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તા.૦૭/૦૨/૨૦૨૦   શકુ્રવાર  
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામાાં 
આવેલ પ્રશાંસનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-   સમાચાર યાદી નાં.૨૪૮/૨૦૨૦ 
 

“શી” ટીમ દ્વારા રોમીયોગીરી કરતા ઇસમની ધરપકડની વવગત  
શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન : 
  મે. પોલીસ કમમશ્નર શ્રી, અમદાવાદ શહરે તથા સયંકુત પોલીસ કમમશ્નર 
શ્રી,સેક્ટર-૨, અ’વાદ શહરે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી, ઝોન-૪, અ’વાદ શહરે સાહબે નાઓના 
માર્ગદશગન હઠેળ મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી,‘એફ’ ડીવીઝન, અમદાવાદ શહરે તથા 
મસમન.પો.ઈન્સ.શ્રી એ.કે.પટેલ સા.ની સચુના આધારે શાહીબાર્ પોલીસ સ્ટેશન “શી” ટીમ દ્વારા 
આજરોજ ત.૦૬/૦૨/૨૦૨૦ન કલક ૧૯/૫૫ વાર્ ે એક ઇસમ – વર્ર પાસ પરમીટે દારૂ પીધેલી 
હાલતમા ંબબભત્સ ચેનચાળા કરી રોમીયોર્ીરી કરતો હોય જેને પકડી નામઠામ પછુતા ંતેણે પોતાનુ ં
નામ અશોક ઉફે ટીનો નાથમસિંહ ઠાકોર ઉ.વ-૨૭ રહ-ે ભાઇચદંપરુા પોપટલાલની ચાલી,અસારવા 
શાહીબાર્ અમદાવાદ શહરે નાનો હોવાનુ ંજણાવેલ જે સદરી ઇસમ જાહરે રસ્તા ઉપર મહીલાઓને 
તથા છોકરીઓને છાજે નહીં તેવુ ંવતગન કરી રોમીયોર્ીરી કરતા તેમજ વર્ર પાસ પરમીટે દારૂ 
પીધેલી હાલતમા ંબબભત્સ ચેનચાળા કરતા કાનજીનર્ર મિતમપરુા સ્કુલ -૩ પાસે જાહરેમા ંમનકળતા 
પકડાઇ ર્યેલ હોય જેની મવરુધ્ધ ધી િોહી એકટ કલમ.૬૬(૧)બી, ૮૫ તથા જી.પી.એકટ ક્લમ 
૧૧૦,૧૧૭ મજુબ કાયગવાહી કરેલ છે.  

 

 

જનસાંપકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કવમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોન નાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 

 



2 

 

 

ચોરી ગનુાના આરોપીની અટકાયતની વવગત 

 
નારણપરુા પોલીસ સ્ટેશન : 
 

ગણતરીના કલાકોમાાં ચોરીના ગનુાનો ભેદ ઉકેલતી નારણપરુા પોલીસ 
 

    નારણપરુા પોલીસ સ્ટેશન પાટગ-એ ૧૧૧૯૧૦૩૪૨૦૦૦૩૧/૨૦ 

ઇપીકો કલમ ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ મજુબના ગનુાના કામના ફરીયાદીશ્રીના શૈલેષભાઇ છર્નભાઇ 

નાકરાણી ઉવ.૪૭ રહ-ે૩/૨૭ નવમનમાગણનર્ર િર્મતનર્ર નારણપરુા અમદાવાદ શહરે નાઓની 
ફરીયાદના કામે ર્ઈકાલ તા.૬/૨/૨૦૨૦ ના રોજ કંટ્રોલરૂમ તરફથી મળેલ મેસેજ આધારે અમો 
પો.ઇન્સ.જે.આર.પટેલ તથા ઇન્વે પો.સ.ઈ.શ્રી વાય.એન.પટેલ તથા ઇન્વે સ્ટાફના તેમજ પસગનલ 

સ્ટાફના મ.સ.ઈ નરમસહભાઇ સોમાભાઇ તથા અ.હ.ેકો ધમેન્રમસહ હરરશચરંમસહ તેમજ અ.હ.ેકો બાસ્કુજી 

અનારજી તેમજ અ.પો.કો મરહપાલમસહ રદલીપમસહ એ રીતેના મેસેજવાળી જગ્યાએ જઈ સ્થળ મવઝીટ 

કરતા ફરીયાદીશ્રીની શાસ્ત્રીનર્ર શોપીંર્ સેન્ટર એમ-૪/૬૭ ઓરફસ ન-ં૨૨ એમ.લોજીસ્ટીક સમવિસીસ 

નામની કુરીયરની ઓરફસ આવેલ છે જે બધં ઓરફસના શટરના તાળા તોડી અથવા તો ડુપ્લીકેટ ચાવી 
ખોલી અંદર િવેશ કરી ઓરફસમા રાખેલ રૂમપયા ૨,૮૫,૫૩૧/- સાથેન ુકેસ બોક્ષ કોઇ અજાણ્યો ચોર 

ઇસમ ચોરી કરી લઈ ર્યેલ છે મવર્ેરે મતલબે જણાવતા તેઓની મવર્તવારની ફરીયાદ લખી લઈ 

ઉપરોક્ત નબંરથી ગનુો દાખલ કરવામા આવેલ ત્યારબાદ ઓરફસમા કામ કરતા તમામ કમગચારીઓને 
પછુપરછ કરી મનવેદનો મેળવતા અને સીસીટીવી ફુટેજ ચેક કરતા તા.૬/૨/૨૦૨૦ ના રાત્ર ક.૨/૦૦ 

થી ક.૨/૩૦ દરમ્યાન એક હલેમેટ ધારી અજાણ્યો ઇસમ શટર ઉચ ુકરી અંદર િવેશ કરી કેસ બોક્ષની 
ચોરી કરી લઈ જતો જણાયેલ જે ફુટેજ આધારે ત્યા ઓરફસમા નોકરી કરતો ઉદયન સ/ઓ િબોધચરં 

હરીરકશનદાસ પારેખ રહ-ે ૪/૫૦૩ શ્રીફળ એપાટગમેન્ટ શકુન ર્ોલ્ડની સામે વદેં માતરમ રોડ ર્ોતા 
અમદાવાદ તથા બી ૧/૪૦૩ શ્રીફળ એપાટગમેન્ટ શકુન ર્ોલ્ડની સામે વદેં માતરમ ર્ોતા અમદાવાદ 

વાળાને મવશ્વાસમા લઈ પછુપરછ કરતા સદરહુ ચોરી પોત ેકરેલ હોવાની કબલુાત કરતા ચોરી ર્યેલ 

નાણા રૂ.૨,૮૫,૫૩૧/- તથા વણર્ણેલ અન્ય નાણા રૂ.૮૫,૬૩૦/- મળી કુલ્લે રૂ.૩,૭૧,૧૬૧/- તથા 
કેસ બોક્ષ સદરીના મકાનમાથી રીકવર કરી ઉપરોક્ત આરોપીને ર્ણતરીના કલાકોમા ઝડપી પાડી 
તા.૬/૨/૨૦૨૦ ના ક.૨૧/૩૦ વાર્ ેઅટક કરી મમલ્કત સબધંી ગનુો શોધી કાઢેલ છે.  
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જી.આઇ.ડી.સી.વટવા પોલીસ સ્ટેશન : 
રીક્ષા ચોરીનો ભેદ ઉકેલી આરોપી પકડી પાડતી જી.આઇ.ડી.સી. વટવા પોલીસ 

    મે.પોલીસ કમમશ્નર સાહબે અમદાવાદ શહરે તથા અમધક પોલીસ કમમશ્નર સેક્ટર-૨ સાહબે નાઓ 
તરફથી અમદાવાદ શહરેમા ંહાલમા ંવધતા વ્હહકલ ચોરીના ગનુા અટકાવવા તેમજ ભેદ ઉકેલવા 
સારુ મળેલ સચુના અનસુધંાને તેમજ નાયબ પોલીસ કમમશ્નર ઝોન-૬ શ્રી બીપીન આહીરે સાહબે 
તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ‘જે’ ડીવીઝન રાજપાલમસિંહ રાણા સાહબે નાઓના માર્ગદશગન 
તળે જીઆઈડીસી વટવા પો.સ્ટે અમધકારી/કમગચારી કાયગરત છે જે અનસુધંાને  

    પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર શ્રી ડી.આર.ર્ોરહલ નાઓના માર્ગદશગન હઠેળ મ.સ.ઇ. ફુલાભાઇ ભરુાભાઇ 
બ.ન.૮૯૦૨ તથ લોકરક્ષક રમવકુમાર શાહુભાઈ બ.ન-ં૪૨૬૫ તથા લોકરક્ષક મનીષભાઇ કાનજીભાઇ 
બ.ન.૧૩૦૦૭ તથા કાનાભાઇ નાજાભાઇ બ.ન.૧૧૫૮૮ નાઓ પેટ્રોલીંર્મા ંહતા દરમ્યાન  

    લોકરક્ષક રમવકુમાર શાહુભાઈ બ.ન-ં૪૨૬૫ તથા તથા કાનાભાઇ નાજાભાઇ બ.ન.૧૧૫૮૮ 
નાઓને મળેલ સયંકુ્ત બાતમી હકીકત  આધારે  

    જી.આઇ.ડી.સી. વટવા પો.સ્ટે. ગ.ુર.ન.ંપાટગ-એ.૧૧૧૯૧૦૧૯૨૦૦૦૬૪/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો.કલમ 
૩૭૯ મજુબના કામે ચોરીએ ર્યેલ ઓટો રીક્ષા ન-ંGJ-27-Y-4121 ની કબ્જજે કરી   
 💫*આરોપી રાજુ ઉફે મકેુશ સ/ઓ વનરાજમસિંહ જીલભુા દરબાર ઉ.વ.૨૩ રહ.ેમ.ન.૭ ઐશ્વયાગ પાકગ 
જેઠાભાઇ ભરવાડના મકાનમા ંપી.એફ. સ્કુલની પાછળ જશોદાનર્ર અમદાવાદ શહરે* નાને પક્ડી 
અટક કરી સારી કામર્ીરી કરેલ છે. 
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ક્રાઇમબ્ાાંચ :  
 

 રસ્તે જતા રાહદારીઓના મોબાઇલ ફોન ઝાંટવી ગનુા કરવાવાળા બે 
આરોપીને ગનુો કરી મેળવેલ મોબાઇલ ફોન સાથે પકડી મોબાઈલ સ્નેચીંગના 

ગનુાનો ભેદ ઉકેલતી ક્રાઇમ બ્ાાંચ.  
 

  અમદાવાદ શહરે મવસ્તારમા ં બનતા મમલ્કત સબંધી ગનુાઓ અને આવતા જતા 
રાહદારીઓના મોબાઇલ ફોનો ઝટંવી ભાર્ી જઇ મોબાઇલ સ્નેચીંર્ થવાના ગનુાઓનો ભેદ ઉકેલવા 
સારૂ શ્રી અજયકુમાર તોમર ખાસ પોલીસ કમમશ્નર ક્રાઈમબ્રાન્ચ તથા શ્રી દીપન ભરન નાયબ પોલીસ 
કમમશ્નર ક્રાઇમ બ્રાચં નાઓએ સચુના આપેલ હોય જે સચુના આધારે શ્રી બી.વી.ર્ોરહલ મદદનીશ 
પોલીસ કમમશ્નર ક્રાઇમબ્રાન્ચ અમદાવાદ શહરે નાઓના માર્ગદશગન હઠેળ પો.ઇન્સ.શ્રી 
આર.એસ.સવેુરા તથા સ્કોડના પો.સ.ઇ. શ્રી વાય.જી.ગરુ્જર તથા સ્કોડના માણસો આવા ગનુ્હાઓ 
શોધવા માટે િયત્નશીલ હતા અને સ્કોડના માણસો તા.૦૬/૦૨/૨૦૨૦ ના રોજ અમદાવાદ શહરે 
મવસ્તારમા ં પેટ્રોલીંર્મા ં હતા તે દરમ્યાન એ.એસ.આઈ. મવજયમસિંહ ઈશ્વરમસિંહ તથા હ.ેકો. 
બળવતંભાઈ લઘરભાઈ નાઓને મળેલ બાતમી હકીકત આધારે આરોપીઓ (૧) આરદલખાન S/O 
હનીફખાન સાબાસખાન પઠાણ ઉ.વ.૨૧ રહ.ે ૧૯, નરુનર્ર, ર્ોલ્ડન મસનેમા પાછળ, સાઈંબાબા 
સોસાયટીની બાજુમા,ં વટવા, અમદાવાદ શહરે તથા (૨) આકીબખાન S/O અકરમખાન 
મોહમંદખાન પઠાણ ઉ.વ.૧૯ રહ.ે ૬, અમીર નરુનર્ર, ખશુીદપાકગ , વટવા, અમદાવાદ શહરે નાઓને 
નારોલબ્રીજ નીચેથી પકડી પાડી તેમની પાસેથી એક OPPO મોબાઇલ ફોન રકિં.રુ.૧૨૦૦૦/ની મત્તાનો 
તથા એક સફેદ કલરનુ ંએક્સેસ રકિંમત રુમપયા ૨૫૦૦૦/- ની મત્તાનુ ંકબ્જજે લેવામા ંઆવેલ છે.  

વટવા જી.આઈ.ડી.સી. પો.સ્ટે. ના ગનુાનો ભેદ ઉકેલાયો. 
   પકડાયેલ આરોપીઓની પછુપરછ કરતા આશરે બે માસ અર્ાઉ તેઓ બનંે 
જણા ઉપરોક્ત એક્સેસ લઈને નીકળેલા અને સાજંના સમયે વટવા જી.આઈ.ડી.સી. ફેઝ-૪ હનમુાનજી 
મરંદર પાસે આવતા ંએક ભાઈ ચાલતા ચાલતા જતા હતા તેઓની નજીકમા ંએક્સેસ લઈને ર્યેલ 
અને આ ભાઈના હાથમાથંી મોબાઇલ ફોન ઝટંવી લીધેલ અને બનંે ભાર્વા લાર્ેલ તે વખતે આ 
ભાઈએ તેઓનો પીછો કરેલ પરંત ુઆ આરોપીઓએ તે ભાઈને ધક્કો મારતા ંતેઓ પડી ર્યેલ અને 
પડી જતા ંએક આઈશર પસાર થત ુ ં હોવાથી આ ભાઈનો હાથ આવી જતા ંઈજાઓ થયેલ હોય 
તેઓને સારવાર માટે દાખલ કરેલ હતા અન ેઆ બનંે આરોપીઓ એક્સેસ ઉપર બેસી મોબાઈલની 
લુટં કરી નાસી ર્યેલ હતા.   
 
 
 
 



5 

 

શોધાયેલ ગનુ્હો  
(૧) વટવા જી.આઈ.ડી.સી. પો.સ્ટે ફસ્ટ ગ.ુર.ન.ં૩૯/૨૦૧૯ ઇપીકો કલમ ૩૭૯(એ)(૩),A(૪)  

 

પકડાયેલ આરોપીની એમ.ઓ. 
   પકડાયેલ આરોપીઓને મોજશોખ કરવા માટે પૈસાની જરૂર હોય જેથી 
પોતાની પાસેની એકસેસ લઇને શહરે મવસ્તારમા ંફરતા અને રસ્તે જતા આવતા કોઇ એકલ દોકલ 
રાહદારી મોબાઇલ ફોન પર વાતચીત કરતી જણાય તો ચાલ ુવાહને તેમની નજીક જઇ તેમનો 
મોબાફોલ ફોન આંચકી ભાર્ી જતા હતા.  
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અલગ અલગ બ્ાાંન્ડની ભારતીય બનાવટની ઇગ્લીશ દારૂની ટોટલ બોટલો નાંગ 
૮૮/- કકિં.રૂ ૬૯,૪૩૫/- તથા સફેદ કલરની ટાટા આયાક ગાડી તથા ઓટો રીક્ષા તથા 
મો.ફોન નાંગ ૦૨/- મળી તમામની મદુ્દામાલની કુલ્લે કકમાંત રૂવપયા-૩,૭૯,૪૩૫/-ની 

મત્તાના મદુ્દામાલ સાથે બે આરોપીઓને શોધી કાઢતી રાણીપ પોલીસ 

   મે.પોલીસ.કમમશ્નર સાહબે શ્રી અમદાવાદ શહરે તથા મે.સયંકુ્ત 
પોલીસ.કમમશ્નર સાહબે શ્રી સેક્ટર ૦૧ અમદાવાદ શહરે તથા મે ના.પોલીસ.કમમશ્નર સાહબે શ્રી ઝોન 
૦૨ કારંજ ભવન અમદાવાદ શહરે તથા મે.મ.પો.કમમ.સા.શ્રી.એલ.રડમવઝન અમદાવાદ શહરે નાઓ 
તમામ ઉપરી અમધકારી શ્રીઓની જરૂરી સચુના મજુબ તેમજ હાલમા ંચાલતી િોહી/જુર્ારની ડ્રાઇવ 
અનસુધંાને અસરકારક કાયગવાહી કરવા સારૂ પોલીસ ઇન્સપેક્ટર શ્રી જે.બી.ખાભંલા રાણીપ પોલીસ 
સ્ટેશન અમદાવાદ શહરે નાઓની જરૂરી સચુના તેમજ માર્ગદશગન હઠેળ સવેન્લસ સ્કોડના 
પો.સબ.ઇન્સ જે.એન.સોલકંી તથા પો.કો કાનજીભાઇ કમલેશભાઇ બ.ન ં ૪૯૬૩ તથા અ.લો.ર 
યવુરાજમસિંહ જોરાવરમસિંહ બ.ન ં૧૪૩૦ તથા અ.લો.ર અમશ્વનકુમાર વાઘાભાઇ બ.ન ં૩૬૭ વ.ુલો.ર 
પારૂલ નરવતમસિંહ બ.ન ં ૧૦૪૯૯ નાઓ તમામ સવેલન્સ સ્કોડના માણસોએ ‘સાબરમતી રેલ્વ ે
સ્ટેશનથી થોડે આર્ળ સેંટ્રલ જેલ રોડ ખાતે આવેલ અવાવરુ જગ્યાએ અ.હ.ેકો દેવકરણભાઇ 
અજાભાઇ બ.ન ં ૫૫૫૯તથા અ.લો.ર આનદં્કુમાર રામજીભાઇ બ.ન ં ૧૩૧૮ બને્નને સયંકુ્તરીતે 
ખાનર્ી બાતમી હકીકત આધારે આરોપીઓ; (૦૧) શકંરલાલ સ/ઓ નરસારામ 
જાતે.ચૌધરી(મારવાડી) ઉ.વ.૩૫ ધધંો.ડ્રાઇવર રહ.ેમ.ન ં એસ/૨૧૬/કે.બી.રોયલ ફ્લલ્લેટ,સત્યમ 
હોસ્પીટલની બાજુમા,ંચાદંખેડા અમદાવાદ શહરે તથા મળુ વતન નોસરા કી 
ઢાણી,જજ.ઝાલોર,તા.આહોર (રાજસ્થાન)  (૦૨) કરણમસિંહ સ/ઓ ખમુાનમસિંહ જાતે.રાઠોડ(રાજપતુ) 
ઉ.વ.૨૪ ધધંો રી.ડ્રા રહ.ેમ.ન ં એન/૪૦૬/હોમ ટાઉન–૦૪, તેજ ેંન્રનર્રની બાજુમા,ં ચાદંખેડા 
અમદાવાદ શહરે મ.ુવ.ર્ામ બસ્સી,  તા.સલુબંર જજ.ઉદેપરુ નાઓ બને્ન પાસેથી રે્.કા અને વર્ર 
પાસપરમીટનો ભારતીય બનાવટની મવદેશી દારૂની શીલબધં હાલતની બોટલો નરં્-૮૮/-જે 
તમામની કુલ્લે રકિંમત રૂમપયા-૬૯,૪૩૫/-ની મત્તાનો તથા સફેદ કલરની ટાટા આયાગ ર્ાડી 
આર.ટી.ઓ.રજીસ્ટેશન નબંર-GJ-01-HW-5289 રકમતં રૂમપયા-૨,૫૦,૦૦૦/-જેટલી ર્ણી શકાય તે 
તથા ઓટો રીક્ષા આર.ટી.ઓ.રજીસ્ટેશન નબંર-GJ-01-TA-6557 રકમતં રૂમપયા-૫૦,૦૦૦/-જેટલી 
ર્ણી શકાય તે તથા મો.ફોન નરં્ ૦૨/-જે બને્ન મો.ફોનની રકિં રૂ ૧૦,૦૦૦/-મળી તમામની રકમતં 
રૂમપયા-૩,૭૯,૪૩૫/-ર્ણી તપાસ અથ ેકબ્જજે કરી બન્ને આરોપીઓને તા.૦૭/૦૨/૨૦૨૦ ના કલાક 
૫/૧૦ વાર્ે પકડી અટક કરી િોહીનો ર્ણનાપાત્ર કેશ શોધી કાઢી સારી કામર્ીરી કરેલ છે. 
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  પાસા હઠેળ અટકાયતની વવગત 
ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન :  

અમદાવાદ શહરે પોલીસ કમમશ્નર શ્રી આમશષ ભાટીયા સાહબે નાઓની સચુનાથી સયંકુ્ત 

પોલીસ કમમશ્નર શ્રી સેક્ટર-૨ શ્રી મનપણુા તોરવણે 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 અનસુધંાને અમો પોલીસ 
ઈન્સ્પેક્ટર આર.જી.જાડેજા નાઓએ “જયમસિંહ ઉફે મનુ્નો ઉફે જયમવરમસિંહ ભરતમસિંહ રાજપતુ, ઉ.વ.૪૩ 
રહ:ે મ.ન-ંબી/૧૦૫, શ્રીમદ એફોડગ , રદહય રેસીડન્સીની સામે, બાપા શ્રી રેસીડન્સીની સામે, મનકોલ, 
અમદાવાદ શહરે મળુવતન-ર્ામ.રકશનનર્ર, તા.જી.મથરુા” નાનો “જાહરેહયવસ્થા” મવરૂદ્ધના કૃત્યો 
કરતો હોય સદરી ઇસમ મવરૂદ્ધમા ંપરુાવા ભેર્ા કરી પાસા દરખાસ્ત તૈયાર કરી મે.પોલીસ કમમશ્નર 
શ્રી. અમદાવાદ શહરે નાઓની સમક્ષ સાદર કરતા તેઓ સાહબેે પાસા અટકાયતી જયમસિંહ ઉફે મનુ્નો 
ઉફે જયમવરમસિંહ ભરતમસિંહ રાજપતુ નાઓ મવરૂધ્ધ પાસા હુકમ ન-ંPCB/DTN/PASA/147/20 

તા.05/02/20૨૦ અન્વયે હુકમ કરતા મજકુર પાસા અટકાયતીને પો.સ્ટે સવેલન્સ સ્કોડગના 
એ.એસ.આઇ ચદુંભાઇ મર્નભાઇ બ.ન-ં૭૯૮૫ તથા લોકરક્ષક હરરદપમસિંહ ભર્ીરથમસિંહ બ.ન-ં૧૩૩૨ 
તથા લોકરક્ષક ધીરૂભાઇ જીવણભાઇ બ.ન.ં૧૧૬૬૨ તથા લોકરક્ષક પરરમલ મોહનભાઇ બ.ન-ં
૧૨૯૬૨ એ રીતેના પોલીસ સ્ટાફના માણસો સાથ ેઓઢવ મનમોહન ચાર રસ્તા પાસેથી લોકરક્ષક 
પરરમલ મોહનભાઇ નાઓની બાતમી હરકકત આધારે સદરી ઇસમને આજરોજ તા.૦૬/૦૨/૨૦૨૦ 
ના રોજ પકડી લઇ ઉપરોક્ત પાસા હુકમની બજવણી કરી ભજુ જેલ ખાતે પાસા અટકાયતીને જરૂરી 
જાપ્તા સાથે મોકલી આપવામા ંઆવેલ છે. તા.૦૬/૦૨/૨૦૨૦. 
 

ગનુા વનવારણ શાખાઃ  
અમદાવાદ શહરે મવસ્તારમા ગનુારહત િવમૃતઓ અટકાવવાના ઉદેશ્યથી મે.પોલીસ કમમશ્ર્નર શ્રી 
આશીષ ભારટયાનાઓએ તા.૬.૨.૨૦૨૦ નારોજ અમદાવાદ શહરેના જુદા-જુદા પોસ્ટે મવસ્તારમા ં
શરીર સબધંી ગનુારહત િવમૃતઓ કરતા ઇસમો મવરુધ્ધ નીચે મજુબની મવર્તે પાસા હુકમ કરવામા ં
આવેલ  છે. 
➢ અમદાવાદ શહરેના રામોલ તથા અમરાઈવાડી પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા ં ફરીયાદીની સાથે 

બોલાચાલી અને ઝઘડો કરી  ર્દંી ર્ાળો બોલી ર્ડદાપાટુનો માર મારી દંડા વડે માર મારી 
બને્ન હાથે ઈજાઓ કરી જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ આપનાર તથા અન્ય રકસ્સામા હોટલના 
બબલ બાબતે ફરીયાદી સાથે બોલાચાલી અને ઝઘડો કરનાર ઝનનુી અ ને ેગનુારહત માનસ 
ધરાવનાર ઈસમ નામે સરદારમસિંહ અમરમસિંહ રાજપતુ રહવેાસી-મ.ન.૨૧/૨ રાધાકૃષ્ણનર્ર 
રાજભારતી સ્કુલની બાજુમા સીટીએમ ખોખરા અમદાવાદ શહરે મવરુધ્ધ પાસા વોરંટ જારી કરી 
તેઓને વડોદરા જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે. 
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સરદારમસિંહ અમરમસિંહ રાજપતુ રહવેાસી-મ.ન.૨૧/૨ રાધાકૃષ્ણનર્ર 
રાજભારતી સ્કુલની બાજુમા સીટીએમ ખોખરા અમદાવાદ શહરે  

➢ અમદાવાદ શહરેના ચાદંખેડા પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા ફરીયાદીના કાયદેસરના વાલીપણા 
માથી લલચાવી અને ફોસલાવી લગ્ન અથવાતો જારકમગ કરવાના ઈરાદે સાહદેન ુઆપહરણ 
કરનાર તથા અર્ાઉ થયલેા ઝઘડાની અદાવત રાખી ફરીયાદી સાથે બોલાચાલી અન ેઝઘડો 
કરનાર તથા  ફરીયાદી ને જબરજસ્તી ઈકો ર્ાડીમા બેસાડી હાથ પર્ અને આંખે પાટા બાધંી 
દઈ માર મારી ફરીયાદી પાસે રહલે રોક્ડા નાણા તથા મો.ફોન બળજ્બરીથી  કાઢી લઈ 
ફરીયાદીનામપતા પાસેથી રુમપયા ૫૦ લાખ ની મારં્ણી કરનાર અને ઈજા કરનાર ગનુારહત 
માનસ ધરાવનાર ઈસમ નામે બબલ ુ ઉફે પાયલોટ ઉફે રોબટ ઉફે કાળુ નરેશભાઈ રાઠોડ 
રહવેાસી- બ્જલોક ન.૨૫૩/૧૫૮૮ ર્ાયત્રીનાર્ર ગજુરાત હાઉમસર્ બોડગ ચાદંખેડા અમદાવાદ 
શહરે મવરુધ્ધ પાસા વોરંટ જારી કરી ભજુ જેલ ખાત ેમોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે.  

 

બબલ ુઉફે પાયલોટ ઉફે રોબટ ઉફે કાળુ નરેશભાઈ રાઠોડ રહવેાસી- 
બ્જલોક ન.૨૫૩/૧૫૮૮ ર્ાયત્રીનર્ર ગજુરાત હાઉમસર્ બોડગ ચાદંખેડા 
અમદાવાદ શહરે 

 
 

➢ આ ઉપરાતં શરીર સબધંી ગનુાઓની િવમૃત સાથે સકંળાયેલ અન્ય ૩ ઇસમ મળી કુલ્લે ૫ 
ઇસમો વવરુધ્ધ પાસા હુકમ કરી તેઓને સરુત તથા વડોદરા  જેલ ખાતે મોકલવા તજવીજ 
કરવામા ંઆવેલ છે.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
   


