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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

ુ વાર
તા.૨૭/૦૨/૨૦૧૯ બધ
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ તરફથી ર્રવાિાં
આવેલ પ્રશંસનીય/નોંધપાત્ર ર્ાિગીરી :-

સિાચાર યાદી નં.૩૭૬/૧૯

ુ સાથે િળી આવતા આરોપીને ઝડપી પાડતી અિદાવાદ શહેર
દે શી મપસ્ટલ તથા જીવતા ર્ારતસ
ક્રાઈિ બ્રાન્ચ અિદાવાદ શહેર
અમદાવાદ શહેર વવસ્તારમાાં કાયદો વ્યવસ્થા જળવાઇ રહે તેમજ વમલકત સબાંધી
ગુન્હાઓ શોધી કાઢવા તથા અટકાવવા સારૂ તથા અનડીટેક્ટ લુટાં ના ગુન્હાઓ શોધી કાઢવા સારુ સાંયક્ુ ત
પોલીસ કવમશ્નર શ્રી, જે.આર. મોથલીયા સાહેબ તથા નાયબ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી દીપન ભદ્રન સાહેબ
નાઓએ આપેલ સુચના અનુસાર મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી બી.વી.ગોહહલ સાહેબ નાઓના માગગદશગન
હેઠળ એન્ટી પ્રોપટી સ્ક્વોડના પોલીસ ઇન્સ. શ્રી એન.આર.બ્રહ્મભટ્ટ તથા પોલીસ સબ ઈન્સપેક્ટર શ્રી
બી.એચ.કોરોટ નાઓ સ્ટાફના માણસો સાથે અમદાવાદ શહેર વવસ્તારમાાં પેટ્રોલીંગમાાં હતા દરમ્યાન મળે લ
બાતમી હકીકત આધારે ગાાંધી બ્રીજ નીચે રીવરફ્રન્ટ જાહેર રોડ ઉપર થી આરોપી જાકીરહસ
ુ ૈન અબ્દુલકાદર
શેખ ઉ.વ.૩૭ રહે. ડુગ
ાં ળીવાડ, શાહપુર મીલ કમ્પાઉન્ડ, શાહપુર, અમદાવાદ શહેર નાને પકડી તેની
પાસેથી દે શી તમાંચો નાંગ-૧ હક.રૂ. ૧૫૦૦/- તથા નાની સાઈઝના કારતુસ નાંગ – ૩ હક.રૂ. ૩૦૦/- તથા
મોટી સાઈઝનો કારતુસ નાંગ ૧ હક.રૂ. ૧૦૦/- તથા વપસ્તલ રાખવાનુ પાઉચ હક.રૂ. ૦૦/૦૦ મળી કુલ
હક.રૂ. ૧૯૦૦/- નો મુદામાલ તપાસ અથે કબજે કરવામાાં આવેલ છે .
આ કામે પકડાયેલ આરોપી પાસેથી મળી આવેલ ગેરકાયદે સર હવથયાર તથા કારતુસો
બાબતે પુછપરછ કરતા હકીકત જાણવા મળે લ કે સને ૨૦૧૩ માાં પોતાના વમત્રો સાથે ટ્રેનમા બેસી અજમેર
જતા હતા તે વખતે મહેસાણા પહોંચતા ટ્રેનના ડબ્બામાાં બેસેલ અન્ય ઈસમોને અંદરો અંદર ઝઘડો તકરાર
થયેલ જેમાના એક ઈસમે તેની પાસેના હવથયાર વડે સામાવાળાને ફાયરીંગ કરી ઈજા પહોંચાડી પોતાની
બેગ ભુલીને ભાગી ગયેલ જે બેગમાાંથી આ કામના પકડાયેલ આરોપીને આ હવથયાર તથા કારતુસો મળી
આવેલ જે તેણે પોતાની પાસે રાખી આજદીન સુધી બદઈરાદાથી છુપાવી રાખેલ હતા,
ઉપરોક્ત સબાંધે મહેસાણા ખાતે તપાસ કરતા મહેસાણા રે લ્વે પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર.નાં.
૧૮/૨૦૧૩ ધી ઈ.પી.કો. કલમ ૩૦૭,૩૫૪,૫૦૪,૧૧૪ તથા આમ્સગ એક્ટ કલમ ૨૫(૧)(૨) મુજબ ગુન્હો
રજીસ્ટર થયેલ છે .
આ કામના આરોપીના ગુન્હાહહત ઈતીહાસ બાબતે તેમજ મળી આવેલ હવથયાર બાબતે
ઉંડાણપુવગક તપાસ હાથ ધરી આગળની વધુ તપાસ પો.સ.ઈ. શ્રી બી.એચ.કોરોટનાઓ ચલાવી રહેલ છે .
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નાયબ પોલીસ કવમશનર,
કાંટ્રોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કવમશનર વતી.
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