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 તા.૦૫/૦૩/૨૦૨૦  ગરુૂવાર 
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામાાં 
આવેલ પ્રશાંસનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-   સમાચાર યાદી નાં.૪૫૭/૨૦૨૦ 
 

મોબાઇલ સ્નેચીંગના ગનુાના આરોપીની અટકાયતની વવગત 

ક્રાઇમબ્ાાંચ : 
“અમદાવાદ શહરેમાાં મોબાઇલ સ્નેચચિંગ કરતા એક ઇસમને ઝડપી પાડતી 

અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્ાન્ચ” 
 

                  છેલ્લા ઘણા સમયથી અમદાવાદ શહરેમાાં મોબાઇલ સ્નેચ િંગના ગનુાઓ બનવા 
પામેલ હોય જેથી ક્રાઇમ બ્રાન્ ના ખાસ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી નાઓએ 
ક્રાઇમ બ્રાન્ ના અમિકારી શ્રીઓને આવા ગનુાઓ શોિી કાઢવા સ ૂના કરેલ જે આિારે મદદનીશ 
પોલીસ કમમશ્નર શ્રી, ક્રાઇમ બ્રાન્  નાઓએ પોલીસ ઇન્સ્પેકટર શ્રી, ક્રાઇમ બ્રાન્  નાઓને આવા 
ગનુાઓ શોિી કાઢવા ડ્રાઇવ રાખવા જણાવેલ.જે અનસુાંિાને ક્રાઇમ બ્રાન્ ના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર 
એ.વાય.બલો  નાઓની સીિી દેખરેખ હઠેળ તેઓના સ્ક્વોર્ડના માણસોની અલગ અલગ ટીમો 
બનાવી આવા ગનુા શોિી કાઢવાના પ્રયત્નો હાથ િરવામાાં આવેલ જે અનસુાંિાને એ.એસ.આઇ 
રમેશભાઇ જેશાંગભાઇ નાઓની ટીમ તા.3/3/2020 ના રોજ અમદાવાદ શહરે મવસ્તારમાાં 
પેટ્રોલીંગમાાં હતી તે દરમ્યાન બાતમી હકીકત આિારે વટવા કેનાલ રોર્ ઉપરથી એક ઇસમ 
આફતાબ ઉફે અત્ત ુમખુ્તત્યારઅહમેદ અંસારી રહ.ે7 અલતહા ડુપ્લેક્ષ ગોલ્ર્ન પાકડની અંદર, બીબી 
તળાવની પાસ ેવટવા અમદાવાદ શહરેનાને ઝર્પી પાર્ી તેની ઝર્તી તપાસ કરતા તેની પાસેથી 
અલગ અલગ કાંપનીના મોબાઇલ ફોન નાંગ – 4 કક.રૂ.20,000/- નો મદુ્દામાલ કબ્જજે કરી સદરી 
ઇસમને તા.03/03/2020 ના કલાક 18/00 વાગે અટક કરવામાાં આવલે જેથી પાસેથી કબ્જજે 
કરવામાાં આવેલ મોબાઇલ ફોન બાબતે તપાસ કરતા ની ે મજુબના અનકર્ટેક્ટ ગનુા શોિી કાઢવામાાં 
આવેલ છે. 
 
 

 

જનસાંપકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કવમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોન નાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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➢ શોિાયેલ ગનુા : -  
(1) રચખયાલ પોલીસ સ્ટેશન પાટડ A ગ.ુર.નાં 11191029200041/2020 ઇ.પી.કો કલમ 379 A (3) , 

114 મજુબ 

(2) શહરેકોટર્ા પોલીસ સ્ટેશન પાટડ A ગ.ુર.નાં.11191041200158/2020 ઇ.પી.કો કલમ 379 મજુબ 

 

➢ કબલૂાત :  
(3) એકાદ માસ પહલેા સી.ટી.એમ.બ્રીજ ની ેથી એક રીક્ષા  ાલક પાસેથી મોબાઇલ લ ૂાંટી લીિેલ 
હોવાની કબલૂાત કરેલ છે. 
(4) દોઢેક માસ પહલેા અનપુમ મસનેમા પાસે આવેલ બટુ બજાર આગળથી એક ઇસમના હાથમાાંથી 
મોબાઇલની લ ૂાંટ કરેલ હોવાની કબલૂાત કરેલ છે જે બાબતે ખોખરા પોલીસ સ્ટેશનને જાણ કરવામાાં 
આવેલ છે. 
➢ ગનુાની એમ.ઓ. : - 
                  પકર્ાયલે આરોપી તથા તેનો નાનો ભાઇ છેલ્લા અઢી માસથી પોતાના કબ્જજાની 
સ્પ્લેન્ર્ર મોટર સાયકલ લઇ શહરે મવસ્તારમાાં મનકળતા અને રોર્ ઉપર પસાર થતા અને મોબાઇલ 
ફોન ઉપર વાત ીત કરી રહલે વ્યક્ક્તઓને ટાગેટ બનાવી તેઓની પાસેના મોબાઇલ ફોન લ ૂાંટી લેતા 
હતા  

               પકર્ાયેલ આરોપીને રચખયાલ પોલીસ સ્ટેશન સોપવામાાં આવેલ છે. 
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ચોરીના ગનુાના આરોપીની અટકાયતની વવગત 

સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન :  

એકટીવા ચોરીના કાયદાના સાંઘર્કનાાં આવેલ કકશોરને મદુ્દામાલ સાથે પકડી પાડતી 
સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન સવેલન્સ સ્કોડ 

 

                  મે.પોલીસ કવમશ્નર સાહબેશ્રી અમદાવાદ શહરે તથા મે.સાંયકુ્ત પોલીસ કવમશ્નર શ્રી 
સેકટર-૧ સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી ઝોન-૭ સાહબે તથા મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર 
શ્રી,”એમ” કડવીઝન સાહબેનાઓની સચુના તથા માગકદશકન તથા સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનનાાં પોલીસ 
ઇન્સપેક્ટર બી.બી.ગોયલ સાહબે નાઓનાાં સીધા માગકદશકન હઠેળ પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમાાં મીલ્કત 
સબાંધી ગનુ્હા શોધવા તેમજ અટકાવવા સારૂ સચુના આપેલ જે સચુનાાં તથા માગકદશકન આધારે 
સવેલન્સ સ્કોડકનાાં પો.સબ.ઇન્સ.વી.ડી.ડોડીયા તથા અ.હડે કોન્સ.દેવેન્રવસિંહ બબલવસિંહ બ.નાં.૮૬૨૬ 
તથા અ.હડે.કોન્સ.અજીતવસહ પ્રભાતવસહ બ.નાં-૪૧૨૮ તથા અ.પો.કો.સરેુશભાઇ ગગભુાઇ 
બ.નાં.૯૭૭૩ તથા અ.પો.કો.દશરથવસિંહ કરશનભાઇ બ.નાં.૧૩૧૭૫ તથા અ.લોકરક્ષક ધમેન્રવસિંહ 
નારણભાઇ બ.નાં.૩૧૮૦ નાઓ સાથે ટીમ બનાવી સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમાાં પેટ્રોલીંગમાાં 
હતા દરમ્યાન સાથેના અ.પો.કો.સરેુશભાઇ ગગભુાઇ બ.નાં.૯૭૭૩ તથા અ.લોકરક્ષક ધમેન્રવસિંહ 
નારણભાઇ બ.નાં.૩૧૮૦ નાઓની સાંયકુ્ત ખાનગી બાતમી હકીકત આધારે સરખેજ નવા વણઝર 
ગામ મહાદેવના માંકદરની બાજુમાાં પટેલ પાન પાલકરની બાજુમાાંથી ચોરી કરેલ એકટીવા નાંબર-GJ-

01-SQ-1346 સાથે કાયદાના સાંઘર્કમાાં આવેલ કકશોરને પકડી પાડી અતે્રના સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન 
ફ.ગ.ુર.નાં-૩૩/૨૦૨૦ ધી ઇ.પી.કો કલમ-૩૭૯ મજુબના કામે ગયેલ મદુામાલ સાથે કાયદાના 
સાંઘર્કમાાં આવેલ કકશોર સાથે પકડી પાડી ઉપરોક્ત ગનુ્હો ડીટેકટ કરી પ્રશાંસનીય કામગીરી કરેલ 
છે. 
કબ્જજે કરેલ મદુ્દામાલ- 

              (૧)ગનુાના કામે ચોરીમાાં ગયેલ એકટીવા નાંબર-GJ-01-SQ-1346  જેની કકિં.રૂ.૨૦,૦૦૦/- ની  
                મતાન ુ 
               
      

 
 

 

 

 



4 

 

પ્રોહીબીશનના ગનુાના આરોપીની અટકાયતની વવગત 

વનકોલ પોલીસ સ્ટેશન :  

આઈશર વાહનમાાં વવદેશી દારૂની હરેા-ફેરી કરતા એક ઇસમને ઝડપી 
પાડતી વનકોલ પોલીસ 

   મે.અમિક પોલીસ કમમશ્નરશ્રી સેક્ટર-૨ સા તથા મે.નાયબ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી ઝોન-૫ સા 
તથા મે.મદદમનશ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી “આઈ” ર્ીવીજન અમદાવાદ શહરેનાઓએ હાલમાાં  ાલતા 
“હોળીના” તહવેાર દરમ્યાન કેટલાક અસામાજીક તત્વો દ્વારા ગજુરાત માાં દારૂ બાંઘી હોવાથી તહવેાર 
દરમ્યાન દારૂનુાં વે ાણ કરી ખબુજ મોટા પ્રમાણમાાં નાણાાં કમાઈ લેવા સારૂ રાજય બહાર થી મવદેશી 
દારૂ લઈ આવી ગજુરાતમાાં વે ાણ કરતા આવા અસામજીક તત્વોને શોિી કાઢવા સારૂ સ ુના 
આપેલ જે અનુાંસિાને પોલીસ ઇન્સપેકટર શ્રી એ .બી.ઝાલા નાઓની સ ુના અને માગડદશડન હઠેળ 
સવેલન્સ સ્કોર્ડના પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર શ્રી એ.જે.પરમાર તથા પો.સબ.ઈન્સ આર.આઈ.મન્સરુી 
તથા પો.સબ.ઈન્સ કે.ર્ી.હર્ીયા નાઓ તાબના માણસો સાથે મનકોલ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમાાં 
પેટ્રોચલિંગમાાં હતા દરમ્યાન ફરતા-ફરતા કલાક કલાક:૧૩/૪૫ વાગ ેમનકોલ કઠવાર્ા જી.આઈ.ર્ી.સી 
પાસે આવેલ મિભવુન એસ્ટેટ શેર્ નાં-૩૧ ખાતે પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર શ્રી કે.ર્ી.હર્ીયાનાઓને 
મળેલ  ોક્કસ અને સ ોટ બાતમી હકીકત આઘારે આઈશર ગાર્ી નાં-MH-48-AY-9883 ની બાંિ 
બોર્ીમાાં ભારતીય બનાવટનો મવદેશી દારૂ અલગ અલગ બ્રાન્ર્નો બોટલો નાંગ-૩૦૯૬ કક.રૂ-
૧૫,૪૮,૦૦૦/- તથા આઇશર ગાર્ી જેનો R.T.O NO- MH-48-AY-9883 કક.રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- 
તથા મો.ફોન-૧ કક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- મળી કુલ્લે કક.રૂ.૨૫,૫૮,૦૦૦/- મદુામાલ જપ્ત કરી આરોપી 
કાળુમસિંગ ઉફે કાભાઈ S/O રામમસિંગ અભેમસિંગ ઠાકોર ઉ.વ.૪૮ રહવેાસી. મ.નાં-૨૯ મસિંગરવાગામની 
પાછળ કુબેરભાઈનો બોર ગ.ુહા.બોર્ડ જોગણીમાતાના માંકદરની પાસે મસિંગરવા તા.દસ્કોઈ 
જીલ્લો.અમદાવાદ નાને ઝર્પી પાર્ી પ્રશનનીય કામગીરી કરેલ છે. 
 
વોન્ટેર્ આરોપીઓ: (૧) રામમનવાસ જાટ (મારવાર્ી) રહ.ેરાજસ્થાન (૨) કલ્પેશભાઈ મવનુાંભાઈ ઠાકોર 
રહ.ે કુબેરભાઈનો બોર ગ.ુહા.બોર્ડ જોગણીમાતાના માંકદરની પાસે મસિંગરવા તા.દસ્કોઈ 
જીલ્લો.અમદાવાદ તથા બીજા બે અજાણ્યા ઈસમો 
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SHE TEAM ની કામગીરીની વવગત  

 
રીવરફ્રન્ટ ઇસ્ટ પોલીસ સ્ટેશન: 
રીવરફ્રન્ટ ઇસ્ટ SHE TEAM દ્રારા એલીસબ્રીજ 
ની  ે કામ કરતી મજૂર મકહલા સાથે વાત ીત 
કરી હલે્પ લાઇન અંગે સમજ આપવામા આવી. 

 

  
સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશન: 
સાબરમતી SHE TEAM દ્રારા  આજરોજ સાબરમતી 
પો.સ્ટે.ની SHE ટીમ દ્વારા રામનગર, ર્ી કેબીન, િાગર્ 
ગામમા આવેલ અવાવાાંરૂ જ્ગ્યાએ પેટ્રોલીંગ 
કરવામાાં આવ્ય ુ તથા ૭ સીનીયર સીટીઝનની 
મલુાકાત લેવામાાં આવી  
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પાસા અટકાયત ની વવગત 
વટવા પોલીસ સ્ટેશન : 

પ્રોહીબીશન સબાંધી આરોપીની પાસા અટકાયતીની ધરપકડ કરતી  
વટવા પોલીસ 

 

                             મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરેનાઓની તથા અમિક પો.કમમ.શ્રી 
સેક્ટર-૨ સાહબેની સ ુના આિારે તેમજ ના.પો.કમમ.શ્રી ઝોન-૬ સાહબે તથા મ.પો.કમમ.શ્રી ‘જે’ 

ર્ીવીઝન અમદાવાદના માગડદશડન હઠેળ વટવા પોલીસ સ્ટેશનના મસનીયર પો.ઈન્સ. એ .વી.સીસારા 
નાઓની સ ુના આિારે સવેલન્સ સ્કોર્ના સ્ટાફના માણસોએ વટવા પો.સ્ટે. માાં દાખલ થયેલ 

પ્રોહીબીશન ગનુાઓ (૧) વટવા પો.સ્ટે. પ્રોહી ગરુનાં ૫૩૫૭/૧૮ પ્રોહી કલમ ૬૬(બી), ૬૫(એ)(ઈ), 

૧૧૬(બી) મજુબ તથા (૨) વટવા પો.સ્ટે. પાટડ-સી-ગરુનાં.૧૧૧૯૧૦૩૮૨૦૦૧૪૫/ ૨૦૨૦ પ્રોહી કલમ 

૬૬(બી), ૬૫(એ)(એ), ૧૧૬(બી), ૮૧ મજુબના  ગનુાઓના કામના આરોપી રશીદ ઉફે રાન ુઉફે  ફોરમેન 

સ/ઓ કફરોજભાઈ નબીબક્ષ જાત-ેરાઈન ઉવ.૨૬ રહ,ે ૦૯, સૈયદભાઈની  ાલી, બતલુ રો-હાઉસની 
સામ,ે સૈયદવાર્ી, વટવા, અમદાવાદ શહરે નાઓની મવરુધ્િ પાસા દરખાસ્ત ભરી મોકલી આપતા 
મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરેના પાસા અટકાયતી હુકમ ક્રમાાંક - 

પીસીબી/ર્ીટીએન/પાસા/૨૩૭/૨૦૨૦ તા.૦૩/૦૩/૨૦૨૦ ના રોજ પાસા હુકમ થયેલ હોય આરોપીને 
તા.૦૩/૦૩/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૧/૦૦ વાગ ેવટવા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે પકર્ી લાવી પાસા હુકમની 
બજવણી કરી આરોપીને જરૂરી જાપ્તા સાથ ેમધ્યસ્થ જેલ રાજકોટ ખાતે મોકલી આપવા તજવીજ કરેલ 

છે. 
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કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન : 
પ્રોહીબીશનના આરોપીને પાસા હઠેળ અટકાયત કરતી  

કૃષ્ણનગર પોલીસ  

મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે તથા અમિક પોલીસ કમમશ્નર શ્રી સકેટર-૨ 
તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-૪ તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી “જી” કર્વીઝન નાઓના 
માગડદશડન હઠેળ તેમજ પોલીસ ઇન્સ્પેકટર શ્રી નાઓની સ ુના મજુબ  
નાં.(૧).કૃષ્ણનગર ગ.ુર.નાં.૫૧૯૩/૨૦૧૭ પ્રોહી કલમ ૬૬(૧)(બી),૬૫(ઇ),૧૧૬(બી),૮૧  
(૨).કૃષ્ણનગર ગ.ુર.નાં.૫૦૧૬/૨૦૧૮ પ્રોહી કલમ ૬૬(૧)(બી),૬૫(ઇ), ૧૧૬(બી),૮૧ 
(૩).કૃષ્ણનગર ગ.ુર.નાં.૫૦૨૮/૨૦૧૮ પ્રોહી કલમ ૬૬(૧)(બી),૬૫(ઇ),૧૧૬(બી),૯૮(૨),૮૧ 
(૪).કૃષ્ણનગર ગ.ુર.નાં.૫૦૭૦/૨૦૧૮ પ્રોહી કલમ ૬૬(૧)(બી),૬૫(ઇ),૧૧૬(બી),૮૧ 
(૫).કૃષ્ણનગર ગ.ુર.નાં.૫૧૬૦/૨૦૧૮ પ્રોહી કલમ ૬૬(૧)(બી),૬૫(ઇ),૧૧૬(બી),૮૧ મજુબના 
પ્રોહીબીશન સબાંિેના ગનુાઓ દાખલ થયેલ જે આઘારે રેકર્ડ તૈયાર કરી તેના મવરૂધ્િ પાસા દરખાસ્ત 
તૈયાર કરી મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓ તરફ મોકલી આપતા મે.પોલીસ કમમશ્નર 
શ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓના ક્રમાાંકઃPCB/DTN/PASA/૨૪૨/૨૦૨૦ તા.૦૪/૦૩/૨૦૨૦ ના હુકમ 
આઘારે તા.૦૪/૦૩/૨૦૨૦ ના કલાકઃ૨૨/૩૦ વાગે પાસા હુકમની બજવણી કરી પાસા હઠેળ 
અટકાયત કરી ખાસ જેલ પાલારા ભજુ ખાત ેમોકલી આપવા તજવીજ કરેલ છે.તા.૦૪/૦૩/૨૦૨૦ 
 

આરોપીનુાં નામ :- શ્રી રાજેન્દ્રમસિંહ ઉફે રાજુ ભગીરથસીંહ રાજપતુ રહ.ે૨,રામેશ્ર્વર બા્ં લોઝ બાપા 
સીતારામ  ોક નવા નરોર્ા રોર્ અમદાવાદ શહરે 

 

કામગીરી કરનાર અવધકારી/કમકચારી 
     પો.સ.ઇ.શ્રી વી.એમ.ગોકહલ તથા એ.એસ.આઇ રમણભાઇ કરશનભાઇ બ.નાં.૭૭૫૨ તથા 
અહ.ેકો. હરદીપવસિંહ બલભરવસિંહ બ.નાં.૮૯૨૮ તથા અ.પો.કો.મયરુવસિંહ ઉદેવસિંહ બ.નાં.૮૬૮૫ તથા 
અ.લોકરક્ષક કલ્પેશવસિંહ પોપટભાઇ બ.નાં.૧૨૨૦   

               આરોપીનો ફોટો 
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ચાાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન : 
વમલ્કત સાંબાંધી પાસા અટકાયત 

                 ાાંદખેર્ા પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ ગ.ુર.નાં.૮૮/૧૯ ઇપીકો કલમ ૩૯૪, ૩૯૭, 
૩૯૨,૨૯૪(ખ),૧૧૪ તથા જીપી એક્ટ કલમ ૧૩૫(૧) તથા ફસ્ટ ગ.ુર.નાં.૯૦/૧૯ ઇપીકો કલમ  
૩૯૨,૧૧૪ મજુબના ગનુાના કામના આરોપી કેતન ઉફે કકશન જયાંતીભાઇ બારોટ ઉં.વ.૨૨, 
રહ.ેમકાન નાં.-૪, સાંત રોકહતદાસ સોસાયટી, મવભાગ-૧, અબુડદાનગરની બાજુમાાં,  ાાંદલોર્ીયા, 
અમદાવાદ શહરે મળુવતન ગામ-લખતર, પરામાાં, તા.લખતર, જીલ્લો સરેુન્દ્રનગર નાનો અમદાવાદ 
શહરેમાાં પોતાના સાગરીતો સાથે મોટર સાયકલ ઉપર ફરી મનદોષ માણસોને રોકી તેઓની સાથે 
જપાજપી કરી માર-મારી તેમની પાસેના મતક્ષ્ણ હમથયાર  પ્પથુી હુમલો કરી ઇજા કરી કકિંમતી 
 ીજવસ્તઓુ તથા રોકર્ રુમપયાની લ ૂાંટ કરતો ફરતો હોય જેને એક સેમસાંગ કાંપનીનો જે-૨ મોર્લનો 
મોબાઇલ ફોન કકિં.રુ. ૫,૦૦૦ તથા એક્ક્ટવા કકિં.રુ.૨૦,૦૦૦/- ના મદુ્દામાલ સાથે પકર્ી તેની 
મવરૂધ્િમાાં પાસા દરખાસ્ત તૈયાર કરી મે.પોલીસ કમમશનરશ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓન ેમોકલી 
આપતા મે.પોલીસ કમમશનરશ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓએ હુકમ ક્રમાાંક 
પીસીબી/ર્ીટીએન/પાસા/૨૩૯/૨૦૨૦ તા.૦૪/૦૩/૨૦૨૦ થી સદરી આરોપીને મધ્યસ્થ જેલ 
લાજપોર સરુત ખાતે પાસા અટકાયતમાાં રહવેાનો હુકમ કરેલ સદરી આરોપીને આજરોજ 
તા.૦૪/૦૩/૨૦૨૦ કલાક ૨૨/૧૦ વાગે પાસા હકુમની બજવણી કરી જરૂરી જાપ્તા સાથે રાજકોટ 
જેલ ખાતે મોકલી આપેલ છે.  
કામગીરી કરનાર :-   
(૧) હ.ેકો. સરેુન્દ્રમસિંહ કાળુમસિંહ બ.નાં.૭૦૦૩   
(૨) પો.કો. ગણુવાંતમસિંહ અજીતમસિંહ બ.નાં.૬૬૭૮  
(૩) પો.કો. પ્રકાશભાઇ કાન્તીભાઇ બ.નાં.૧૩૧૬૭ 

આરોપીનો ફોટો  
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ગનુા વનવારણ શાખા  
                           અમદાવાદ શહરે મવસ્તારમા ગનુાકહત પ્રવમૃતઓ અટકાવવાના ઉદેશ્યથી 
મે.પોલીસ કમમશ્ર્નર શ્રી આશીષ ભાકટયાનાઓએ તા.૪.૦૩.૨૦૨૦ નારોજ અમદાવાદ શહરેના જુદા-
જુદા પોસ્ટે મવસ્તારમાાં મમલક્ત સબાંિી, પ્રોહીબીશન સબાંિી ગનુાકહત પ્રવમૃતઓ કરતા ઇસમો મવરુધ્િ 
ની ે મજુબની મવગતે પાસા હુકમ કરવામાાં આવેલ  છે. 
• અમદાવાદ શહરેના ઓઢવ તથા અમરાઈવાર્ી પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા  ફરીયાદીને પેસેંજર 

તરીકે પોતાની ઓટો કરક્ષામા બેસાર્ી ફરીયાદી સાથે બોલા ાલી અને ઝઘર્ો તકરાર કરી 

ફરીયાદીન ુપસડ તથા મો.ફોન રોક્ર્ા નાણા તથા ક્પર્ાની થેલીની લટુ કરનાર તથા અન્ય કકસ્સામા 

પોતાના સાગકરતો સાથે મળી ફરીયાદીની દુકાને જઈ તારે દુકાન  લાવવી હોય તો રુમપયા 

આપવા જ પર્શે તેમ જ્ગણાવી ચબભત્સ ગાળો બોલી ગડ્દાપાટુનો માર મારી ગલ્લામા પર્ેલ 

રુમપયા ૫૦૦/ ની લટુ કરનાર  માથાભારે અને ઝનનુી સ્વભાવના ગનુાકહત માનસ િરાવનાર 

ઈસમ નામે પાંકજ ઉફે ગાાંર્ા જલેબમસિંગ યાદવ રહવેાસી-મ.ન.૫ મીઠાશેઠની  ાલી રામનગર 

ભીલવાર્ા અમરાઈવાર્ી અમદાવાદ શહરે મળુ વતન ગામ- ઓરાવર તા.મસકોહાબાદ થાના- 

નગલા નગર જજ.કફરોજાબાદ ઉતરપ્રદેશ મવરુધ્િ પાસા વોરાંટ જારી કરી સરુત  જેલ ખાતે 

મોકલવાની તજવીજ કરવામાાં આવેલ છે. 

 

  પાંકજ ઉફે ગાાંર્ા જલેબમસિંગ યાદવ રહવેાસી-મ.ન.૫ મીઠશેઠની  ાલી 
રામનગર ભીલવાર્ા અમરાઈવાર્ી અમદાવાદ શહરે મળુ વતન ગામ- 
ઓરાવર તા.મસકોહાબાદ થાના- નગલા નગર જજ.કફરોજાબાદ 
ઉતરપ્રદેશ 

 
 

➢  આ ઉપરાાંત પ્રોહીબીશન સબાંિી ગનુાઓની પ્રવમૃત સાથે સાંકળાયેલ અન્ય ૧ ઇસમ મળી કુલ્લે 
૪ ઇસમો મવરુધ્િ પાસા હકુમ કરી તેઓને રાજકોટ જેલ ખાતે મોકલવા તજવીજ કરવામાાં આવેલ 
છે.   

 
 
 
 
 


