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   તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૦  શનિવાર  
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામાાં 
આવેલ પ્રશાંસિીય/િોંધપાત્ર કામગીરી :-     સમાચાર યાદી િાં.૨૨/૨૦૨૦ 

 

ઇસિપરુ પોલીસ સ્ટેશિ 

શરીર સબધંી ગનુાઓમા પકડાયલે બે આરોપીઓની પાસા કરી જુદી-જુદી 
જેલમા મોકલી આપતી ઇસનપરુ પોલીસ 

                        મે.પોલીસ કમમશ્નર સાહબેશ્રી અમદાવાદ શહરે તથા મે.સયકુ્ત પોલીસ કમમશ્નર શ્રી સેક્ટર-
૨ સાહબે તથા મે.નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-૬ સાહબે તથા મે.મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી “જે”ડીવીઝન 
સાહબેનાઓ તરફથી વધમુા વધ ુ પાસાના અટકાયતી પગલા લેવાની સચુના મળતી હોય જે સચુના આધારે 
સીનીયર પોલીસ ઇન્સપેક્ટર શ્રી જે.એમ.સોલકંી ઇસનપરુ પોલીસ સ્ટેશનનાઓએ અગાઉ શરીર સબધંી ગનુાઓમા 
પકડાયેલા ૨ આરોપીના પાસાના પ્રપોઝલ તૈયાર કરી નામ સામે જણાવ્યા મજુબના પાસાના હુકમો કરાવી સવેલન્સ 
સ્કોડ પો.સબ.ઇન્સ કે.એમ.ચાવડા તથા સવેલન્સ સ્કોડના માણસોની જુદી-જુદી ટીમ બનાવી આરોપીઓને શોધી 
કાઢી પકડી પાડી આરોપીઓ (૧) સોયેફઅલી ઉફે ઘેટા સ/ઓ સૈયદઅલી મો.અલી સૈયદ ઉ.વ ૨૧ રહ ેબી-૨૦ 
સોનીન ુ ખેતર ગલુશને મદીના સોસાયટી મમલ્લતનગર ઇસનપરુ અમદાવાદ શહરેને પાસા હુકમ ન ં
પી.સી.બી/ડી.ટી.એન/પાસા/૦૫/૨૦૨૦ તા.૦૨/૦૧/૨૦૨૦ થી ભજુ પાલારા જેલ ખાતે તથા (૨) સરફરાજ ઉફે 
ગડુ્ડુ મહમદયનુશુ અંસારી ઉ.વ ૨૧ રહ ેમ.ન ૭ મમલ્લતનગર મીરા ટોકીઝ આગળ ઇસનપરુ અમદાવાદ શહરેને 
પાસા હુકમ ન ંપી.સી.બી/ડી.ટી.એન/પાસા/૦૬/૨૦૨૦ તા.૦૨/૦૧/૨૦૨૦ થી મધ્યસ્થ જેલ રાજકોટ ખાતે એમ 
બને્નને જુદી-જુદી જેલ મોકલી આપવા તજવીજ કરવામા આવેલ છે તા.૦૨/૦૧/૨૦૨૦  

 

 

જિસાંપકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કનમશિરશ્રીિી કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોિ િાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.િાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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ગિુા નિવારણ શાખા  

  અમદાવાદ શહરે મવસ્તારમા ગનુાહહત પ્રવમૃતઓ અટકાવવાના ઉદેશ્યથી મે.પોલીસ કમમશ્ર્નરશ્રી આશીષ 
ભાહટયાનાઓએ તા.૩.૧.૨૦૨૦ નારોજ અમદાવાદ શહરેના જુદા-જુદા પોસ્ટે મવસ્તારમા ંમમલ્કત-સબધંી/શરીર-સબધંી/ 
પ્રોહીબીશનની ગનુાહહત પ્રવમૃતઓ કરતા ઇસમો મવરુધ્ધ નીચે મજુબની મવગતે પાસા હુકમ કરવામા ંઆવેલ  છે. 
  અમદાવાદ શહરેના શહરેકોટડા પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા લોકોની મારામારી અને બોલાચાલીÊ ઝઘડો કરી 
બબભત્સગાળો બોલી ગડદાપાટુનો માર મારી ચપ્પ ુવડે ઈજા કરનાર હહિંસાત્મક અસામાજીક પ્રવમૃત આચરનાર ઈસમ (૧) 
મહશે ઉફે બાબલુાલ પ્રતાપજી ઠાકોર ઉ.વ.૩૭ રહવેાસી : પતરાવાળી ચાલી નમલિ નસિેમા સરસપરુ અમદાવાદ મવરુધ્ધ 
પાસા વોરંટ જારી કરી ભજુ જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે.  

 

મહશે ઉફે બાબલુાલ પ્રતાપજી ઠાકોર ઉ.વ.૩૭ રહવેાસી : પતરાવાળી ચાલી મમલન 
મસનેમા સરસપરુ અમદાવાદ 

  અમદાવાદ શહરેના કાલપુરુ તથા નારોલ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા પોતાના સાગારીતો સાથે મળી પેસેન્જરોને 
પોતાની ઓટો રીક્ષામા બેસાડી નજર ચકુવી પેસેન્જરોના પસસ તથા અન્ય ચીજ વસ્તઓુની ચોરી કરનાર તેમજ 
ગોડાઉનનુ ંશટર ઉચુ ંકરી ગોડાઉનમાથંી કાપડની ઘાસંડીઓની ચોરી કરનાર ગનુાહહત માનસ ધરાવાનાર ઈસમ જાકીર 
ઉફે બાંગાળી િાશીરભાઇ કુરેશી ઉ.વ.૨૦ રહવેાસી : કે/૧૦ ઇંદીરાિગર પાછળ ગલુશિ પાકક ઇસિપરુ અમદાવાદ મવરુધ્ધ 
પાસા વોરંટ જારી કરી તેઓને સરુત જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે.  

 

જાકીર ઉફે બાંગાળી િાશીરભાઇ કુરેશી ઉ.વ.૨૦ રહવેાસી : કે/૧૦ ઇંદીરાિગર પાછળ 
ગલુશિ પાકક  ઇસિપરુ અમદાવાદ 

  અમદાવાદ શહરેના સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા જનતાના સ્વાસ્થયને હામનકારક હોવા છતા પોતાના 
સાગહરતો મારફ્તે ગેરકાયદેસરનો વગર પાસ પરમમટનો ભારતીય બનાવટનો મવદેશી દારુનો જ્થ્થો મગંાવી પોતાના 
રહણેાક આસપાસના મવસ્તારમા વેચાણ કરનાર (૧) સરેુશ વિારામ રાજિટ ઉ.વ.૩૩ રહવેાસી : િટિા છાપરા 
છારાિગર કાળીગામ સાબરમતી અમદાવાદ શહરે મળુ ગામ : બમણીયા જજ.પાલી રાજસ્થાિ મવરુધ્ધ પાસા વોરંટ જારી 
કરી રાજકોટ જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

સરેુશ વિારામ રાજિટ ઉ.વ.૩૩ રહવેાસી : િટિા છાપરા છારાિગર કાળીગામ 
સાબરમતી અમદાવાદ શહરે મળુ ગામ : બમણીયા જજ.પાલી રાજસ્થાિ 

 

  આ ઉપરાતં અન્ય પ્રોહીબીશન/શરીરસબધંી ગનુાઓની પ્રવમૃત સાથે સકંળાયેલ ૩ ઇસમો મળી કુલ્લે ૬ ઇસમો 
નવરુધ્ધ પાસા હુકમ કરી તેઓને ભજૂ, રાજકોટ જેલ ખાતે મોકલવા તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે.   
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કૃષ્ણિગર વટવા પોલીસ સ્ટેશિ 

તા.૦૨/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા ંસજા ફરમાવેલ ૭૦ મજુબના 
પકડ વોરન્ટમા ંનાસતા ફરતા આરોપીને પકડી પાડતી કૃષ્ણનગર પોલીસ 

                   મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે તથા સયંકુત પોલીસ કમમશ્નર શ્રી સેકટર-
૨ તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-૪ તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી “જી” હડવીઝન 
નાઓએ અમદાવાદ શહરે ખાતે મમલકત સબધંી ગનુ્હાઓ સોધી કાઢવા તેમજ બનતા ગનુ્હાઓ 
અટકાવવા સારૂ હહસ્રીમશટર તથા એમ.સી.આર વાળા ઇસમોને અવાર-નવાર ચેક કરવા તથા 
નાસતા-ફરતા આરોપીઓને પકડી પાડવા અને  પ્રોહી બટુલેગરો ઉપર અવાર-નવાર રેઇડો કરવા 
સચુના કરેલ હોય જે અનસુધંાને કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન ના પોલીસ ઇન્સ્પેકટર શ્રી નાઓની 
સચુના મજુબ સવે.સ્કોડસના પો.સબ.ઇન્સ શ્રી વી.એમ.ગોહહલ તથા સાથેના સ્ટાફના માણસો 
તા.૦૨/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ ઉપરોકત કામગીરી સારૂ રાતના સમયે પો.સ્ટે મવસ્તારમા ંપેરોબલિંગમા ં
હતા દરમ્યાન અતે્રના કૃષ્ણનગર પો.સ્ટે.ના હિમીનલ કેશ ન-ં૫૭૦/૨૦૧૪ થી નીચે જણાવેલ 
આરોપીને પી.ય.ુઅંધારીયા સાહબે ની કોટસ એડી.ચીફ.મેરો.મેજી મેરો.મેજી.કોટસ ન-ં૨૭ નાઓએ 
તહોમતદારને પકડી રજુ કરવા હુકમ કરેલ હોય અને સદરી આરોપી પોતાની અટક ટાડવા સારૂ 
નાસતો-ફરતો હોય જે સજા પાત્ર વોરંટમા ંજણાવલે આરોપીને તેના અન્ય રહણેાકં મકાન ની માહહતી 
મેળવી બાતમી હહકકત આધારે તપાસ કરી મળી આવતા તા,૦૨/૦૧/૨૦૨૦ ના ક,૨૨/૧૫ વાગ ે
પકડી લોકપમા ંરાખી કોટસ સમય અંદર રજુ કરી સારી કામગીરી કરેલ છે તા.૦૩/૦૧/૨૦૨૦  

 

આરોપીનુાં િામ :- મહને્ર સ/ઓ અમરમસિંહ જાતે પટેલ ઉ.વ.૪૫ રહ,ેમ.ન-ંજી/૭,ઉત્તમ પાકસ 
સોસાયટી ઉત્તમનગર કૃષ્ણનગર અમદાવાદ શહરે 

 

  કામગીરી કરનાર અમધકારી/કમસચારી 
                                        સવેલન્સ સ્કોડસ પો.સબ.ઇન્સ શ્રી વી.એમ.ગોહહલ તથા તેઓની નાઇટની 

ટીમના માણસો  એ.એસ.આઇ અમિનભાઇ રામજીભાઇ બ.ન-ં૯૯ તથા લોકરક્ષક વેલાજી હમેાજી 
બ.ન-ં૯૨૪ તથા લોકરક્ષક લાલાભાઇ દેવાભાઇ બ.ન-ં૪૮૩ તથા બીજા સાથનેા માણસો   

આરોપીનો ફોટો 
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જીઆઈડીસી વટવા પોલીસ સ્ટેશિ 

છરી બતાવી મોબાઇલ આંચકીલેતા ગિેુગારોિે પકડી પાડતી જીઆઈડીસી 
વટવા પો.સ્ટે પોલીસ 

        મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્ર અમદાવાદ શહરે તથા અમધક પોલીસ કમમશ્નર શ્રી સેક્ટર-૨ સા.તથા 
નાયબ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી ઝોન-૬ સા.તથા મ.પો.કમમશ્રી “જે” મવભાગ નાઓની સચુનાથી અમદાવાદ 
શહરેમા ંબનતા મમલકત સબધંી ચોરીના ગનુાઓ અટકાવવા તથા શોધી કાઢવા આપેલ સચુના આધરે 
પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટરશ્રી ડી.આર.ગોહહલ સાહબેના માગસદશસન હઠેળ પો.સ.ઇ. શ્રી એમ.સી.જાડેજા સાહબે 
તથા પો.કો. ફફરોજશા મરદાિશા બ.િ.૯૦૦૧ તથા પો.કો. ભરતનસિંહ ભપુતનસિંહ બ.િાં.૧૦૧૪૩ િાઓએ 
ચોક્કસ બાતમી હકીકત મેળવી વોચ ગોઠવી જી.આઇ.ડી.સી.વટવા પોલીસ સ્ટેશિ ફસ્ટક  ગ.ુર.િાં.(પાટક -
એ)૦૦૦૨/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯(એ)(૩),૩૭૯(એ)(૪), ૧૧૪ મજુબિા કામિા આરોપીઓ  (૧) 
કરીમ ઉફે આફહલ સ/ઓ મખુતાર અબ્દુલઅજીજ પઠાણ ઉવ.૨૧ રહ,ે મકાિ િાં.૩૬ હયાતિગર 
ફરીદાબાદ પાછળ રામોલ રોડ જિતાિગર અમદાવાદ શહરે મળુ વતિ ગામ સીંગપરુ પોસ્ટ સયુાકમા 
જજ.ભદોઇ (ય.ુપી.) તથા (૨) મદુસીર ઉફે મદુ્દા સ/ઓ મહદેીહસિ અબ્દુલજાફહદ પઠાણ ઉવ.૨૦ રહ,ે 
મકાિ િાં.૩૨ હયાતિગર ફરીદાબાદ પાછળ રામોલ રોડ જિતાિગર અમદાવાદ શહરે નાઓને 
એમ.આઇ. મો.ફોિ  ફકિંમત રૂનપયા ૬,૦૦૦/- ગિુાિા કામે વાપરેલ  સ્્લેન્ડર મોટર સાયકલ 
આર.ટી.ઓ.િાં.GJ-07-BS-9179 ફકિંમત રૂનપયા ૨૦,૦૦૦/-  તથા ગિુાિા કામે વાપરેલ છરી સાથે તા-
૦૨/૦૧/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૯/૫૫ વાગે પકડી નામદાર કોટસમાથંી દીન-૩ ના રીમાન્ડ મેળવી તપાસ 
હાથ ધરી સારી કામગીરી કરેલ છે.  

 

 

આરોપી  (૧) કરીમ ઉફે આફહલ સ/ઓ મખુતાર અબ્દુલઅજીજ પઠાણ  

   

આરોપી  (૨)   મદુસીર ઉફે મદુ્દા સ/ઓ મહદેીહસિ અબ્દુલજાફહદ પઠાણ 
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કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશિ  
(૧) શહરેકોટડા પો.સ્ટે. પ્રોહી ગ.ુર.િાં-૫૪૪૪/૨૦૧૯ ધી પ્રોહી એક્ટ કલમ 

૬૬(બી), ૬૬(ઈ), ૯૮(૨),૮૧  મજુબિા ગિુાિી વોન્ટેડ આરોપી બેિિે પક્ડી 
પાડતી કાગડાપીઠ પોલીસ  

 
                      

                મે.પોલીસ કમમશ્નર સાહબેશ્રી અમદાવાદ શહરે તથા અમધક પોલીસ કમમશ્નર શ્રી 

સેકટર-૨ સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-૬ સાહબે તથા ઈ.મદદનીશ પોલીસ 

કમમશ્નરશ્રી કે હડવીઝન સાહબે નાઓ તરફથી અવાર-નવાર નાસતા-ફરતા/વોન્ટેડ આરોપીઓ ને 

શોધી કાઢી પકડી પાડવા સારુ સચુનાઓ મળતી હોય જે અનસુધંાને પોલીસ ઈન્સપેક્ટર ય.ુડી.જાડેજા 

સાહબે કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશન નાઓના માગસદશસન અને સચુના મજુબ સવસલન્સ સ્કોડ પો.સ.ઈ  

એમ.બી.પટેલ નાઓ તથા સવસ સ્કોડ ના માણૅસો સાથે પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા ંપેરોલીંગ મા ંહતા 

દરમ્યાન એ.એસ.આઈ ગોનવિંદભાઈ મોતીભાઈ તથા પો.કો.કલ્યાણનસહ અભેસાંગભાઈ નાઓની 

સયકુ્ત બાતમી હહકકત આધારે શહરેકોટડા પો.સ્ટે. પ્રોહી ગ.ુર.ન-ં૫૪૪૪/૨૦૧૯ ધી પ્રોહી એક્ટ કલમ 

૬૬(બી),૬૬(ઈ),૯૮(૨),૮૧ મજુબના ગનુાના કામે વોન્ટેડ આરોપી બેન નામે નપિંકીબેિ ઉફે નપન્કા 

W/O રમેશભાઈ  રમણભાઈ  ચિુારા ઉવ ૪૫ ધાંધો મજુરીકામ રહ,ેચિુારાવાસ રૂગિાથપરુાિી 

પીઠિી સામે રા.દ.બહાર અમદાવાદ શહરે નાઓન ે તા-૦૪/૦૧/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૩/૧૫ 

વાગ.ેપકડી અટક કરી કાયદેસરની કાયસવાહી કરી પ્રસશંનીય કામગીરી કરેલ છે.  
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(૨) એલીસબ્રિજ પો.સ્ટે. ફ્સસ્ટ ગ.ુર.િાં-૨૬૫/૨૦૦૯ ધી ઈ.પી.કો.કલમ 

૪૦૬,૪૨૦,૪૬૮,૪૭૧,૧૧૪ મજુબિા ગિુાિો છેલ્લા ૧૦ વર્કથી િાસતો- 

ફરતો/વોન્ટેડ આરોપીિે પક્ડી પાડતી કાગડાપીઠ પોલીસ 

 
                      મે.પોલીસ કમમશ્નર સાહબેશ્રી અમદાવાદ શહરે તથા અમધક પોલીસ કમમશ્નર શ્રી 

સેકટર-૨ સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-૬ સાહબે તથા ઈ.મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી કે 

હડવીઝન સાહબે નાઓ તરફથી અવાર-નવાર નાસતા-ફરતા/વોન્ટેડ આરોપીઓને શોધી કાઢી પકડી 

પાડવા સારુ સચુનાઓ મળતી હોય જે અનસુધંાને પોલીસ ઈન્સપેક્ટર ય.ુડી.જાડેજા સાહબે કાગડાપીઠ 

પોલીસ સ્ટેશન નાઓના માગસદશસન અને સચુના મજુબ ચોકી તથા સવેલન્સ સ્કોડના પો.સ.ઈ 

વી.એલ.વાઘેલા તથા એમ.બી.પટેલ તથા પો.કો.રાજુભાઈ વેલજીભાઈ તથા પો.કો.જીલભુાઈ રાણાભાઈ 

તથા પો.કો.ક્રુણાલભાઈ ફદિેશભાઈ નાઓએ એલીસબિજ પો.સ્ટે. ફ્સ્ટ ગ.ુર.ન-ં૨૬૫/૨૦૦૯ ધી 

ઈ.પી.કો.કલમ ૪૦૬, ૪૨૦, ૪૬૮, ૪૭૧, ૧૧૪ મજુબના ગનુાના છેલ્લા ૧૦ વષસથી નાસ્તો-ફરતો/વોન્ટેડ 

આરોપી નામ ેસચીિકુમાર ભાનશુાંકર જોર્ી ઉવ ૪૨ રહ,ેહાલ જયઅફદતી સોસાયટી ,નવશ્વકમાક માંફદરિી 

પાછળ વાંદેમાતરમ રોડ ચાાંદલોડીયા અમદાવાદ શહરે તથા મ.િ.બી/૩૦૨ ગણેશગ્રીિ ચેિપરુ રોડ ન્ય ુ

રાણીપ અમદાવાદ શહરે  નાઓન ે તા-૦૩/૦૧/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૩/૫૫ વાગે.પકડી અટક કરી 

કાયદેસરની કાયસવાહી કરી પ્રસશંનીય કામગીરી કરેલ છે.  
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ચાાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશિ 

ભારતીય બિાવટિી નવદેશી દારૂિી બોટલ િાંગ ૧૮૯ ફક.રૂ. 1,32,300/-  િે મદુ્દામાલ 
સાથે બે આરોપીિે પકડી પાડતી ચાાંદખેડા પોલીસ 
 
   મે, પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે તથા સયંકુ્ત પોલીસ કમમશ્નર શ્રી સેક્ટર-
01 અમદાવાદ શહરે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-02 અમદાવાદ શહરે તથા મ.પો.કમમશ્નર 
શ્રી ”એલ” ડીવીઝન અમદાવાદ શહરે નાઓએ પ્રોહી/જુગારની પ્રવતુ્તી નેસ્ત નાબદુ કરવા સારૂ 
સચુના કરેલ હોય જે સચુના આધારે અમો તથા સવેલન્સ સ્કોડના અ.હ.ેકો.હદનેશભાઈ ધનજીભાઈ 
બ.ન.ં3450 તથા અ.હ.ેકો.લક્ષ્મણભાઈ જીવાજી બ.ન.ં9287 તથા અ.પો.કો. કરણજી મેણદંભાઈ 
બ.ન.ં1339 તથા અ.પો.કો.મવપલુભાઈ બાબભુાઈ બ.ન.ં6185 નાઓ સાથે પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા 
પેરોલીંગ દરમ્યાન અ.પો.કોન્સ.શામળભાઈ ગાડંાભાઈ બ.ન.ં4427 તથા અ.પો.કો.મવપલુભાઈ 
બાબભુાઈ બ.ન.ં6185 નાઓની સયંકુ્ત બાતમી હહકકત આધારે એક ફોર વ્વ્હલર ગાડી નબંર. GJ-
08-F-9307 માથી ભારતીય બનાવટની મવદેશી દારૂની બોટલ નગં ૧૮૯ તેમજ મોબાઇલ ફોન 
નગં-૩ મળી કુલ્લે હક.રૂ. 2,19,800/-  ની મત્તાના મદુ્દામાલ સાથે આરોપી (1) જયરામ પરુારામ 
ચૌધરી (જાટ) ઉ.વ.27 રહવેાસી.ગામ.36 જાણીયો કી બસ્તી જાણીયાવવાસ તા. ચોહટન જી.બાડમેર 
થાના.ધોરીમન્ના પચંાયત. બાસડાઉ ( રાજસ્થાન ) તથા ન.ં(2) સ્વરુપરામ શ્રવણકુમાર ગવારીયા 
ઉ.વ.28 રહવેાસી.ગામ.મ.ન.ં115 ગોદારો કી ઢાની ચવા તા.જી.બાડમેર થાના.બાડમેર (રાજસ્થાન ) 
નાઓને પકડી પ્રોહીનો ગણના પાત્ર કેસ શોધેલ છે.તા.૦૩/૦૧/૨૦૨૦  

  


