માથાભારે , ખંડણીખોર તથા રીઢા આરોપી વસીમ બિલ્લાને ઝડપી પાડતી, સુરત શહે ર ક્રાઇમ બ્ાંચ.
તા.૨૦/૦૬/૨૦૧૯ ના રોજ વહે લી સવારે માર્કેટમાં પાર્કક ર્કરે લ ટુ બહહલર ઉપર િેસેલ હતો તે વખતે રાત્રીના સાડા ત્રણેર્ક વાગ્યાની આસપાસ
વસીમ ઉર્ફે વસીમ િીલ્લો તથા અઝીઝ તથા તેની સાથે આવેલ ત્રણ અજાણ્યા ઇસમો બ્લેર્ક ર્કલરની ર્ફોર હહીલ ગાડીમાં આવી આરોપી વસીમ િીલ્લા તથા તેના
સગરીતોએ ર્ફરીયાદી જે મોટર સાયર્કલ પર િેસેલ હતો તયાં આગળ આવી તેને ધમર્કી આપી ખંડણી પેટે રૂપીયા ન આપતા આરોપીઓ એર્ક સંપ થઇ
ર્ફરીયાદીને લાત મારી નીચે પાડી ગાળો આપી ઢીક્કક્કમુક્કીનો માર મારવા લાગતા ર્ફરીયાદી પતરાના સેડ તરર્ફ ભાગવા લાગેલ દરબમયાન આરોપી વસીમ
િીલ્લાએ ર્ફરીયાદીનું મોત નીપજાવવાના ઇરાદે પેટના ભાગે તેની પાસેનો છરાનો ઘા મારવા જતા ર્ફરીયાદી ખસી જતા છરો ર્ફરીયાદીના જમણા પગના ઝાંઘના
ભાગે વાગી જતા ર્ફરીયાદી નીચે પડી ગયેલ અને તેણે િુમાિુમ ર્કરતા વેપારીઓ તથા અન્ય લોર્કો ભેગા થઈ જતા આરોપીઓ તયાંથી એર્ક બ્લેર્ક ર્કલરની ર્ફોર
હહીલમા નાસી ગયેલ હતા જે અંગે વરાછા પો.સ્ટે . I ગુ.ર.નં.૨૮૪/૨૦૧૯ ઇ.પી.ર્કો. ર્કલમ ૩૮૭,૩૦૭,૩૨૩,૫૦૪,૧૪૩, ૧૪૭,૧૪૮,૧૪૯મુજિનો ગુનો દાખલ
થયેલ જે અંગે ક્રાઈમ બ્ાન્ચના પો.સ.ઇન્સ.શ્રી વી.વી.ભોલા તથા પો.સ.ઇન્સ.શ્રી પી.ર્કે.પટે લ નાઓની પોલીસ ટીમો ગુનો શોધી ર્કાઢવા માટે વર્કક આઉટમાં
હતા. દરમ્યાન અ.હે .ર્કો. બનતેશ તનસુખભાઇ તથા પો.ર્કો. દેવેન્રદાન ગઢવીનાઓને મળેલ િાતમીના આધારે ર્કામરે જ ટોલ પ્લાઝા પરથી આરોપી વસીમ ઉર્ફે
વસીમ િીલ્લો ગુલામ શેખ, રહે . ઝાંપાિજાર, મહીધરપુરા, સુરત શહે રનાને એર્ક ર્કાળા ર્કલરની ક્રેટા ર્કાર નં. GJ-21-CA-9097 પર્કડી પાડી,
ર્કાયદેસરની ર્કાયકવાહી ર્કરી વરાછા પો.સ્ટે .ને સોંપવાની તજવીજ ર્કરે લ છે .
આરોપી વસીમ બિલ્લાનો ગુનાહીત ઈબતહાસ નીચે મુજિ છે .
(૧) મહીધરપુરા પો.સ્ટે . II ગુ.ર.નં.૧૧૦૪/૨૦૧૪ ઇ.પી.ર્કો. ર્કલમ ૩૨૩, ૫૦૪,૫૦૬(૨),૧૧૪(૨) સલાિતપુરા પો.સ્ટે . II ગુ.ર.નં.૪૯૪/૨૦૧૫
ઇ.પી.ર્કો.ર્કલમ ૧૮૬,૧૧૪(૩) મહીધરપુરા પો.સ્ટે . II ગુ.ર.નં.૧૬૫૩/૨૦૧૬ ઇ.પી.ર્કો. ર્કલમ ૩૨૩,૫૦૪,૫૦૬(૨),૧૧૪ (૪) મહીધરપુરા પો.સ્ટે . I
ગુ.ર.નં.૦૭/૨૦૧૭ ઇ.પી.ર્કો. ર્કલમ ૧૪૩,૧૪૭,૧૪૮,૧૪૯,૩૦૭, ૩૨૩,૩૨૫,૩૮૭,૫૦૪,૫૦૩(૫) મહીધરપુરા પો.સ્ટે . I ૦૮/૨૦૧૭ ઇ.પી.ર્કો ર્કલમ
૧૪૩,૧૪૭,૧૪૮,૧૪૯,૩૦૭,૩૨૩, ૩૨૫, ૩૮૭, ૫૦૪, ૫૦૩(૬) મહીધરપુરા પો.સ્ટે . II ૦૮/૨૦૧૫ ઇ.પી.ર્કો. ર્કલમ ૫૦૪,૫૦૬(૨),૧૧૪(૭) અઠવા પો.સ્ટે . I
ગુ.ર.નં.૧૪/૨૦૧૬ ઇ.પી.ર્કો. ર્કલમ ૩૦૭,૧૨૦(િી),૩૪ તથા આમ્સક એક્કટ ર્કલમ ૨૫(૧)એ, ૨૫(૧)િી, ૨૭(૧).

(૮) મહીધરપુરા પો.સ્ટે . I

ગુ.ર.નં.૧૦૫/૨૦૧૮ ઇ.પી.ર્કો. ર્કલમ ૪૦૬,૪૨૦,૪૬૫,૪૬૭,૪૬૮,૪૭૧,૧૨૦(િી),૫૦૬(૨). (૯) સલાિતપુરા પો.સ્ટે . I ગુ.ર.નં.૪૨૩/૨૦૧૮ ઇ.પી.ર્કો. ર્કલમ
૩૨૩,૩૨૪,૩૮૭,૫૦૬(૨),૧૪૭,૧૪૮,૧૪૯ તથા આમ્સક એક્કટ ર્કલમ ૨૫(૧)(ડી)(એ). (૧૦)સલાિતપુરા પો.સ્ટે . I ગુ.ર.નં.૪૩૮/૨૦૧૮ ઇ.પી.ર્કો. ર્કલમ ૩૮૭,
૫૦૪, ૫૦૬(૨), ૧૧૪ મુજિ.

