ક્રાઇમ બ્ાાંચ, સરુ ત શહેર
સરનામુ- ચોક બજાર ફુરજા, ધનરાજ પેટ્રોલ પાંપની
બાજુમાાં, સુરત શહેર
સાંપકક નાંબર-૦૨૬૧–૨૪૩૬૦૨૪
દે શી હાથ બનાવટની પીસ્ટલ તથા જીવતા કાટીઝ સાથે રીઢા આરોપીને ઝડપી પાડતી,
સરુ ત શહેર ક્રાઇમ બ્ાાંચ
પોલીસ કમમશ્નરશ્રી તથા અમધક પોલીસ કમમશ્નરશ્રી ટ્રાફીક એન્ડ ક્રાઇમ તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી
ક્રાઈમ નાઓએ અગામી ચુટણી અનુસધ
ાં ાને કોઈ અમનચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે તકેદારીના ભાગ રૂપે નામચીન
ગુનેગારો તથા હથીયારો સાથે રાખી ફરતા તથા વેચાણ કરતા ઈસમોને ઝડપી પાડવા સુચના કરે લ જે અનુસધ
ાં ાને
મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી ક્રાઇમ તથા પોલીસ ઇન્્પેકટરશ્રી ડી.સી.બી. ના માગકદશકન હેઠળ ક્રાઇમ બ્ાાંચના પો.સ.ઈ.
એમ.એસ. મિવેદી ટીમ સાથે પેટ્રોલીંગમા હતા દરમ્યાન હે.કો. સત્યપાલમસિંહ મહોબતમસિંહ તથા જીગ્નેશભાઈ બાબુભાઈ
નાઓને મળે લ બાતમી હકકકત આધારે લીંબાયત ગોડાદરા જોગાણી માતા ચોક પાસેથી આરોપી ચીરાગ રે વાભાઈ
ુ રહે.
ભરવાડ (મેર) ઉ.વ.૨૩ રહે. મકાન નાં.૧૦૨,૧૦૩, જીગ્નેશનગર, પટેલ નગરની બાજુમાાાાં ગોડાદરા, સરુ ત, મળ
માાંડવાગામ તા.સ્વામીના ગઢડા જી.ભાવનગર નાને દે શી હાથ બનાવટની પપસ્ટલ નાં-૧, તથા જીવતા કાટીઝ નાં-૨,
સાથે ઝડપી પાડી ડી.સી.બી. પો.્ટે. II ગુ.ર.નાં. ૩૧/૨૦૧૯ આમકસ એકટ કલમ ૨૫(૧)(એ) તથા GPA ૧૩૫ મુજબનો
ગુનો રજી્ટર કરી કાયદે સરની કાયકવાહી કરવામાાં આવેલ છે .
મજકુર આરોપીની પુછપરછ કરતા જણાવેલ કે, પોતે સને-૨૦૧૪ થી જમીન તથા મકાનની દલાલીનુ
કામ કાજ કરતો આવેલ દરમ્યાન સાંજય આગ્રા નામના ઈસમે તેની ઉપર ધાંધાકીય અદાવતમા ફાયરીંગ કરે લ ત્યાર
ે ી રાજુ યાદવ તથા તેના મમિો સાથે મારામારી થયેલ જેથી પોતે તેના
બાદ સને-૨૦૧૭ મા તેના મમિ પ્રકાશ પાાંડન
મમિો સાથે મળી રાજુ યાદવ તથા તેના મમિોના ઘરે જઈ મારા મારી કરી, તોડફોડ કરે લ. જેથી મજકુર આરોપીને
પોતાની જાનનો ભય લાગતા પોતે સુભમ બીહારી નામના ઈસમ પાસેથી ૪૫,૦૦૦/- માાં હથીયાર તથા કાટીઝ
ખરીદી પોતાની સેફ્ટી માટે પોતાની પાસે રાખી મુકેલ. જે આજ રોજ પોતાની સાથે લઈ મનકળતા પકડાઈ ગયેલ છે .
મજકુર આરોપી ખોલવડ ગામ ખાતે હારૂનભાઈ તૈબી સરપાંચ પર થયેલ ફાયરીંગ કેશમાાં તથા લીંબાયત પોલીસ
્ટેશન મોડલ ટાઉન મવ્તારમાાં ગોલુ રાજપુત નામાના ઈસમની હત્યાની કોશીષ તથા મારા મારીના ગુનામા પકડાઈ
ચુકેલ છે . જે ગુનાઓની મવગત નીચે મુજબ છે .
(૧) લીંબાયત પો.્ટે. II ગુ.ર.નાં. ૮૮૯/૨૦૧૬ ઈ.પી.કો. કલમ. ૪૨૭,૫૦૪,૫૦૬(૨),૧૧૪ મુજબ (૨) લીંબાયત
પો.્ટે. I ગુ.ર.નાં. ૭૦/૨૦૧૭ ઈ.પી.કો.કલમ.૧૪૩,૧૪૭,૧૪૮,૧૪૯,૩૦૭,૩૨૪,૫૦૩ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ. ૧૩૫
મુજબ (૩) લીંબાયત પો.્ટે. II ગુ.ર.નાં. ૪૫૦/૨૦૧૭ ઈ.પી.કો. કલમ. ૩૨૩,૫૦૪,૫૦૬(૨),૧૧૪ મુજબ (૪)
લીંબાયત પો.્ટે. II ગુ.ર.નાં.૧૯૬૩/૨૦૧૭ ઈ.પી.કો.કલમ.૩૨૩,૪૨૭,૫૦૪,૫૦૩,૧૧૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ ૧૩૫
મુજબ(૫) કામરે જ પો.્ટે. I ગુ.ર.નાં. ૨૩૦/૨૦૧૮ ઈ.પી.કો. કલમ. ૩૦૭,૩૪,૧૨૦(બી),૧૧૪ તથા આમ્સક એક્ટ કલમ.
૨૫(૧-એ),૨૦(૧) મુજબ.
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