ુ ાનને ઝડપી પાડતી, ક્રાઈમ બ્ાંચ
લોડેડ દે શી તમંચા સાથે પરપ્રાન્તીય યવ
આગામી સ્વતંત્ર દિવસ અન્વયે સુરત શહેર વવસ્તારમાં કાયિો અને વ્યવસ્થા જળવાય રહે અને
ુ ર તેમજ શહેર વવસ્તારમાં બનતા ગંભીર પ્રકારના ગુનાઓ અટકાવવા સારૂ
કોઈ અવનચ્છવનય બનાવ ન બને તે હેતસ
ક્રાઈમ બ્ાંચના અવિકારી/પોલીસ માણસો જુિી જુિી ટીમો બનાવી સુરત શહેર વવસ્તારમાં પેટ્રોલીંગમાં હતી િરમ્યાન હે.કો.
હરપાલવસિંહ જશુભા તથા હે.કો.હરીવસિંહ વવરસંગભાઈ નાઓને મળે લ બાતમી આિારે પો.સ.ઈ.શ્રી.સી.એચ.પનારા સદહતની
ટીમે અમરોલી શ્રીરામ ચોક પાસેથી આરોપી વશવમ ઉર્ફે બાબા S/O ઉમાશંકર પાંડે ઉ.વ.૨૧ રહે-અમરોલી આવાસ બબલ્ડીંગ
નંબર-૩૭૭ રૂમ નંબર-બી/૧૭, સુરત મુળ રહે-ગામ-મ્હોલી,થાના-કોરાવ જી-અલ્હાબાિ ઉત્તરપ્રિે શ નાઓને એક લોડેડ િે શી
તમંચા સાથે ઝડપી પાડી કાયિે સરની કાયયવાહી કરે લ છે .
મજકુર આરોપીની પુછપરછમાં તેનો એક વમત્ર અજય ઉર્ફે રાહલ
ુ ઉર્ફે જટા નામનો ઈસમ જે
અગાઉ કોસાડ આવાસમાં રહેતો તેનો એક હવનસીંગ રાજપુત નામના ઈસમ સાથે કોઈક કારણસર ઝઘડો તથા તેના
માથામાં તલવારનો ઘા મારી આ અજય ઉર્ફે રાહુલ ઉરે જટાએ ગંભીર ઈજા પહોચાડતા મજકુર અજય ઉર્ફય રાહલ
ુ ઉર્ફય જટા
વવરૂધ્િ અમરોલી પો.સ્ટે. I ગુ.ર.નં.૧૬/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૦૭,૩૨૩,૩૨૪,૧૧૪, મુજબનો ગુનો િાખલ થતા આ
અજય ઉર્ફય બાબા પાંડે પાસે આવી આ તમંચો વેચાતો રાખી લેવાની વાત કરતા હાલના આરોપીએ ના પાડતા હમણા આ
તમંચો અને કાટીઝ રૂ.૩૦૦૦/- માં ગીરવી રાખી મને પૈસા આપ હુ ં થોડા સમયમાં સુરત આવી રૂપીયા પરત આપી તમંચો
લઇ જઇશ તેમ વાત કરતા હાલના આરોપીઓએ પોતાની પાસે તમંચો રાખી લીિેલ હતો અને તેનો વમત્ર અજય ઉર્ફય રાહુલ
ઉર્ફે જટા આજદિન સુિી પરત આવેલ ન હોય અને હાલમાં પકડાયેલ આરોપીની પૈસાની જરૂર પડતા તે આ તમંચો વેચાણ
કરવા નીકળે લો આ વખતે મળે લ બાતમી આિારે તેને ઝડપી પાડેલ છે .
હાલનો પક્ડાયેલ આરોપી અમરોલી પો.સ્ટે. I ગુ.ર.નં. ૧૦૪/૨૦૧૭ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૦૭, ૩૩૭,
૩૩૩, ૧૮૬, ૧૪૩, ૧૪૭, ૧૪૮, ૧૪૯, ૩૪ તથા જી.પી.એકટ કલમ તેમજ ગુજરાત નશાબંિી સુિારા વટહુકમ ૨૦૧૬ ની
કલમ ૧૨૦(૨) મુજબના તેમજ પ્રોહીબેશન ગુનાઓમાં અમરોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં પકડાયેલ છે .

