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તા.૧૧/૦૩/૨૦૨૦  બધુવાર 
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામાાં 
આવેલ પ્રશાંસનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-   સમાચાર યાદી નાં.૪૯૯/૨૦૨૦ 
 

મેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશન : 

મેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશનના ચમનપરુા વવસ્તારમા ફરતા ચાઇના 
ગેંગના સભ્યોને શાંકાસ્પદ એકટીવા તેમજ મોબાઇલ ફોન નાં-૫ સાથે 

પકડી પાડતી મેઘાણીનગર પોલીસ 
   અમદાવાદ શહરેના ઉપરી અવધકારીઓની સચુના અનસુાર સીનીયર પોલીસ 
ઇન્સપેક્ટર ડી.જે.ચડુાસમા નાઓની માર્ગદર્ગન હઠેળ મેઘાણીનર્ર પોલીસ સ્ટેર્ન વિસ્તારમા બનતા 
ર્રીસ સબંધી તેમજ મીલ્કત સબંધી ગનુ્હાઓ અટકાિિા તથા નાસતા-ફરતા આરોપીઓ પકડિા 
સારુ સિેલન્સ સ્ક્િોડના પ્રો.પો.સબ.ઈન્સ િી.એ.હરકટ તથા સ્ટાફના માણસો સાથે પોલીસ સ્ટેર્નના 
ચમનપરુા ચોકી વિસ્તારમા પેટ્રોલીંર્મા હતા. દરમ્યાન એલ.આર સરુપાલવસહ અમરવસહ બ.નાં-
૧૪૮૦ નાઓને બાતમી મળેલ કે, ચાઇના ર્ેંર્ સાથે સકંળાયેલ બે ઇસમો ચોરી તથા છળકપટથી 
મેળિેલ મોબાઇલ ફોનો તથા એકટીિા િેચાણ કરિા સારૂ ચમનપરુા પજંાબ સોસાયટી આર્ળ 
ઉભેલ છે જેઓને બાતમી આધારે પકડી પાડી પછુ પરછ કરતા તેઓ પાસે રહલે મોબાઇલ ફોનો 
તથા એકટીિા બાબતે પછુતા કોઇ આધાર પરુાિા રજુ ન કરી તેઓ ધ્િારા સતંોષકારક જિાબ ન 
આપતા તેઓના વિરૂધ્ધમા સી.આર.પી.સી ની જોર્િાઇ મજુબ કાયદેસર કાયગિાહી કરેલ.  
                       
આરોપીઓના નામ સરનામા  

(૧) હરેર્ ઉફે ઝેન ુનટિરભાઇ પટણી(િાકલાિાળા) ઉ.િ-૨૦ રહ-ેનમગદાબેનની ચાલી ચદંનનર્ર 
ચમનપરુા મેઘાણીનર્ર અમદાિાદ ર્હરે મળુ િતન ર્ામ-પુધેંલ તા-જી-પાટણ તથા આરોપી ન-ં
(૨) ધીરેન્ર ઉફે જોન્ટી જયેર્ભાઇ દંતાણી ઉ.િ-૨૧ રહ-ેહીરાિાડી હરીઓમ એસ્ટેટની અંદર 
ફોજદારની ચાલી ભાળાના મકાનમા બાપનુર્ર અમદાિાદ ર્હરે 

 

જનસાંપકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કવમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોન નાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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આરોપીઓ પાસથેી કબ્જજે કરેલ મદુ્દામાલ  
                          એક કાળા કલરન ુનબંર િર્રન ુએક્ટીિા કક.રૂ-૩૫,૦૦૦/- ર્ણી તથા 
મોબાઇલ ફોન ન-ં૫. કક.રૂ-૨૮,૫૦૦/- ર્ણી કુલ્લે કક.રૂ-૬૩,૫૦૦/- ની મત્તાનો મદુ્દામાલ 
સી.આર.પી.સી કલમ-૧૦૨ મજુબ કબ્જજે કરી સદરી ઇસમોને સી.આર.પી.સી ૪૧(૧)(ડી) મજુબ 
પકડી અટક કરી સારી કામર્ીરી કરેલ છે.  
 
આરોપીઓની પછુ્પરછ દરમ્યાન જણાઇ આિેલ ગનુ્હાઇત હકીકત    
(૧) ધીરેન્ર ઉફે જોન્ટી જયેર્ભાઇ દંતાણીનાનો મેઘાણીનર્ર પો.સ્ટે સેકન્ડ ગ.ુર.ન.ં-૩૫૧૨/૧૯ 
ઇ.પી.કો કલમ-૨૯૪(ખ),૪૨૭,૫૦૬(૧),૧૧૪ મજુબના ગનુાના કામે નાસતો ફરતો હોય  
(૨) હરેર્ ઉફે ઝેન ુતેમજ ધીરેન્ર ઉફે જોન્ટી નાઓ અર્ાઉ સને-૨૦૧૯ ના એવપ્રલ માસમા થયેલ 
કહરાિડી, બાપનુર્ર તથા લો ર્ાડગન એલીસબ્રીજ ખાતેની લુટંમા પણ પકડાયેલ.  
(૩) મેઘાણીનર્ર ચમનપરુા તેમજ ર્ાહીબાર્ હોળીચકલા વિસ્તારમા ઉપરોક્ત બને્ન આરોપીઓ 
ચાઇના ર્ેંર્ના સાથે કામ કરી છેલ્લા બે િષગમા મારામારી ઝર્ડો કરી ર્રીર સબંધી ગનુ્હાઓમા 
પકડાયેલ 
(૪) હરેર્ ઉફે ઝેન ુતેમજ ધીરેન્ર ઉફે જોન્ટી નાઓને ઉપરોક્ત લુટં તેમજ ર્રીર સબંધી ગનુ્હાઓ 
ના કામે પાસા હઠેળ િડોદરા તેમજ કચ્છ ભજુ મોકલી આપેલ  
(૫) તાજેતરમા ર્ાહીબાર્ ચમનપરુા સકગલ તેમજ મેઘાણીનર્ર ચમનપરુા રોડ પર દાખલ થયેલ 
ધાડ તેમજ રાયોટીંર્ના ગનુ્હામા પણ સડંોિાયેલ હોિાની હકીકત જણાિેલ છે.   
કામર્ીરી કરનાર અવધકારીશ્રી/કમગચારી  
(૧) પ્રો.પો.સ.ઇ. વી.એ.હરકટ (૨)મ.સ.ઇ દદનેશકુમાર મીઠાલાલ બ.નાં.૭૬૧૧ (૩)મ.સ.ઈ આનાંદવસિંહ 
નાથવુસિંહ બ.નાં.૭૩૦૧ (૪)હ.ેકો અવિનભાઈ મણીલાલ બ.નાં.૮૭૨૦ (૫) હ.ેકો દદનકરકુમાર ભીખાભાઈ 
બ.નાં.૩૦૪૨ (૬) હ.ેકો ચેતનકુમાર રામભુાઇ બ.નાં.૩૨૧૬ (૭)હ.ેકો વસરાજ એહમદ લલયાકતઅલી 
બ.નાં.૮૩૩૮ (૮) પો.કો યવુરાજવસિંહ ભરતવસિંહ બ.નાં.૧૩૧૪૬(૯)પો.કો ભરતવસહ ભપુતવસહ બ.નાં-
૮૫૨૮(૧૦)એલ.આર કીરણવસિંહ ગોપાલવસિંહ બ.નાં.૧૨૪૩ (૧૧)એલ.આર અરુણવસિંહ યશપાલવસિંહ 
બ.નાં.૪૨૪૭(૧૨)એલ.આર રીતેષ નાંદલાલ બનાં.૧૧૬૪૫(૧૩)જતીનકુમાર દદનેશભાઇ બ.નાં.૧૨૭૯૮ 
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મેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશન :  

મેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશનમા લોકઅપમા રહલે આરોપી સાથે મળી  
TIKTOK (ટીકટોક) વવડીયો ઉતારી વાઇરલ કરનાર ચાર ઇસમોને 

ગણતરીના સમયમા પકડી પાડતી મેઘાણીનગર પોલીસ 
   સીનીયર પોલીસ ઇન્સપેક્ટર ડી.જે.ચડુાસમા નાઓની સચુના હઠેળ મેઘાણીનર્ર 
પોલીસ સ્ટેર્નમા ર્ઈ તા.૦૮/૦૩/૨૦૨૦ના ક.૨૩/૦૦ િાગ્યાના અરસામા પોલીસ સ્ટેર્નના 
લોકઅપમા રહલે આરોપી કરણ ઉફે તોતલા મનોહરવસિંહ રે્ખાિતનાને મળિા આિેલ ઈસમો પાસે 
રહલે મોબાઈલ ફોનથી ટીક-ટોક વિડીયો બનાિી સોર્ીયલ વમડીયામા િાઈરલ કરેલ જે બાબતે 
આરોપી કરણ ઉફે તોતલા મનોહરવસિંહ રે્ખાિત તેમજ નીચે જણાિેલ ચારેય ઈસમો વિરુધ્ધ આઈ.ટી 
એક્ટ વિરે્રે મજુબનો ગનુો દાખલ કરી ર્ણતરીના સમયમા ટીક-ટોક વિડીયો બનાિી િાઈરલ 
કરનાર ચારેય ઈસમોને પકડી કાયદેસર કાયગિાહી કરેલ છે.  
આરોપીઓના નામ સરનામા  

(૧) કુલકદપ ઉફે ચીનો શ્રીભર્િાન કઠેકરયા ઉિ.૧૯, રહ.ેડો.ર્ાધંીની ચાલી ચમનપરુા મેઘાણીનર્ર 
અમદાિાદ ર્હરે  
(૨)ભરત ઉફે દત્તો ચનુ્નીલાલ માલી ઉિ.૨૨ રહ.ેનાનચદં માિજીદાસની ચાલી રામજી મદંીર પાસે  
ચમનપરુા મેઘાણીનર્ર અમદાિાદ ર્હરે  
(૩) ભાિેર્ ઉફે ભાિીક ભિનલાલ માલી ઉિ.૨૧ રહ.ે નાનચદં માિજીદાસની ચાલી રામજી મદંીર 
પાસે  ચમનપરુા મેઘાણીનર્ર અમદાિાદ ર્હરે  
(૪)મયરુ રાજેર્ભાઈ ખટીક ઉિ.૨૩ રહ.ેપોપટલાલ આત્મારામની જુની ચમનપરુા મેઘાણીનર્ર 
અમદાિાદ ર્હરે 
કામર્ીરી કરનાર અવધકારીશ્રી/કમગચારી  
(૧) પ્રો.પો.સ.ઇ. વી.એ.હરકટ (૨)મ.સ.ઇ દદનેશકુમાર મીઠાલાલ બ.નાં.૭૬૧૧ (૩)મ.સ.ઈ આનાંદવસિંહ 
નાથવુસિંહ બ.નાં.૭૩૦૧ (૪)હ.ેકો અવિનભાઈ મણીલાલ બ.નાં.૮૭૨૦ (૫) હ.ેકો દદનકરકુમાર ભીખાભાઈ 
બ.નાં.૩૦૪૨ (૬) હ.ેકો ચેતનકુમાર રામભુાઇ બ.નાં.૩૨૧૬ (૭)હ.ેકો વસરાજ એહમદ લલયાકતઅલી 
બ.નાં.૮૩૩૮ (૮) પો.કો યવુરાજવસિંહ ભરતવસિંહ બ.નાં.૧૩૧૪૬(૯)પો.કો ભરતવસહ ભપુતવસહ બ.નાં-
૮૫૨૮(૧૦)એલ.આર કીરણવસિંહ ગોપાલવસિંહ બ.નાં.૧૨૪૩ (૧૧)એલ.આર અરુણવસિંહ યશપાલવસિંહ 
બ.નાં.૪૨૪૭(૧૨)એલ.આર રીતેષ નાંદલાલ બનાં.૧૧૬૪૫(૧૩)જતીનકુમાર દદનેશભાઇ બ.નાં.૧૨૭૯૮ 
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પ્રોહીબીશનના ગનુાના આરોપીની અટકાયતની વવગત 

કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન :  

તા.૧૧/૦૩/૨૦૨૦ ના રોજ પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમાાં સધન પેટ્રોલલિંગ ફરી ૧૮ 
લલટર દેશી દારૂ સાથે એક મદહલા બટુલેગરને પકડી પાડતી કૃષ્ણનગર પોલીસ 

                       મે.પોલીસ કવમશ્નર શ્રી અમદાિાદ ર્હરે તથા સયંકુત પોલીસ કવમશ્નર શ્રી 
સેકટર-૨ તથા નાયબ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી ઝોન-૪ તથા મદદનીર્ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી “જી” કડિીઝન 
નાઓએ અમદાિાદ ર્હરે ખાતે રોજે-રોજ પ્રોહીબીર્ન ની બદી સદંતર નેસ્તનાબકુ કરિા સારૂ 
સખતમા ંસખત પેટ્રોલલિંર્ રાખી પ્રોહી લલસ્ટેડ/અનલલસ્ટેડ બટુલેર્રો ઉપર સરત રેઇડો કરિા સચુના 
કરેલ હોય જે અનસુધંાને કૃષ્ણનર્ર પોલીસ સ્ટેર્ન ના પોલીસ ઇન્સ્પેકટર શ્રી નાઓની સચુના 
મજુબ સિે.સ્કોડગના પો.સબ.ઇન્સ શ્રી િી.એમ.ર્ોકહલ તથા સિેલન્સ સ્કિોડના સ્ટાફના માણસો 
તા.૧૧/૦૩/૨૦૨૦ ના રોજ ક.૦૯/૩૦ િાગ્યાથી સધન પેટ્રોલલિંર્ ફરી મકહલા પોલીસ સ્ટાફની 
બાતમી હકકકત આધારે “કૃષ્ણનર્ર િસતંનર્રના છાપરા ખાતે રહતેી એક પ્રોહી બટુલેર્ર મકહલા 
નામ ે મીરાબેન તે પ્રેમાભાઇ ભર્િાનભાઇ જાતે િાઘેલા નાઓની વિધિા નાઓ તેના રહણેાકં 
મકાનની આર્ળ પોતાની પાસે કેટલીક દારૂની થેલીઓ એક થેલામા ંલઇને જાહરેમા ંચોરી છુપીથી 
રે્રકાયદેસર છુટક દેર્ી દારૂનુ ંિેચાણ કરે છે અને હાલમા ંપણ તેઓની આ પ્રવતૃ્તી ચાલ ુછે ” તેિી 
હકકકત આધારે સદરી મકહલાના ના રહણેાકં મકાને રેઇડ કરી સદરી મકહલાને ક,૧૦/૫૦ િાર્ે 
દારૂના જથ્થા સાથે પકડી પાડી તેની પાસેથી મદુ્દામાલ કબ્જઝે કરી તેના વિરૂધ્ધ ધી.પ્રોહી.કલમ-
૬૫(એ.એ) મજુબ કાયદેસરની કાયગિાહી કરી સારી કામર્ીરી કરિામા ંઆિેલ છે. 
મદહલા આરોપીનુાં નામ :- મીરાબેન તે પ્રેમાભાઇ ભર્િાનભાઇ જાતે િાઘેલા નાઓની વિધિા 
ઉ.િ.૬૦ રહ-ેિસતંનર્રના છાપરા રામાપીરના મકંદર પાસે ઠક્કરનર્ર અમદાિાદ ર્હરે  

મદુ્દામાલ- ૧૮ લલટર દેર્ી દારૂ કક.રૂ.૩૬૦/-ની મત્તાનો    

કામગીરી કરનાર અવધકારી/કમકચારી 
                         પો.સબ.ઇન્સ િી.એમ.ર્ોકહલ શ્રી તથા ફકરયાદી એ.એસ.આઇ રણજીતવસિંહ 
રણછોડવસિંહ બ.ન-ં૬૯૫૭ તથા અ.પો.કોન્સ અ.હડે.કોન્સ જીતેન્રવસિંહ જ્ઞાનવસિંહ બ.ન-ં૯૧૧૧ તથા 
અ.પો.કોન્સ કહતેર્કુમાર ર્ોકળભાઇ બ.ન-ં૯૯૯૪ તથા અ.પો.કોન્સ કહરેનકુમાર મધસુદુન બ.ન-ં
૧૧૮૦૨ તથા અ.પો.કોન્સ ભરતકુમાર િસતંભાઇ બ.ન-ં૬૮૧૨ તથા લોકરક્ષક અવિનાર્વસિંહ 
ઇન્રવસિંહ બ.ન-ં૫૦૯ તથા લોકરક્ષક લાલાભાઇ દેિાભાઇ બ.ન-ં૪૮૩ તથા વ.ુલોકરક્ષક જાગતૃ્તીબેન 
ર્કંરભાઇ બ.ન-ં૨૧૧૯  
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તા.૧૦/૦૩/૨૦૨૦ નારોજ પો.સ્ટે.વવસ્તારમાાં ધળેૂટીના પવકને લઇને સધન પટે્રોલલિંગ 
ફરી ૧૪૫ લલટર દેશીદારૂ સાથે એક આરોપીને પકડી પાડતી કૃષ્ણનગર પોલીસ 

                       મે.પોલીસ કવમશ્નર શ્રી અમદાિાદ ર્હરે તથા સયંકુત પોલીસ કવમશ્નર શ્રી 
સેકટર-૨ તથા નાયબ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી ઝોન-૪ તથા મદદનીર્ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી “જી” કડિીઝન 
નાઓએ અમદાિાદ ર્હરે ખાતે આજરોજ ધળેૂટી પિગ ના તહિેારને લઇન ેપો.સ્ટે વિસ્તારમા ંકોઇ 
અવનચ્છનીય બનાિ ન બને તથા પ્રોહીબીર્ન ની બદી સદંતર નેસ્તનાબકુ કરિા સારૂ સખતમા ં
સખત પેટ્રોલલિંર્ રાખી પ્રોહી લલસ્ટેડ/અનલલસ્ટેડ બટુલેર્રો ઉપર સરત રેઇડો કરિા સચુના કરેલ 
હોય જે અનસુધંાને કૃષ્ણનર્ર પોલીસ સ્ટેર્ન ના પોલીસ ઇન્સ્પેકટર શ્રી નાઓની સચુના મજુબ 
સિે.સ્કોડગના પો.સબ.ઇન્સ શ્રી િી.એમ.ર્ોકહલ તથા સિેલન્સ સ્કિોડના સ્ટાફના માણસો 
તા.૧૦/૦૩/૨૦૨૦ ના રોજ ક.૧૧/૦૦ િાગ્યાથી સધન પેટ્રોલલિંર્ ફરી પોલીસ સ્ટાફની સયંકુત 
બાતમી હકકકત આધારે “પદમાબેન તથા કહરાભાઇ નાઓ એક-બીજાના મેળા પણાથી કાિતરૂ રચી 
પોતાના આથીક ફાયદા સારૂ સદરી મકહલા પદમાબેનના મકાનમા ંઅંદર કેટલોક દેર્ી દારૂનો જથ્થો 
સતંાડી રાખેલ છે અને ટંુક સમયમા ંઆ લોકો સદરી દેર્ી દારૂનો જથ્થો સરે્ િરે્ કરિાના છે” તેિી 
હકકકત આધારે સદરી મકહલાના ના રહણેાકં મકાને રેઇડ કરી મકાન ની અંદરથી એક ઇસમને 
ક,૧૪/૦૫ િારે્ દારૂના જથ્થા સાથે પકડી પાડી તેની પાસેથી મદુ્દામાલ કબ્જઝે કરી તેના વિરૂધ્ધ 
ધી.પ્રોહી.કલમ-૬૫(ઇ),૮૩,૮૧ મજુબ કાયદેસરની કાયગિાહી કરી આ માલ મરં્ાિનાર પદમાબેન 
તથા કહરાભાઇ અને માલ આપનાર આરોપી સકંદપ છારો નહી મળી આિલે હોય જેઓને સોધી 
કાઢિા તપાસ જારી રાખી સારી કામર્ીરી કરિામા ંઆિેલ છે  

આરોપીનુાં નામ :- પકડાયેલ આરોપી ન-ં(૧)મહરે્ ઉફે મકહલો સ/ઓ પ ૂજંાભાઇ રામજીભાઇ જાતે 
રાઠોડ ઉ.િ.૩૪ ધધંો-મજુરી રહ,ેરાજાિીર સોસાયટી ઠક્કરનર્ર અમદાિાદ ર્હરે 

 
નહી મળી આવેલ આરોપીઓ ન-ં(૧)પદમાબેન પનૂમભાઇ પ્રેમાભાઇ િાઘેલા રહ,ેિસતંનર્રના 
છાપરા કલાસાર્ર કોમ્્લેક્ષની પાછળ ઠકકરનર્ર તથા ન-ં(૨)કહરાભાઇ લાલજીભાઇ બાિરી 
રહ,ેિસતંનર્રના છાપરા કલાસાર્ર કોમ્્લેક્ષની પાછળ ઠકકરનર્ર અમદાિાદ તથા  

માલ આપનાર ન-ં(૩)સકંદપ સજંયભાઇ છારા રહ,ેપાણી ની ટાકી પાસે છારાનર્ર સરદારનર્ર  

મદુ્દામાલ- બે કંતાનના કોથળા જે એક કોથળામા ં૭૦ તથા બીજા કોથળામા ં૭૫ મળી કુલ્લે ૧૪૫ 
લલટર દેર્ી દારૂ કક.રૂ.૨૯૦૦/-ની મત્તાનો.  
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તા.૧૦/૦૩/૨૦૨૦ ના રોજ પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમાાં ધળેૂટીના પવકને લઇને સધન 
પેટ્રોલલિંગ ફરી દારૂની મહફેીલ માણતા ત્રણ ઇસમોને પકડતી કૃષ્ણનગર પોલીસ 

                         મે.પોલીસ કવમશ્નર શ્રી અમદાિાદ ર્હરે તથા સયંકુત પોલીસ કવમશ્નર શ્રી 
સેકટર-૨ તથા નાયબ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી ઝોન-૪ તથા મદદનીર્ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી “જી” કડિીઝન 
નાઓએ અમદાિાદ ર્હરે ખાતે આજરોજ ધળેૂટી પિગ ના તહિેારને લઇન ેપો.સ્ટે વિસ્તારમા ંકોઇ 
અવનચ્છનીય બનાિ ન બને તથા પ્રોહીબીર્ન ની બદી સદંતર નેસ્તનાબકુ કરિા સારૂ સખતમા ં
સખત પેટ્રોલલિંર્ રાખી પ્રોહી લલસ્ટેડ/અનલલસ્ટેડ બટુલેર્રો ઉપર સરત રેઇડો કરિા સચુના કરેલ 
હોય જે અનસુધંાને કૃષ્ણનર્ર પોલીસ સ્ટેર્ન ના પોલીસ ઇન્સ્પેકટર શ્રી નાઓની સચુના મજુબ 
સિે.સ્કોડગના પો.સબ.ઇન્સ શ્રી િી.એમ.ર્ોકહલ તથા સિેલન્સ સ્કિોડના સ્ટાફના માણસો 
તા.૧૦/૦૩/૨૦૨૦ ના રોજ ક.૧૫/૪૦ િાગ્યાથી પો.સ્ટે વિસ્તાર સધન પેટ્રોલલિંર્ ફરી મનોહરિીલા 
ચાર રસ્તા ખાતે જાહરે રોડ ઉપર આિતા પોલીસ સ્ટાફની સયંકુત બાતમી હકકકત આધારે ત્રણ 
ઇસમોને સાજંના સમયે લચત્રકુટ આિાસ યોજના ના ઔડાના મકાનમા ં બ્જલોક ન-ં૩૯ ની બહાર 
કદિાલની પાસે જાહરેમા ંભેર્ામળી િર્ર પાસ પરમીટે ર્ેરકાયદેસર પરપ્રાતંનો ઇંગ્લીર્ દારૂ રાખી 
મહફેીલ માણતા મળી આિતા મદુ્દામાલ કબ્જઝે કરી આરોપીઓને ક,૧૭/૦૦ િારે્ અટક કરી તેમના 
વિરૂધ્ધ ધી.પ્રોહી કલમ-૬૬(૧)બી,૬૫(એ)(ઇ),૮૫(૧) (૩),૮૧,૮૩,મજુબ કાયદેસરની કાયગિાહી 
કરિામા ંઆિેલ છે તા.૧૦/૦૩/૨૦૨૦  

આરોપીઓનુાં નામ:- ન-ં(૧)લક્ષ્મણવસિંહ સ/ઓ અર્ોકવસિંહ મનહરવસિંહ જાતે િાઘેલા ઉ.િ-૩૦ ધધંો-
હોમર્ાડગ રહ,ેવર્િ ર્ક્ક્તનર્ર શ્યામ પાકગ ની સામે વનકોલ રોડ કૃષ્ણનર્ર અમદાિાદ ર્હરે મો.ન-ં
૯૭૨૫૩૩૩૧૬૩ તથા ન-ં(૨)પ્રથુ્િીરાજવસિંહ ઉફે જયકદપવસિંહ સ/ઓ કદલીપવસિંહ ઉદેવસિંહ જાતે 
પરમાર ઉ.િ.૨૭ ધધંો-ફાઇનાન્સ રહ,ે૧૯,છપૈયાધામ રો-હાઉસ બાપા વસતારામ ચોક નિા નરોડા 
કૃષ્ણનર્ર અમદાિાદ ર્હરે મો.ન-ં૮૧૬૦૬૬૩૩૬૭ (૩)વિજેન્રવસિંહ સ/ઓ હષગદવસિંહ પ્રતાપવસિંહ 
જાતે જાતે ચાિડા ઉ.િ-૩૦ ધધંો-ફાઇનાન્સ રહ,ેમ.ન-ં૪૧,શ્રી રામ બગં્લોઝ મનોહરિીલા ચોર રસ્તા 
પાસે વનકોલ રોડ નિા નરોડા કૃષ્ણનર્ર અમદાિાદ ર્હરે મો.ન-ં૯૦૯૯૯૨૬૭૫૫ 

મદુ્દામાલ:- એક કાચની ૨૦૦ એમ.એલ.ઇંગ્લીસ દારૂ ભરેલ કાચની બોટલ નરં્-૧ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા 
ડીસ્પોજલ ્લાસ્ટીકના ગ્લાસ નરં્-૩ તથા માણેકચદં વમનરલ પાણીની બોટલ નરં્-૧ તથા બાલાજી 
નમકીનના પડીકા નરં્-૫ જે તોડેલી હાલતમા જે તમામ ની કુલ્લે કક.રૂ.૦૦/૦૦ ની ર્ણી ર્કાય.   

 


