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સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન 

અમદાવાદ શહરે 

     

 

પે્રસનોટ 

જુગારનો ગણના પાત્ર કેસ શોધી કાઢતી સરખજે પોલીસ સ્ટેશનની સવેલન્સ સ્કોડ 

                     મે.પોલીસ કમમશ્નર સાહબેશ્રી અમદાવાદ શહરે તથા મે.સયંકુ્ત પોલીસ કમમશ્નર શ્રી સેકટર-
૧ સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-૭ સાહબે તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી,”એમ” ડિવીઝન 
સાહબેનાઓની સચુના તથા માર્ગદશગન તથા સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનના ંપોલીસ ઇન્સપેક્ટરશ્રી બી.બી.ર્ોયલ 
સાહબે નાઓના ં સીધા માર્ગદશગન હઠેળ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા ં મીલ્કત સબધંી ગનુ્હા શોધવા તથા 
પ્રોહીબબશન/જુર્ાર જેવી પ્રવમુત નેસ્ત નાબદુ કરવા તેમજ અટકાવવા સારૂ સચુના આપલે જે સચુના ંતથા 
માર્ગદશગન આધારે સવેલન્સ સ્કોિગના ં પો.સબ.ઇન્સ.વી.િી.િોિીયા તથા એ.એસ.આઇ.ધમેન્રમસિંહ મવક્રમમસિંહ 
બ.ન.ં૭૫૭૦ તથા અ.હિે.કોન્સ.અજીતમસિંહ પ્રભાતમસિંહ બ.ન-ં૪૧૨૮ તથા અ.પો.કોન્સ.રણજીતમસિંહ સખુદેવમસિંહ 
બ.ન.ં૮૯૨૧ તથા અ.લોકરક્ષક મયરુધ્વજમસિંહ ભર્ીરથમસિંહ બ.ન-ં૧૧૪૮ તથા અનામગ પો.કોન્સ.ખેમરાજદાન 
ભીમસરં્ બ.ન.ં૧૩૧૫૬ તથા અ.પો.કોન્સ.સરેુન્રમસિંહ માનમસિંહ બ.ન.ં૪૨૪૧ તથા લોકરક્ષક શાહરૂખખાન 
અશહદેખાન બ.ન.ં૧૩૨૫૦ નાઓની ટીમ બનાવી પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા ં પેટ્રોલીંર્મા ં હતા દરમ્યાનમા ં
સાથેના સવેલન્સ સ્કોડના. અ.લોકરક્ષક મયરુધ્વજસસિંહ ભગીરથસસિંહ બ.ન-ં૧૧૪૮ તથા 
અ.પો.કોન્સ.રણજીતસસિંહ સખુદેવસસિંહ બ.ન.ં૮૯૨૧ નાઓને ખાનર્ી બાતમી હકીકત આધારે સરખેજ ર્ામ 
જંબનુા િેલામા ંઆવેલ મકાનમા ંર્ેર કાયદેસર જુર્ાર રમતા મળી આવતા આરોપીઓ પકિી અંર્ઝિતીના 
તથા દાવના ં નાણા રોકિા રૂમપયા-૮૦૯૯૦/-તથા મોબાઇલ ફોન નરં્-૧૦ ની ડકિં.રૂ.૨૬૭૦૦/- મળી તથા 
એકટીવા ની ડકિં.રૂ.૨૫,૦૦૦/- મળી કુલ્લે રૂમપયા ૧,૩૨,૬૯૦/-નો મદુામાલ કબજે કરી સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન 
સે.ગ.ુર.ન-ં૩૩૪૩/૨૦૧૯ જુર્ાર ધારા કલમ- ૪,૫ મજુબના કામે પકિી અટક કરી પ્રશસંનીય કામર્ીરી કરેલ 
છે.   
➢ કબ્જે કરેલ મદુ્દામાલ- 
   (૧)અંર્ઝિતીના તથા દાવના ંનાણા રોકિા રૂમપયા -૮૦૯૯૦ /- 

   (૨)મોબાઇલ ફોન નરં્-૧૦ ની ડકિં.રૂ.૨૬૭૦૦/- 

   (૩)એક્ટીવા GJ-01-MU-6118 ન ુજેની ડકિંમત રૂપીયા-૨૫૦૦૦/-ર્ણી  
       મળી કુલ્લ ે રૂમપયા ૧,૩૨,૬૯૦/-નો મદુામાલ  

 
 
 
 

પકડાયેલ આરોપીઓ:-  

(૧) અલીભાઇ સન/ઓ ઉસ્માનભાઇ રાજભાઇ ઘાચંી ઉ.વ.૩૦ રહ.ેઆપાભાઇની ચાલીની સામ ેજંબનુા  

 



    િેલામા ંસરખેજ ર્ામ અમદાવાદ શહરે મળુ વતન ર્ામ-જંબ ુતા-લીબિંી જજ-સરેુન્રનર્ર  
(૨)ઉસ્નોદીન અમીરોદ્દીન મલેક ઉ.વ.૬૧ રહ.ેમસપાઇ વાસ જમા મસ્જીદની સામે સરખેજ ર્ામ અમદાવાદ     

(૩)અખ્તરભાઇ નરુમહમદ શેખ ઉ.વ.૫૦ રહ.ેમ.ન.ં૮૦,મૌલાના આઝાદ પાકગ સોસાયટી જુહાપરુા વેજલપરુ     

    અમદાવાદ 

(૪)આડરફભાઇ અબ્દુલ રઝાક રંર્રેઝ ઉ.વ.૩૭ રહ.ેનારોલ બોમ્બે હોટલ પાછળ િાયાજી પાકગ  

    મ.ન.ંબી/૬૫નાઓલ  અમદાવાદ  

(૫)હાડફઝ મહમદ સન/ઓ બાબખુાન ગલુઝારખાન પઠાણ ઉ.વ.૬૬ રહ.ેવોિગન.ંઇ/૧૫ ની સામે છાપરામા ં 

    જુહાપરુા વેજલપરુ અમદાવાદ શહરે  

(૬)અબ્દુલ મેહમદુ સન/ઓ અબ્દુલ ર્ફાર કાળુભાઇ શેખ ઉ.વ.૪૨ રહ.ેમ.ન.ં૨૭ હુસેનીપાકગ બરફની  

    ફેકટરી પાછળ મવશાલા વેજલપરુ અમદાવાદ શહરે  

(૭)અહમેદહુસેન સન/ઓ જીવાભાઇ દાદુમીયા શેખ ઉ.વ.૫૧ રહ.ેમ.ન.ં૦૫,નૌસાદ પાકગ ફતેવાિી ટાવર   

   પાસ ેફતેવાિી વેજલપરુ અમદાવાદ શહરે  

(૮)ઇમરાનભાઇ સન/ઓ હનીફભાઇ ફતેમહમદ શેખ ઉ.વ.૩૮ રહ.ેમ.ન.ં૧૫૨૮ રસલુાબાદ નવી મસ્જીદના  

    ખાચંામા ંશાહાઆલમ અમદાવાદ  

(૯)જીતેન્રભાઇ સન/ઓ રામજીભાઇ ર્રં્ારામ પ્રજપમત ઉ.વ.૩૫ રહ.ેમ.ન.ં૪/કે/૫૪ મવવેકાનદંનર્ર  

    હાથીઝણ સેકટર-૪ અમદાવાદ શહરે  

(૧૦)મરુ્ ુગજ સન/ઓ રસલુભાઇ ગલુાબભાઇ શેખ ઉ.વ.૬૩ રહ.ેઆઇ/૨૫૨ સકંલીતનર્ર પાણીની ટાકંી  

     આર્ળ જુહાપરુા વેજલપરુ અમદાવાદ શહરે 

 


