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-*સારી કામગીરી*ચોરીના ૧૩ મોબાઇલ ફોન સાથે ચોર ઇસમને પકડી પાડતી
જીઆઈડીસી વટવા પોલીસ
મે.પોલીસ કમમશ્નર સાહેબ અમદાવાદ શહેર તથા અમિક પોલીસ કમમશ્નર સેક્ટર-૨ સાહેબ
નાઓ તરફથી અમદાવાદ શહેરમાાં હાલમાાં વિતા મોબાઇલ ચોરીના ગુના અટકાવવા તેમજ મોબાઇલ ચોરીઓનો
ભેદ ઉકેલવા મળે લ સુચના અનુસિ
ાં ાને તેમજ નાયબ પોલીસ કમમશ્નર ઝોન-૬ શ્રી બીપીન અહીરે સાહેબ તથા
મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી આર.બી.રાણા ‘જે’ ડીવીઝન સાહેબ નાઓના માર્ગદશગન તળે જીઆઈડીસી વટવા
પો.સ્ટે અમિકારી/કમગચારી કાયગરત છે જે અનુસિ
ાં ાને પોલીસ ઈન્સસ્પેક્ટરશ્રી ડી.આર.ર્ોહહલ જીઆઈડીસી વટવા
પો.સ્ટે નાઓના માર્ગદશગન મુજબ મોબાઇલ ચોરીઓ ના બનતા ગુનાઓ અટકાવવા સારુ સવેલન્સસ સ્કોડ ના
પો.સ.ઇ. સી.એમ.રાઠોડ ની આર્ેવાનીમાાં જુદી જુદી ટીમો બનાવવામાાં આવેલ મ.સ.ઈ મહેન્સરમસિંહ લક્ષ્મણમસિંહ
તથા સાથેના મ.સ.ઇ. મવનાયકભાઇ લક્ષ્મણભાઇ બ.ન.૫૪૭૬ તથા અ.હે.કો.બળવાંતમસિંહ માંર્ળમસિંહ બ.નાં-૯૩૧૬
તથા અ.પો.કો ફીરોજશા મરદાનશા બ.નાં-૯૦૦૧ તથા અ.પો.કો. મવક્રમમસિંહ રણજીતમસિંહ બ.નાં-૩૩૯૫ તથા
અ.પો.કો જયાંમતભાઈ નાર્રભાઈ બ.નાં-૬૧૬૯ તથા અ.પો.કો. મહાવીરમસિંહ હરીસાંર્ બ.ન.૬૫૬૯ તથા અ.પો.કો.
ભરતમસિંહ ભુપતમસિંહ બ.નાં-૧૦૧૪૩ તથા અ.પો.કો. બળદે વમસિંહ ઘનશ્યામમસિંહ બ.નાં-૧૧૮૧૩ તથા લોકરક્ષક
હરદીપમસિંહ ભુપતમસિંહ બ.નાં-૮૫ તથા લોકરક્ષક દીવ્યરાજમસિંહ રમવન્સરમસિંહ બ.નાં-૧૯૦ તથા લોકરક્ષક રમવકુમાર
શાહભ
ુ ાઈ બ.નાં-૪૨૬૫ તથા લોકરક્ષક સચીનભાઇ અનીલભાઇ બ.ન.૧૨૭૨૨ તથા તથા લોકરક્ષક અલ્કેશકુમાર
રાજ ેંરભાઇ બ.ન.૧૧૮૭૭ નાઓ સાથે પો.સ્ટે મવસ્તારમાાં પેટ્રોલીંર્ દરમ્યાન જશોદાનર્ર મેલડી માતાના ટેકરા
પાસે આવતા સાથેના લોકરક્ષક દીવ્યરાજમસિંહ રમવન્સરમસિંહ બ.નાં-૧૯૦ તથા લોકરક્ષક અલ્કેશકુમાર રાજ ેંરભાઇ
બ.ન.૧૧૮૭૭ નાઓની સાંયક્ુ ત બાતમી હકીકત આિારે વોચ ર્ોઠવી આરોપી કુાંદનકુમાર ઉપેન્સરકુમાર ચૌિરી
ઉ.વ.૨૪ િાંિો-મજુરી રહે.હાલ-નીલર્ીરી ફાટક પાસે ભાડાના મકાનમાાં સુરત શહેર મુળવતન-ર્ામ-નયાટોલા
મહારાજપુર બજાર, થાના-તલજારી જી-સાહેબર્ાંજ ઝારખાંડ નાઓને તેમના કબ્જજામાાંથી મળે લ અલર્ અલર્
કાંપનીના કુલ -૧૩ મોબાઇલ ફોન હકિંમત રૂમપયા ૧,૫૧,૦૦૦/- ના ચોરીના મુદ્દામાલ સાથે પક્ડી પાડી સારી
કામર્ીરી કરવામાાં આવેલ છે .

ુ ાઓ
ભેદ ઉકેલવામાં આવેલ ગન
(૧) જામનર્ર સીટી “બી” ડીવીજન પો.સ્ટે ફસ્ટ ગુ.ર.નાં-૧૨૫/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મુજબ
(૨) જામનર્ર સીટી “એ” ડીવીજન પો.સ્ટે ફસ્ટ ગુ.ર.નાં-૧૦૮/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મુજબ

