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તા.૦૬/૦૨/૨૦૨૦   ગરુૂવાર  
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

 
અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામાાં 
આવેલ પ્રશાંસનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-   સમાચાર યાદી નાં.૨૩૯/૨૦૨૦ 
 

ચોરી ગનુાના આરોપીની અટકાયતની વવગત 
મણીનગર પોલીસ સ્ટેશન : 

 
ફોર વ્હહલ ગાડીના કાચ તોડી ચોરી કરનાર ઇસમો (મામા,ભાણો તથા સાળા)ને 

પકડી પાડતી મણીનગર પોલીસ 
         મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી તથા અમિક પોલીસ કમમશ્નર શ્રી સેકટર-૨ સાહબે તથા નાયબ 

પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-૬ તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ‘ જે ’ ડીવીજન નાઓની સચુનાને 

આિારે તેઓના માર્ગદશગન હઠેળ પો.ઇન્સ.એસ.એમ.પટેલ તથા સવેલસં સ્કોડના ં પો.સ.ઈ 

જે.કે.બાવીસ્કર તથા સાથેના હ.ેકો મવક્રમભાઇ સાજણભાઇ બ.ન.ં૮૦૩૩ તથા પો.કો.રામજીભાઇ 

જાર્ાભાઇ બ.ન.ં૯૯૦૯ તથા  પો.કો. અરુ્ ગનમસિંહ ભાવમસિંહ બ.ન.ં૯૯૯૬ તથા એલ.આર.જામાભાઇ 

માત્રાભાઇ બ.ન-ં૧૩૦૬ તથા એલ આર દશરથમસિંહ કનકમસિંહ બ.ન-ં૧૧૦૨ નાઓ સાથ ે

પો.સ્ટે.મવસ્તારમા પેટ્રોલીર્મા હતા દરમ્યાન ફરતા ફરતા કલાક:૧૬/૩૫ વાર્ે મણીનર્ર રેલ્વે ક્રોસીંર્ 

પાસ ેજાહરે રોડ પર આવતા સાથેના પો.કો.રામજીભાઇ જાર્ાભાઇ તથા એલ.આર.દશરથમસિંહ કનકમસિંહ 

તથા એલ.આર.જામાભાઇ માત્રાભાઇ નાઓની સયંકુ્ત ચોક્કસ બાતમી હકીકત આિારે કલાક ૧૭/૩૫ 

વાર્ ેમણણનર્ર રેલ્વે ક્રોસીંર્ પાસેથી આરોપીઓ (૧) અજય સ/ઓ રામસીંર્ જાત ેયાદવ ઉ.વ.૫૦ 

િિંો રસોડા બનાવવાન ુ રહ ે દયાલકાકાના મકાનમા ઇંદીરાનર્ર મવભાર્ ૧ લાભંા અસલાલી 
અમદાવાદ ગ્રામ્ય મળુ વતન- દાદીકા ફાટક બસો ફુટ બાયપાસ રોડ ભોરા કા લારં્ળ જયપરુ સીટી 
રાજ્ય રાજસ્થાન તથા ન ં(૨) લોકેશકુમાર સ/ઓ મહહપાલ જાત ેયાદવ ઉ.વ.૨૨ િિંો સલનુકામ રહ ે

દયાલકાકાના મકાનમા ઇંદીરાનર્ર મવભાર્ ૨ લાભંા અસલાલી અમદાવાદ ગ્રામ્ય મળુ વતન-ર્ાવ 

બડીિાણી તહસેીલ શ્રીમાધપુરુ જીલ્લા સીકર રાજ્ય રાજસ્થાન તથા ન-ં(૩) ભવાનીશકંર સ/ઓ પરુણ 

 

જનસાંપકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કવમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોન નાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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જાત ે નાયક ઉ.વ.૩૨ િિંો કલરકામ રહ ે દયાલકાકાના મકાનમા ઇંદીરાનર્ર મવભાર્ ૨ લાભંા 
અસલાલી અમદાવાદ ગ્રામ્ય મળુ વતન-ર્ાવ મોરેડા તહસેીલ મકરાણા જીલ્લા નાર્ોર રાજ્ય 

રાજસ્થાન નાઓએ અમદાવાદ શહરે મવસ્તારમાથી અલર્ અલર્ જગ્યાએથી ફોર વ્હહલ ર્ાડીઓના 
કાચ તોડી ચોરી કરેલ મદુ્દામાલ (૧) લેપટોપ નરં્-૨હક.રૂ.૪૦૦૦૦/- (૨) હાડગ ડીસ્ક હક.રૂ.૫૦૦૦/ 

(૩)સોનાની બટુ્ટી બે નરં્ હક.રૂ.૧૨૦૦૦/-(૪) મોબાઇલ ફોન-૪ હક.રૂ.૨૫૦૦૦/- (૫) સાઇન મો.સા.ન-ં 

RJ 37 SL 0576 જેની હક.રૂ.૩૦૦૦૦/-(૬) પેન ડ્રાઇવ નરં્-૭ હક.રૂ.૫૦૦૦/- (૭) ગે્ર કલરની સ્કુલ બેર્ 

હક.રૂ.૨૦૦/-ની મળી કુલ્લે હક.રૂ.૧૧૭,૨૦૦/-ના મદુ્દામાલ સાથ ે આજરોજ તા-૦૫/૦૨/૨૦૨૦ ના 
કલાક ૧૭/૩૫ વાર્ ે પકડી પાડી મણણનર્ર પો.સ્ટે.ગ.ુર.ન.ં ૧૧૧૯૧૦૩૨૨૦૦૦૪૯/૨૦ િી 
ઇ.પી.કો.કલમ ૩૭૯,૪૨૭ ના કામે અટક કરેલ છે તથા અમદાવાદ શહરેના ઓઢવ 

પો.સ્ટે.ગ.ુર.ન.ં૧૧૧૯૧૦૩૭૨૦૦૦૯૧/૨૦ િી ઇ.પી.કો.કલમ ૩૭૯,૪૨૭ તથા  સોલા હાઇકોટગ 
પો.સ્ટે.ગ.ુર.ન.ં૧૧૧૯૧૦૪૫૨૦૦૦૫૭/૨૦ િી ઇ.પી.કો.કલમ ૩૭૯,૪૬૧ મજુબના ગનુાઓનો ભેદ 

ઉકેલી કાઢેલ છે  
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વનકોલ પોલીસ સ્ટેશનઃ  

 

ગણતરીના કલાકોમાાં પોલીસ તરીકેની ઓળખ આપી વાહન ચેકીંગના બહાના હઠેળ 
વેપારીના નાણાાંની ચોરી કરનાર ત્રણ ઈસમોને 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” ડીવીજન અમદાવાદ શહરેનાઓએ મમલકત સબઘંી 
ગનુ્હાઓ શોિવા તેમજ અટકાવવા સારૂ તેમજ અનહડટેકટ ગનુ્હાઓ શોઘી કાઢવા સારૂ સચુના આપેલ 
જે અનુસંિાને પોલીસ ઇન્સપેકટર શ્રી એચ.બી.ઝાલાનાઓની સચુના અને માર્ગદશગન હઠેળ મનકોલ 

પોલીસ સ્ટેશન ગનુ્હા રજીસ્ટર પાટગ ન.ં A-11191015200128/ 2020 ઇ.પી.કો કલમ:૩૭૯,૧૭૦,૧૧૪ 

મજુબના કામે ફહર. શ્રી સરેુશભાઈ S/o કેશભુાઈ પટેલ ઉવ.૪૮ રહવેાસી: અષ્ટમરં્લ બગં્લોઝ, ચાદંખેડા 
અમદાવાદ શહરેનાઓ પોતાની બ્લેનો ર્ાડી ન.ં GJ-01-HV-7792 લઈ રાત્રીના આશરે નવેક વાગ્યાના 
સમય દરમ્યાન મનકોલ એસ.પી.રીંર્ રોડ ની બારુ્મા ં આવેલ સમવિસ રોડ,પાસે ટોરેન્ટ પાવરની 
ણબલ્ડીંર્ના આર્ળ ના ભાર્ે ઉભી રહતેી નાશ્તા ની લારી ઉપર નશ્તો કરવા ર્યેલ, નાશ્તો કરી 
પોતાની ર્ાડીમા ંબેસવા જતા હતા દરમ્યાન આરોપી મવશાલ S/o મનભુાઈ ર્ોંડલીયા ઉ.વ.૩૨ રહ:ે 
સ્વામીનારાયણ પાકગ , હહરદશગન ચાર રસ્તા, નવા નરોડા, અમદાવાદ શહરે તથા મેહુલકુમાર S/O 
બાબભુાઈ જાદવ ઉ.વ.૩૬ રહવેાસી.દેવરાજ રેસીડન્સી, નવા નરોડા અમદાવાદ શહરેનાઓ તેઓના 
કબ્જાની એકટીવા ન.ંGJ-01-UE-3028 ની લઈ ફહર.શ્રી પાસે આવી જણાવેલ કે, “ર્ાડી ચેક કરવાની 
છે.અમે પોલીસ છીએ,તમારે પોલીસ સ્ટેશન આવવાન ુછે. તેમ જણાવી ર્ાડી ચેક કરવા લારે્લ આ 
વખતે આરોપી શૈલેન્રમસિંર્ S/o બાબમુસિંર્ વાઘેલા ઉ.વ.૩૮ રહ:ેદેવરાજ રેસીડન્સી, નવા નરોડા 
અમદાવાદ શહરેનાનો પોતાના કબ્જાની અલ્ટ્રો ર્ાડી નબંર:GJ-01-KW-0378ની લઈ આવી ફહર.શ્રીની 
ર્ાડી પોલીસની જેમ ચેક કરવાનો ઢોર્ કરતા કરતા ફહર.શ્રીની નજર ચકુવી ફહર શ્રીની બેર્મા ંરહલે 
રોકડા રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- ની મત્તાની ચોરી કરી નાશી ર્યેલ જે બાબતે તપાસ 

પો.સબ.ઈન્સ.એચ.વી.છાસટીયાનાઓને તપાસ સોપેલ હોય, તેઓ પોતાના સ્ટાફના માણસો સાથે 
તપાસ કરતા સ્ટાફના પો.કોન્સ.પરબતમસિંહ નારસરં્ભાઈ તથા લોકરક્ષક રમવરાજમસિંહ કાનજીભાઈ 
નાઓને આરોપીઓ બાબતે મળેલ હહકકત આિારે ઉપરોકત ત્રણેય આરોપીઓને ચોરીમા ંર્યેલ 
રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- નો મદુ્દામાલ તેમજ ગનુ્હામા ંઉપયોર્ કરેલ વાહનો સાથે ઝડપી પાડી આરોપીઓની 
પછુપરછ દરમ્યાન આરોપીઓ શૈલેન્રમસિંર્ S/o બાબમુસિંર્ વાઘેલા તથા મવશાલ S/o મનભુાઈ 

ર્ોંડલીયાનાઓ રુ્ર્ાર ના ગનુ્હામા ંતેમજ આરોપી મેહુલકુમાર S/O બાબભુાઈ જાદવનાનો મારામારી 
ના ગનુ્હામા ંનરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે અર્ાઉ પકડાયેલ છે.  
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 ઝોન-૨ સ્કોડ : 
 અમદાવાદ શહરે,વડોદરા,નડીયાદ વવસ્તારમાાંથી વાહન ચોરી કરતા ઇસમને 

ચોરીના કુલ કકિં.રૂ.૧,૧૦,૦૦૦/-ની મત્તાના વાહનો સાથે પકડી ચોરીના કુલ-૧૦ ગનુા 
શોધી પાડતો ઝોન-૦૨ સ્કોડ 

        મ્હ,ેપોલીસ કમમશ્નર શ્રી આશીષ ભાટીયા સાહબે તેમજ સયંકુ્ત પોલીસ કમમશ્નર શ્રી 
સેક્ટર-૦૧ શ્રી અમીત મવશ્વકમાગ સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-૨ શ્રી િમેન્ર શમાગ 
સાહબેશ્રીની સચુના તેમજ માર્ગદશગન હઠેળ મમલ્કત સબિંી ગનુા બનતા અટકાવવા તેમજ શોિવા 
સારૂ ઝોન-૨ સ્કોડના પો.સબ.ઇન્સ એસ.જે.ચાવડા તેમજ સ્ટાફના માણસો પટે્રોલીંર્ હતા દરમ્યાન 
હડે.કોન્સ સભુાષ મોતીરામ બ.ન-ં૩૩૩૯ તથા લોકરક્ષક મસધ્િરાજમસિંહ બળવતંમસિંહ ૧૧૬૭૭ નાઓને 
મળેલ સયંકુ્ત ખાનર્ી બાતમી હહકકત આિારે આરોપી હહતેષ ફુટરમલ છોર્મલ જૈન ઉ.વ-૪૩ 
રહ-ેઘ.ન-ં૨/૯ હકરણ એપાટગમેન્ટ,શાહીબાર્ પોલીસ ચોકીની બારુ્મા ંશાહીબાર્ અમદાવાદ શહરે 
મળુ વતન ર્ામ-બાર્રા તા-જજ-ઝાલોર રાજસ્થાન વાળાને કુલ્લે હકિં.રૂ.૦૧,૧૦,૦૦૦/-ના વાહન 
મદુ્દામાલ સાથે પકડી પાડી નીચે મજુબના ગનુાઓ શોિી કાઢેલ છે.આરોપી અર્ાઉ 
વાડજ,વસ્ત્રાપરુ,સોલા,શાહીબાર્,ક્રાઇમ બ્ાચં, કલોલ,અડાલજ,નડીયાદ,મણીનર્ર ગજુરાત 
યમુનવસીટી,સાબરમતી મળી કુલ-૨૦ ગનુામા ંપકડાયેલ છે.તેમજ પાસા પણ કાપી ચકેુલ છે.  

(૧) નડીયાદ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગ.ુન-ં૧૧૨૦૪૦૪૬૨૦૦૦૭૬/૨૦ િી ઇપીકો કલમ-૩૭૯  

(૨) ગજુરાત યમુનવસીટી પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગ.ુન-ં૧૧૧૯૧૦૧૭૨૦૦૦૩૯/૨૦ િી ઇપીકો ૩૭૯  

(૩) વડોદરા ફતેર્જં પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગ.ુન-ં૧૧૧૯૬૦૧૨૨૦૦૦૫૮/૨૦૨૦ િી ઇપીકો કલમ-૩૭૯  

(૪) સોલા હાઇકોટગ પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગ.ુન-ં૧૧૧૯૧૦૪૫૨૦૦૦૬૩/૨૦૨૦ િી ઇપીકો કલમ-૩૭૯  

(૫) વાસણા પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગ.ુન-ં૧૧૧૯૧૦૬૬૨૦૦૦૪૦/૨૦૨૦ િી ઇપીકો કલમ-૩૭૯ મજુબ 

(૬) મણીનર્ર પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગ.ુન-ં૧૧૧૯૧૦૩૨૨૦૦૦૧૯/૨૦૨૦ િી ઇપીકો કલમ-૩૭૯  

(૭) નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગ.ુન-ં૧૧૧૯૧૦૩૫૨૦૦૦૭૭/૨૦ િી ઇપીકો કલમ-૩૭૯ મજુબ  

(૮) નરોડા પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગ.ુન-ં૧૧૧૯૧૦૩૫૨૦૦૦૯૩/૨૦ િી ઇપીકો કલમ-૩૭૯ મજુબ  

(૯) માિવપરુા પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગ.ુન-ં૧૧૧૯૧૦૧૦૨૦૦૦૦૮/૨૦૨૦ િી ઇપીકો કલમ-૩૭૯  

(૧૦) માિવપરુા પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગ.ુન-ં૧૧૧૯૧૦૧૦૨૦૦૧૩૨/૨૦૨૦  િી ઇપીકો કલમ-૩૭૯  
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   પાસા હઠેળ અટકાયતની વવગત 
ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન :  
 

  અમદાવાદ શહરે પોલીસ કમમશ્નર શ્રી આમશષ ભાટીયા સાહબે નાઓની સચુનાથી 
ઇ.સયંકુ્ત પોલીસ કમમશ્નર શ્રી સેક્ટર-૨ શ્રી મોથલીયા સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર ઝોન-૫ શ્રી 
વાસમસેટ્ટી રમવ તેજા સાહબે તથા મદદમનશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી “આઈ” ડીવીજન 
શ્રી.એન.એલ.દેસાઇ સાહબે નાઓની સચુના તથા માર્ગદશગન હઠેળ “જાહરે સલામતી અને હયવસ્થા” 
મવરૂદ્ધના કૃત્યો અટકાવવા સારૂ અસરકારક પર્લા લેવા કરેલ હુકમ અનસુિંાને અમો પોલીસ 
ઈન્સ્પેક્ટર આર.જી.જાડેજા નાઓએ “નદંાબેન ઘનશ્યામભાઇ દાનાભાઇ જાની, ઉ.વ.૫૨ રહ:ે સી/૨૪, 
બેલાપાકગ સોસાયટી, મહાલક્ષ્મી બેકરી પાસે, અંણબકાનર્ર, ઓઢવ, અમદાવાદ શહરે” નાનો 
“જાહરેહયવસ્થા” મવરૂદ્ધના કૃત્યો કરતો હોય સદરી બેન મવરૂદ્ધમા ંપરુાવા ભેર્ા કરી પાસા દરખાસ્ત 
તૈયાર કરી મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી. અમદાવાદ શહરે નાઓની સમક્ષ સાદર કરતા તેઓ સાહબેે પાસા 
અટકાયતી નદંાબેન ઘનશ્યામભાઇ દાનાભાઇ જાની નાઓ મવરૂધ્િ પાસા હુકમ ન-ં
PCB/DTN/PASA/142/20 તા.04/02/20૨૦ અન્વયે હુકમ કરતા મજકુર પાસા અટકાયતીને 
પો.સ્ટે સવેલન્સ સ્કોડગના એ.એસ.આઇ પરથીભાઇ પરુાભાઇ બ.ન-ં૩૧૫ તથા પો.કો પકંજભાઇ 
નારાયણભાઇ બ.ન.ં૧૦૧૯૦ તથા લોકરક્ષક હરદેવભાઇ અજાભાઇ બ.ન-ં૧૫૩૦ તથા વ.ુપો.કો 
માયાબેન રમેશભાઇ બ.ન-ં૩૫૧૩ એ રીતેના પોલીસ સ્ટાફના માણસો સાથે ઓઢવ ગરુૂરારા ચાર 
રસ્તા પાસેથી વ.ુપો.કો માયાબેન રમેશભાઇ નાઓની બાતમી હહકકત આિારે સદરી બેનને આજરોજ 
તા.૦૪/૦૨/૨૦૨૦ ના રોજ પકડી લઇ ઉપરોક્ત પાસા હુકમની બજવણી કરી સરુત મધ્યસ્થ જેલ 
ખાતે પાસા અટકાયતી બનેને જરૂરી જાપ્તા સાથે મોકલી આપવામા ંઆવેલ છે.  
 

 

ગનુા વનવારણ શાખાઃ  
                       
  અમદાવાદ શહરે મવસ્તારમા ગનુાહહત પ્રવમૃતઓ અટકાવવાના ઉદેશ્યથી મે.પોલીસ કમમશ્ર્નર 
શ્રી આશીષ ભાહટયાનાઓએ તા.૫.૨.૨૦૨૦ નારોજ અમદાવાદ શહરેના રુ્દા-રુ્દા પોસ્ટે મવસ્તારમા ં
શરીર સબિંી/મમલક્ત સબિંી/પ્રોહીબીશનની  ગનુાહહત પ્રવમૃતઓ કરતા ઇસમો મવરુધ્િ નીચે 
મજુબની મવર્તે પાસા હુકમ કરવામા ંઆવેલ  છે. 
 

   અમદાવાદ શહરેના વસ્ત્રાપરુ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા ંપોતાના સાર્હરતો સાથે 
મળી લોકોની જાહરે રોડ ઉપર પાકગ કરેલ કારોની ડુપ્લીકેટ ચાવીથી લોક ખોલી ચોરી કરી લઈ જઈ 
આ ચોરી કરેલ કારોને પોતાના સાર્હરતોને વેચી અને સાર્હરતોએ આ કાર ચોરીની હોવાન ુજાણવા 
છતા કારો વેચાણ રાખી લઈ આ કારો ભરં્ારમા કે્રશ કરી તેમજ પોતાના ક્બ્જામા રાખી લઈ 
એકબીજાની મેળાપીપણામા આમથિક નાણાકીય લાભ મેળવવાના ઈરાદે જાહરે જનતાને આમથિક 
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નકુશાન  કરી આવી ગનુાહહત અસામાજીક પ્રવ્રમત જાહરે હયવસ્થાની જાળવણીમા બાિારુપ ગનુાહહત 
માનસ િરાવનાર ઈસમો નામે  નામે (૧) અ રમવિંદભાઈ દુલાભાઈ માણીયા (પટેલ) રહવેાસી- ૪૦૫ 
રાિે ઉપવન રજોડા રોડ, બાવળા તા.બાવળા જી.અમદાવાદ મળુ વતન ર્ામ- ઢાક્ણકુડા તા. મશહોર 
જી.ભાવનર્ર (૨) તાહરે અનવરહુસેન મત્રવેદી રહવેાસી- બેડીપરા બરુહાની પાકગ મશતળામાતાના 
મહંદર પાસે રાજકોટ  મવરુધ્િ પાસા વોરંટ જારી કરી તેઓને સરુત  તથા વડોદરા જેલ ખાતે 
મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે.  

 

અ રમવિંદભાઈ દુલાભાઈ માણીયા (પટેલ) રહવેાસી- ૪૦૫ રાિે ઉપવન 
રજોડા રોડ, બાવળા તા.બાવળા જી.અમદાવાદ મળુ વતન ર્ામ- 
ઢાક્ણકુડા તા. મશહોર જી.ભાવનર્ર 

 

તાહરે અનવરહુસેન મત્રવેદી રહવેાસી- બેડીપરા બરુહાની પાકગ 
મશતળામાતાના મહંદર પાસે રાજકોટ  

   અમદાવાદ શહરેના ખોખરા તથા બાપનુર્ર પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા પોતાના 
સાર્હરતો સાથે મળી ફરીયાદીનાઘરના મખુ્ય દરવાજાન ુ તાળુ તોડી ઘરમા રાખેલ લાકડાની 
મતજોરીના અંદરના ખાના તોડી તેમા રાખેલ સોનાના દાર્ીના રોક્ડા નાણા તથા અન્ય ચીજ 
વસ્તઓુની ચોરી કરી લઈ જનાર તથા ફરીયાદીના હાથમાથી મો.ફોન ઝટંવી ચોરી કરી લઈ જઈ 
એકબીજાની મેળાપીપણામા આમથિક નાણાકીય લાભ મેળવવાના ઈરાદે જાહરે જનતાને આમથિક 
નકુશાન  કરનાર ગનુાહહત માન િરાવનાર ઈસમ નામે હદપકભાઈ ઉફે મવક્કી પ્રકાશભાઈ સોનવણે 
રહવેાસી- સયુગનર્ર અંણબકારોડ ઉપર અમરાઈવાડી અમદાવાદ શહરે તથા ઓ/૪૯/૩૦૨ 
જોર્માયા ચાર માળીયા અમરાઈવાડી અમદાવાદ શહરે મવરુધ્િ પાસા વોરંટ જારી કરી સરુત જેલ 
ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે.  

 

હદપકભાઈ ઉફે મવક્કી પ્રકાશભાઈ સોનવણે રહવેાસી- સયુગનર્ર 
અંણબકારોડ ઉપર અમરાઈવાડી અમદાવાદ શહરે તથા ઓ/૪૯/૩૦૨ 
જોર્માયા ચાર માળીયા અમરાઈવાડી અમદાવાદ શહરે 

 

   આ ઉપરાતં પ્રોહીબીશન તથા શરીર સબિંી ગનુાઓની પ્રવમૃત સાથે સકંળાયેલ અન્ય 
૨ ઇસમ મળી કુલ્લે ૫ ઇસમો મવરુધ્િ પાસા હુકમ કરી તેઓને ભજુ  તથા વડોદરા  જેલ ખાતે 
મોકલવા તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે.  

 

 

 

  


