-

ી

રો

ુ નાઓક ોય નાકા પાસે અ’વાદ શહર તથા (૩) મહમદ

અશરફ રમ ની શેખ ઉવ-૬૫ રહ- મ.નં.૨ મહર રો હાઉસ ફસલ પાક ની સામે બો બે હોટલની પાસે
દાણીલીમડા અ’વાદ શહર નાઓને

મ કાય

ુ લાઇટ

ે કલરના કોટનની ૨૧૪ પે ટો તથા તથા લેક

કલરના કોટનની ૧૮૮ પટો તથા વાદળ કલરના કોટનની ૧૨ પટો તથા ખાખી કલરના કોટનની ૬૩ પટૉ
મ કોફ કલરના કોટનની ૩૯ પટોની ગણી ુ લ ૫૧૬ પટ ની સાથે એક પટની ક . . ૩૫૦

તથા લેક
લેખે

ુ લે

ુ
દામાલ
સાથે અ ેના સવલ સ

ક . . ૧,૮૦,૬૦૦ ના

કોડના પો.સ.ઇ

ી

ુ
.બી. બડ
યા

નાઓએ તા.૨૧.૭.૧૪ ના કલાક ૧૮.૩૦ વાગે પકડ અટક કર કાયદસરની કાયવાહ કરલ છે હાલમાં તપાસ
ચા ુ છે .

મ હલા પોલીસ ટશન :તાર ખ 19/07/2014 ના સવારના સમયે પોલીસ હાટ 1091 મ હલા હ પ લાઇન
ઉપર
પાડોશી

ુ કાન બહન (નામ બદલેલ છે ) નો ફોન આ યો હતો અને
ુ

ુ કાન બહને જણાવેલ ક માર મારા

ુ
બહન
સાથે પાણી ભરવા બાબતે બોલાચાલી ઝઘડો થયેલ છે તો મને મદદ કરશો. તો પોલીસ

ુ
હાટ 1091 ની ટ મે સમય ચકતા
વાપર ને તરત જ વટવા પોલીસ ટશન િવ તારની PCR વાન થળ પર
મોકલી મદદ પહોચાડ હતી.અને

ુ કાન બહન સાથે અનઈ છનીય ઘટના બનતા અટકાવેલ.

તાર ખ 18/07/2014 ના બપોરના સમયે પોલીસ હાટ 1091 મ હલા હ પ લાઇન
ઉપર ર ટા બહન (નામ બદલેલ છે ) નો ફોન આ યો હતો અને ર ટા બહને જણાવેલ ક તેમના દોઢ વષના
દ કરાને તેના સાસર વાળા લઇ ગયેલા છે અને તેમને માર ને કાઢ

ુ
કલ
છે તો મને મદદ કરશો. તેઓને

સામેવાળા સાથે સામા ય બોલાચાલી ઝઘડો થયેલ છે . તો પોલીસ હાટ 1091 ઉપરની ઓપરટર બાબતની
ગંભીરતાને સમજતા તરત જ રાણીપ પોલીસ ટશન િવ તારની PCR વાન થળ પર મોકલી આપી ર ટા
બહનની મદદ કર બંને વ ચે શાંિત

ૂવક સમાધાન કરાવેલ.
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તાર ખ 18/07/2014 ના રોજ સવાર પોલીસ હાટ 1091 મ હલા હ પ લાઇન ઉપર
ેતા બહન (નામ બદલેલ છે ) નો ફોન આ યો અને જણાવેલ ક મારા કાકા

મકાન બાબતે માર સાથે

ઝઘડો કર છે અને મારા કપડા ફાડ દ ધેલ છે . તેઓની વ ચે બાપદાદાના મકાન માં કોટ કસ ચાલતો હોવા
છતાં સમારકામ કરાવતા હોઈ બોલાચાલી ઝઘડો થયેલ છે મદદ કરશો.

થી પોલીસ હાટ 1091 મ હલા

ુ પોલીસ ટશન િવ તારની PCR વાન થળ પર મોકલીને
હ પ લાઇનની ટ મે નારણ રા

ીિત બહનને

મારતા બચાવી અનઈ છનીય ઘટના બનતા અટકાવેલ..
તાર ખ 17/07/2014 ના રોજ સવાર પોલીસ હાટ 1091 મ હલા હ પ લાઇન ઉપર
િનપા બહન (નામ બદલેલ છે )નો ફોન આ યો અને જણાવેલ ક તેમની બા ુ માં રહતા
પાણી બાબતે ઝઘડો કર છે તો મદદ કરશો.

ુ
િમ
ાબહન સાથે

થી પોલીસ હાટ 1091 મ હલા હ પ લાઇનની ટ મે વેજલ રુ

પોલીસ ટશન િવ તારની PCR વાન થળ પર મોકલી આપી નીપા બહન ને મદદ કર તેમના પાડોશી
ુ
િમ
ા બહન િવ ુ

લે ખત માં અર

આપેલ છે અને િનપા બહન સાથે કોઈ અનઈ છનીય ઘટના બનતા

અટકાવેલ.

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