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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૩૦/૧૨/૨૦૧૮ રમવવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ તરફથી ર્રવાિાં
આવેલ પ્રશંસનીય/નોંધપાત્ર ર્ાિગીરી :-

સિાચાર યાદી નં.૨૫૨૭/૧૮

બાંગ્લાદે શિાં આંતર્વાદી પ્રવ ૃમત સાથે સંર્ળાયેલી એ.બી.ટી.ના એર્ આંતર્વાદીએ
ુ રાતિાં આવી રહેતા ઇસિને ઝડપી પાડતી
બાંગ્લાદે શિાં ચાર ખ ૂન ર્રી ગજ
અિદાવાદ શહેર ક્રાઇિ બ્રાન્ચ.
અન્સારૂલ્લા બંગલા ટીિ (એ.બી,ટી) જેને અન્સાર બંગલા પણ ર્હેવાિા આવે છે તે
ુ ી નાસ્સ્તર્ બ્લોગસક ઉપર ર્ેટલાર્
બાગ્લાદે શિા ઇસ્લામિર્ ઉગ્રવાદ સંગઠન છે તે સને ૨૦૧૩ થી ૨૦૧૫ સધ
ુ ાઓિા અને એમપ્રલ ૨૦૧૫ િા બેંર્ની લટ
ક્રુર હુિાલઓ અને હત્યા સહીતના ગન
ંુ િા સંર્ળાયેલી હતી. ૨૫
િી િે ૨૦૧૫ના રોજ ગૃહ િંત્રાલય દ્રારા બેંર્ લટ
ં ૂ ના થોડા દદવસ પછી ગેં ગને ગે રર્ાયદે સર ઠેરવાિા
આવ્યા હતા.પોલીસ દ્રારા એવો દાવો ર્રાયો છે ર્ે બાંગ્લાદે શની જિાત – એ ઇસ્લાિી પાટીના મવધાથી
પાંખ ઇસ્લાિી છાત્ર મશબીર સાથે આ સંસ્થા જોડાયેલી છે આતંર્વાદ સંશોધન અને મવશ્લેષણ ર્ન્સોદટિયિ
ુ ાર એ.બી.ટી. એ બાંગ્લાદે શિા અલ ર્ાયદા પ્રેરીત ઇસ્લાિીર્ ઉગ્રવાદી જુથ છે જેણે ૨૦૦૭ દરમિયાન
અનસ
ુ ુ પાડતા જાિાતલ
ુ મસ
ુ લિેન તરીર્ે શરુ ર્રી હતી.ભંડોળ
તેની પ્રવ ૃમતઓ જુદાજુદા એનજીઓ દ્રારા ભંડોળ પર
ુ ુ થઇ જતા આ સંસ્થા સંચાલન ર્રવાન ુ બંધ ર્રી દીધ ુ હત ુ પણ બાદિા ૨૦૧૩ િા એબીટી તરીર્ે
પર
ુ જીવન થય ંુ હત ંુ અન્સારૂલ્લા બાંગ્લા ટીિ ભારતીય ઉપખંડિા અલ-ર્ાયદા િાટેની આગળની સંસ્થા
પન
છે .
ુ રાતિાં
ખાસ પોલીસ ર્મિશ્નર શ્રી ક્રાઇિ બ્રાન્ચ શ્રી જે.ર્ે.ભટ્ટ સાહેબ નાઓએ ગજ
ુ ર્ોને શોધી ર્ાઢવા આપેલ
ગે રર્ાયદે સર રીતે રહેતા બાંગ્લાદે શી આંતર્વાદી પ્રવ ૃમત સાથે સંર્ળાયેલ યવ
ુ ના આધારે નાયબ પોલીસ ર્મિશ્રનરશ્રી ક્રાઈિ બ્રાન્ચ દીપન ભદ્રન સાહેબ નાઓએ ક્રાઈિ બ્રાન્ચના
સચ
િદદનીશ પોલીસ ર્મિશ્નરશ્રી બી.વી.ગોદહલ સાહેબ નાઓને સ ૂચના ર્રવાિાં આવેલ હતી જે સ ૂચના
ુ ાર િદદનીશ પોલીસ ર્મિશ્નરશ્રી બી.વી.ગોદહલ સાહેબ નાઓએ ક્રાઇિ બ્રાન્ચના અમધર્ારીશ્રીઓને
અનસ
આવા એ.બી.ટી.ના સભ્યને શોધી ર્ાઢવા પોલીસ સબ ઇન્સ્પેર્ટર શ્રી જે.એિ.પટેલ તથા પોલીસ સબ
ુ ારી નાઓએ તાબાના િાણસો િારફતે ખાનગી રાહે તપાસ શરૂ ર્રે લ તે
ઈન્સપેર્ટર શ્રી બી.એિ.દે વમર
દરમ્યાન તા.૨૭/૧૨/૨૦૧૮ નારોજ તેઓને સ્ર્ોડના હેડ ર્ોન્સ. જસંવતમસહ દદપસીહ નાઓએ બાતિી
હર્ીર્ત આપેલ ર્ે “એર્ ઇસિ ર્ે જેણે શરીરે વાદળી ર્લરન ંુ જેર્ેટ તથા લાયનીંગ વાળુ ગ્રે ર્લરન ંુ પેન્ટ
પહેરેલ છે તથા ચહેરા ઉપર સફેદ દાઢી છે તે અજોિ શેખ નાિનો િાણસ બાંગ્લાદે શના ફુલના જીલ્લાના
ર્િરકુ લાનો વતની છે તે એ.બી.ટી.( અન્સારૂલ્લા બાંગ્લા ટીિ) સાથે સંર્ાળાયેલ છે તે ચંડોળાથી
શાહઆલિ તરફ જતાં રોડ ઉપર આવેલ ચોર્ીદાર બાબાની દરગાહ નજીર્ ઉભેલ છે . જે િતલબની
ુ ારી નાઓએ રે ઈડન ુ આયોજન ર્રી પંચો તથા સ્ટાફના
બાતિી હક્કિત આપતા પોસઈ બી.એિ.દે વમર
અમધર્ારી/િાણસો સાથે જઈ તપાસ ર્રતા એર્ ઈસિ નાિે અજોિ સિસ ુ શેખ (ફર્ીર) ઉવ.૫૨
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ુ રાત તથા મળ
ુ વતન ગાિ ર્િરકુ લા થાના
રહે.બી/૧૪૯૯ ર્ોઠી જૈન િંદદર પાસે વડાપડા રોડ ભરૂચ ગજ
દાકુ બ પોસ્ટ ર્ાલીનગર જી.ફુલના બાંગ્લાદે શને પર્ડી પાડવાિાં આવેલ જેની ઝડતી તપાસ ર્રતા તેની
ુ ણીર્ાડક તથા
પાસેથી ભારત સરર્ાર દ્રારા ભારતીય નાગરીર્ોને ઈશ્ય ુ ર્રવાિાં આવતા આધારર્ાડક ચટ
ુ પરછ ર્રતા પોતે બાંગ્લાદે શનો વતની હોય અને
પાનર્ાડક િળી આવેલ જે બાબતે સદરી ઈસિની પછ
ુ રાતિા આવી રહેતો હોવાન ુ અને મવરિગાિ ખાતે રહેતા
છે લ્લા પંદરે ર્ વષકથી ગે રર્ાયદે સર રીતે ગજ
ુ રાતના સરનાિાવાળા બોગસ દસ્તાવેજો બનાવી આપેલ જે
એજન્ટ અખ્તર િારફતે પોતાના નાિના ગજ
ુ ણીર્ાડક તથા પાનર્ાડક બનાવેલ હોવાન ુ જણાવતા સદરી ઈસિ ભારતનો
આધારે પોતે આધારર્ાડક , ચટ
નાગરીર્ ન હોવા છતાં ભારતના નાગરીર્ હોવાનો હિ ઉભો ર્રવા દર્િંિતી દસ્તાવેજો બનાવી પોતાની
ુ ારી નાઓએ ખોટા
પાસે રાખી લઈ િળી આવતા સદરી ઈસિ મવરુધ્ધ પો.સ.ઈ. શ્રી બી.એિ.દે વમર
ુ ન. ૯૬/૧૮ ઈપીર્ો ર્લિ ૪૬૫, ૪૬૭,
દસ્તાવેજો બનાવવા અંગે ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ ગર
ુ બનો ગન
ુ ો દાખલ ર્રી સદરી મવરુધ્ધિાં ર્ાયદે સરની ર્ાયકવાહી ર્રે લ છે .
૪૬૮,૪૭૧,૧૧૪ મજ
ુ ર્ અજોિ સિસ ુ શેખ (ફર્ીર) નાની પછ
ુ પરછ ર્રતા
આ ર્ાિે પર્ડાયેલ બાંગ્લાદે શી યવ
પોતે બાંગ્લાદે શિાં આવેલ અને આંતર્વાદી પ્રવ ૃમત ચલાવતા અન્સારૂલ્લા બાંગ્લા ટીિ સાથે સંર્ળાયેલ
ુ રાતિાથી બાંગ્લાદે શિા ગયેલ ત્યારે
હોવાન ુ તેિજ સને ૨૦૧૬ તથા ૨૦૧૭ ના સિયગાળા દરમ્યાન ગજ
ુ ર્ન ુ ખ ૂન ર્રી પોતાના ધરના ર્ં મ્પાઉન્ડિા
બાંગ્લાદે શના ર્િરકુ લાના વતની બોલાઈ નાિના દહન્દુ યવ
ખાડો ર્રી તેની લાશ દાટી દદધેલ હોવાન ુ તેિજ ર્િરકુ લાના વતની મસ્ુ તફુ ા ગાજી નાિના વ્યસ્ક્તન ુ ખ ૂન
ર્રી પોતાના ધરના ર્ં મ્પાઉન્ડિાં ખાડો ર્રી લાશ દાટી દદધેલ હોવાન ુ તેિજ ર્િરકુ લાના વતની અને
પોતાના જિાઈ રહીિ અબ્દુલગાજી નાિના વ્યસ્ક્તન ુ ખ ૂન ર્રી પોતાના ધરના ર્ં મ્પાઉન્ડિાં ખાડો ર્રી
લાશ દાટી દદધેલ હોવાન ુ તેિજ બાંગ્લાદે શના ડુિરીયા ગાિના વતની ઇિરાન અશદ નાિના વ્યસ્ક્તન ુ
ુ ાત ર્રે લ છે જે
ખ ૂન ર્રી તેની લાશ પોતાના ધરના ર્ં મ્પાઉન્ડિાં ખાડો ખોદી દાટી દદધેલ હોવાની ર્બલ
પૈર્ી બે વ્યસ્ક્તની લાશો બાંગ્લાદે શ પોલીસે શોધી ર્ાઢેલ છે જ્યારે બે લાશો હાલિાં પણ જિીનિાં દટાયેલ
ુ ાઓિાં વોન્ટેડ હોવાન ુ જણાઈ આવેલ છે .
છે જે ચારે ય ખ ૂનના ગન
ુ ર્ અજોિ સિસ ુ શેખ (ફર્ીર) નાનો બાંગ્લાદે શિાં
આ ર્ાિે પર્ડાયેલ બાંગ્લાદે શી યવ
ુ રાતિાં આવી શેખ નાિની અટર્ ધારણ ર્રે લ
ફર્ીર તરીર્ે હોવા છતા પોતાની ઓળખ છુપાવવા સારૂ ગજ
હોવાન ુ તેિજ બાંગ્લાદે શિાં આંતર્વાદી

પ્રવ ૃમત ચલાવતી

અન્સારૂલ્લા બાંગ્લા

ટીિ

નાિના

આંતર્વાદીઓના સંગઠન સાથે સંર્ાળે યલ હોવાન ુ જણાવેલ છે
ુ ર્ બોડક ર ક્રોસ ર્રી ભારતિાં આવી ગજ
ુ રાતિાં પંદરે ર્ વષક
પર્ડાયેલ બાંગ્લાદે શી યવ
ુ રાતિાં આવી અિદાવાદ શહેરના ચંડોળા, જિાલપર
ુ , મવરિગાિ,
અગાઉ આવી ગયેલ અને ગજ
જાિનગર, ર્રજણ, ભરૂચ, આિોદ મવગે રે મવસ્તારોિાં રોર્ાયેલ હોવાન ુ અને પોતે આવી ગે રર્ાયદે સરની
પ્રવ ૃમત સાથે જોડાયેલ હોય તથા બાંગ્લાદે શિાં ચાર ખ ૂન ર્રી આવેલ હોય જેથી ટુર્ા ગાળાિાં પોતાન ુ
ુ ર્યાક છે તેની બાંગ્લાદે શ પોલીસને જાણ થતા
રહેઠાણ બદલી નાખતો હોવાન ુ અને પોતે આ ખન
બાંગ્લાદે શિાં ગયેલ નહી હોવાન ુ જાણવા િળે લ છે .
ુ ર્ની આંતર્વાદી પ્રવ ૃમત ગજ
ુ રાતિાં ર્રે લ છે ર્ે ર્ેિ?
આ ર્ાિે પર્ડાયેલ બાંગ્લાદે શી યવ
ુ રાતિાં આવેલ છે ર્ે ર્ેિ
તેિજ બાંગ્લાદે શિાં અન્સારૂલ્લા બાંગ્લા ટીિના અન્ય ર્ોઈ આંતર્વાદીઓ ગજ
? તેિજ બોગસ દસ્તાવેજો બનાવવા સંબધે ની તપાસ ર્રવા આરોપીના દદન-૭ ના દરિાન્ડ િેળવવાિાં
આવેલ છે જે અંગે ની વધ ુ તપાસ ક્રાઈિ બ્રાન્ચ પોલીસ સબ ઈન્સપેર્ટર શ્રી જે.એિ.પટેલ નાઓ ચલાવી
રહેલ છે .
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સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન :
(૧)

(૨)

4

(૨)
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નાયબ પોલીસ કમિશનર,
કંટ્રોલરૂિ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કમિશનર વતી.
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