જનસંપક અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ટલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦,૨૫૬૩૦૩૦૦,૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૪/૩/૨૦૧૫ મંગળવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૮૨/૧૫

વટવા પો. ટ. :(૧) વટવા પો. ટ.

ોહ ૫૧૦૬ નં.ર. .ુ /૧૫

ચૌધર નાઓ તથા અમો તથા સાથેના હકો

ોહ કલમ ૬૬બી,૬૫ઈ,૮૧,એફ

ટાફના ૯૬૪૧ તથા પોકો

ી સ .ત.

ય
ુ કાંત ભીખાભાઇ બ. .ઇ એ.સ.ફર યાદ પો.નં. ૮૧૯૪ તથા

જયેશ ુ માર રામ ભાઇ બતથા ૮૩૧૧ તથા પોકો અ
તથા બી

જ
ુ બ ના કામના

ુ લ વાહ દખાન અમીરઉ લાખાન બનં ૩૦૪૬ નં.

કુ શભાઇ હ રાભાઇ બનં ૮૯૭૯ પોકો રા વિસહ મગન

માણસો નાઓ સાથે પોલીસ ટશન િવ તારમાં

ોહ બીશનની

બનં

િુ ત અટકાવવા અને કશો શોધ◌ી કાઢવા

માટ પે ોલીગમાં હતા દર યાન ફરતા ફરતા કલાક ૧૩વાગે વટવા ગામ દવી માતાના મંદ ર પાસે ૦૦/
આવતા અમોને ખાનગી બાતમી હક ત મળે લ ક માટ ખાણના છાપરામાં રહતી ગાય ીબેન
ન
ુ ારા અને ગર બેન રમણભાઇ
કર છે અને હાલમાં

ર
ુ શભાઇ

ુનારા નાઓ પોતે પોતાના રહણાંક મકાનમાં દશી દા ુ ગ◌ાળ વેચાણ

ુિત ચા ુ છે

થી સદર જ યા

ુ કો ને સાથે રાખી રડ કરતા આરોપી બેન.પો.

રહ માટ ખાણ ના છાપરા ધનલ મી સોસાયટ પાસે ૨૯
રહ મોટો ચ ૬૧ ગર બેન રમણભાઇ

ગ
ુ ા

ર
ુ શભાઇ

ુનારા ઉવ @ ગાય ીબેન(૧)

ુનારા ઉવ.(૨) વટવા ગામ પાસે અવાદ તથા◌ુનારાવાસ વટવા

ગામ અવાદ શહર નાઓ બ ે પોતે પોતાના કબ ના રહણાંક મકાનમાં વગર પાસ પરમીટ દશી દા ુ ૩૧૫
લીટર ક ુ ૬૩૦૦રાખી મળ આવતા તા ૦૦/૨૪૦૦ લીટર

ુ ૧૨૦૦ તેમજ દા ુ ગાળવાનો વોશ ૦૦/.

૨૩વાગે ઉપરો બ ે આરોપીબેન ને નજરકદ રાખી લઇ ઉપરોકત નંબરથી કાયદસરની કાયવાહ કરલ છે .
. હાલમાં તપાસ ચા ુ છે
.(૨) વટવા પોલીસ ટશન ફ૪૫ નં.ર. .ુ /૧૫ ઈપીકો કલમ ૩૦૨ તથા
૩૨-ઓ રામ કસન ઉફ રામ કશનભગત

પીએ ટ ૧૩૫ જ
ુ બ ના

(૧)

ુ શવાહા ઉવ/મદનિસહ ઉફ મદનભગત સ.(૧) કામના આરોપી

રહ- ૧૪, હર ઓમ પાક અનમોલ િવહાર પાસે એસએલ..એમરોડ વટવા અ .’વાદ નાને સીનીપોલીસ .
વાગે પકડ અટક કર

૦૦/૨૨ ના કલાક ૧૫.૦૩.૨૩.સરવૈયા સાહબ નાઓએ તા.એચ.ઇ પે ટર

ી

કાયદસરની કાયવાહ કરલ છે . હાલમાં તપાસ ચા ુ છે .

(ઇ.ચા.)નાયબ પોલીસ કિમશનર,
કં ોલ મ, અ’વાદ શહર.
પોલીસ કિમશનર વતી.
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