
રાત્રી ઘરફોડ ચોરી કરનાર આંતરરાજ્ય બંગાળી ગેંગને ઝડપી પાડતી 
સુરત શહેર  ક્રાઇમ બ્ાંચ :- 

 

                                 સુરત શહેરના ઘરફોડ ચોરી તથા લંુટના ગુનાઓ બનતા અટકાવવા તથા બનેલ ગુનાઓ શોધી કાઢવા ક્રાઇમ 
બ્ાંચના પો.સ.ઇ.શ્રીઓ તેમની ટીમના માણસોને વકક -આઉટ દરમ્યાન બાતમી હકીકત આધારે પક્ડવામા ં આવેલ આરોપીઓ  (૧) 
મોહંંમદ નનઝામ ઉફે આકાશ તાસીર શેખ ઉ.વ: ૩૫ હાલ રહે.વરેલી ગામ દદપકભાઈ તૈલીની રૂમમાં વ્રજધામ સોસાયટી ઘર નં.૧૧,૧૨,  રૂમ 
નં. ૭,  સદગુરૂ-સરસ્વતી સ્કુલની ગલીમાં તળાવ સામે તા.પલસાણા જી.સુરત મુળ રહે.ગામ,માઝરીયા થાના-કેસપુર પોસ્ટ-ગોસ્ટપુર 
જી.મેદનીપુર (પનિમ બંગાળ). (૨) મોહમંદ ફારૂખ ઉફે લીટોન અબ્દુલ શેખ ઉ.વ. ૫૪ હાલ રહે. વરેલી ગામ દદપકભાઈ તૈલીની રૂમમા ં
વ્રજધામ સોસા., ઘર નં. ૧૧,૧૨,  રૂમ નં.૭, સદગુરૂ-સરસ્વતી સ્કુલની ગલીમાં તળાવ સામે તા.પલસાણા જી.સુરત તથા માદહમ રેતી બંદર 
કટ્ટાની ઉપર ઝુપડપટ્ટીમાં મંુબઈ (મહારાષ્ટ્ર)  મુળ રહે. ગામ: બડા બજાર ગલી નં.૧, ઘર નં. ૧૩૫, થાના-બડા બજાર કલકત્તા શહેર જી. ઉત્તર 
ચોવીસ પરગાણા (પનિમ બંગાળ). (૩) હાલીમ  આબુલહુસૈન શેખ  ઉ.વ: ૩૦ હાલ રહે: વરેલી ગામ દદપકભાઈ તૈલીની રૂમમાં વ્રજધામ 
સોસા. ઘર નં. ૧૧,૧૨,  રૂમ નં. ૭,  સદગુરૂ -સરસ્વતી સ્કુલની ગલીમાં તળાવ સામે  તા.પલસાણા જી.સુરત મુળ રહે.ગામ: દત્તપુગુર થાના: 
બારાસાત પોસ્ટ.દત્તપુગુર જી.ઉત્તર ચોવીસ પરગાણા (પનિમ બંગાળ). (૪) હફીઝુલ મંડલ કીબરીયા મંડલ  ઉ.વ: ૪૭ હાલ રહે: વરેલી ગામ 
દદપકભાઈ તૈલીની રૂમમાં  વ્રજધામ સોસા. ઘર નં. ૧૧,૧૨,  રૂમ નં. ૭,  સદગુરૂ-સરસ્વતી સ્કુલની ગલીમાં તળાવ સામે  તા.પલસાણા જી.  
સુરત  મુળ રહે. ગામ. સ્વરૂપદાહુ થાના: સ્વરૂપનગર પોસ્ટ: હાકીમપુર જી: ઉત્તર ચોવીસ પરગાણા (પનિમ બંગાળ).(૫) હસનાન ઉફે 
સુમન જલાલ ખાન ઉ.વ. ૩૦ ધંધો: મજુરીકામ હાલ રહે. વરેલી ગામ  લક્ષ્મીનગર  સોસા., નનલેશભાઈની ચાલમાં  તા. પલસાણા જી. સુરત   
મુળ રહે. અજમેર અંધાર કોઠી અંબાવાડી ઝુપડપટ્ટી દરગાહની સામે અજમેર (રાજસ્થાન) તથા મુળ રહે. ગામ: લાલટીન  હીરા પહાડ 
ગુવાહાટી (આસામ) નાઓને ઘરફોડ ચોરી કરવાના સાધનો તથા સોના ચાંદીના દાગીનાઓ તથા બે કાંડા ઘડીયાળ, મોબાઇલ નંગ-૬ તથા 
રોકડા-૫૪૦૦/- મળી કુલ્લે રૂ!. ૪૩,૧૨૫/- ની મત્તા સાથે ઝડપી પાડી નીચે મુજબની પ્રંશસનનય કામગીરી કરેલ છે.                
ડીટેક્ટ ગુનાઓ:  (૧) રાંદેર  પોલીસ સ્ટેશન I ગુ.ર.નંં.૧૪૪/૨૦૧૮ ઈ.પી.કો.કલમ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦,૧૧૪ મુજબ. (૨) રાંદેર  પોલીસ 
સ્ટેશન   I ગુ.ર.નંં.૧૮૪/૨૦૧૮ ઈ.પી.કો. કલમ ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ મુજબ.(૩) રાંદેર પોલીસ સ્ટેશન I ગુ.ર.નંં.૨૫૦/૨૦૧૮ 
ઈ.પી.કો.કલમ ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ મુજબ. (૪) વરાછા  પોલીસ સ્ટેશન I ગુ.ર.નંં.૬૨૩/૨૦૧૯ ઈ.પી.કો. કલમ ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ મુજબ. (૫) 
વરાછા  પોલીસ સ્ટેશન  I   ગુ.ર.નંં. ૬૬૪/૨૦૧૯ ઈ.પી.કો. કલમ ૪૫૭, ૩૮૦ મુજબ. (૬) ખટોદરા પોલીસ સ્ટેશન I 

ગુ.ર.નંં.૧૩૧/૨૦૧૯ ઈ.પી.કો. કલમ ૪૫૭, ૩૮૦ મુજબ. (૭) વલસાડ  રૂરલ પોલીસ સ્ટેશન  I ગુ.ર.નંં. ૧૭૪/૨૦૧૬ ઈ.પી.કો. કલમ 
૪૫૭, ૩૮૦ મુજબ. (૮) વલસાડ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન   I ગુ.ર.નંં.૧૧૮/૨૦૧૬ ઈ.પી.કો. કલમ ૪૫૭, ૩૮૦ મુજબ. (૯) વલસાડ ટાઉન 
પોલીસ સ્ટેશન I ગુ.ર.નંં.૫૮/૨૦૧૮ ઈ.પી.કો. કલમ ૪૫૭, ૩૮૦ મુજબ. (૧૦) સાબરમતી પો.સ્ટે. એ પાટક  ગુ.ર.નંં. 
૧૧૧૯૧૦૩૯૨૦૦૧૧૫/૨૦ ઈ.પી.કો. કલમ ૪૫૭, ૩૮૦ મુજબ. 

આરોપી નં. ૦૧ મોહમંદ નનઝામ ઉફે આકાશ તાસીર શેખનાઓ નીચેના ગુનાઓમા નાસ્તો ફરતો છે. 

   (૧)અડાજણ પો.સ્ટે.I ગુ.ર.નંં.૨૭૫/૨૦૧૯ ઈ.પી.કો. કલમ ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ મુજબ.(૨) મકરપુરા પો.સ્ટે. એ પાટક   
૧૧૧૯૬૦૧૬૨૦૧૬૮૨ ઈ.પી.કો.  કલમ ૪૫૪, ૩૮૦, ૧૧૪ મુજબ.   
                     મજકૂર ગેંગ સને ૨૦૧૬ થી સદક્રય છે. અને સને ૨૦૧૬ થી આજદીન સુધી પકડાયેલ આરોપીઓ ગુજરાતના અન્ય શહેરોમા ં
અસંખ્ય ઘરફોડ કરવાની કબુલાત કરે છે. જમેાં.  (૧) અમદાવાદ શહેર  ખાતે -૧૨. (૨) વડોદરા શહેર ખાતે – ૦૮. (૩) ભરૂચ શહેર ખાતે- 
૦૭. (૪) વલસાડ જીલ્લા ખાતે- ૦૬. (૫) સુરત જીલ્લા ખાતે-૦૫. (૬) બારડોલી ખાતે – ૦૨. (૭) બીલીમોરા ખાતે ૦૨. (૮) નડીયાદ ખાત ે૦૨  
મળી કુલ-૪૪  ચોરી કરેલાને કબુલાત કરેલ છે.       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


