મર્ડ રનો નાસતો ફરતો આરોપી ઝર્પી પાર્તી સરુ ત શહેર એસ.ઓ.જી.
ુ ામાાં નાસ્તા
સરુ ત શહેર વિસ્તારમાાં વમલ્કત તથા શરીર સાંબધી ગન
ુ ે ટીના તહેિાર
ફરતા આરોપીઓ તેમજ એસ.ઓ.જી. ને લગતી કામગીરી અંગે તથા હોળી ધળ
લગત શહેર વિસ્તારમાાં અવનચ્છનીય બનાિ ન બને તે સારુ શહેર વિસ્તાર પોલીસ કવમશ્નરશ્રી
ુ ના મજ
ુ બ અલગ અલગ ટીમો બનાિી પેટ્રોલીંગમાાં હતા
સતીષ શમાડ સાહેબનાઓની સચ
આજરોજ પોલીસ ઇન્સસ્પેકટર શ્રી આર.આર.ચૌધરી એસ.ઓ.જી સરુ ત
શહેર પો.સ.ઈ. એ.પી.બ્રહ્મભટ્ટ એસ.ઓ.જી તથા પોલીસ માણસોની ટીમ સરુ ત શહેર વિસ્તારમાાં
પેટ્રોલીંગમા હતા દરમ્યાન એસ.ઓ.જી.ના અ.પો.કો પ્રવતક લક્ષમણ તથા અ.પો.કો અશોક નારાયણ
નાઓને અંગત બાતમીદાર મારફતે એિી ચોક્કસ બાતમી હકીકત મળે લ કે લલમ્બાયત પોલીસ
ુ નાાં ગન
ુ ામાાં પકર્િાનો બાકી આરોપી નામે વિકાસસીંગ ઉફે અંકુ રનાઓ હાલમાાં
સ્ટેશનના ખન
લલમ્બાયત ગોવિિંદનગર રે લ્િે ગરનાળા સામે રોર્ની બાજુમાાં ઉભેલ છે . જે બાતમી મળતા તેને
ુ તા તેને પોતાન ુ નામ વિકાસસીંગ ઉફે અંકુ રસીંગ સરુ ે શસીંગ જતે
પકર્ી પાર્ી નામ ઠામ પછ
ુ ઉ.િ.૨૧ ધાંધો.નોકરી. રહે. પ્લોટ નાં. ૪૦, તીરુપતી રો-હાઉસ દે લાર્િા રોર્ ખરિાસા
રાજપત
ુ ગામ:- બાદશાપર
ુ ગામ ત.મછ્લી શહેર જી.જોનપર
ુ ઉતરપ્રદે શનો હોિાન ુ
ર્ીંર્ોલી સરુ ત મળ
ુ પરછ કરતા પોતે તા.૧૯/૨/૨૦૧૭ ના રોજ
જણાિેલ, અને મળે લ બાતમી હકીકત બાબતે પછ
ુ ા પ્લોટ નાં ૧૫૬ ની સામે હાજર હતો તે િખતે
શીિાજી મહારાજની જયતીંના દદિસે મદનપર
ઝગર્ો થતા કાશીનાથ નામના માણસની સાથે બારકુ પાટીલ, સમાધાન ઉફે લાડુ, રાહુલ,
ુ ડિશ
ચન્સરકાાંત ઉફે રિી પાટીલ, સય
ાં ી નાઓનો ઝઘર્ો થયેલ જેમા સમાધાન ઉફે લાડુ એ પોતાની
પાસે ના ચપ્પ ુ કાશીનાથને મારે લ હત.ુ અને સદરી ઈસમ સારિાર દરવમયાન મરણ ગયેલ.
ુ ાના કામે નાસતો ફરતો હોય તેને લલમ્બાયત પોલીસ સ્ટેશન I
આ ગન
૩૩/૨૦૧૭ I.P.C. કલમ ૩૦૭,૩૨૩,૧૪૧,૧૪૭,૧૪૮,૧૪૯,૫૦૪,૫૦૬(૨) તથા જી.પી.એક્ટ કલમ
૧૩૫

ુ બના કામે પકર્િાનો બાકી હોય જેને આજરોજ તા ૧૨/૩/૨૦૧૭ ના રોજ કલાક
મજ

૧૬/૩૦ િાગે પકર્ી પાર્ી અટક કરી કાયદે સર ની કાયડિાહી કરિામા આિેલ છે .

