ુ ામાાં નાસતા
સરુ ત ગ્રામ્ય ઓલપાડ પોલીસ સ્ટેશનમાાં આજથી એક મહિના પિેલા બનેલ રૂ. ૩૧ લાખની લટ
ાંુ ના ગન
ફરતા કુ ખ્યાત આરોપીને ઝડપી પાડતી, સરુ ત શિેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ.
સરુ ત શિેર વિસ્તારમાાં બનેલ બનાિોના નાસતા ફરતા આરોપીઓને શોધી કાઢિા સારૂ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના
ુ ા નાઓને મળે લ
પોલીસ માણસો પેટ્રોલીંગમાાં િતા દરમ્યાન HC િરીવસિંિ વિરસાંગભાઈ તથા HC િરપાલવસિંિ જશભ
બાતમી આધારે સરુ ત ગ્રામ્ય ઓલપાડ પો.સ્ટે. I ગ.ુ ર.નાં-૧૧૩/૨૦૧૯ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૯૪,૩૨૮,૩૨૩,૧૧૪
ુ બના ગન
ુ ાના નાસતા ફરતા આરોપી રાહુલ ઉફે મેક્સી િસમખ
ુ ભાઈ કિાર ઉ.િ-૨૭ રિે-િાલ ૩૦૧, સાાંઈકૃતી
મજ
ુ જકાતનાકા અડાજણ, સરુ ત મળ
ુ રિે-નાનપર
ુ ા માછીિાડ
એપાટટ મેન્ટ સાંતતકુ ારામ સોસા., વિભાગ-૬, પાલનપર
ુ પરછ કરતા આ ગન્ુ િાના મખ્
ુ ય સત્ર
ુ ધાર
મસ્ીદ િાળી ગલી ઘર નાં-૧/૨૪૫૦, સરુ ત િાળાને ઝડપી પાડી પછ
ુ જોગે ન્ર કિાર રિે-નાનપર
ુ ા હિજડિાડ ચાર રસ્તા ખાડીમાાં સરુ ત િાળાએ ઓલપાડ તાલક
ુ ાના કાછોલ
આરોપી વિપલ
ગામની સીમમાાં પોતાની ૧૩ વિિંઘા જમીન ઓછા ભાિે િેચી દે િાના બિાને બાન ુ આપિા માટે નરથાણ શાાંતી
એશીયેટીક ઈન્ટરનેશનલ સ્કુ લના ખેતરાળી િાળા રોડે બોલાિી ફરી.શ્રી તથા સાિેદો બીકેનભાઈ નાઓના ચેિરા
ુ ામાાં િાલ પકડાયેલ આરોપી છે લ્લા એક મહિનાથી
ઉપર સ્રે છાાંટી રૂ. ૩૧ લાખની લટ
ાંુ કરી નાશી ગયેલ. જે ગન
ુ બના ગન્ુ િાઓમાાં પકડાય ચક
ુ ેલ છે .
નાસતો ફરતો િોય તેને પકડી પાડી નીચે મજ
ુ બ (૨) અડાજણ પો.સ્ટે. II
(૧) રાાંદેર પો.સ્ટે. I ગ.ુ ર.નાં. ૭૦/૨૦૧૫ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૬૫, ૩૯૪, ૧૨૦બી, ૧૧૪ મજ
ુ બ (૩) અઠિા પો.સ્ટે. I ગ.ુ ર.નાં-૬૮/૨૦૧૬ ઈ.પી.કો. કલમ ૨૭૯
ગ.ુ ર.નાં-૩૦૪/૨૦૧૬ ઈ.પી.કો. કલમ ૨૭૯ મજ
ુ બ (૪)પારડી પો.સ્ટે. III ગ.ુ ર.નાં-૧૮૭/૨૦૧૭ રોિી. એક્ટ કલમ ૮૫(૧)૩ મજ
ુ બ (૫)અડાજણ પો.સ્ટે. III ગ.ુ ર.નાંમજ
ુ બ (૬)અડાજણ પો.સ્ટે. I ગ.ુ ર.નાં-૮૬/૨૦૧૮ ઈ.પી.કો. કલમ ૧૪૩.
૩૧૩/૨૦૧૭ રોિી. એક્ટ કલમ ૮૫(૧)૩ મજ
ુ બ (૭)અડાજણ પો.સ્ટે. I ગ.ુ ર.નાં-૮૭/૨૦૧૮ ઈ.પી.કો.
૧૪૪. ૧૪૭.૧૪૮.૧૪૯.૩૦૭.૩૨૪.૩૨૫.૩૩૭,૪૨૭ મજ
ુ બ (૮)ઉમરા પો.સ્ટે. I ગ.ુ ર.નાં-૨૮૬/૨૦૧૮ ઈ.પી.કો. કલમ ૧૧૫, ૧૨૦બી મજ
ુ બ
કલમ ૧૪૩.૧૪૭.૧૪૯૩૨૩ મજ
(૯)ચોકબજાર પો.સ્ટે. I ગ.ુ ર.નાં-૧૨૯/૨૦૧૯ ઈ.પી.કો. કલમ ૧૪૩.૧૪૪.૩૨૩.૩૪૧.૪૨૭.૫૦૪, ૫૦૬(૨), ૧૨૦બી
ુ બ.
મજ

