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  પે્રસનોટ 
ગણતરીની કલાકોમા ંધરફોડનો ભેદ ઉકેલી મદુામાલ સાથે આરોપીઓને પકડી 

પાડતો ગાયકવાડ હવેલી પોલીસ સ્ટેશનનો સવેલન્સ સ્કોડ 
                   મે.પો.લીસ કમમ.શ્રી અમદાવાદ શહરે તથા સયંકુ્ત પોલીસ કમમ.શ્રીની સચુના 
થી નાયબ પોલીસ કમમ.શ્રી ઝોન-૩ સા.શ્રી તથા મદદનીશ પો.કમમશ્રી “ઇ” ડીવીજન સા.શ્રી 
નાઓ તરફથી મમલ્કત સબધંી તથા શરીર સબધંી ગનુ્હાઓ બનતા અટાવવા તથા વણ 
શોધાયેલ ગનુ્હાઓ શોધી કાઢવા અવાર-નવાર સચુનાઓ મળતી હોય જે બાબતે ગાયકવાડ 
હવેલી પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેકટર એન.એન.પરમાર સા.શ્રીના માગગદશગન હઠેળ 
ગનુ્હાઓ બનતા અટકાવવા સારૂ તેમજ અતે્રના પો.સ્ટે ખાતે દાખલ થયેલ ફસ્ટ.ગ.ુર.ન-ં
૧૩૮/૨૦૧૯ ધી.ઇ.પી.કો કલમ.૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ મજુબનો ગનુ્હો શોધી કાઢવા કરેલ હુક્મ 
અન્વયે સવેલન્સ સ્કોડના પો.સબ.ઇન્સ આર.એલ.પટેલ સા.શ્રી તથા સ્ટાફના માણસો સાથે 
બનાવવાળી જગ્યાની મલુાકાત કરી તેમજ આજુબાજુના સી.સી.ટી.વી ફુટેજ મળેવી તપાસ 
કરતા હતા તે દરમ્યાન સ્ટાફના માણસોને મળેલ બાતમી હકકકત આધારે આરોપીઓ નામે ન-ં
(૧) મોજીમ ઉફે બાપ ુસ/ઓ મોઇનદુ્દીન સૈયદ ઉ.વ.૨૨ ધધંો.ડ્રાયવીંગ રહ.ે મ.ન.ં૪૩૨૨ સધુીર 
શાહના દવાખાના ઉપર, ખત્રીવાડના નાકે, વૈશ્યસભા, ખમાસા , અમદાવાદ શહરે તથા ન-ં(૨) 
અકરમ ગલુામમયદુ્દીન શેખ ઉ.વ.૧૮ ધધંો.બેકાર રહ.ે મ.ન.ં૪૬૨૭/૧ ઇપ ુ પાલગરની સામે, 
ભઠીયારવાડ, ખમાસા, અમદાવાદ શહરે તથા ન-ં(૩) આરીફ હમીદખાન પઠાણ ઉ.વ.૨૧ ધધંો. 
છુટક મજુરી રહ.ે પહલેા માળે, કાદરી મજંીલ, ઉરુ્ગશાળાની સામે, અકબર પાલગરની બાજુમા,ં 
વૈશ્યસભા, ખમાસા , અમદાવાદ શહરે તથા ન-ં(૪) ફૈસલખાન રહીમખાન પઠાણ ઉ.વ.૨૨ 
ધધંો.નોકરી રહ.ે મ.ન.ં૪૬૨૭/૧ ઇપ ુપાલગરની સામે, ભઠીયારવાડ, ખમાસા, અમદાવાદ શહરે 
નાઓને ભારતીય ચલણી ૨૦૦૦ તથા ૫૦૦ તથા ૧૦ ના દરોની નોટોના બડંલ જે કુલ્લે 
રૂ.૧૦,૦૧,૦૦૦/- ( દસ લાખ એક હજાર પરુા ) ની મતા તથા ચોના ચાદંીના અલગ અલગ 
દાગીની જેની કક.રૂ.૫૦,૦૦૦/- ની મતાની તથા એક્સેસ ગાડી ન-ં GJ -01-UV-9694 ની જેની 
આશરે કક.રૂ.૫૦,૦૦૦/- મતા ગણી તથા બીજી નબંર વગરની એક્સેસ ગાડી જેની આશરે 
કક.રૂ.૫૦,૦૦૦/- મતા ગણી તથા સદરી ઇસમો પાસેથી મળી આવેલ ૦૩ ફોનની આશરે 
કક.રૂ.૧૨,૦૦૦/- ની મતાની તથા મળી આવેલ નબંર પ્લેટ નગં-૦૨ ની કક.રૂ.૦૦/- ની ગણી 



કુલ્લે રૂ,૧૧,૬૩,૦૦૦/- ની મતા ગણી લઇ સદરી આરોપીઓને ઉપરોકત ગનુ્હાના કામે તા-
૨૮/૧૨/૨૦૧૯ ના કલાક-૨૦/૩૦ વાગ્યે પકડી અટક કરી ગનુ્હામા ં ગયેલ તમામે તમામ 
મદુામાલ રીકવર કરી સારી કામગીરી કરવામા ંઆવેલ છે  

 


