જનસંપક અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
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તા.૩૧/૩/૨૦૧૫ મંગળવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૬૩૧/૧૫

વટવા પોલીસ ટશન :(૧) વટવા પોલીસ ટશન ફ ટ
.પી.એકટ કલમ ૧૩૫(૧)

.ુ ર.નં.૭૦/૧૫ ઇપીકો કલમ

ુ
જબના

ુ હાના કામનો આરોપી (૧).જયંતીભાઇ ગોતા

ધંધો.ર . ા.રહ. કોયલી તલાવડ ના છાપરામાં
ુ ગામ લાભા તા.દ કોઇ
ળ

૩૦૨,૩૦૭,૩૨૪,૩૨૩,૨૯૪(ખ),૧૧૪ તથા

ઇબી સબ ટશન પાસે નારોલ વટવા અમદાવાદ શહર

.અમદાવાદ નાને ઉપરોકત

ુ હાના કામે અમોએ તા.૩૦/૦૩/૨૦૧૫ ના

કલાક ૧૭/૧૫ વાગે અટક કર કાયદસરની કાયવાહ કરલ છે અને હાલમાં આ
(૨).વટવા પો. ટ.

.જોગ નંબર ૩૬/૧૫ ટ.ડા

પો.સ.ઇ એ. .ચૌધર નાઓ તથા સાથેના

ુ
નારા
ઉ.વ.૪૨

નંબર ૪૫/૧૫

ુ હાની તપાસ ચા ુ છે .

ુ બના કામના

ી સત ફર યાદ

ટા ્ ના પો.કો. જયેશ ુમાર રામ ભાઇ બ,નં. ૩૦૪૬ તથા

પો.કો.િવજયિસહ પવતિસહ બ.નં.૯૭૮૨ તથા પો.કો.િ ભોવનિસહ પવતિસહ બ.નં.૪૧૬૨ તથા પો.કો.
ુ
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બ.નં.૪૮૫૯ તથા પો.કો.ઉપ િસહ દશરથિસહ બ.નં.૨૦૭૩ તથા પો.કો. હતેષભાઇ
નાગ ભાઇ બ.નં ૪૬ સાથે પો. ટ.િવ તારમાં પે ોલ ગમાં હતા.દર યાન કલાક ૧૬/૪૫ વાગે
પાસે આવતા સાથેના
ઇલીયાસ સી

પો.કો.ઉપ િસહ દશરથિસહ બ.નં.૨૦૭૩નાઓની બાતમી આધાર આરોપી જમીલ

ઉ.વ.૩૪ રહ

લોક નંબર ૭૩/૨૩૨૫ સદભાવના નગર ગર બ આવાસ યોજનાના મકાન

વટવા અમદાવાદ નાનેપોતાની પાસે ુ એવીયેટર
ુ
રાવા
અગર છળ કપડથી મેળવેલા ુ જણાતા

ુટર
નો એ

MEF JF 211G98114710 તે મળ આવેલ એવીયેટર
ક

બીકા ીજ

કર આરોપી જમીલ ઇલીયાસ સી

ઉ.વ.૩૪ રહ

૦૧ એલ ઇ ૬૫૪૫

ુ

ુટર કોઇ આધાર

નનંબર JF21E0142640 તથા
ુટર સીઆરપીસી કલમ ૧૦૨

ચેસીસ નંબર

ુ
જબ
તપાસ અથ

લોક નંબર ૭૩/૨૩૨૫ સદભાવના નગર ગર બ

આવાસ યોજનાના મકાન વટવા અમદાવાદ નાને ૪૧ (૧) ડ

ુ
જબ
પો.સ.ઇ એ. .ચૌધર નાઓએ તા

૩૦.૩.૧૫ ના કલાક ૧૬/૩૦ વાગે અટક કર કાયદસરની કાયવાહ કરલ છે .

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