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�સેનોટ
તા.૨૭/૧૧/૧૯ ના રોજ પોલીસ �ટેશન �વ�તારમાં �મલકત સબધંી ��ુહાનો ગણતર�ના ક�લાકોમાં ભદે ઉકેલતી કૃ�ણનગર

પોલીસ
મ.ેપોલીસ ક�મ�ર �ી અમદાવાદ શહેર તથા અ�ધક પોલીસ ક�મ�ર �ી સેકટર-૨ તથા નાયબ પોલીસ ક�મ�ર �ી ઝોન-૪ તથા

મદદનીશ પોલીસ ક�મ�ર �ી “�” �ડવીઝન નાઓએ અમદાવાદ શહેર ખાતે �મલકત સબંધી ��ુહાઓ સોધી કાઢવા તમેજ બનતા ��ુહાઓ
અટકાવવા સા� �ુચના કરેલ હોય જે અ�ુસંધાને કૃ�ણનગર પોલીસ �ટેશન ના પોલીસ ઇ��પકેટર �ી નાઓની �ુચના �જુબ સવ�.�કોડ�ના
પો.સબ.ઇ�સ�ી વી.એમ.ગો�હલ તથા સવ�.�કોડ�ના માણસો તા.૨૭/૧૧/૧૯ ના રોજ રાતના સમયે પ�ેોલ�ગમાં હતા દર�યાન સવ�.કોડ� .ના લોકર�ક
વલેા� હેમા� તથા અ�વનાશ�સ�હ ઇ���સ�હ નાઓને ખાનગી બાતમી હ�કકત મળેલ કે “એક ઇસમ સા� ચોક તરફથી ચાલતા-ચાલતા �ી રામ
ચોક ચાર ર�તા આવનાર છે જે ઇસમે શર�રે કાળા કલર�ંુ �ક�ટ તથા વાદળ� કલર�ંુ ��સ�ંુ પ�ેટ પહેરેલ છે જે ઇસમ પાસે પ�ેટના �ખ�સામાં સોના
ની બે બંગડ� તથા સોના ની એક જોડ �ુ�� તથા સોના ની નાકમાં પહેવરવાની ��ુી છે જે સોના ની વ��ુઓ સદર� ઇસમે છળ કપટથી અથવા ચોર�
કર�ને મળેવલે છે જે સાઇં ચોક તરફથી આવી �ી રામ ચોક ચાર ર�તા તરફ પસાર થનાર છે” જે બાતમી આધારે સદર� ઇસમને �ી રામ ચોક ચાર
ર�તા ખાતે વોચમાં રહ� પચંોની હાજર�માં પકડ� પાડ� આરોપી પાસેથી સોનાની બે બંગડ� આશરે �ણ તોલા વજન ની �ક.�.૯૦,૦૦૦/-તથા એક
જોડ� સોના ની �ુ�� અડધા તોલા વજન ની �ક.�.૧૫,૦૦૦/-તથા નાક ની �ણ સોના ની �નુી �ક.�.૩,૦૦૦/-ના ગણી શકાય જે કુ�લે
�ક.�.૧,૦૮,૦૦૦/-ની મ�ાના દાગીના મળ� આવલે જે સોના ની વ��ુઓના આધાર �રુાવા બીલો માગંતા પોતાની પાસે ન હોય અને સદર�ની
�છૂપરછ માં આરોપીએ અગાઉ બે મ�હના પહેલા પોતે જે �લોકમાં રહે છે તનેી સામનેા �યામ �કલીવ �લટેમાથંી બપોરના બારેક વાગેઆ સોના ના
દાગીના ની ચોર� કરેલ હોવાની ક�ુલાત કરતા આ બાબતે અ�નેા પો.�ટે ખા�ી કરતા કૃ�ણનગર પો.�ટે ફ�ટ.�.ુર.નં-૨૧૩/૧૯ ધી.ઇ.પી.કો.કલમ-
૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ �જુબનો ��ુહો દાખલ થયલે હોય તે �ડટકે કર� ��ુામાલ �રકવર કર� આરોપીને તા.૨૭/૧૧/૨૦૧૯ ના ક.૨૧/૪૦ વાગે અટક કર�
સાર� કામગીર� કરેલ છે તા.૨૮/૧૧/૨૦૧૯
આરોપી�ું નામ-સરના�ુ:- સં�દપ સ/ઓ કેશવભાઇ ભોળાભાઇ �તે કટાર�યા ઉ.વ.૨૯ ધંધો-વપેાર રહે, બી/૨૦૧,�યામ એક�લીવ મવેાળા પાટ�

�લોટ ની સામે નવા નરોડા કૃ�ણનગર અમદાવાદ શહેર �ળુ રહે.ગામ-કુ�ભણ તા.પાલીતાણા ��લો-ભાવનગર મો.નં-
૯૦૯૯૯૫૬૯૧૪

આરોપીનો �ુવ� ઇ�તહાર:-
આ કામે આરોપી અગાઉ સને ૨૦૧૦ માં �જુરાત ��ુનવસ�ટ� પો.�ટે.માં પ�સર વાહન ચોર�ના ��ુહામાં પકડાયલે હતો અને તે વાહન

સી.એન.�વ�યાલય આંબાવાડ� ખાતથેી ચોર� કરેલ હ�ુ અને તે કેશમાં હાજર થઇ ગયલે અને �ડ�લોમા �મકેનીકલ �ુધી અ�યાસ કરેલ છે અને કપડા
લ�ાના શોખ વ�ુ હોય અને હાલમાં કામ-ધંધો બરાબર ન ચાલતા શોખ �રુા કરવા સા� આ ચોર� કરેલ જે ચોર� કરેલ દાગીનાઓ સાથે ઉપરોકત
��ુહામાં પકડાયલે છે

�ુ�ામાલ :-સોનાની બે બંગડ� આશરે �ણ તોલા વજન ની �ક.�.૯૦,૦૦૦/-તથા એક જોડ� સોના ની �ુ�� અડધા તોલા વજન ની �ક.�.૧૫,૦૦૦/-
તથા નાક ની �ણ સોના ની �નુી �ક.�.૩,૦૦૦/-ના ગણી શકાય જે કુ�લે �ક.�.૧,૦૮,૦૦૦/-ની મ�ાના દાગીના
કામગીર� કરનાર અ�ધકાર�

સવ�લ�સ �કોડ� પો.સબ.ઇ�સ�ી વી.એમ.ગો�હલ તથા એ.એસ.આઇ રણ�ત�સ�હ રણછોડ�સ�હ બ.નં-૬૯૫૭ તથા અ.પો.કો�સ
�હરેનકુમાર મ�ુ�ુદનભાઇ બ.નં-૧૧૮૦૨ તથા અ.પો.કો�સ �હતશેકુમાર ગોકળભાઇ બ.નં-૯૯૯૪ તથા અ.પો.કો�સ સંજય�સ�હ ભરત�સ�હ બ.નં-
૧૦૧૮૮ તથા અ.પો.કો�સ ભરતકુમાર વસંતભાઇ બ.નં-૬૮૧૨ તથા લોકર�ક વલેા� હેમા� બ.નં-૯૨૪ તથા લોકર�ક અ�વનાશ�સ�હ ઇ���સ�હ
બ.નં-૫૦૯ તથા ���ૃીબેન શકંરલાલ બ.નં-૨૧૧૯

આરોપીનો ફોટો

(વી.આર.ચૌધર�)
પોલીસ ઇ��પેકટર
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