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   તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૦  સોમવાર  
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામાાં 
આવેલ પ્રશાંસનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-     સમાચાર યાદી નાં.૮૭/૨૦૨૦ 
 

મોટર સાયકલ ચોરી કરતા આરોપીની અટકાયત 

 

ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશન : 
 

અમદાવાદ શહરેમાાં મો.સા. ની ચોરી કરતા આરોપીને ચોરીની મો.સા. સાથે ઝડપી 
પાડતી ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશન અમદાવાદ શહરે  

 

         મે.પોલીસ કમીશ્નરશ્રી, અમદાવાદ શહરે તથા મે.સયંકુ્ત પોલીસ કમી.શ્રી સેકટર-૧ શ્રી, 
અમદાવાદ શહરે તથા નાયબ પો.કમી.શ્રી ઝોન-૧ સાહબે તથા મદદનીશ પોલીસ કમી.શ્રી “ક” 
વવભાગ સાહબેનાઓની સચુનાથી પોલીસ ઇન્સપેકટરશ્રી પી.એમ. ગામીત ઘાટલોડીયા પોલીસ 
સ્ટેશનનાઓએ પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમા ંવમલ્કત સબધંી ગનુાઓ બનતા અટકાવવા તેમજ બનેલ 
ગનુાઓ શોધી કાઢવા સચુના કરેલ જે આધારે વમલ્કત સબધંી ગનુાઓ શોધવા માટે સવેલન્સ 
પો.સબ.ઇન્સ. પી.આર. ગામીત તથા સ્ટાફના માણસો સાથે પેટ્રોલીંગમા ંહતા તે દરમ્યાન અનામમ 
હ.ેકોન્સ. અમીતકુમાર ગણેશભાઇ બ.ન-ં૪૫૯૬ તથા અનામમ લોકરક્ષક ગગંારામ રૂપસીભાઇ બ.ન-ં
૧૨૦૨૧ નાઓને મળેલ બાતમી આધારે આરોપી વવલીયમ રોસગંલીયાના એચ લાલરીનોમા હમાર 
ઉ.વ.૨૫ ધધંો-બેકાર રહ-ેમ.ન-ં૧૩૨, સનવીલા રો-હાઉસ, ધમેશભાઇ ત્રીવેદીના મકાનમા,ં મેમનગર 
ગામ, અમદાવાદ શહરે મળુ વતન ગામ-મીશન વેંગથાન જી-આઇઝોલ રાજ્ય-વમઝોરમનાને ચોરીની 
પલ્સર મો.સા. નબંર GJ-01-UK 9698 નો છે જેનો એ.ન-ં03271 તથા ચે.ન-ં૦૩૬૩૭ નો છે જે 
મો.સા.ની હાલની કક.રૂ-૬૦,૦૦૦/- ની ગણી શકાય જે સાથ ેપકડી પાડતા અને સદર બાબતે તપાસ 
કરતા ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગ.ુર.ન-ં૦૦૦૯/૨૦૨૦ ધી ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મજુબનો ગનુો 
દાખલ થયેલ હોય જેથી સદરી ઇસમને ચોરીના મો.સા. સાથે પકડી પાડી સદર મો.સા. ચોરીના 

 

જનસાંપકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કમમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોન નાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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ગનુામા ંકબ્જજે કરી આરોપીને તા-૧૨/૦૧/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૮/૪૫ વાગ ેપકડી અટક કરવામા ં
આવેલ છે તેમજ આગળની વધ ુતપાસ પો.સ.ઇ. પી.આર. ગામીતનાઓ કરી રહ્યા છે. 
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ચીલઝડપાના વોન્ટેડ આરોપીની અટકાયત 

નારોલ પોલીસ સ્ટેશન : 
વસ્ત્રાપરુ પોલીસ સ્ટેશનના - ૧ ગનુો તથા નારોલ પોલીસ સ્ટેશનના – ૨ 
ચીલઝડપના ગનુાઓના વોન્ટેડ આરોપીને પકડી પાડતી નારોલ પોલીસ 

 

   મે.પોલીસ કવમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે તેમજ સયંકુત પોલીસ કવમશ્નર શ્રી  
સેકટર-૨  સા. શ્રી તેમજ ના.પો.કવમ.શ્રી, ઝોન-૬ સા. તેમજ ઇ.મ.પો.કવમ.શ્રી “કે” ડીવીઝન અમદાવાદ 

શહરે શ્રી નાઓની સચુના અને માગમદશમન આધારે ઇન્સપેકટર એસ.એ.ગોહીલ સાહબે નાઓના સીધા 
સપુરવવઝન હઠેળ નાસતા ફરતા વોન્ટેડ આરોપીઓને પકડવા સારુ સવેલન્સ સ્કોડમ પો.સ.ઈ. 
જે.એસ.ચૌધરી તથા મ.સ.ઈ.નેભાભાઈ મેરામણભાઈ તથા પો.કો. ધમમવવજયરાજવસિંહ મેઘરાજવસિંહ 
તથા પો.કો.ઈન્રજીતવસિંહ પરબતવસિંહ તથા પો.કો.જગમાલભાઈ વાલાભાઈ તથા બીજા સ્ટાફના 
માણસો પો.સ્ટે.વવસ્તારમા ંપેટ્રોલલિંગમા ં હતા દરમ્યાન સાથેના મસઈ નેભાભાઈ મેરામણભાઈ તથા 
પો.કો.ઈન્રજીતવસિંહ પરબતવસિંહ નાઓની સયંકુત બાતમી હકકકત આધારે નારોલ પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ 
ગ.ુર.ન.ં૨૨૩/૧૯ ધી ઈપીકો કલમ ૩૭૯(એ)(૩)¸ ૧૧૪¸ ૪૧૧ મજુબ તથા  નારોલ પોલીસ સ્ટેશન 
ફસ્ટ ગ.ુર.ન.ં૨૨૪/૧૯ ઈપીકો કલમ ૩૭૯(એ)(૩)¸ ૧૧૪, ૪૧૧ મજુબના ગનુાના વોન્ટેડ આરોપી 
વાહીદઅલી ઉફે બટકા યાસીનઅલી જાતે શેખ ઉ.વ.૨૧ ધધંો.નોકરી રહ.ેમ.ન.ં૭૧ સરતાજ રો હાઉસ 
અલહમ્દ મસ્જીદની પાસે બેરલ માકેટ દાણીલીમડા અમદાવાદ શહરેનાનો મળી આવતા ં સદરી 
આરોપીન ેનારોલ પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ ગ.ુર.ન.ં૨૨૩/૧૯ ધી ઈપીકો કલમ ૩૭૯(એ)(૩)¸ ૧૧૪¸ 
૪૧૧  મજુબના ગનુામા ંઆજરોજ તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૫/૩૦ વાગે પકડી અટક કરી 
પછુપરછ કરતા ંપોતે વસ્ત્રાપરુ પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ ગ.ુર.ન.ં૩૬૮/૧૯ ધી ઈપીકો કલમ ૩૭૯(એ)(૩)¸ 

૧૧૪ મજુબના ગનુામા ંવોન્ટેડ હોવાની કબલુાત કરેલ હોય જેથી વસ્ત્રાપરુ પોલીસ સ્ટેશનના - ૧ 
ગનુો તથા નારોલ પોલીસ સ્ટેશનના – ૨ ચીલઝડપના વમલ્કત સબધંી ગનુાના વોન્ટેડ આરોપીને 
પકડી પ્રશસંનીય કામગીરી કરેલ છે.   
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નાસતા ફરતા આરોપીની અટકાયત 

સોલા હાઈકોટક  પોલીસ સ્ટેશન : 
 

 સોલા -03 , સાબરમતી - 01 મળી કુલ 04 ગનુામાાં નાસ્તા ફરતા આરોપીને 
પકડવામાાં આવ્યો 

 

💫 શ્રી આવશષ ભાટીયા સાહબે, પોલીસ કવમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓના હુકમથી તથા શ્રી 
અમીત વવશ્વકમામ સાહબે સયંકુ્ત પોલીસ કવમશ્નરશ્રી સેકટર-૧ તથા શ્રી પી.એલ.માલ સાહબે નાયબ 
પોલીસ કવમશ્નરશ્રી ઝોન-૧ તથા શ્રી એમ.એ.પટેલ સાહબે મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી એ-ડીવીઝન 
નાઓની સચુના અને માગમદશમન હઠેળ પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમા ંકાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ 
રહ ે તે સારુ “જાહરે સલામતી અને વ્યવસ્થા” વવરુધ્ધના કૃત્યો અટકાવવા તેમજ વમલ્કત સબધંી 
(ઘરફોડ ચોરીઓના) ગનુાઓમા સડંોવાયેલા વોન્ટેડ ઇસમોને પકડવા સારૂ કરેલ હુકમ આધારે 
સીનીયર પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર જે.પી.જાડેજા નાઓના સપુરવવઝન હઠેળ સવમલન્સ સ્કોડના હ.ેકો 
વવરભરવસિંહ વનરાજવસિંહ તથા પો.કો નરેશભાઇ ફતાભાઇ નાઓની સયંકુ્ત બાતમી આધારે ઘરફોડ 
ચોરીના ગનુાઓમા સડંોવાયેલ વોન્ટેડ આરોપીને બાતમી આધારે પકડી અટક કરવામા આવેલ છે.   
💫 આરોપી: લોકેશ ઉફે થોવો શકંર કુમાવત ઉવ.૨૦ હાલ રહ.ેકે.કે.નગર, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ 
શહરે મળુ ગામ.પાટીયાકા ખેડા તા.રાયપરુ જી.ભીલવાડા રાજસ્થાન.   
💫 આરોપી લોકેશ ઉફે થોવો શકંર કુમાવત નાનો નીચે મજુબના ગનુાઓમા સડંોવાયેલ હતો:  
(૧) સોલા હાઇકોટમ પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ ગ.ુર.ન-ં૧૭૫/૨૦૧૯ ઈપીકો કલમ ૩૭૯, ૧૧૪ મજુબ.  
(૨) સોલા હાઇકોટમ પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ ગ.ુર.ન-ં૩૬૦/૨૦૧૯ ઈપીકો કલમ ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦, 
૧૧૪ મજુબ. 
(૩) સોલા હાઇકોટમ પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ ગ.ુર.ન-ં૩૬૯/૨૦૧૯ ઈપીકો કલમ ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦, 
૧૧૪ મજુબ. 
(૪) સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ ગ.ુર.ન-ં૧૧૪/૨૦૧૯ ઈપીકો કલમ ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦, ૧૧૪ 
મજુબ. 
💫 આ કામગીરીમા સપુરવવઝન જે.પી.જાડેજા પોલીસ ઈન્સ્પેકટર, તથા સવમલન્સ સ્કોડના હ.ેકો 
વવરભરવસિંહ વનરાજવસિંહ બ.ન.ં૪૬૮૩ તથા પો.કો નરેશભાઇ ફતાભાઇ બ.ન.ં૪૫૩૭ સોલા હાઈકોટમ 
પોલીસ સ્ટેશનના જોડાયેલા હતા. 
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મવદેશી દારૂનો ગણનાપાત્ર કેસોના આરોપીની અટકાયત 

સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશન :  

 

ભારતીય બનાવટના મવદેશી દારૂનો ગણનાપાત્ર કેસ શોધતી સાબરમતી પોલીસ 

                

માનનીય પોલીસ કવમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે તથા સયંકુ્ત પોલીસ 
કવમશ્નર શ્રી સેક્ટર-૧ સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી ઝોન-૨ અમદાવાદ શહરે તથા 
મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી એલ ડીવીઝન અમદાવાદ શહરે નાઓ તરફથી પ્રોહી/જુગારની બદી 
નેસ્ત નાબદુ કરવા સારૂ આપેલ સચુના અનસુધંાને સાબરમતી પો.સ્ટે. પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી 
નાઓના માગમદશમન હઠેળ સવેલન્સ પો.સ.ઇ. બી.પી.ભેટારીયા તથા કાળીગામ ચોકી પો.સ.ઇ. 
એ.જે.દેસાઇ તથા સવેલન્સ સ્કોડના સ્ટાફના માણસો સાથે પો.સ્ટે. વવસ્તારમા ં પેટ્રોલીંગમા હતા 
દરમ્યાન સવેલન્સ પો.સ.ઇ. બી.પી.ભેટારીયા તથા મ.સ.ઇ. હષમદભાઇ ચદુંભાઇ નાઓની સયંકુ્ત 
બાતમી હકીકત આધારે સાબરમતી ડી કેબીન બસ સ્ટેન્ડ પાસે એક સફેદ કલરની આઇસર ગાડીમા ં
તપાસ કરતા ં(૧) ભારતીય બનાવટના વવદેશી દારૂ તથા લબયરના બોક્ષ નગં -૧૮૪ માથંી મળી 
આવેલ કુલ્લે લબયરના ટીન તથા દારૂની નાની મોટી બોટલો મળી નગં-૫૦૭૬ જેની કકમત રૂવપયા 
૭,૯૦,૮૦૦/- (૨) એક ટાટા આઇસર ગાડી જેનો નબંર જીજે-૦૧-સીવી-૪૩૧૮ જેની 
કક.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- (૩) પ્લાસ્ટીકના કેરેટ નગં-૧૩૦ જેની કક.રૂ.૧૩,૦૦૦/- (૪) એક રસ્સી 
કક.રૂ.૨૦૦/- (૫) એક તાડપત્રી કક.રૂ.૨૦૦/- (૬) ગાડીને લગતા કાગળો જેની કક.રૂ.૦૦/- મળી 
કુલ્લે રૂવપયા ૧૩,૦૪,૨૦૦/-નો મદુામાલ કબ્જજે લઇ નહી મળી આવેલ સદર ટાટા આઇસર ગાડીના 
ચાલક તથા વાહન માલીક નામે સરેુશકુમાર રમેશકુમાર મનાવત રહ.ેછારાનગર કાળીગામ, 
આઇ.સી.ડી.કન્ટેનર ડેપોની સામે નટના છાપરા કાળીગામ અમદાવાદ તથા આ ભારતીય બનાવટનો 
વવદેશી દારૂનો જથ્થો મગંાવનાર તથા આપનાર નાઓ તમામ વવરૂધ્ધ સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશન 
પાટમ સી ગનુા રજી ન.ં૧૧૧૯૧૦૩૯૨૦૦૦૪૫ ધી પ્રોહી કલમ ૬૫(એ)(ઇ), ૧૧૬(બી), ૮૧, ૯૮(૨) 
મજુબ ગનુો દાખલ કરી ભારતીય બનાવટના વવદેશી દારૂનો ગણનાપાત્ર કેસ શોધી કાઢવામા ંઆવેલ 
છે અન ે આ ગનુામા ં સડંોવાયેલ આરોપીઓની તપાસ સવેલન્સ સ્કોડમ પો.સબ.ઇન્સ. શ્રીમતી 
બી.પી.ભેટારીયા નાઓએ સભંાળેલ છે. 
તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૦  
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ચાઇનીઝ દોરીનુાં વેચાણકરતા આરોપીની અટકાયત 

નારોલ પોલીસ સ્ટેશન :  
પ્રમતબાંધીત ચાઈનીઝ દોરીન ુવેચાણ કરતા બે આરોપીઓને પકડી પાડતી 

(૧) 
   મે.પોલલસ કવમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે તથા સયંકુ્ત પોલીસ કવમશ્નરશ્રી 
સેકટર૨ તથા નાયબ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી ઝોન૦૬ તથા મદદનીશ પોલીસ કવમશ્ન્રરશ્રી “જે” ડીવીઝન 
નાઓએ અગામી ઉત્તરાયણ પવમના આવનાર તહવેારને લઈને અમદાવાદ શહરે ખાતે મેºપોલીસ 
કવમશ્નરશ્રી નાઓએ ચાઈનીઝ દોરી ¸કાચની પાયેલ દોરી વડે પતગં ચગાવવામા ંઉપયોગ કરવામા ં
આવતો હોય અને પયામવરણને નકુસાન કરતા હોય અને પશ ુપક્ષીના જાનમાલને હાની પહોંચાડતા 
હોય જેથી આવા ચાઈનીઝ દોરી તેમજ ચાઈનીઝ તકુ્કલ વવગેરેન ુચોરી છુપીથી વેચાણ કરનાર 
ઈસમો વવરુધ્ધ કાયદેસરની કાયમવાહી કરવા જાહરેનામ ુપ્રવસધ્ધ કરેલ હોય જે અન્વયે ઉપરી કચેરી 
તરફથી આવા કેસો શોધી કાઢવા સચુના કરેલ હોય જે અનસુધંાને નારોલ પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ 
ઈન્સપેકટરશ્રી નાઓની સચુના મજુબ સવેલેન્સ સ્કોડના પો.સબ.ઈન્સશ્રી જે.એસ.ચૌધરી તથા 
સાથેના સ્ટાફના માણસો તા૧૨/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ ઉપરોકત કામગીરી કરવા સારૂ પોલીસ સ્ટેશન 
વવસ્તારમા ંપેટ્રોલલિંગમા ંહતા દરમ્યાન બાગેકૌશર મેદાન પાસે આવતા ંપોલીસ સ્ટાફની સયંકુત 
બાતમી આધારે નારોલ કે.જી.એન.પાકમની બાજુમા ંચીસ્તીયા પાકમ સોસાયટીમા ંરહતેા કાસીમભાઈ 
આલીમભાઈ શેખ તથા નાહીદબાન ુસાહીદખાન પઠાણ નાઓ પોતાના ઘરની આગળ રોડ ઉપર 
પાથરણ ુકરી ચાઈનીઝ દોરીના રીલ (ટેલર) નગં ૦૬ જેની ઉપર અંગ્રેજીમા ંMONO SKY લખેલ 
છે જે એક રીલ (ટેલર) ની કક.રૂ.૧૫૦/- લેખે મળી આવેલ નગં-૬ રીલ (ટેલર) ની કક.રૂ.૯૦૦/-. 
તથા મોબાઈલ ફોનની કક.રૂ.૫૦૦૦/- મળી કુલ્લે કક.રૂ.૫૯૦૦/- નો મદુ્દામાલ ગેરકાયદેસર રીતે 
સતંાડી રાખી કોઈપણ જાતના વેચવા અંગે લાયસન્સ કે પરવાના વગર ગેરકાયદેસર વેચાણ કરતા 
મળી આવતા સદરી આરોપીઓને તા૧૨/૦૧/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૮/૧૫ વાગે પકડી ધી ઈપીકો 
કલમ ૧૮૮¸૧૧૪ મજુબ કાયદેસરની કાયમવાહી કરી સારી કામગીરી કરેલ છે 
આરોપીઓના  નામ સરનામા:  
(૧) કાસીમભાઈ આલીમભાઈ જાતે શેખ ઉ.વ.૨૦ ધધંો.છુટક મજુરીકામ રહ.ેમ.ન.ં૧૨¸ ચીસ્તીયા 
પાકમ સોસાયટી  કે.જી.એન. પાકમની બાજુમા ંનારોલ કેનાલ પાસે નારોલ અમદાવાદ શહરે 
(૨) નાહીદબાન ુ વા/ઓફ સાહીદખાન જાતે પઠાણ ઉ.વ.૩૫ રહ.ે મ.ન.ંએ/૩૦¸ ચીસ્તીયા                                   
પાકમ સોસાયટી કે.જી.એનપાકમની બાજુમા ંનારોલ કેનાલ પાસે નારોલ અમદાવાદ શહરે 
કામગીરી કરનાર અવધકારી/કમમચારી: 
સવેલેન્સ સ્કોડ પો.સબ.ઈન્સ.જે.એસ.ચૌધરી તથા સયંકુત બાતમી આપનાર.પોકો.ધમમવવજયરાજવસિંહ 
મેઘરાજવસિંહ બ.ન.ં૫૯૧૮ તથા પો.કો.યોગેશકુમાર ભગવતપ્રસાદ બ.ન.ં૬૩૬૦ તથા બીજા સ્ટાફના 
માણસો મ.સ.ઈ.નેભાભાઈ મેરામણભાઈ બ.ન.ં૭૮૦૭ તથા પો.કો.અસ્લમબેગ નશરુબેગ બ.ન.ં૫૪૨૩ 
તથા બીજા સાથેના માણસો  
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આરોપીઓનો ફોટો 
 

 
(૨) 

પ્રમતબાંધીત ચાઇનીઝ દોરી સાથે આરોપીને પકડી પાડતી સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન 
ની સવેલન્સ સ્કોડ 

 

                             આગામી મકરસકં્રાતીના તહવેાર અનસુધંાને અમદાવાદ શહરેમા ં બહારથી 
ઘાતક ચાઇનીઝ દોરી લાવી ચોરી છુપીથી વેચાણ કરતા ઇસમો વવરુધ્ધ કાયદેસર કાયમવાહી કરવા સારંુ 
મે.પોલીસ કવમશ્નર સાહબેશ્રી અમદાવાદ શહરે તથા મે.સયંકુ્ત પોલીસ કવમશ્નર શ્રી સેકટર-૧ સાહબે તથા 
નાયબ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી ઝોન-૭ સાહબે તથા મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી,”એમ” કડવીઝન સાહબેનાઓની 
સચુના તથા માગમદશમન તથા સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનના ંપોલીસ ઇન્સપેક્ટર બી.બી.ગોયલ સાહબે નાઓના ં
સીધા માગમદશમન હઠેળ પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમા ંઉત્તરાયણ તહવેાર અનસુધંાને ચાઇનીઝ દોરીનુ ં વેચાણ 
તેમજ હરેાફેરી અટકાવવા સારૂ સચુના આપેલ જે માગમદશમન આધારે સવેલન્સ સ્કોડમના ંપો.સ.ઇ વી.ડી.ડોડીયા 
તથા અ.હ.ેકોન્સ. ઇરીશખાન સામતંખાન બ.ન.ં-૯૭૨૫ તથા હ.ેકો લક્ષ્મણવસિંહ ગોવવિંદવસિંહ બન-ં૪૬૦૪ તથા 
અ.હ.ેકો અજીતવસહ પ્રભાતવસહ બ.ન-ં૪૧૨૮ તથા પો.કો ખેમરાજદાન ભીમસગં બન-ં૧૩૧૫૬ તથા પો.કો 
સરેુશભાઇ ગગભુાઇ બન-ં૯૭૭૩ પો.કોન્સ. રણજીતવસિંહ સખુદેવવસિંહ બ.ન.ં ૮૯૨૧ તથા લોક રક્ષક 
મયરુધ્વજવસિંહ ભગીરથવસિંહ બ.ન.ં ૧૧૪૮ તથા લોક રક્ષક ઇરફાન કાસમભાઇ બ.ન.ં ૮૮૭૪ તથા લોકરક્ષક 
કુલકદપવસિંહ રાજેન્રવસિંહ બન-ં૨૬૩ નાઓની ટીમ બનાવી પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમા ં પેટ્રોલીંગમા ં હતા 
દરમ્યાનમા ંસાથેના લોકરક્ષક કુલકદપવસિંહ રાજેન્રવસિંહ બન-ં૨૬૩ નાઓને ખાનગી બાતમી હકીકત આધારે 
સરખેજ ગામ મોઇનપાકમની સામે અયાઝ નામની દુકાન પાછળ પોતાના ં મકાન આગળ જાહરેમા ં ખલુ્લી 
જગ્યામા ંઆરોપી નામે અઝરુદ્દીન ઉફે યનુશુ સ/ઓ ઉસ્માનભાઇ મલેક ઉ.વ.૩૦ ધધંો-વેપાર રહવેાસી- જાંબનુા ં
ડહલેા પાસ,ેસરખેજ અમદાવાદ શહરે નાઓન ેકુલ્લ ે૧૧૦/-રીલ કે જેની કકિં-૨૨૦૦૦/- ની મતાના મદુામાલ 
સાથ ેપકડી અટક કરી સરખેજ પો.સ્ટે ગ.ુર.ન-ં૧૧૧૯૧૦૪૮૨૦૦૦૪૮           ધી ઇ.પી.કો કલમ- ૧૮૮ તથા 
જી.પી એકટ-૧૯૫૧ ની કલમ-૩૩,૧૧૩,૧૧૭,૧૩૧ મજુબ પ્રતીબધંીત ચાઇનીઝ દોરીના જાહરેનામા ભગંનો 
ગનુો દાખલ સારી કામગીરી કરેલ છે.  


