હત્યાના ગુનામાાં આજીવન કૈ દની સજા પામેલ સને-૧૯૯૨ (૨૮ વર્ષ) થી પેરોલ જમ્પ કરી નાસતા ફરતા
આરોપીને રાજસ્થાન ઝુનઝુનુ ખાતેથી ઝડપીપાડતી,સુરત શહે રક્રાઈમબ્ાાંચ.
સુરત શહે ર વિસ્તારમાાં ગાંભીર પ્રકારના ગુનાઓમાાં સજા પામેલ અને ઘણા િર્ષોથી પેરોલ/
ફલો તથા િચગાળાના જામીન મેળિી નાસતા ફરતા આરોપીઓને પકડી પાડિા નાસતા ફરતા/પેરોલ ફલો સ્કોડના
પોલીસ માણસોને મળેલ હકીકત આધારે રાજસ્થાન ઝુનઝુનુ સીટીમાાં આિેલ કાજીિાડા િોડડ નાં.૩૦ ખાતેથી
આરોપી:- અનિરહુશેન મહાંમદ યાસીન ઉ.િ.૫૯ ધાંધો-કડીયાકામની મજુ રી રહે .ઝુનઝુનુ સીટી કાજીિાડા િોડડ નાં.૩૦
તા.જી.ઝુનઝુનુ. (રાજસ્થાન) નાને પકડી પાડી સદર આરોપી તેના પરીિારની સાથે સને-૧૯૮૪ ની સાલમાાં સુરત
શહે રમાાં ઉધના હરીનગર વિસ્તારમાાં રહી કડીયા કામની મજુ રી કરતો હતો. તે િખતે તેણે તેની બાજુ માાં રહે તા ઉસ્માન
હાજીસત્તાર ખુરેશી નામના ઈસમની સાથે અગાઉ થયેલ ઝઘડાની અદાિત રાખી ઉધના હરીનગર જાહે ર રોડ ઉપર રોકી
ચાકુ ના જીિલેણ ઘા મારી હત્યા કરે લ હતી. જેથી આ બાબતે ઉધના પો.સ્ટે . ફસ્ટ ગુ.ર.નાં-૩૨/૧૯૮૪ ઈ.પી.કો.ક.૩૦૨,
મુજબથી ગુનો રજીસ્ટર થતા આરોપીને ગુનામાાં અટક કરિામાાં આિેલ દરમ્યાન સેશન્સ કોટડ માાં કે સ ચાલી જતા
તા.૧૦/૦૯/૧૯૮૪ ના રોજ આરોપીને આજીિન કૈ દની સજા થતા તેને િડોદરા મધ્યસ્થ જેલ ખાતે સજા હે ઠળ
રાખિામાાં આિેલ હતો. દરમ્યાન મજકુ ર પાકા કૈ દીએ તેની માતાની વબમારીની સારિાર કરાિિા સારૂ
તા.૨૫/૦૬/૧૯૯૨ થી તા.૦૨/૦૭/૧૯૯૨ સુધી દદન-૦૭ ના પેરોલ રજા લેતા તેને િડૉદરા મધ્યસ્થ જેલથી મુક્ત
કરિામાાં આિેલ અને તેને તા.૦૩/૦૭/૧૯૯૨ ના રોજ જેલમાાં હાજર થિાનુ હતુ પરાંતુ તે સમય મયાડદામાાં જેલમાાં હાજર
નહી થઈ પેરોલ જમ્પ થઈ નાસતો ફરતો હતો. દરમ્યાન ડી.સી.બી.પો.સ્ટે .ના પોલીસ માણસોને મળેલ બાતમી
હકીકત આધારે પકડી પાડિામાાં આિેલ છે .
સદર આરોપી છે લ્લા ૨૮ િર્ષડથી નાસતો ફરતો હોય તેની પુછપરછ દરમ્યાન હકીકત જણાય
આિેલ કે , તે પેરોલ રજા પરથી ફરાર થયા બાદ પાસપોટડ દ્રારા અલગ અલગ દેશો સાઉથ આફ્રીકા, દુબઈ, અને
સાઉદી અરબીયામાાં રહી ત્યા કામ કરતો હતો. હાલ આશરે આઠે ક િર્ષડથી પોતાના િતન ખાતે આિી પોતાની સજા
પુરી થઈ ગયેલ હોિાનુ જણાિી રાજસ્થાન ખાતે રહી કડીયાકામની મજુ રી કરતો હતો. સદર આરોપીને પકડી પાડી
પ્રસાંશનીય કામગીરી કરિામાાં આિેલ છે .

