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ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

ુ વાર
તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૯ શક્ર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ તરફથી ર્રવાિાં
આવેલ પ્રશંસનીય/નોંધપાત્ર ર્ાિગીરી :-

સિાચાર યાદી નં.૨૦૪/૧૯

અિદાવાદ શહેર ખાતે નજીર વોરા ઉપર ફાયરીંગ ર્રી હત્યાની ર્ોશીશ ર્રનાર રાજસ્થાન ના
કુ ખ્યાત આરોપી નરે ન્દ્ર પાનેરીની ધરપર્ડ ર્રતી અિદાવાદ શહેર ક્રાઇિ બ્રાન્દ્ચ,
અમદાવાદ શહેર જુહાપુરા વવસ્તારમા સોનલ વસનેમાની બાજુમાાં રહેતા નજીરમોહાંમદ અલીમોહાંમદ
વોરા ઘણાાં સમયથી ઉપરોકત જગ્યાએ રહે છે અને “જોયા કન્સ્ટસ્રકશન” નામથી ઓફીસ ધરાવી બબલ્ડીંગ
કન્સ્ટસ્રકશન નુ ાં કામ કરે છે . ગઇ તા.17/6/2018 ના રોજ નજીરમોહાંમદ વોરા તેમના વોચમેન કરીમભાઇ
ની સાથે એક્સેસ સ્કુટર લઇ નમાજ પઢવા બાગે વનશાત સોસાયટીમાાં આવેલ અલ-અમીન મસ્જીદ ખાતે
જવા સવારના સાડા પાાંચેક વાગ્યાના સુમારે નીકળે લ હતા. દરમ્યાન રસ્તામાાં એક હન્સ્ટુ ડાઇ વનાા કાર જેના
ઉપર કોઇ આર.ટી.ઓ. નાંબર લખેલ ન હતો તે વનાા કાર ના ચાલકે પોતાના કબ્જાની કારથી નજીરમોહાંમદ
વોરા ની એક્સેસ સ્કુટર ને ટક્કર મારી નજીરમોહાંમદ વોરા તથા કરીમભાઇ ને નીચે પાડી દદધેલ ત્યારબાદ
વનાા કારમાાંથી ત્રણેક ઇસમો નીચે ઉતરે લ જેઓએ મોઢા ઉપર રૂમાલ બાાંધલ
ે હતા. તે ઇસમોએ
નજીરમોહાંમદ વોરા ઉપર અંધાધુધ ફાયરીંગ કરી નજીર વોરાની હત્યા કરી નાખવા પ્રયાસ કરે લ હતો.
પરાં ત ુ નજીર વોરા પડી જતાાં નજીકના ફલેટની ગલીમા જતો રહેલ અને આરોપીઓ ફાઇરીંગ કરી વનાા
કાર લઇ નાસી ગયેલ હતા. જે સબાંધે નજીર વોરાએ વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશનમાાં ફરીયાદ આપતાાં
વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશનમાાં ફ.ગુ.ર.નાં.83/18 ઇ.પી.કો. કલમ 307 વવગેરે મુજબ ગુન્સ્ટહો દાખલ કરવામાાં
આવેલ.
આ ગુન્સ્ટહાની પ્રથમ તપાસ વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશન તરફથી ચલાવવામાાં આવેલ હતી. બાદ ગુન્સ્ટહાની
ગાંભીરતા જોતાાં ઉચ્ચ પોલીસ અવધકારીશ્રી નાઓની સુચનાથી આ ગુન્સ્ટહાની વધુ તપાસ અમદાવાદ શહેર
ક્રાઇમ બ્રાન્સ્ટચ તરફથી સાંભાળી લેવામાાં આવેલ છે .
ુ જેલ માથી લાવી પુછ
આ કામે ફાઇરીંગ કરનાર ઇસમ નરે ન્સ્ટર પાનેરીને રાન્સ્ટસફર વોરાં ટ આધારે ઉદે પર
પરછ કરતા નજીર વોરા સાથે ની અંગત અદાવતના લીધે મુસ્તુફા ઉફા લાલા વોરાએ નજીર વોરાને મારી
ુ વાળાને
નાખવાના ઇરાદા સાથે પકડાયેલ આરોપી નરે ન્સ્ટર પાનેરી અને મુરલી જોષી બન્ને રહેવાસી. ઉદે પર
સોપારી આપી ખુન કરવાનુ ષડયાંત્ર રચેલ હતુ જે ષડયાંત્ર મા બીા સ્થાવનક ઇસમો પણ સામેલ છે જેના
નામ તપાસના હીતમા ાહેર કરે લ નથી. આ ગુનામા મુખ્ય કાવત્રાબાજ મુસ્તુફા ઉફે લાલા વોરાએ
ઉપરોકત બે ઇસમો સાથે ગુનો બન્સ્ટયાના બે મહીના અગાઉથી નજીર વોરાની રે કી કરતા હતા અને પોતાની
યોજના વનષ્ફળ ન ાય તે સારુ અમદાવાદ શહેરથી બહાર મહેસાણા, આણાંદ, ભરુચ, વવગેરે જગ્યાએ
અલગ અલગ હોટલોમા રોકાતા હતા પરાં ત ુ તેઓને ગુનો આચરવા માટે કોઇ મોકો મળતો ન હતો અને
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ત્યારબાદ નજીર વોરા ઉમરાહ કરવા જતો રહેલો અને એક મહીના પછી પરત આવ્યાના બીા દદવસે
નજીર વોરા ઉપર ફાઇરીંગ કરે લ જેમા નજીર વોરા બચી ગયેલ.
આ કામે ફાઇરીંગ મા ઉપયોગમા લીધેલ હથીયારો, વાહન, તથા ષડયાંત્રમા સામેલ બીા સ્થાવનક
ઇસમો અંગે આગળની તપાસ ચાલુ છે
આરોપીઓનો પુવા ઇવતહાસ
મુસ્તુફા @ લાલા ગુન્સ્ટહાદહત ભુતકાળ ધરાવે છે , એક ટેક્ષી ડ્રાઇવર ની હત્યાના કેસમાાં તે રાજસ્થાન
ુ જેલમાાં બાંધ હતો તે વખતે તેની ઓળખાણ નરે ન્સ્ટર માાંગીલાલ પાનેરી રહે, ઉદે પર
ુ રાજસ્થાન સાથે
ઉદે પર
થયેલ હતી. આ ઉપરાાંત મુસ્તુફા @ લાલાએ રસુલ ઘાાંચીના નામના ઇસમની હત્યા કરે લ છે .
ે ાર છે . જેના
આ ગુન્સ્ટહામાાં ધરપકડ કરે લ આરોપી નરે ન્સ્ટર માાંગીલાલ પાનેરી રાજ્સસ્થાનનો કુખ્યાત ગુન્સ્ટહગ
વવરૂધ્ધ હત્યાના – 2 ગુન્સ્ટહા તેમજ હત્યાની કોશીશ, અપહરણ, ખાંડણી, પેરોલપાંપ લુટાં , ધાડ પાડવાની
તૈયારી કરવી, ગેરકાયદે સર હવથયાર રાખવા તથા હેરાફેરી કરવી વવગેરે ગાંભીર પ્રકારના ગુન્સ્ટહા
ુ શહેર તથા જુદ્દા જુદ્દા જીલ્લામાાં મળી કુલ-25 જેટલા ગુન્સ્ટહા દાખલ થયેલ છે .
રાજસ્થાનના ઉદે પર

શાહપુર પોલીસ સ્ટે શન :
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નાયબ પોલીસ કવમશનર,
કાંરોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કવમશનર વતી.
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