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 તા.૦૨/૦૩/૨૦૨૦  સોમવાર 
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામાાં 
આવેલ પ્રશાંસનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-   સમાચાર યાદી નાં.૪૨૮/૨૦૨૦ 

 
ચોરીના ગનુાના આરોપીની અટકાયતની વવગત 

વસ્ત્રાપરુ પોલીસ સ્ટેશન : 
    ફોર વ્હીલર કારમાાં આવી વ્યઢળોનો વેશ ધારણ કરી લલચાવી ફોસલાવી વવવધ 
કરવાના બહાને દાગીના તેમજ રોકડ લઇ જતી ગેંગના આરોપીઓ પકડી પાડતી 

વસ્ત્રાપરુ પોલીસ 
           પોલીસ કમીશ્નર શ્રી આશીષ ભાટીયા સાહબે તથા મે.સયંકુ્તપો.કમમ.શ્રી, 
સેકટર-૧ અમીત મિશ્વકમાા સાહબે તથા ના.પો.કમમ.શ્રી, ઝોન-૧ શ્રી પી.એલ.માલ સાહબે તથા 
મ.પો.કમમ.શ્રી, “એ” ડીિીઝન શ્રી એમ.એ.પટેલ સાહબે નાઓએ અમદાિાદ શહરેમા મમલકત સબંધી 
ગનુ્હાઓ ડીટેકટ કરિા તેમજ િધ ુબનાિ બનતા અટકાિિા અસરકારક કામગીરી કરિા સચુના 
કરેલ હોય પો.ઈન્સ. એમ.એમ.જાડેજા સાહબેના માગાદશાન હઠેળ િસ્ત્રાપરુ પો.સ્ટે પો.સ.ઇ. કે.એલ. 
રબારી સાહબેનાઓને મળેલ ચોક્કસ બાતમી હકકકત આધારે એસ્ટીલો ફોર-વ્હીલ કાર તથા સોનાના 
દાગીના તથા રોકડ મદુામાલ સાથે આરોપીઓ (1) તષુારભાઇ ઉફે ટીન ુs/o બચભુાઇ ગીગારામા 
જાતે: કાપડીયા (મારગી બાિાજી) ઉિ.૩૪ ધધંો: ડ્રાઇમિિંગ રહ.ેમ.ન:ં ૮૪૮ પચીિારીયા ઓડના 
મકાન, કોઠારીયા સોલિઠં ગોંડલ રોડ રાજકોટ શહરે મળુ િતન: ગામ: આણદંપર(ભાડલા) 
તા.ચોટીલા જી. સરુેંદ્રનગર (2) મહશેનાથ ઉફે ભકો s/o ઝિેરનાથ રામનાથ જાતે:પરમાર (નાથ 
બાિાજી) ઉિ.૩૬ ધધંો:ડ્રાઇમિિંગ રહ.ેગામ: તરઘડી બોરસીનાલા મિસ્તારમા, પાણીની ટાકંીની 
બાજુમા, તા.પડધરી જી.રાજકોટ (3) રાજેશ ઉફે રાજુ s/o રમેશભાઇ મોહનલાલ જાતે: ભટ્ટી (િાણદં) 
ઉિ.૪૦ ધધંો: સોનીકામ રહ.ેમ.ન:ં ૨૦૨ વ્ુદંાિન એપાટામેન્ટ, અયોધ્યા સકાલ ગોકુલમથરુા 
એપાટામેન્ટાની પાછળ, માધાપર ચોકડી પાસે, રાજકોટ શહરે મળુ િતન: રાજકોટ  ખાતેથી પકડી 
પાડી નીચે મજુબના ગનુાઓનો  ભેદ ઉકેલી સારી કામગીરી કરિામા ંઆિલે છે. 

 

જનસાંપકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કવમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોન નાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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(1) િસ્ત્રાપરુ પો.સ્ટે. ફ.ગ.ુર. ન.ં21/20 ઇ.પી.કો. કલમ 406,420 મજુબ 
(2) િસ્ત્રાપરુ પો.સ્ટે. ફ.ગ.ુર. ન.ં203/20 ઇ.પી.કો. કલમ 406,420,380 મજુબ 

ઉપરોક્ત ગનુાઓ મસિાય આ કામના આરોપીઓએ અન્ય બનાિોની કબલુાત કરેલ છે 
જે મજુબ 

(1) આશરે પાચંેક માસ અગાઉ િાપી ખાતે આિેલ જી.આઇ.ડી.સી. ખાતે એક બોલપેનની 
ફેક્ટરીમાથંી રોકડ 45000/- 

(2) આશરે ચારેક માસ અગાઉ િડોદરા શહરે ગોલ્ડન ચોકડી  નજીકમા ં આિેલ 
સોસાયટીમાથંી એક સોનાની િીંટી 

(3) આશરે ચારેક માસ અગાઉ સરુત શહરે ખાતે એક રહણેાકં મકાનમાથંી સોનાની િીંટી 
નગં-3 તેમજ એક જોડ ચાદંીની સાકરી 

(4) આશરે ત્રણેક માસ અગાઉ આણદં સામરખા ચોકડી નજીકમા ંઆિેલ સોસાયટીમાથંી 
સોનાની િીંટી નગં-2 તથા બટુ્ટીઓ નગં-2 

(5) ત્રણેક માસ અગાઉ મહસેાણા મોઢેરા ચોકડી નજીક સ્િામમનારાયણ મકંદર પાછળ એક 
મકાનમાથંી સોનાની ચેઇન નગં-1 સોનાનુ ંપેંડલ નગં-1 તથા બે જોડ બટુ્ટીઓ 

(6) ત્રણેક માસ અગાઉ મહસેાણા મિસનગર રોડ પર આિેલ એક સોસાયટીમાથંી સોનાની 
ચેઇન નગં-1 તથા સોનાની એક િીંટી તથા એક જોડ બટુી 

(7) ત્રણેક માસ અગાઉ પલાનપરુ ખાતે ઓિબ્રિજથી જમણી બાજુ આિેલ એક 
સોસાયટીમાથંી સોનાની નાની સાકરી નગં-1 

(8) ત્રણેક માસ અગાઉ ગાધંીનગર ખાતે સોનાની િીંટી નગં-2 
 
આરોપીઓ ની ગનુ્હો કરવાની એમ.ઓ.: 
આ કામના મખુ્ય આરોપી મહશેનાથ જિેરનાથ પરમાર નાઓ પોતાની માલીકીની ફોર વ્હીલ કાર 
ઝેન એસ્ટીલોમા ંપોતાના સાગરીતો સાથે ગજુરાત રાજ્યમા ંઆિેલ મોટા મોટા શહરેોમા ંઆિેલ 
મોટી સોસાયટીઓ/બગંલાઓ/ફ્લેટમા ંવ્યઢળોનો િેશ ધારણ કરી પૈસા માગંિાના બહાને ઘરમા ં
હાજર વ્યકમતને મિશ્વાસમા ં લઇ અને ઘરમા ં ચાલતી સમસ્યાઓ બાબત ે મિમધ કરિાના બહાન ે
લલચાિી-ફોસલાિીને પૈસા-દાગીના િેગેરે લઇ ભાગી જિાની એમ.ઓ  ધરાિે છે.  
 
કામગીરી કરનાર અવધકારી તથા કમકચારીઓ: 
પો.ઇન્સ.શ્રી એમ.એમ.જાડેજા તથા પો.સ.ઇ.શ્રી કે.એલ.રબારી તથા હ.ેકો.બાબભુાઇ સરતાનભાઇ તથા 
પો.કો.યિુરાજમસિંહ અમનરુદ્ધમસિંહ તથા લોકરક્ષક અમીતમસિંહ મશિાભાઇ તથા લોકરક્ષક રૂતરુાજમસિંહ 
ધીરૂભા તથા લોકરક્ષક મિનોદભાઇ દલપતભાઇ િગેરે.  
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ઇસનપરુ પોલીસ સ્ટેશન : 
સરુત શહરે રાાંદેર પોલીસ સ્ટેશનનો મો.સા. ચોરીનો ગનુો ડડટેક્ટ કરી ચોરીનો  

મદુામાલ રીકવર કરી એક આરોપીઓને પકડી પાડતી ઇસનપરુ પોલીસ 

   મે.પોલીસ કમમશ્નર સા.શ્રી અમદાિાદ શહરે તથા મે.સયંકુત પોલીસ કમમશ્નર શ્રી 
સેકટર-૨ સાહબે તથા મે.નાયબ પોલીસ કમમશ્નર ઝોન-૬ સાહબે તથા મે.મદદનીશ પો.કમમ.શ્રી “જે” 
ડીિીજન સાહબે નાઓ તરફથી મમલ્કત સબધંી ગનુાઓ બનતા અટકાિિા તથા િણ શોધાયેલ 
મમલ્કત સબંધંી ગનુાઓ શોધી કાઢિા અિાર-નિાર સચુનાઓ મળતી હોય જે બાબતે પોલીસ 
ઇન્સપેક્ટર શ્રી જે.એમ.સોલકંી તથા પોલીસ ઇન્સપેકટર કે.બી.સાખંલા ઇસનપરુ પોલીસ 
સ્ટેશનનાઓના મસધા માગાદશાન અને સચુના મજુબ સિેલન્સ સ્કોડના પો.સબ.ઇન્સ 
કે.એમ.ચાિડાનાઓ સિેલન્સ સ્કોડના માણસો સાથે પોલીસ સ્ટેશન મિસ્તારમા પેટ્રોલીંગમા ફરતા 
હતા દરમ્યાનમા તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૪/૦૦ િાગે ઇસનપરુ કાલામેદાન ખાતેથી 
અ.પો.કો નારાયણભાઇ કરશનભાઇ તથા અ.પો.કો પ્રભાતમસહ દેવભુા તથા અ.લો.ર ભરતભાઇ 
લક્ષ્મણભાઇનાઓની સયકુ્ત બાતમીથી આરોપી બરુહાન ઉફે મેમણ સ/ઓ બશીરભાઇ સાિાણી 
(મેમણ) ઉ.િ ૩૮ રહ,ેબારપરુો રબ્બાની કોલોની લાલશાબાિાની દરગાહ પાછળ તા-ધોરાજી જી-
રાજકોટનાને એક કહરો હોન્ડા સ્્લેન્ડર મો.સા નબંર જી.જે-૦૫ બી.એ-૫૨૯૯ લખેલ છે તથા એંન્જીન 
નબંર જોતા ૨૧૭૦૭ િચંાય છે તથા ચેચીસ નબંર ૨૧૯૫૯ િચંાય છે જેની કકિંમત રૂમપયા 
૧૫,૦૦૦/-ની મત્તા સાથે પકડી પાડી સરુત શહરે રાદેંર પોલીસ સ્ટેશન ગનુા નબંર 
૧૧૨૧૦૦૫૦૨૦૦૧૫૧/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯ મજુબનો ગનુો શોધી કાઢેલ છે.  

 
   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


