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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૧૫/૧૧/૨૦૧૮ ગરૂુ વાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ તરફથી ર્રવાિાં
આવેલ પ્રશંસનીય/નોંધપાત્ર ર્ાિગીરી :-

સિાચાર યાદી નં.૨૨૨૮/૧૮
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ુ ા પોલીસ સ્ટેશન :
નવરં ગપર
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ુ પોલીસ સ્ટેશનિાં ફાયરીંગ ના ગન
ુ ાિાં નાસતા ફરતા આરોપીઓ પૈર્ી બે આરોપીઓને ઝડપી
વેજલપર
પાડતી ક્રાઇિ બ્રાન્ચ
અમદાવાદ શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચનાાં સાંયકુ ત પોલીસ કમમશ્નરશ્રી જે.કે.ભટ્ટ તથા નાયબ
પોલીસ કમમશ્નરશ્રી દીપન ભદ્રન તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ભગિરથમસિંહ િોહહલ નાઓએ િઇ
તા.૦૯/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ રામિના સમયે વેજલપુર મવસ્તારમાાં ફાયરીંિ કરનાર ઇસમોને તાત્કાગલક શોધી કાઢવા
સારુ ક્રાઇમ બ્રાાંચના અમધકારીઓને સુચના આપેલ. જે અનુસધાને ક્રાઇમ બ્રાાંચના એન્ટીઓિેનાઇઝડ સ્કોડના ઇન્ચાર્જ
પોલીસ ઇન્સ્પેકટર શ્રી એસ.જે.જાડેજા તથા પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર શ્રી આઇ.એસ.રબારી તથા શ્રી એસ.બી.દે સાઇ
તથા સ્કોડના માણસો ને મળે લ બાતમી હહકકત આધારે (૧) ઉસ્માન ઉફે શાહરૂખ સ/ઓ સરદારખાન જાતે પઠાણ
ઉવ.૪૦ રહે:- નુર પાકક , હાજીમ પાકક ની સામે, ગ્યાસપુર ભાટા, ફતેવાડી, અમદાવાદ શહેર તથા નાં (૨) કયુમ સ/ઓ
બાબુભાઇ શેખ ઉવ.૩૩ રહે:- મ.નાં સી-૧૯૬ સી-વોડક ૭૮૬ પાનના િલાની સામે સાંકલીતનિર જુ હાપુરા અમદાવાદ
શહેર નાઓને તા.૧૫/૧૧/૨૦૧૮ ના રોજ ઝડપી પાડેલ છે .
ઉપરોકત આરોપીઓની પુછપરછ કરતાાં િઇ તા.૦૯/૧૧/૨૦૧૮ ના રોજ રામિના
સમયે આરોપી નાં.(૧) ઉસ્માન ઉફે શાહરૂખ ના સાળા નામે અઝહર હકટલી તથા સરફરાજ હકટલી નાઓને વેજલપુર
મા રહેતા સોહીલ નામના છોકરા સાથે િાળાિાળી થયેલ જેનો બદલો લેવા સારુ પોતાના સાળાએ બોલાવતા તેઓની
સાથે બાંન્ને આરોપીઓ મારામારી ઝઘડો કરી ફાયરીંિ કરી નાસી િયેલ હોવાની હકીકત જણાવેલ જેથી સદરી બાંન્ને
આરોપીઓને પકડી અટક કરી વેજલપુર પોલીસ સ્ટે શનમાાં સોંપવા સારુ તજવીજ કરવામાાં આવેલ છે .
આરોપીઓનો ગુનાહીત ઇમતહાસ:(૧) ઉસ્માન ઉફે શાહરૂખ અિાઉ સરખેજ અને વેજલપુર પોલીસ સ્ટે શન મા મારામારીના બે કેસોમાાં પકડાયેલ છે
તથા ક્રાઇમબ્રાન્ચ મા દે શી દારુના કે સમા પકડાયેલ છે .
(૨) કયુમ શેખ નાનો અિાઉ સરખેજ પોલીસ સ્ટે શનમાાં ખુન ના કેસમા પકડાયેલ છે તથા સાણાંદ પોલીસ સ્ટે શનમાાં
લુટાં ના ગુનામા તથા વેજલપુર પોલીસ સ્ટે શન માાં મારામારીના કે સમા પકડાયેલ છે .

ુ ાિા સંડોવાયેલ ઇસિને લટ
રરવરફ્ર્નન્ટ વેસ્ટ પોલીસ સ્ટેશન ના િોબાઇલ લટ
ંુ ના ગન
ંુ ર્રે લ િો.ફોન સાથે
ઝડપી પાડતી ક્રાઇિ બ્રાન્ચ
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 શહેર
મવસ્તારમાાં પસક તથા મો.ફોન ની ગચલઝડપ તથા લુટાં જેવા ગુનાઓ કરતા આરોપીઓને શોધી કાઢવા સારુ ક્રાઇમ
બ્રાાંચના અમધકારીઓને સુચના આપેલ. જે અનુસધાને ક્રાઇમ બ્રાન્ચના એન્ટીઓિેનાઇઝડ સ્કોડના ઇન્ચાર્જ પોલીસ
ઇન્સ્પેકટરશ્રી એસ.જે.જાડેજા, તથા પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર શ્રી આઇ.એસ.રબારી તથા શ્રી એસ.બી.દે સાઇ તથા
સ્ટાફનાાં માણસોને મળે લ બાતમી હહકકત આધારે આરોપી મોહમદ મુઝમમીલ ઉફે ફેફડા S/O કાસમભાઇ જાતે
ખલીફા ઉવ.૨૮ રહે. ઇ-૪૪૮ ઇ-વોડક સાંકલીતનિર. પાણીની ટાાંકીની પાસે, જુ હાપુરા અમદાવાદ શહેર નાને
તા.૧૪/૧૧/૨૦૧૮ ના રોજ લુટાં કરે લ સેમસાંિ કાંપનીના મો.ફોન હકિં.રૂ.૫,૦૦૦/- સાથે ઝડપી પાડેલ છે .
સદરી ઇસમની પુછપરછ કરતાાં જણાવેલ કે પોતે પોતાના સાિહરત સાથે મળી એકસેસ
મો.સા ઉપર હરવરફ્ર્નન્ટ રોડ ઉપર આવી સાયકલ ઉપર જતા રાહદારીનો મો.ફોન ચાલુ િાડીએ લુટાં કરી નાસી જતા
હતા અને પોતાની પાસેથી મળી આવેલ મો.ફોન વીસેક હદવસ પહેલા પોતાના સાિહરત સાથે મળીને હરવરફ્રન્ટ રોડ
ઉપર સાયકલ લઇને જતા રાહદારી પાસેથી લુટાં કરે લ હોવાની હકીકત જણાવેલ અને સદરી બાબતે સાબરમતી
હરવરફ્ર્નન્ટ વેસ્ટ પોલીસ સ્ટે શનમાાં I ગુ.ર.નાં. - ૨૪/૨૦૧૮ ઇપીકો કલમ ૩૯૨, ૧૧૪ મુજબ બે અજાણ્યા ઇસમો
મવરુધ્ધમાાં ગુન્હો દાખલ થયેલ હોય સદરી પકડાયેલ આરોપીને હરવરફ્ર્નન્ટ વેસ્ટ પોલીસ સ્ટે શન માાં સોપવા સારુ
તજવીજ કરવામા આવેલ છે તેમજ અન્ય કે ટલા ગુન્હાઓ આચરે લ છે તે હદશામા તપાસ તજવીજ ચાલુ છે .
પકડાયેલ આરોપી અિાઉ એસ.ઓ.જી. ક્રાઇમબ્રાન્ચ માાં આર્મસક એકટ મુજબના ગુનામા
પકડાયેલ છે .
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નાયબ પોલીસ કમમશનર,
કાંટ્રોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કમમશનર વતી.
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