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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૦૧/૧૧/૨૦૧૮ ગરૂુ વાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ તરફથી ર્રવાિાં
આવેલ પ્રશંસનીય/નોંધપાત્ર ર્ાિગીરી :-

સિાચાર યાદી નં.૨૧૩૪/૧૮

મનર્ોલ પોલીસ સ્ટેશન :

1

સોલા હાઇર્ોટક પોલીસ સ્ટેશન :

2

કૃષ્ણનગર ખાતેથી દોઢ ર્રોડ રૂમપયા ભરે લ એ.ટી.એિ ની ર્ેશ વાન ની ચોરી ર્રી
ુ ર્રી વડોદરા જેલિાં આજીવન ર્ેદની સજા
સાથેના સાગરરત ન ુ બોટાદ ખાતે ખન
ભોગવતો અને પેરોલ ફલો જમ્પ થયેલ કુ ખ્યાત આરોપી ને ઇંગ્લીશ દારુની ની
પેટી નંગ-૨૩ િળી કુ લ્લે રર્િં.રૂ.૫,૯૭,૨૫૦/- ના મદ્દુ ાિાલ સાથે ઝડપી પાડતી
અિદાવાદ શહેર ક્રાઇિ બાન્ચ,
અમદાવાદ શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચનાાં ખાસ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી જે.કે.ભટ્ટ તથા નાયબ
પોલીસ કમમશ્નરશ્રી દીપન ભદ્રન તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ભગિરથમસિંહ િોહહલ નાઓએ
અમદાવાદ શહેરમાાં આિામી હદવાળી તહેવાર અનુસધ
ાં ાને પેરોલ ફલો જમ્પ તથા નાસતા ફરતા
આરોપીઓ તથા દારુ- જુિાર ની અસામાજીક પ્રવ ૃમત કરતા ઇસમો શોધી કાઢવા સારુ ક્રાઇમ બ્રાાંચના
અમધકારીઓને સુચના આપેલ. જે અનુસધાને ક્રાઇમ બ્રાાંચના એન્ટી ઓિેનાઇઝડ સ્કોડના પોલીસ સબ
ઇન્સ્પેકટર એસ.જે.જાડેજા તથા શ્રી એસ.બી.દે સાઇ તથા શ્રી આઇ.એસ.રબારી નાઓ સ્ટાફનાાં માણસો સાથે
પેટ્રોલીંિમા હતા આ દરમ્યાન બાતમી હકીકત આધારે પેરોલ ફલો જમ્પ આરોપી રફીક ઉફે મુડાં યો ઉફે
મુન્નો S/O જાનમહમદ જાતે સમા (મુસ્લીમ) ઉવ.૩૩ હાલ રહે. અટલ એપાટટ મેન્ટ એલ.આઇ.જી-૧૩ બ્લોક
નાં.૧૧ મ.નાં. ૩૦૬, ડેસ્ટીની ચાર રસ્તા, રસપાન પાટી પ્લોટ પાસે, ડી-માટટ રોડ, મનકોલ, અમદાવાદ શહેર
મુળવતન િામ સ્વામીના િઢડા, સાંધી ચોક તા.િઢડા જી.બોટાદ

નાને તા.૨૯/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ

મનકોલ મા આવેલ અટલ એપાટટ મેન્ટમા તેના રહેણાાંક મકાનમાાંથી ઝડપી લઇ તેના મકાનમાાંથી મળી
આવેલ ભારતીય બનાવટનો મવદે શી દારુની બોટલ નાંિ-૨૭૫ હકિં.રૂ. ૯૬,૨૫૦/- તથા સેમ્પલ બોટ્લ
નાંિ-૧ હક રૂ.૦૦/૦૦ તથા મો.ફોન નાંિ-૨ હકિં.રૂ.૧૦૦૦/- તથા અશોક લેલન્ડ િાડી હકિં.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/મળી તમામ ની કુલ્લે હકિં.રૂ.૫,૯૭,૨૫૦/- ની િણી કબજે લેવામા આવેલ છે .
પકડાયેલ આરોપીએ પુછપરછ દરમ્યાન જણાવેલ છે કે કૃષ્ણનિર
ખાતેથી દોઢ કરોડ રોકડ રૂમપયા ભરે લ વાન ની ચોરી કરી પોતાના સાિહરતોને બોટાદ ખાતે લઇ િયેલ
જયાાં પોતાના અન્ય સાિરીત નુ ખુન કરે લ જે બાંન્ને કેસોમા અમદાવાદ શહેર ક્રાઇમબ્રાન્ચ મા પકડાય
િયેલ અને બોટાદ ખુન કેસમા પોતાને આજીવન કેદની સજા થયેલ હોય પાકા કામના કેદી તરીકે વડોદરા
શહેરની જેલમા હતો અને બે અઢી મહહના પહેલા ફલો રજા ઉપર છુટેલ અને પરત હાજર થયેલ નહી
અને પોતાના ઉપરોકત સરનામે ભાડેથી રહેતી પોતાની પ્રેમમકા ના મકાનમા રહેતો હતો અને રૂમપયા ની
જરૂર પડતા ઇંગ્લીશ દારુનો જથ્થો લાવી અમદાવાદ શહેર માાં વેચી નાખવાનુ નક્કી કરે લ અને પોતાની
પ્રેમમકા તેના બાળકો સાથે તેન સિાસબાંધીઓના ઘરે િયેલ હોય જેથી પોતાના મમત્ર પાસેથી બાંધ બોડીની
લોડીંિ િાડી લાવેલ અને કઠલાલ ખાતેથી ઇંગ્લીશ દારુનો જથ્થો લાવી વહેલી સવારે િાડી માથી
ઉપરોકત ઇંગ્લીશ દરુનો જથ્થો લીફટમા મુકી ચોથે માળ ખાતે લઇ જઇ પોતાની પત્નનના મકાનમા સાંતાડી
રાખેલ તે દરમ્યાન ઝડપી લેવામા આવેલ છે . અને પકડાયેલ આરોપી સાથે અન્ય કેટલા ઇસમો સાંડોવાયેલ
છે તેમજ અન્ય કોઇ જગ્યાએ ઇંગ્લીશ દારુનો જથ્થો સાંતાડેલ છે કે કેમ તે બાબતે પો.સબ.ઇન્સ.
એસ.જે.જાડેજા નાઓ તપાસ ચલાવી રહેલ છે .
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ુ ાહીત ઇમતહાસ:આરોપીનો ગન
પકડાયેલ આરોપી અિાઉ બોટાદ અને રાજકોટ જીલ્લાઓમાાં દારુ ના ૯૦ થી વધુ
તથા મારા મારીના ૨૫ જેટલા કેસોમાાં પકડાયેલ છે અને ૭ વખત પાસા અટકાયત હેઠળ જેલમાાં િયેલ
છે . તેમજ અમરે લી મસટી પોલીસ સ્ટેશન તથા તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાાં ઇંગ્લીશ દારુના ત્રણ કેસોમાાં
પકડાયેલ છે .
ઉપરોકત કેસોમા મનદોષ છુટયા બાઅદ અમદાવાદ શહેરમા ઠક્કરનિર ખાતે
રહેતો હતો તે દરમ્યાન સને-૨૦૧૪ મનકોલ પોલીસ સ્ટેશનમાાં મારામારી તથા દારુ પીધેલાના કેસોમાાં
પકડાયેલ છે .
નયારબાદ સને-૨૦૧૫ માાં દોઢ કરોડ રૂમપયા ભરે લ એ.ટી.એમ કેશ વાન ની ચોરી
કરવાના કેસમાાં તથા પોતાના સાિહરતનુ બોટાદ ખાતે ખુન કરવાના કેસમા અમદાવાદ શહેર ક્રાઇમબ્રાન્ચ
મા પકડાયેલ છે . અને બોટાદ ખુન કેસમા આજીવન કેદની સજા થયેલ છે .
આમ પકડાયેલ આરોપી ગુનાહીત પ્રવ ૃમતઓ કરવાની ટેવવાળો છે અને ઉપરોકત
ુ ના-૩ તથા િારાિારી ના ૨૫ થી વધ ુ તથા દારુના ૯૩ થી વધ ુ ગન
ુ ાઓ િળી ૧૨૦ થી વધ ુ ગન
ુ ાઓિા
ખન
પર્ડાયેલ છે .

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