ુ ના ગન
ુ ામાાં વચગાળાના જામીન મેળવી, જામીન પરથી ફરાર થયેલ આરોપી ઈબ્રાસ
અઠવા પો.સ્ટે . ના ખન
ઉફે ફૈ ય ુ અમીન સકુ રી બરફવાલાને ઝડપી પાડતી સરુ ત શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ.
ુ ાઓમાાં સજા પામેલ તેમજ કાચા કામના કૈ દી તરીકે જેલમાાંથી પેરોલ
સરુ ત શહેર વવસ્તારમાાં ગાંભીર ગન
ુ ેગારો સત્વરે પકડી પાડવા સરુ ત શહેર
રજા ફલો રજા અને વચગાળાના જામીન મેળવી ફરાર થયેલ હોય તેવા રીઢા ગન
ક્રાઈમ બ્રાન્ચના ફલો સ્કોડના પોલીસ માણસોની ટીમો બનાવી શહેર વવસ્તારમાાં કામગીરીમાાં રોકાયેલ હતી, દરમ્યાન
પો.સ.ઈ.શ્રી.પી.કે.પટેલ નાઓની ટીમના HC શબ્બીર અકબર તથા PC મનોજ તકુ ારામ નાઓને મળે લ હકકકત આધારે
વચગાળાની જામીન પરથી ફરાર થયેલ આરોપી ઈબ્રાસ ઉફે ફૈ ય ુ અમીન સકુ રી બરફવાલા ઉ.વ.૨૮ રહે-ઘર નાં.
૧૦/૨૦૭૫, અચ્છીબાઈની ચાલ સીંધીવાડ ભાગાતળાવ,ચોકબજાર, સરુ તનાને સોની ફળીયા પાણીની ભીંત પાસે રમેશ
પાઉભાજી દુકાનની સામે જાહેર રોડ પરથી પકડી પાડી કાયદે સરની કાયયવાહી કરી, આરોપીનો કબજો લાજપોર મધ્યસ્થ
જેલ, સરુ ત શહેર ખાતે સોપવામાાં આવેલ સદર વચગાળા પરથી ફરાર આરોપી મો.ઈબ્રાસ ઉફે ફૈ ય ુ અમીન બરફવાલા
નાએ સને-૨૦૧૬ માાં તા.૨૨/૦૧/૧૬ ના રોજ ગાડી પાકીંગ કરવાની બાબતમાાં સમીર પઠાણ અને શાબીર ટેલર
નામના ઈસમની સાથે ઝઘડો તકરાર કરી બન્ને જણાને આરોપીએ ચાકુ ના જીવલેણ ઘા મારે લ જેમાાં સમીન પઠાણની
હત્યાનો બનાવ બનેલ તે બાબતે અઠવા પો.સ્ટે. I ગ.ુ ર.નાં.૧૩/૨૦૧૬ ઈ.પી.કો.કલમ ૩૨૩,૩૦૭,૩૦૨ તથા જી.પી.
ુ બથી ગન્ુ હો દાખલ થયેલ હોય સદર આરોપી લાજપોર મધ્યસ્થ જેલમાાં કાચા કામના કૈ દી તરીકે
એક્ટ કલમ -૧૩૫ મજ
ુ ીની સ્કુ લના એડમીશન લેવા સબબ તા.૦૩/૦૬/૧૯ થી તા.૯/૦૬/૧૯ સધ
ુ ી
રહેતો હોય સદર આરોપીએ પોતાની પત્ર
વચગાળાની રજા ઉપર બહાર આવેલ ત્યારબાદ તેને તા.૧૦/૦૬/૧૯ ના રોજ સરુ ત સચીન લાજપોર મધ્યસ્થ જેલ
ુ રાત હાઈકોટય અમદાવાદના હુકમનો અનાદર કરી, સમયસર હાજર નહી થઈ
ખાતે હાજર થવાન ાંુ હત ુ પરાં ત ુ નામદાર ગજ
વચગાળાના જામીન પરથી ફરાર થઈ ગયેલ હતો દરમ્યાન પોલીસ માણસોને મળે લ બાતમી આધારે આરોપીને પકડી
પાડી, કાયદે સરની કાયયવાહી કરવામાાં આવેલ છે .

