જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૧૯/૦૪/૨૦૧૭

ધ
ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામાં
આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૮૧૮/૧૭
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વટવા પોલીસ ટશનઃ(૧)
૮૧

વટવા પોલીસ ટશન

ોહ . .ુ ર.નં.-૫૨૩૨/૧૭ ઘી

ોહ એકટની કલમ-૬૫ઇ, ૧૧૬(બી),

જ
ુ બના કામે હ કકત એવી છે ક, ગઇ કાલ તા.૧૮/૪/૧૭ સાંજના ૬/૦૦ વા યાના અરસામાં અમો

તથા સવલ સ કવોડના પો.કો દવે િસહ વે ભ
ુ ા બ.નં-૨૩૧૫ તથા પો.કો ઉપે િસહ દશરથિસહ બ.નં૨૦૭૩, પો.કો િવ

ભ
ુ ાઇ બા ભ
ુ ાઇ બ.નં-૨૫૫, પો.કો હતેષભાઇ નાગ ભાઇ બ.નં-૦૪૬ તથા પો.કો

િવનોદભાઇ સધાભાઇ બ.નં-૮૪૬૪ નાઓએ ર તેના પો. ટ િવ તારમાં પે ોલ ગમાં હતા દર યાન ફરતા
ફરતા સાંજના ૬/૧૫ વાગે નારોલ સકલ ખાતે પહ ચતા સાથેના પો.કો ઉપે િસહ દશરથિસહ નાઓને
બાતમી હ ક ત મળે લ ક, એક સફદ કલરની ડ ટન ફોર
નો છે તેનો ચાલક તેના કબ ની કારમાં કટલોક
થઇ િવશાલા તરફ જવાનો છે તેવી હ ક તની

હલર ગાડ

નો ટ .સી. નં- . .૧.ટ .સી-૦૭૨૩

લીશ દા નો જ થો લઇ નારોલ સકલ થઇ શા ી ીજ
ણ કરતાં ર તે જતા બે પંચના માણસોને બોલાવી પંચો

તથા ટાફના માણસોની સાથે ખાનગી ગાડ માં ઉપરોકત ડ ટન ફોર

હલ ગાડ ની વોચમાં િવ સમ હોટલ

પાસે ઉભા રહલા આ દર યાન નારોલ સકલ તરફથી ઉપરોકત નંબર વણનવાળ ગાડ આવતી જણાતા
પંચોને ુ રથી ઓળખી બતાવી ગાડ ન ક આવતા તથા ટાફના માણસોએ ગાડ ને રોકવાનો ઇશારો કરતા
ગાડ રોકાય ગયેલી

ના

ાઇવરને રોડની સાઇડ લેવડાવી ગાડ ના

ાઇવર

ુશાલ હસ ખ
ુ ભાઇ વસાણી

ઉ.વ.૨૮ (રહ. ાંિતનગર િવભાગ-૨ વટવા રોડ ઇસન ુર) ની હાજર માં ગાડ ચેક કરતાં ગાડ માંથી
ુદ

ુદ

ાંડનો પર ાંતનો ઇ લીશ દા ુ ુલ પેટ નંગ-૧૩ (બોટલ નંગ-૧૬૮) ક . .૮૩,૫૦૦/- મોબાઇલ ફોન

ક . .૫૦૦/- તથા એક ડ ટન ગાડ ક , .૫,૦૦,૦૦૦/-એમ મળ

ુ લે . ૫,૮૪,૦૦૦/- નો

દ
ુ ામાલની

સાથે વગર પાસ પરમીટ મળ આવી પકડાઇ જતાં આરોપીને કલાક-૨૧/૦૦ વાગે પકડ તેના િવ ુ ધમાં
કાયદસરની કાયવાહ કર આગળની વ ુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવેલ છે .

(૨)

વટવા પોલીસ

૧૧૬(બી), ૮૧

ટશન

ોહ . .ુ ર.નં.-૫૨૩૧/૧૭ ઘી

ોહ એકટની કલમ-૬૫ઇ,

ુજબના કામે હ કકત એવી છે ક ગઇ કાલ તા.૧૮/૪/૧૭ બપોરના ૪/૦૦ વા યાના

મ
ુ ાર

અમો તથા સવલ સ કવોડના પો.કો દવે િસહ વે ુભા બ.નં-૨૩૧૫ તથા પો.કો ઉપે િસહ દશરથિસહ
બ.નં-૨૦૭૩, પો.કો િવ

ભ
ુ ાઇ બા ભ
ુ ાઇ બ.નં-૨૫૫, પો.કો હતેષભાઇ નાગ ભાઇ બ.નં-૦૪૬ તથા પો.કો

િવનોદભાઇ સધાભાઇ બ.નં-૮૪૬૪ નાઓ એ ર તેના પો. ટ િવ તારમાં પે ોલ ગમાં હતા દર યાન ફરતા
ફરતા બપોરના ૪/૦૦ વાગે નારોલ પો.ચોક ખાતે પહ ચતા સાથેના પો.કો િવ
બાતમી હ ક ત મળે લ ક, તીથ-૧,

ભ
ુ ાઇ બા ભ
ુ ાઇ નાઓને

ીરામ રસીડ સી પાસે, કણાવતી ચોક-૨ ની બા ુ માં નારોલ, વટવા,

ખાતે રહતો

ુનમ ઉફ ભા ુ તારાચંદ ગોયલના ઘરમાં કટલોક ઇ લ શ દા ુ નો જ થો તેના ઘરમાં રાખી

કુ લ છે

ુ બની બાતમી હક કતથી સાથેના પો.કોએ અમોને માહ તગાર કરતાં સદર જ યાએ બે

પંચોના માણસો સાથે જઇ રઇડ કરતાં સદર ના મકાનમાંથી પર ાંિતય િવદશી દા ુ ની બોટલ નંગ-૧૨
કમત

.૬૦૦૦/- તથા હવડસ ૫૦૦૦ શીલબંધ બયર ટ ન નંગ-૨૫ ક. ુ .૨૫૦૦/- તથા એક ZIOX

કંપનીનો મોબાઇલ ફોન ક. ુ .૫૦૦/-મળ
આવતાં તપાસ અથ કબ

ુ લે ક. ુ .૯,૦૦૦/-નો

ુ ામાલ સાથે વગર પાસ પરમીટ મળ

કર સદર આરોપીને તા-૧૮/૪/૧૭ ના સાંજના ૫/૩૦ વાગે પકડ અટક કર

તેના િવ ુ ધમાં કાયદસરની કાયવાહ કર આગળની વ ુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવેલ છે.

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