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 તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૦  ગરુૂવાર  
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામાાં 
આવેલ પ્રશાંસનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-   સમાચાર યાદી નાં.૧૦૨/૨૦૨૦ 
 

ઘરફોડ ચોરીના આરોપીની અટકાયત  
સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન :   

ઘરફોડ ચોરીના ગનુાના આરોપી ને મદુ્દામાલ સાથે ગણતરીના કલાકોમાાં શોધી 
કાઢતી સરદારનગર પોલીસ 

      મે.પોલીસ કમમશ્નર સાહબે શ્રી અમદાવાદ શહરે તથા અમિક પોલીસ કમમશ્નર સાહબે શ્રી સેક્ટર-
૨ નાઓ તથા નાયબ પોલીસ કમીશ્નરશ્રી ઝોન-૦૪ સાહબે તથા મદદનીશ પોલીસ.કમીશ્નરશ્રી “ જી” 
ડીવીજન સાહબે  નાઓ તરફથી નાસતા-ફરતા આરોપીઓ પકડવાની તેમજ મમલકત સબંિી 
ગનુ્હાઓ શોિી કાઢવા કરેલ સચુના અનશુિંાને પોલીસ ઇન્સપેકટર સી.આર.જાદવ સરદારનગર 
પોલીસ સ્ટેશન નાઓની સચુના તથા માગગદશગન આિારે સવેલન્સ સ્કોડના આસી.પો.સબ.ઇન્સ 
ડી.આર.બાગલુ તથા સવેલન્સ સ્ટાફ ના માણસો સાથે પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા ંપેટ્રોલીંગમા ંહતા 
તે દરમ્યાન આસી.પો.સબ.ઇન્સ ડી.આર.બાગલુ નાઓને ખાનગી બાતમી હકકકત કે “ શૈલેષ ઉફે 
સોહન કાતંીલાલ પારઘી નામનો ઇસમ નાના ચીલોડા ખેતલા આપા ટી સ્ટોલની પાસે મનલમ પાકગ 
સાયટી બાલાજી પાનની દુકનની ઉપરના ભાગે આવેલ પોતાની રૂમમા ંચોરી અગર છળકપટ થી 
મેળવેલ મદુ્દામાલ છુપાવી રાખેલ છે ” જે બાતમી હકીકત આિારે સરદારનગર પો.સ્ટે. ફ.ગ.ુર.ન. 
૧૧૧૯૧૦૪૦૨૦૦૧૪૮/૨૦૨૦ ઇ પી કો કલમ– ૩૮૦, ૪૫૭ મજુબના ગનુ્હાના કામે તારીખ-
૧૨/૦૧/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૦/૦૦ થી તા- ૧૩/૧/૨૦૨૦ ના કલાક ૦૩/૦૦  વાગ્યા દરમ્યાન 
નાના ચીલોડા ચાર રસ્તા ઇન્ડીયન પેટ્રોલ પપંની સામે ખેતલા આપા ટી  સ્ટોલ ની બાજુમા ંઆવેલ 
મહાકાલી કે્રપ ટે્રડસગ નામની ભગંારની દુકાનમા ં લોખડંના કાપેલ ટુકડા ભગંાર આશરે ૪ ટન ના 
કક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- ની ઘરફોડ ચોરી કરેલ જે ગનુાના કામે આરોપી શૈલેષ ઉફે સોહન કાતંીલાલ 
હકસી પારઘી ઉ વ- ૨૮ રહવેાસી- નાના ચીલોડા ખેતલા આપા ની બાજુમા ં મનલમ પાકગ સાયટી 
બાલાજી પાનની દુકનની ઉપરના ભાગે આવેલ પોતાની રૂમમા ંશેઠ છોટુભાઇ મીયા ના મકાનમા ં
રૂબીટી પાસે સરદારનગર અમદાવાદ શહરે  મળુ રહવેાસી- ગામ- આનદંપરુ નવાગરા તા- 

 

જનસાંપકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કમમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોન નાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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આનદંપરુી જજલ્લો- બાસંવાડા રાજસ્થાન  નાને ચોરી કરેલ મદુામાલ સાથે અટક કરી કાયદેસરની 
કાયગવાહી કરેલ છે.  
આરોપી:-  શૈલેષ ઉફે સોહન કાતંીલાલ હકસી પારઘી ઉ વ- ૨૮ રહવેાસી- નાના ચીલોડા ખેતલા 
આપા ની બાજુમા ં મનલમ પાકગ સાયટી બાલાજી પાનની દુકનની ઉપરના ભાગે આવેલ પોતાની 
રૂમમા ંશેઠ છોટુભાઇ મીયા ના મકાનમા ંરૂબીટી પાસે સરદારનગર અમદાવાદ શહરે  મળુ રહવેાસી- 
ગામ- આનદંપરુ નવાગરા તા- આનદંપરુી જજલ્લો- બાસંવાડા રાજસ્થાન    

મદુ્દામાલ;- લોખડંના કાપલે સળીયા આશરે- ૨૦૦/- કીલો વજનના કક.રૂ.૭૦૦૦/-   
કામગીરી કરનાર અિીકારી / કમગચારી ;- (૧) પોલીસ ઇન્સપેકટર સી.આર.જાદવ (૨) 
આસી.પોલીસ સબ ઇન્સપેકટર ડી.આર.બાગલુ (૩) અ.હ.ેકો. અનીલ બાલક્રુષ્ણ બ ન-૩૯૧૭ (૪) 
અ.પો.કો.સજંયકુમાર બાબભુાઇ બ ન ૪૪૩૧ (૫) અ.પો.કો. કલ્પેશકુમાર વાલજીભાઇ બ.ન. ૧૦૧૪૦ 
(૬) લોકરક્ષક ચેતનકુમાર હાજાભાઇ બ ન  ૧૨૮૬૩ (૭) અ.લોકરક્ષક સજંયકુમાર જગદીશભાઇ બ 
ન ૧૧૫૦૧ (૮) લોકરક્ષક પ્રજે્ઞશકુમાર પોપટલાલ બ.ન.૫૯૫  મવગેરે. 
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કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન :  

 

કૃષ્ણનગર પો.સ્ટે મવસ્તાર માાં થયેલ ઘરફોડ નો ગણતરીના કલાકોમાાં ભેદ ઉકેલતી 
કૃષ્ણનગર પોલીસની સવેલન્સ ટીમ     

 
                         મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે તથા સયંકુત પોલીસ કમમશ્નર શ્રી 
સેકટર-૨ તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-૪ તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી “જી” કડવીઝન 
નાઓએ અમદાવાદ શહરે ખાતે HS MCR તેમજ નાસતા ફરતા આરોપીઓ ચેક કરવા તથા મમલકત 
સબિંી ગનુ્હાઓ સોિી કાઢવા તેમજ બનતા ગનુ્હાઓ અટકાવવા સારૂ સચુના કરેલ હોય જે 
અનસુિંાને કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન ના પોલીસ ઇન્સ્પેકટર શ્રી નાઓની સચુના મજુબ સવે.સ્કોડગના 
પો.સબ.ઇન્સ શ્રી વી.એમ.ગોકહલ તથા સવે.સ્કોડગના માણસો તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ બપોરના 
ક.૧૫/૦૦ વાગ્યાથી પેટ્રોલીંગમા ંહતા દરમ્યાન સવે.કોડગ.ના અ.પો.કોન્સ કહરેનકુમાર મધસુદુુનભાઇ 
નાઓન ેખાનગી બાતમી હકકકત મળેલ કે “એક ઇસમ પોતાના પેન્ટ ના ખખસ્સામા ંકેટલાક રોકડા 
રૂમપયા છે તે લઇને મેમ્કો ચાર રસ્તા તરફથી આવી કહરાવાડી ચાર રસ્તા તરફ પસાર થનાર છે 
અને તેની પાસેના ખખસ્સામા ં રોકડા રૂમપયા જે અત્રેના કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ.ગ.ુર.ન-ં
૪૭/૨૦૨૦ િી.ઇ.પી.કો.કલમ-૪૫૭,૩૮૦ મજુબના કામે ચોરીએ ગયેલ છે ” જે બાતમી આિારે 
સદરી ઇસમને કહરાવાડી ચાર રસ્તા પાસ ેછુટા છવાયા ગોઠવાઇ વોચ કરતા હતા તેવામા ંમેમ્કો 
ચાર રસ્તા તરફથી ઉપરોકત વણગન વાળૉ ઇસમ ચાલતો-ચાલતો આવતો જણાયેલ જે સાથેના 
પચંોને દુરથી ઓળખી બતાવેલ અને તેની સદરી જગ્યાએ વોચ કરી પચંોની હાજરીમા ંપકડી પાડી 
આરોપી પાસેથી અંગજડતી દરમ્યાન તેની પેન્ટના ખખસ્સામાથંી રોકડા રૂમપયા ૧૦,૦૦૦/- મળી 
આવેલ જે રૂમપયા પોતાની પાસે ક્યાથી લાવેલ ત ેબાબતે પછૂતા કોઇ સરખો જવાબ આપતો ન 
હોય અન ેકોઇ હકકકત છુપાવતો હોય તેવ ુજણાત ુહોય જેથી સદરી ઉપરોકત ગનુ્હો દાખલ થયેલ 
હોય સદરીની વધ ુપછૂપરછ મા ંઆરોપીએ ગઇ તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ પોતે ઘરે એકલો રહતેો 
હોય અને કોઇ કામ િિંો ન હોય પોતાનાજ મકાન ની પાસે ભૈરવનાથ ફરસાણ ની દુકન આવેલ 
હોય જે દુકાન રાતના સમયે બિં હોય જેથી રાતના આશરે સાડા દસેક વાગ્યાના સમૂારે આજુ-
બાજુમા ંકોઇ ન જણાતા દુકાન ના સટરને મારેલ લોક તોડી સટર ઉચ ુકરીને દુકાન મા ંપ્રવેશ કરેલ 
અને દુકાન નો ગલ્લો ખોલી નાખેલ અને ગલ્લામા ંરોકડા રૂમપયા હોય જે ચોરી કરી લઇ ખલિેલ 
અને દુકાન ની બહાર મનકળી ગયેલ અને ગણી જોતા ૧૩,૫૦૦/-હતા જેમાથંી ઉતરાયણના 
તહવેારને લઇને અલગ-અલગ દુકાને ૩,૫૦૦/-વપરાય ગયેલ અને બાકીની ચોરી કરેલ રૂમપયા 
સાથે અત્રે પકડાય ગયેલાનુ ં જણાવેલ જે બાબતે અત્રેના પો.સ્ટે ખાત્રી કરતા કૃષ્ણનગર પો.સ્ટે 
ફસ્ટ.ગ.ુર.ન-ં૪૭/૨૦૨૦ િી.ઇ.પી.કો.કલમ-૪૫૭,૩૮૦ મજુબનો ગનુ્હો દાખલ થયેલ હોય તે કડટેક 
કરી મદુ્દામાલ કરકવર કરી આરોપીને તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૦ ના ક.૧૭/૦૦ વાગે અટક કરી સારી 
કામગીરી કરેલ છે તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૦  
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આરોપીનુાં નામ-સરનામ:ુ- નરેન્રમસિંહ મળુમસિંહ જાતે ઉમટં(રાજપતૂ) ઉ.વ.૬૨ િિંો-મજુરી રહ ેમ.ન-ં
૨,મસતારામ ની ચાલી કહરાવાડી ચાર રસ્તા પાસે કૃષ્ણનગર અમદાવાદ શહરે મળૂ વતન-ગામ સોન 
તા.ખેરાગડ જીલ્લો-આગ્રા ઉત્તર પ્રદેશ 
મદુ્દામાલ :- રોકડા રૂમપયા ૧૦,૦૦૦/- નો મદુ્દામાલ   
કામગીરી કરનાર અમિકારી/કમગચારી 
                        સવેલન્સ સ્કોડગ પો.સબ.ઇન્સ શ્રી વી.એમ.ગોકહલ તથા એ.એસ.આઇ 
રણજીતમસિંહ રણછોડમસિંહ બ.ન-ં૬૯૫૭ તથા અ.હડે.કોન્સ જીતેન્રમસિંહ જ્ઞાનમસિંહ બ.ન-ં૯૧૧૧ તથા 
અ.પો.કોન્સ કહતેશકુમાર ગોકળભાઇ બ.ન-ં૯૯૯૪ તથા અ.પો.કોન્સ કહરેનકુમાર મધસુદુુનભાઇ બ.ન-ં
૧૧૮૦૨ તથા અ.પો.કોન્સ સજંયમસિંહ ભરતમસિંહ બ.ન-ં૧૦૧૮૮ તથા અ.પો.કોન્સ ભરતકુમાર 
વસતંભાઇ બ.ન-ં૬૮૧૨ તથા લોકરક્ષક અમવનાશમસિંહ ઇન્રમસિંહ બ.ન-ં૫૦૯ તથા લાલાભાઇ દેવાભાઇ 
બ.ન-ં૪૮૩ તથા લોકરક્ષક જાગતૃ્તીબેન શકંરભાઇ બ.ન-ં૨૧૧૯ તથા બીજા સાથેના  

આરોપીનો ફોટો 
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વેજલપરુ પોલીસ સ્ટેશન :  

બલ્ડ ડોનેશન કેમ્પ યોજાયેલ હોય વેજલપરુ   
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પાસાના આરોપીની અટકાયત 
ગનુા મનવારણ શાખા :  

અમદાવાદ શહરે મવસ્તારમા ગનુાકહત પ્રવમૃતઓ અટકાવવાના ઉદેશ્યથી મે.પોલીસ કમમશ્ર્નર શ્રી 
આશીષ ભાકટયાનાઓએ તા.૧૫.૧.૨૦૨૦ નારોજ અમદાવાદ શહરેના જુદા-જુદા પોસ્ટે મવસ્તારમા ં
શરીર-સબિંી/ પ્રોહીબીશનની ગનુાકહત પ્રવમૃતઓ કરતા ઇસમો મવરુધ્િ નીચે મજુબની મવગતે પાસા 
હુકમ કરવામા ંઆવેલ  છે. 
➢ દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા પોતાના સાગકરતો સાથે મળી લોકોની સાથે બોલાચાલી 

ઝઘડો કરી ખબભત્સગાળો બોલી છરી વડે કોણીના ભાગે ઈજા કરી જાનથી મારી નાખવાની 
િમકીઓ આપનાર અને ગનુાકહત માનસ િરાવનાર ઈસમ સમીર ઉફે ગામડીયા હુસેનશા કદવાન 
(ફકીર) રહવેાસી- અનાદીપરુા ભીલવાસ શાહઆલમ દરગાહની સામે શાહઆલમ અમદાવાદ 
શહરે  મવરુધ્િ પાસા વોરંટ જારી કરી ભજુ જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે.   

 

સમીર ઉફે ગામડીયા હસેુનશા કદવાન (ફકીર) રહવેાસી- અનાદીપરુા 
ભીલવાસ શાહઆલમ દરગાહની સામે શાહઆલમ અમદાવાદ શહરે    

➢ નારોલ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા ભારતીય બનાવટનો મવદેશી દારુ તથા બીયર જનતાના 
સ્વાસ્થયને હાનીકારક હોવા છતા પોતાના સાગકરત પાસેથી ગેરકાયદેસરનો વગર પાસ 
પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો મવદેશી દારુ તથા બીયરનો જથ્થો પોતાના રહણેાક આસપાસના 
મવસ્તારમા વેચાણ કરવાના ઈરાદે લાવી ગેરકાયદેસરના વગર પાસ પરમીટના મવદેશી દારુ 
તથા બીયરન ુવેચાણ કરનાર ઈસમ મોહસીનઅહમેદ ઉફે કાળીયો જહીરઅહમેદ શેખ રહવેાસી- 
મ.ન.૦૨ સજંરી પાકગ પમ્પીગ સ્ટેશનની બાજુમા કેનાલ રોડ નારોલ અમદાવાદ શહરે તથા 
મ.ન.૦૭ અનમ રો હાઉસ શાહઆલમની બાજુમા કેનાલ પાસે વટવા અમદાવાદ તથા મ.ન.૦૧ 
ખેતરના બાબની ચાલી રેલ્વે સ્ટેશન સામે, સેન્ટ જોસેફ સ્કુલ પાછળ રાજપરુ ગોમતીપરુ 
અમદાવાદ શહરે મવરુધ્િ પાસા વોરંટ જારી કરી તેઓને રાજકોટ જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ 
કરવામા ંઆવેલ છે.   

 

મોહસીનઅહમેદ ઉફે કાળીયો જહીરઅહમેદ શેખ રહવેાસી- મ.ન.૦૨ સજંરી 
પાકગ પમ્પીગ સ્ટેશનની બાજુમા કેનાલ રોડ નારોલ અમદાવાદ શહરે તથા 
મ.ન.૦૭ અનમ રો હાઉસ શાહઆલમની બાજુમા કેનાલ પાસે વટવા 
અમદાવાદ તથા મ.ન.૦૧ ખેતરના બાબની ચાલી રેલ્વે સ્ટેશન સામે, સેન્ટ 
જોસેફ સ્કુલ પાછળ રાજપરુ ગોમતીપરુ અમદાવાદ શહરે 
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નારોલ પોલીસ સ્ટેશન : 
 

પ્રોહીબબશનની પ્રવમૃત સાથે સાંકળાયેલા ઇસમને પાસા હઠેળ અટકાયત કરી રાજકોટ 
જેલ મોકલતી નારોલ પોલીસ   

 
                                           મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી આમશષ ભાટીયા સાહબે તેમજ 
સયંકુત પોલીસ કમમશ્નરશ્રી સેકટર-૦૨ સાહબે તેમજ નાયબ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી ઝોન-૦૬ સાહબે 
તેમજ ઇ.મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી “કે” ડીવીઝન સાહબે અમદાવાદ શહરે નાઓની સચુના અન ે
માગગદશગન હઠેળ પ્રોહીખબશન સબિંી ગનુાઓની પ્રવમુત સદંતર નેસ્ત નાબદુી કરવા સારૂ ચસુ્તપણે 
સચુન કરેલ હોય જેથી પો.ઇન્સ એસ.એ.ગોકહલ તથા સ્ટાફના માણસોએ અમદાવાદ શહરેના અલગ 
અલગ પોલીસ સ્ટેશનમા ં દાખલ થયેલ પ્રોહીખબશન સબિંી ગનુાઓ જેમા ં (૧) નારોલ પો.સ્ટે. 
ફ.ગ.ુર.ન.ં ૫૧૮૩/૧૯ પ્રોહી કલમ ૬૬(૧)(બી),૬૫(એ)(ઇ),૧૧૬(બી),૮૧ મજુબના ગનુાઓના 
કામના આરોપી મોહસીન અહમેદ ઉફે કાળીયો જહીર અહમેદ જાતે-શેખ ઉ.વ.૨૫ રહ,ે મ.ન.ં ૦૨ 
સજંરીપાકગ પમ્પીંગ સ્ટેશનની બાજુમા નારોલ અમદાવાદ શહરે નાઓની મવરૂદ્ધ પાસા દરખાસ્ત ભરી 
મોકલી આપતા મે.પોલીસ કમમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે ના પાસા અટકાયતી હકુમ ક્રમાકં : પીસીબી/ 
ડીટીએન /પાસા /૬૬/૨૦૨૦ તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૦ થી પાસા અટકાયતી નો હુકમ કરતા સદર 
આરોપીન ે આજ-રોજ તારીખ. ૧૫/૦૧/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૧/૩૦ વાગ્યે બજવણી કરી યોગ્ય 
પોલીસ જાપ્તા સાથે રાજકોટ જેલ ખાતે મોકલી આપેલ છે.  
 

 
 


