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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૮ સોિવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ તરફથી ર્રવાિાં
આવેલ પ્રશંસનીય/નોંધપાત્ર ર્ાિગીરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૯૧૧/૧૮

અરવલ્લી તથા સાબરર્ાંઠા તથા પાટણ જીલ્લાઓિાં ઘરફોડ ચોરીઓ ર્રતા ત્રણ ઇસિોને ઘરાફોડ
ચોરીના લેપટોપ નંગ-૨ તથા િો.ફોન નંગ-૧ સાથે ઝડપી પાડતી અિદાવાદ શહેર ક્રાઇિ બ્રાન્ચ
અમદાવાદ શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચનાાં ખાસ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી જે.કે. ભટ્ટ તથા નાયબ
પોલીસ કમમશ્નરશ્રી દીપન ભદ્રન તથા ઇન્ચાર્જ મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી એસ.એલ.ચૌધરી નાઓએ
અમદાવાદ શહેર મવસ્તારમાાં ઘરફોડ ચોરીઓ તથા વાહનચોરીના ગુન્હાઓ કરતા આરોપીઓને શોધી
કાઢવા સારુ ક્રાઇમ બ્રાાંચના અમધકારીઓને સુચના આપેલ. જે અનુસધાને ક્રાઇમ બ્રાાંચના પોલીસ ઇન્સ્પેકટર
શ્રી બી.પી.રોજીયા, તથા પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટરશ્રી એસ.જે.જાડેજા તથા શ્રી આઇ.એસ.રબારી તથા શ્રી
એસ.બી.દે સાઇ તથા સ્ટાફનાાં માણસો ને મળે લ બાતમી હકકકત આધારે આરોપીઓ (૧) હસ
ુ ેન ઉફે બીલ્લા
S/O યાસીનભાઇ જાતે ભટ્ટી ઉ.વ.૩૧ રહે:- હાલરહે:- એ-વન, કસવાપાકક , ફતેવાડી અમદવાદ શહેર
ુ ઉફે હાફીજજી S/O
મુળગામ.:-કઉ-કુકરી (કઉ-રમાણા) તા.મોડાસા જી.અરવલ્લી નાં. (૨) મોહમદ યુનસ
અનવરભાઇ જાતે અન્સારી ઉ.વ.૩૦ રહે:- સમીરભાઇ ના મકાનમાાં, અલહસા પાકક , ફાતીમા મસ્જીદની
ગલીમાાં, કાજી મસ્જીદની આગળ, ફતેવાડી, અમદાવાદ તથા નાં.(૩) સમીર સઇદભાઇ જાતે અરબ ઉવ.૩૧
રહે. મ.નાં. બી/૫૨, જૈનુલ પાકક , એકતા મેદાન પાસે, જુહાપુરા, અમદાવાદ શહેર તથા મ.નાં.૧૬૪, અલઅસદ પાકક , ઝલક ફલેટ, વેજલપુર, અમદાવાદ નાઓને તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ના રોજ પકડી અટક કરે લ
છે જેઓ પાસેથી લેપટોપ નાંગ-૨ તથા સોની કાંપનીનો મો.ફોન નાંગ-૧ કકિં.રૂ. ૪૮,૦૦૦/- નો મુદ્દામાલ
કબ્જજે કરવામાાં આવેલ છે .
પકડાયેલ આરોપીઓએ પુછપરછ દરમ્યાન જણાવેલ છે કે આરોપી નાાં.(૧) હસ
ુ ેન ઉફે બબલ્લા
નાએ પોતાની ફોરવ્હીલ સ્કોડા ગાડીમાાં ઉપરોકત સાગરીતો તથા અન્ય નહી પકડાયેલ સાગરીતો સાથે
મળી મસધ્ધપુર ખાતે ગયેલ અને મસધ્ધપુર માાં બે મકાનો તથા એક દુકાન માાં તાડા તોડી ચોરી કરવાની
કોમશષ કરે લ પરાં ત ુ અન્ય તાડાઓ તોડી ન શકતા ચોરી કરી શકેલ નહીં
ત્યારબાદ બે મકહના પહેલા મોડી રામિના મોડાસા ધનસુરા રોડ ઉપર કોલેજ સામે એક
સોસાયટીમા સોનાચાાંકદના દાબગનાઓ અને રોકડ રકમ ની ચોરી કરે લ
આજથી દોઢ બે મકહના પહેલા આરોપી નાં.(૧) હસ
ુ ેન ઉફે બબલ્લાએ અન્ય બે સાગરીતો સાથે
મોડાસા ખાતે ગયેલ અને રામિના સમયે મોડાસા ડુગરવાડા ચોકડી, મગદુમ શા ગેટની સામે રહનુમા
સોસા મા એક બાંધ મકાનમાથી રોકડા રૂમપયા વીસ હજાર ની ચોરી કરે લ
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આજથી બે મકહના પહેલા આરોપી નાં.(૧) હસ
ુ ેન ઉફે બબલ્લા તેના અન્ય બે સાગરીતો
સાથે એકટીવા લઇને કહિંમતનગર ખાતે ગયેલ અને રામિના દોઢેક વાગે ફાતીમા ગલ્સક હોસ્ટેલ સામે
ઝહીરાબાદ સોસાયટીમાાં એક મકાનનુ તાડુ તોડી તે ઘરમાાંથી બે લેપટોપ અને એક પરચુરણ પૈસા ભરે લ
ગલ્લો ચોરી કરે લ
આજથી પાંદરે ક કદવસ પહેલા આરોપી હસ
ુ ેન ઉફે બબલ્લા અન્ય સાગરીતો સાથે એકટીવા
લઇને કહિંમતનગર ખાતે ગયેલ અને રામિના સમયે અગાઉ ઝહીરાબાદ માાં જે મકાનમા ચોરી કરે લ તે
મકાન ની સામેની લાઇન મા બીજા એક મકાનમાાં ચોરી કરવા માટે ગયેલ પરાં ત ુ કઇ કકિંમતી ચીજવસ્તુ કે
રોકડ રકમ મળી આવેલ નહીં ત્યારબાદ આજ સોસાયટીમાાં થોડે આગળ બીજા એક મકાન માાં ગયેલ અને
તે મકાનનુ ાં તાડુ તોડી તે મકાનમાાંથી તાાંબા પીતળના વાસણો તથા બે મોબાઇલ ફોન અને ચાાંદીની
પાયલો ચોરી કરે લ જે ચોરી કરે લ હોવાનુ જણવેલ
ુ ાહીત ઇમતહાસ:આરોપીઓનો ગન
પકડાયેલ આરોપી નાં.(૧) હસ
ુ ેન ઉફે બબલ્લાનાનો અગાઉ સને-૨૦૧૪ માાં મોડાસા મા
રહેતા તેના સાગરીતો સાથે મળી અરાવલ્લી જીલ્લાના મોડાસા તથા માલપુર તથા ધનસુરા તથા મેઘરજ
તથા બભલોડા તાલુકાઓમાાં ૧૫ જેટલી ઘરફોડ ચોરીઓ ના કેસોમાાં પકડાયેલ છે .
ત્યારબાદ દસેક મકહના પહેલા સ્કોડા ગાડી લઇને રાજસ્થાન ડુગ
ાં રપુર જીલ્લામાાં ઘરફોડ
ચોરી કરવા માટે ગયેલ અને ડુગ
ાં રપુર પોલીસ સ્ટેશન માાં ઘરફોડ ચોરીના કેસમાાં પકડાયેલ છે . તેમજ
અન્ય પકડાયેલ આરોપીઓ અગાઉ કોઇ ગુન્હામાાં પકડાયેલ નથી
આમ ઉપરોકત પકડાયેલ આરોપીઓએ અમદાવાદ શહેરમા કે અન્ય કોઇ જીલ્લાઓમાાં
ઘરફોડ ચોરીઓ કરે લ છે કે કેમ તેમજ કોઇ ગુન્હામા નાસતા ફરતા છે કે કેમ તે બાબતે પો.સબ.ઇન્સ.
આઇ.એસ.રબારી નાઓ તપાસ ચલાવી રહેલ છે .
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નાયબ પોલીસ કમમશનર,
કાંટ્રોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કમમશનર વતી.
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