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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૦૬/૧૧/૨૦૧૮ િંગળવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ તરફથી ર્રવાિાં
આવેલ પ્રશંસનીય/નોંધપાત્ર ર્ાિગીરી :-

સિાચાર યાદી નં.૨૧૭૨/૧૮

નર્લી પોલીસ બની ઉંિર લાયર્ િહહલાઓને રોર્ી સોનાના દાગીના ઉતરાવી છે તરપીંડી ર્રતી
તેિજ થાણે િહારાષ્ટ્ટ્રિાં ટોપ-૨૦ ચેઈન સ્નેચરો પૈર્ીના એર્ ઇરાની ગેં ગના એર્ આંતરરાજય
ુ ાઓનો
આરોપીને પર્ડી પાડી અિદાવાદ શહેરના કુ લ-૬ તેિજ ઉત્તરપ્રદે શના અન્ય શહેરોના ગન
ભેદ ઉર્ેલતી અિદાવાદ શહેર ક્રાઇિ બ્રાન્ચ.
અમદાવાદ શહેરમાાં છે લ્લા ઘણા સમયથી સવારના સમયે તેમજ સુમસામ
જગ્યાએ જયાાં એકલ દોકલ ઉંમર લાયક જેમાાં ખાસ કરીને (સીનીયર સીટીઝન) રાહદારી મહહલાઓ પસાર
થતી હોય તેઓને રોકી પોલીસ તરીકેની ઓળખાણ આપી આગળ મર્ડ ર થયેલ છે , પોલીસનુ ાં ચેકીંગ ચાલે
છે . તેમ જણાવી તેઓએ પહેરેલ સોનાના દાગીના ચેઈન, માંગળસુત્ર, બાંગર્ીઓ વવગેરે ઉતરાવી આ
દાગીના એક કાગળના પર્ીકામાાં વીંટી તેઓની નજર ચુકવી આ અસલ દાગીનાના પર્ીકાની જગ્યાએ
નકલી દાગીનાનુ ાં બીજુ ાં પર્ીકુાં તેઓને પધરાવી દઈ છે તરપીંર્ી કરવાના બનાવો બનવા પામેલ હોય અને
હાલમાાં દીવાળીનો તહેવાર આવતો હોય આ પ્રકારના ગુનાઓ કરવાવાળા ઇસમો તેમની ગેંગના સભ્યો
સાથે આ પ્રકારના કામો કરવા માટે અમદાવાદ શહેર વવસ્તારમાાં આવી આ પ્રકારના ગુનાઓ ન કરે જેથી
તેને અટકાવવા સારૂ અને આવા વણશોધાયેલ ગુનાઓના ભેદ ઉકેલવા સારૂ ખાસ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી
જે.કે.ભટ્ટ તથા નાયબ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી દીપન ભદ્રન ક્રાઇમ બ્ાાંચ, અમદાવાદ શહેર નાઓએ અવારનવાર સુચનાઓ આપેલ હોય જે સુચના આધારે મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી બી.વી.ગોહહલ નાઓના
માગડદશડન હેઠળ પો.ઇન્સ. શ્રી આર.એસ.સુવેરા, પો.સ.ઇ. શ્રી વાય.એમ.ગોહીલ, પો.સ.ઇ શ્રી વાય.જી.ગુર્જર,
પો.સ.ઈ. શ્રી આર.જે.ચૌધરી નાઓ આ ગેંગ વવશે માહીતી મેળવવા ટેકનીકલ અને ફીઝીકલ રીતે
પ્રયત્નશીલ હતા અને આવા પ્રકારના બનાવોનો ઝીણવટપુવડક અભ્યાસ કરતાાં મધ્યપ્રદે શ તરફની કોઈ
આંતરરાજય ગેંગ કાયડરત હોવાનુ ાં ફલલત થયેલ. ત્યારબાદ આ હદશામાાં સતત પ્રયત્નશીલ હતા તે દરમ્યાન
ઇરાની ગેંગના લબલાલ વસરાજ જાફરી તથા તેના સાગરીતો હાલમાાં દીવાળીનો તહેવાર આવતો હોય જેથી
આ દીવાળીના તહેવારોમાાં સવારના સમયે તેમજ સુમસામ જગ્યાએ જયાાં એકલ દોકલ ઉંમર લાયક જેમાાં
ખાસ કરીને (સીનીયર સીટીઝન) રાહદારી મહહલાઓ પસાર થતી હોય તેઓને રોકી આવા પ્રકારના
ગુનાઓ કરવા માટે મધ્યપ્રદે શ થી ગુજરાતમાાં તેમજ અન્ય રાજયોમાાં આવતા જતા હોવાની માહીતી
સોંપર્ેલ.
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આ દરમ્યાન પો.સ.ઈ. શ્રી વાય.એમ.ગોહહલ નાઓને ખાનગી રાહે ચોક્કસ
બાતમી હકીકત મળે લ કે હાલમાાં હદવાળીનો તહેવાર ચાલતો હોય જેથી ઉપરોક્ત ઈરાની ગેંગનો મુખ્ય
સુત્રધાર લબલાલ જાફરી આવા પ્રકારનાાં કામોને અંજામ આપવા સારુાં અમદાવાદ શહેરમાાં આવનાર છે . જે
ુ રે લ્વે સ્ટેશન પાસેથી
બાતમી આધારે તેઓએ સ્ટાફના અવધકારી તથા માણસો સાથે વોચ ગોઠવી કાલુપર
આરોપી લબલાલ ઉફે મોટા સ/ઓ વસરાજ શાપુર જાફરી (ઈરાની) ઉ.વ.૩૦ રહેવાસી પીપરીયા, વોર્ડ નાં.૫,
લોહીયાવોર્ડ , બી.એસ.એન.એલ. ટાવરની બાજુમાાં, તા. પીપરીયા, જજલ્લો હોશાંગાબાદ, મધ્યપ્રદે શ. મુળ
વતન આંબીવલી (ઈસ્ટ), ભાસ્કર સ્કુલની બાજુમાાં, કલ્યાણ, જજ.કલ્યાણ, મહારાષ્ટ્ર નાને પકર્ી પાર્ેલ.
પકર્ાયેલ આરોપી લબલાલ ઉફે મોટા જાફરી (ઈરાની) ની ઝીણવટપુવડક પુછપરછ તપાસ કરતાાં છે લ્લા
એકાદ વર્ડ દરમ્યાન તેણે પોતાના અન્ય સાગરીતો સાથે ફોરવ્હહલ તેમજ મોટર સાયકલો ઉપર અમદાવાદ
શહેરમાાં આવી અલગ-અલગ જગ્યાઓએ એકલ-દોકલ ઉંમર લાયક (સીનીયર સીટીઝન) મહહલાઓને
રોકી તેઓને પોલીસ તરીકેની ઓળખ આપી આગળ ખુન થયેલ હોય ચેકીંગ ચાલે છે તેમ જણાવી તેઓની
નજર ચુકવી લેર્ીઝે પહેરેલ સોનાના દાગીના જેમાાં ચેઈન, બાંગર્ીઓ, માંગળસુત્ર વવગેરે કાઢી લીધેલ
હોવાની કબુલાત કરે લ છે . જે બનાવો બાબતે તપાસ કરતાાં નીચે મુજબના ગુનાઓ દાખલ થયેલ છે .
(૧) ગુજરાત યુવનવવસિટી પો.સ્ટે. ફ.ગુ.ર.નાં.૧૩૨/૨૦૧૭ ધી ઇ.પી.કો. કલમ ૪૦૬,૪૨૦,૧૭૦,
૧૧૪ મુજબ.
(૨) ઘાટલોર્ીયા પો.સ્ટે. ફ.ગુ.ર.નાં.૧૫૧/૨૦૧૭ ઇપીકો કલમ ૪૦૬.૪૨૦.૧૭૦.૧૧૪ મુજબ
(૩) નારણપુરા પો.સ્ટે. ફ.ગુ.ર.નાં.૧૪૪/૨૦૧૭ ઇપીકો કલમ ૪૦૬.૪૨૦.૧૧૪ મુજબ

(૪) સેટેલાઈટ પો.સ્ટે . ફ.ગુ.ર.નાં.૨૩૮/૨૦૧૭ ઇપીકો કલમ ૪૨૦.૧૧૪ મુજબ

ુ પરછ દરમ્યાન નીચે મજ
ુ બના ગન
ુ ાઓની ર્બલ
ુ ાત ર્રે લ છે .
આરોપીની પછ
પકર્ાયેલ આરોપીએ પોતાના સાગરીતો સાથે મળી નીચે મુજબના ગુનાઓ કરે લ
હોવાની કબુલાત કરે લ છે .
(૧) નારણપુરા વવસ્તારમાાંથી એક ઉંમર લાયક બહેનને રોકી તેઓને પોલીસ તરીકેની ઓળખાણ આપી
સોનાની બાંગર્ીઓ કઢાવી લીધેલ.
(૨) આનાંદનગર વવસ્તારમાાંથી એક રસ્તે જતાાં બહેનને ઉભાાં રાખી પોલીસ તરીકેની ઓળખાણ આપી
તેઓએ પહેરેલ સોનાની બાંગર્ીઓ ઉતારી દીધેલ.
(૩) ઉત્તરપ્રદે શના લખનૌ ખાતે એક ઉંમર લાયક બહેનને રોકી તેઓને પોલીસની ઓળખાણ આપી તેઓએ
પહેરેલ સોનાની ચેઈન, બાંગર્ીઓ કઢાવી લીધેલ.
(૪) લખનૌ ખાતે અલગ-અલગ માણસોને રોકી તેઓને પોલીસની ઓળખાણ આપી ચેકીંગ કરવાના
બહાને રોકર્ા રુ.૩૦,૦૦૦/-, ૨૦,૦૦૦/-, ૧૦,૦૦૦/- કાઢી લીધેલ.
(૫) અલ્હાબાદમાાં એક ભાઈને રોકી પોલીસની ઓળખાણ આપી તેઓનો થેલો ચેક કરવાના બહાને રોકર્ા
રુ.૫૦,૦૦૦/- કાઢી લીધેલા.
(૬) તેમજ આ વસવાય મધ્યપ્રદે શના ભોપાલ તથા ઉત્તરપ્રદે શનાાં કાનપુરમાાં પણ આવા જ પ્રકારના
બનાવોને અંજામ આપેલ હોવાનુ જણાવેલ છે .
(૭) દલિણ ભારતમાાં કેરલા ખાતે પણ આવા પ્રકારના બનાવોને અંજામ આપેલ હોવાનુ ાં જણાવેલ છે .
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પર્ડાયેલ આરોપીનો ગુનાહહત પુવક ઈમતહાસ
પકર્ાયેલ આરોપી લબલાલ જાફરીનો થાણે મહારાષ્ટ્રમાાં પકર્ાયેલ ચેઈન સ્નેચીંગના ટોપ૨૦ લીસ્ટે ર્ ગુનેગારોમાાં સમાવેશ થાય છે . તેની વવરુધ્ધ કુ લ-૧૭ જેટલા ચેઈન સ્નેચીંગના ગુના દાખલ થયેલ છે
તેમજ મકોકા હેઠળ જેલમાાં પણ જઈ આવેલ છે .
આજથી દશેક વર્ડ અગાઉ કલ્યાણ પોલીસ સ્ટે શનમાાં છે તરપીંર્ીના ગુનામાાં તેમજ
મારામારીના ગુનાઓમાાં બે વખત પકર્ાયેલ છે .
પકર્ાયેલ આરોપીએ પોતાના અન્ય સાગરીતો સાથે મળી આ વસવાય બીજા ગુનાઓ
આચરે લ છે કે કેમ ? તેમજ તેઓની સાથે બીજા અન્ય આરોપીઓ સાંર્ોવાયેલ છે કે કેમ ? તે બાબતે સઘન પુછપરછ
તપાસ ચાલુ હોય બીજા પણ આવા પ્રકારના ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલાય તેવી સાંભાવના છે .
છે લ્લા દસ વર્કથી લુટ
ં અને ધાડના ગુનાિાં નાસતા ફરતા આરોપીની ધરપર્ડ ર્રતી અિદાવાદ પોલીસ
અમદાવાદ શહેરમાાં દીવાળીના તહેવારો દરમ્યાન ઘરફોર્ ચોરીના બનાવો અટકાવવા
માટે મે.પોલીસ કવમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહેર નાઓની સુચનાથી સારૂ ખાસ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી ક્રાઇમબ્ાાંચ, જોઇન્ટ
પોલીસ કવમશ્નરશ્રી સેકટર-૧,૨ તેમજ નાયબ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી ક્રાઇમ બ્ાાંચ, અમદાવાદ શહેર,નાયબ પોલીસ
કવમશ્નરશ્રી ઝોન-૫

નાઓના માગડદશડન હેઠળ મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી બી.વી.ગોહહલ નાઓ દ્વારા

ુ ,અલીરાજપુર,ઉદે પરુ ,ડુ ગ
દાહોદ,જાાંબઆ
ાં રપુર,ઉતરપ્રદે શ વવગેરે જગ્યાઓના

ઘરફોર્, લુટાં ,ધાર્ના ગુનાઓમાાં

સક્રીય/વોન્ટે ર્ આરોપીઓને શોધી કાઢવા તેમજ દીવાળીના તહેવાર સમયે આવા ઘરફોર્ ચોરી તેમજ અન્ય
ગુનાઓમાાં સક્રીય આરોપીઓની હાજરી પ્રસ્થાપીત કરવા માટે

ક્રાઇમબ્ાાંચની તથા અમદાવાદ શહેરના અલગ

અલગ ઝોન વવસ્તારના ર્ીસ્ટાફના પો.સ.ઇશ્રીઓ/ માણસોની જુ દી જુ દી ટીમો બનાવી આરોપીઓને પકર્ી પાર્વા
માટે મોકલી આપવામાાં આવેલ જે પૈકી આજરોજ ઝોન-૫ વવસ્તારના ખોખરા પોલીસ સ્ટે શનમાાં સવેલન્સ સ્કોર્માાં
ફરજ બજાવતા પો.સ.ઇ.શ્રી જી.કે.ચાવર્ા તથા ક્રાઇમબ્ાાંચના માણસો દ્વારા દાહોદ જીલ્લા ખાતેથી વટવા પોલીસ
સ્ટે શન ફ.ગુ.ર.નાં.૩૧/૨૦૦૮ ઇપીકો કલમ ૩૯૫.૩૯૭ વવગેરેના કામે છે લ્લા દસ વર્ડથી નાસતા ફરતા આરોપીઓ
(૧) જવરા ભારતા બારીયા (૨) ભારતા લાલજી ભાભોર બાંને રહે.ગામ મોટી ખરજ તા.ગરબાર્ા જી દાહોદવાળાઓને
પકર્ી પાર્વામાાં આવેલ છે . અને બાંને આરોપીઓને વધુ તપાસ અથે વટવા પોલીસ સ્ટે શન ખાતે સોંપવામાાં આવેલ
છે .

ુ રાત યમુ નવસીટી પોલીસ સ્ટેશન :
ગજ

નાયબ પોલીસ કવમશનર,
કાંરોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કવમશનર વતી.
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