જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટેલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૦૭/૦૬/૨૦૧૮ ગરૂુ વાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ તરફથી ર્રવાિાં
આવેલ પ્રશંસનીય/નોંધપાત્ર ર્ાિગીરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૬૯/૧૮

ુ નંગ-૦૨ સાથે એર્
ગે રર્ાયદે સરની દે શી બનાવટની પીસ્ટલ નંગ-૧ તથા ર્ારતસ
ઇસિને પર્ડી પાડતી એસ.ઓ.જી. ક્રાઇિ બ્રાન્ચ અિદાવાદ શહેર
સંયક્ુ ત પોલીસ ર્મિશનર શ્રી ક્રાઇિ બ્રાન્ચ અિદાવાદ તથા નાયબ પોલીસ
ર્મિશનર શ્રી ક્રાઇિ બ્રાન્ચ અિદાવાદ શહેર તથા િદદનીશ પોલીસ ર્િીશનર શ્રી
એસ.ઓ.જી.ક્રાઇિ બ્રાન્ચ અિદાવાદ તથા પોલીસ ઇન્સ્પેર્ટરશ્રી એસ.ઓ.જી.ક્રાઇિ બ્રાન્ચ
ુ ાઓ શોધી ર્ાઢવા તેિજ
અિદાવાદ શહેર નાઓએ શહેરિાં ગે રર્ાયદે સર હમથયારના ગન
ુ ના ર્રે લ. જે અનસ
ુ ધ
એસ.ઓ.જી.ના હેડને લગતી ર્ાિગીરી ર્રવા સારં ુ સચ
ં ાને પોલીસ
ઇન્સ્પેર્ટરશ્રી એસ.ઓ.જી. ના િાગક દશકન હેઠળ એસ.ઓ.જી. ના અમધર્ારીશ્રીઓ ટીિ સાથે
પેટ્રોલીંગિાં હતા. દરમ્યાન ફરતા ફરતા અિદાવાદ શહેર ઉજાલા સર્ક લ જાહેર રોડ ઉપર આવતાં
ુ ાઇ નાઓની સંયર્
ુ ત બાતિી
સાથેના હે.ર્ો.ફીરોઝખાન નસરુદીન તથા પો.ર્ો.ચેતનકુ િાર રામભ
હર્ીર્ત આધારે વોચ ર્રી રમવરાજ ઉફે રમવ ગભરુ ભાઇ ધાધલ (ર્ાઠી) ઉવ.૨૦ ધંધો:ખેતીર્ાિ
ુ ા નગર સોસાયટી ચોટીલા,તા-ચોટીલા,જી-સરુ ે ન્રનગર વાળાને ઝડપી લેવાિાં આવેલ.
રહે, ચામડ
ુ નંગ–૨ ર્ી.રૂ.૨૦૦/- તથા
જેની અંગઝડતીિાંથી પીસ્ટલ નંગ-૧ કર્.રૂ.૫,૦૦૦/- તથા ર્ારતસ
સ્વીફ્ટ ગાડી ર્ી.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- નો મદ્દુ ાિાલ િળી આવેલ. જેથી સદરહું આરોપીને અટર્ ર્રી
ુ બ ધોરણસરની ર્ાયકવાહી ર્રી વધ ુ તપાસ હાથ ધરે લ છે . સદર
તેના મવરુધ્ધિાં હમથયારધારા મજ
આરોપી અગાઉ (૧) ચોટીલા પો.સ્ટે .ફ.ગ.ુ ર.નં.૧૫/૧૮ ઇપીર્ો ર્લિ ૩૦૭, ૧૨૦(બી), ૧૧૪ તથા
આિક એક્ટ ૨૫(૧-બી)એ તથા (૨) સરુ ે ન્રનગર બાિણબોર પો.સ્ટે .સે.ગ.ુ ર.નં.૩૦૩૬/૧૭ ઇપીર્ો
૩૨૩, ૫૦૪, ૫૦૬(૨) મવગે રે (૩) જસદણ પો.સ્ટે .ફ.ગ.ુ ર.નં.૬૯/૧૫ ઇપીર્ો ર્લિ ૧૪૩, ૫૦૪,
૫૦૬(૨), આિક એક્ટ ૨૫(૧)એ તથા જીપી એક્ટ ૧૩૫ (૧) તેિજ ચોટીલા પોલીસ સ્ટેશનિાં
ુ ાઓિાં પર્ડાયેલ છે .
બીજા િારાિારીના ગન

1

રાિોલ પોલીસ સ્ટેશન :-

ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન :-
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સરુ ક્ષા સેત ુ રથ :
“ઓઢવ” પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમાાં સુરક્ષા સેત ુ રથનુ ાં આયોજન કરી, “ઓઢવ” પોલીસ
સ્ટેશન વવસ્તારમાાં નાગરીકોને સુરક્ષા બાબતે માગગદશગન આપવામાાં આવ્યુ હતુ.

નાયબ પોલીસ કવમશનર,
કાંટ્રોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કવમશનર વતી.
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