
પે્રસનોટ 
૩૧ ડીસેમ્ફય ૨૦૧૯ ના યાત્રીના ફનેર ખનુના ગબંીય ગનુ્હાના મખુ્મ 
આયોી સહીત તભાભ આયોીઓને કડી ાડતી ભેઘાણીનગય ોરીસ 
                              ભેઘાણીનગય ોરીસ સ્ટેળન પ.ગ.ુય.ન-ં૧/૨૦૨૦ ધી ઇીકો કરભ ૩૦૨, 
૩૨૩,૨૯૪(ખ),૧૧૪,૧૨૦(ફી) તથા જી.ી. એક્ટ કરભ ૧૩૫(૧) મજુફના કાભના પયીમાદીના બાઇની સાથે 
અગાઉ થમેર ઝઘડાની અદાલત યાખી ગઇ તા,૩૧/૧૨/૧૯ ના યાત્રીના કરાક ૨૨/૧૫ લાગ્માના સભુાયે આ 
કાભના આયોીઓએ પયીશ્રી ના સગા બાઇ સાથે ફોરાચારી ઝગડો તકયાય કયી નીચે જણંાલેર 
આયોીઓએ બેગા ભી એકફીજાની ભદદગાયી કયી પયીમાદીના બાઇ નાભે ભયણ જનાય ાયસ 
કૈરાળકુભાય જાતે કઠેયીમા ઉ.લ.૨૨ યહ.ેગણેળ ચચક્કીની ાસે ગગંાનગય ગરુુક્રુાનગય ાસે બાગગલ યોડ 
ભેઘાણીનગય નાને ગનુાહીત કાલતરુ યચી આયોીઓએ ચફબત્સ ગાો ફોરી ખજંય,ગપુ્તી, જેલા તીક્ષ્ણ 
હથથમાય લડે ઘા ભાયી ભોતને ઘાટ ઉતાયી ગનુો કયી નાસી ગમેર હોમ જેઓને કડી ાડલા સારૂ ોરીસ 
કથભશ્નયશ્રી અભદાલાદ ળહયે તથા અથધક ોરીસ ્કથભશ્નયશ્રી સેકટય-૨ તથા નામફ ોરીસ ્કથભશ્નયશ્રી ઝોન-
૪ તથા ભદદનીળ ોરીસ કથભશ્નયશ્રી “જી” ડડલીઝન નાઓના ભાગગદળન હઠે સીનીમય ોરીસ ઇન્સેક્ટય 
ડી.જે.ચડુાસભા નાઓની સચુના હઠે સલેરન્સ સ્કોડના ો.સ.ઇ. આય.ડી.જાડેજા તથા પ્રો.ો.સ.ઇ. 
લી.એ.હયકટ તથા ભ.સ.ઇ ડદનેળકુભાય ભીઠારાર ફ.ન.૭૬૧૧, પ્રો.ભ.સ.ઇ.ડદગ્ગ્લજમથસિંહ બાયતથસિંહ ફ.ન.ં 
તથા ો.કો.ચેતનથસિંહ યાજેન્રથસિંહ ફ.ન.ં૮૪૬૭ તથા એર.આય.અરુણથસિંહ મળારથસિંહ ફ.ન.ં૪૨૪૭ તથા 
એર.આય. ડકયણથસહ ગોારથસહ ફ.ન.૧૨૪૩ તથા હ.ેકો. ફટુકબાઇ ભાતભબાઇ ફ.ન.ં૯૭૦૭ હ.ેકો. 
થનરેળબાઇ કાથંતરાર ફ.ન.ં૪૪૩૬ નાઓની ભદદથી આયોીઓને આજયોજ કડી ાડી કામદેસય કામગલાહી 
કયેર છે. તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૦ 
આરોપીઓન ું નામ સરનામ   
(૧) અજમ જળલતંબાઇ ઉપે જશબુાઇ બ્રહ્મબટ્ટ યહ.ેકડી પડી સૈજપયુ ટાલય નયોડા અભદાલાદ ળહયે    
(૨) થલજમ જળલતંબાઇ ઉપે જશબુાઇ બ્રહ્મબટ્ટ યહ.ેકડી પડી સૈજપયુ ટાલય નયોડા અભદાલાદ ળહયે   
(૩) યથલ યજનીબાઇ નાઇ યહ.ેભાતળૃગ્ક્ત સોસામટી સેલ્સ ઇન્ડીમાની સાભે ફાપનુગય અ’લાદ ળહયે 
(૪) અરુણ ઉપે કાચંો ડદનેળબાઇ પ્રજાથત યહ.ેભ.ન.ંસી/૨૯ ગામત્રી સોસામટી સૈજપયુ ફોઘા નયોડા      
     અભદાલાદ ળહયે  
(૫) અથનરકુભાય ઉપે કાલ ુછફીયાભ ગગગ યહ.ેગામત્રી સોસા. એક્સેરન્ટ સ્કુર ાસે, કુફેયનગય,  

 

ભેઘાણીનગય ોરીસ સ્ટેળન અભદાલાદ ળહયે 

ફોન નંબર  ૦૭૯૨૫૬૨૧૫૫૫ 
ફેકસ નંબર  ૦૭૯-૨૨૬૮૦૪૦૮ 
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     સૈજપયુ, અભદાલાદ ળહયે  
(૬) ડદરીકુભાય થલઠ્ઠરબાઇ બ્રહ્મબટ્ટ(ફાયોટ) યહ.ેયસાણા કાસંાડ યસાણા  
    ગાભ યેલ્લે ક્રોથસિંગ ાણીની ટાકંી નીચે ળાતંીનગય યસાણા સયુત  
કામગીરી કરનાર અધિકારીશ્રી/કમમચારી  
(૧)સલેરન્સ ો.સ.ઇ.આય.ડી.જાડેજા (૨)પ્રો.ો.સ.ઇ.લી.એ.હયકટ (૩)ભ.સ.ઇ ડદનેળકુભાય ભીઠારાર 
ફ.ન.૭૬૧૧(૩)પ્રો.ભ.સ.ઇ.ડદગ્ગ્લજમથસિંહ બાયતથસિંહ (૪)હ.ેકો. ફટુકબાઇ ભાતભબાઇ ફ.ન.ં૯૭૦૭ (૫) હ.ેકો. 
થનરેળબાઇ કાથંતરાર ફ.ન.ં૪૪૩ (૬)ો.કો.ચેતનથસિંહ યાજેન્રથસિંહ ફ.ન.ં૮૪૬૭ (૭) એર.આય.અરુણથસિંહ 
મળારથસિંહ ફ.ન.ં૪૨૪૭ (૮)એર.આય. ડકયણથસહ ગોારથસહ ફ.ન.૧૨૪૩  
આરોપીઓના ફોટા 

 
   

 


