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  તા.૧૩/૦૩/૨૦૨૦  શકુ્રવાર 
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામાાં 
આવેલ પ્રશાંસનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-   સમાચાર યાદી નાં.૫૧૦/૨૦૨૦ 
    

ચોરીના ગનુાના આરોપીની અટકાયતની વવગત  
જી.આઇ.ડી.સી. વટવા પોલીસ સ્ટેશન : 

વમલકત સબાંધી ગનુા આચરતા ગનેુગારોને પકડી કેમીકલ ચોરીનો  ભેદ ઉકેલતી 
જી.આઇ.ડી.સી. વટવા પોલીસ  

                મે.પોલીસ કમમશ્નર સાહબે અમદાવાદ શહરે તથા અમિક પોલીસ કમમશ્નર સેક્ટર-૨ સાહબે 
નાઓ તરફથી અમદાવાદ શહરેમાાં હાલમાાં વિતા ચોરીના ગનુા અટકાવવા તેમજ ભેદ ઉકેલવા 
સારુ મળેલ સચુના અનસુાંિાને તેમજ નાયબ પોલીસ કમમશ્નર ઝોન-૬ શ્રી બીપીન આહીરે સાહબે 
તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ‘જે’ ડીવીઝન આર.બી.રાણા સાહબે નાઓના માર્ગદશગન તળે 
જીઆઈડીસી વટવા પો.સ્ટે અમિકારી/કમગચારી કાયગરત છે જે અનસુાંિાને પોલીસ ઈન્સસ્પેક્ટર શ્રી 
ડી.આર.ર્ોહહલ નાઓના માર્ગદશગન હઠેળ સવેલન્સસ પો.સ.ઇ. શ્રી સી.એમ.રાઠોડ તથા મ.સ.ઇ. 
મહને્સરમસિંહ લક્ષ્મણમસિંહ તથા હ.ેકો.બળવાંતમસિંહ માંર્ળમસિંહ બ.નાં.૯૩૧૬ તથા અ.હ.ેકો. મર્નભાઇ 
નરશીભાઇ બ.ન.૩૫૬૯ તથા પો.કો બળદેવમસિંહ ઘનશ્યામમસિંહ બ.નાં-૧૧૮૧૩ તથા પો.કો 
જયાંમતભાઈ નાર્રભાઈ બ.નાં-૬૧૬૯ તથા પો.કો. મવજયમસિંહ ભપુતમસિંહ બ.નાં-૪૮૫ તથા 
પો.કો.મવક્રમમસિંહ રણજીતમસિંહ બ.નાં.૩૩૯૫ તથા પો.કો ફીરોજશા મરદાનશા બ.નાં.૯૦૦૧ તથા 
પો.કો.ભરતમસિંહ ભપુતમસિંહ બ.નાં-૧૦૧૪૩ તથા પો.કો. મહાવીરમસિંહ હરીસાંર્ બ.નાં-૬૯૬૫ તથા 
લોકરક્ષક દીવ્યરાજમસિંહ રમવન્સરમસિંહ બ.નાં-૧૯૦ તથા લોકરક્ષક રવીકુમાર  શાહુભાઇ બ.ન.૪૨૬૫ 
નાઓ સાથે પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમાાં પેટ્રોલીંર્માાં હતા દરમ્યાન સાથનેા  મ.સ.ઇ. મહને્સરમસિંહ 
લક્ષ્મનમસિંહ તથા લોકરક્ષક હદવ્યરાજમસિંહ રમવન્સરમસિંહ બ.ન.૧૯૦ તથા લોકરક્ષક રવીકુમાર  શાહુભાઇ 
બ.ન.૪૨૬૫ નાઓને સાંયકુ્ત રાહ ેમળેલ બાતમી હકીકત આિારે  

 
 

 

જનસાંપકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કવમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોન નાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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  જી.આઇ.ડી.સી. વટવા પો.સ્ટે. ગ.ુર.નાં-પાટગ-એ./૧૧૧૯૧૦૧૯૨૦૦૦૯૦/૨૦૨૦ 
ઇ.પી.કો.કલમ ૪૫૭,૩૮૦,૧૧૪ મજુબ* ના ગનુામાાં ચોરીએ ર્યેલ *રીએક્ટીવ બ્લ ુ૧૯૮ કેમીકલ 
કલર બેર્ નાંર્-૨૧ હકિંમત રૂ. ૨,૬૨,૫૦૦/- ની તથા ગનુ્સહામાાં વપરાયેલ ૪૦૭ ઇ.એક્સ. ટરબો 
ર્ાડી નાં- જી.જે.૧૭.વાય.૯૦૧૫ ની હક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/-  માાં ચોરેલ મદુ્દામાલ વેચવા મનકળેલ 
આરોપીઓ ને બાતમી હકીકત આિારે મચ્છુનર્ર ર્રનાળા પાસેથી મદુ્દામાલની ૨૧ કેમીકલની 
બેર્ તથા ૪૦૭ વાહન તેમજ ત્રણ મોબાઇલ ફોન હક.રૂ.૨૦૦૦/- નો મળી *કુલે હકિંમત 
રૂ.૪,૬૪,૫૦૦/- ની મત્તાનો મદુ્દામાલ* સાથે પકડી પાડી સારી કામર્ીરી કરવામાાં આવેલ છે. 
પકડવામાાં આવેલ આરોપીઓ  

(૧) જાલમભાઇ સ/ઓ ભલાભાઇ કલાભાઈ ડામોર ઉવ.૩૭ રહે,પાશ્વનાથ એમીકલ અંપની પ્લોટ 
નાં.એ/૧૧ જર્ન્નાથ એસ્ટેટ ગજુરાત પોટલીર્ સામે રખિયાલ અમદાવાદ શહરે મળુ વતન ર્ામ 
આકલીયા તા.કડાણા જજ.મહહસાર્ર (૪૦૭ ઇ.એક્સ. ટરબો ર્ાડી નાં- જી.જે.૧૭.વાય.૯૦૧૫ નો 
ચાલક) 

(૨) મર્નભાઇ સ/ઓ ભેમાભાઇ કુબેરભાઇ ડાભી ઉવ.૩૫ રહ,ેર્ામ ભવુાબાર તા.બાકોર 
જજ.મહહસાર્ર  

(૩) રામાભાઇ ઉફે છોટુ સ/ઓ રણછોડભાઇ રતભુાઇ ડાભી ઉવ.૩૬ રહ,ેર્ામ ભવુાબાર  તા.બાકોર 
જજ.મહહસાર્ર  

(૪) રણજીતભાઇ સ/ઓ કાળુભાઇ સનાભાઇ ડાભી  ઉવ.૩૦ રહ,ેર્ામ ભવુાબાર તા.બાકોર 
જજ.મહહસાર્ર તથા  
(૫) જેસીંર્ભાઇ  ઉફે નટુ સ/ઓ નાનાભાઇ ભેમાભાઇ માલીવાડ ઉવ.૨૬ રહ,ેર્ામ મેણા (ભવુાબાર) 
તા.બાકોર જજ.મહહસાર્ર 
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ઇસનપરુ પોલીસ સ્ટેશન 

દુકાનમા ચોરી કરતા આરોપીને પકડી પાડતી 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 અવાર-નવાર મમલ્કત સબાંિી ગનુાઓ બનતા 
અટકાવવા તથા વણ શોિાયેલા મમલ્કત સબાંિી ગનુાઓ શોિી કાઢવા સચુના આપેલ હોય જે સચુના 
આિારે પોલીસ ઇન્સસપેક્ટર શ્રી જે.એમ સોલકી  તથા પોલીસ ઇન્સસપેક્ટર શ્રી કે.બી સાાંિલા  ઇસનપરુ 
પોલીસ સ્ટેશનનાઓની સચુના અને માર્ગદશગન મજુબ સવેલન્સ સ્કોડના પો.સબ.ઇન્સ 
કે.એમ.ચાવડાનાઓ સવેલન્સ સ્કોડના માણસો સાથે પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમા પેટ્રોલીંગમા ફરતા 
હતા દરમ્યાનમા તા.૧૨/૦૩/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૩/૧૫ વાગે  મમલ્લતનર્ર રફીક હોટલ પાસે આવતા 
સાથેના અ.હ.ેકો મો.અશરફ ઇસ્માઇલભાઇ તથા અ.લો.ર ભરતભાઇ લક્ષ્મણભાઇ તથા અ.લો.ર 
અમનરૂધ્િમસહ જાલભુા નાઓને મળેલ સયકુ્ત બાતમીથી આરોપી (૧) શાકીર સ/ઓ ઇમત્યાઝભાઇ 
જવાદભાઇ અન્સસારી ઉ.વ ૨૫ રહ ે ફરીદ શેઠની ચાલી મહદેીભાઇ ચેનલવાળાની ર્લીમા 
મમલ્લતનર્ર ઇસનપરુ અમદાવાદ શહરેનાને પકડી પાડી રોકડા રૂમપયા જુદા જુદા દરની નોટો તથા 
જુદા જુદા દરના ચલણી મસક્કા મળી કુલ્લે રૂ ૩૪૭૮/- તથા જુદી જુદી કાંપનીની જુદીજુદી ફ્લેવરની 
સીર્ારેટ પેકેટ નાંર્-૨૫ હક.રૂ ૨,૦૦૦/-તથા કાજુ-બદામ મળી કુલ્લે હક.રૂ ૭૦૭૮/-રીકવર કરી 
ઇસનપરુ પોલીસ સ્ટેશન ગનુા નાંબર પાટગ-એ ૧૧૧૯૧૦૨૨૨૦૦૨૯૬ ઇપીકો કલમ ૪૫૭,૩૮૦ 
મજુબનો ગનુો શોિી કાઢેલ છે તા.૧૩/૦૩/૨૦૨૦ 
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દુષ્કમક ના ગનુાના આરોપીની અટકાયતની વવગત  
રામોલ પોલીસ સ્ટેશન : 
રામોલ પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમાાં ૧૫ વર્કથી બાળા ઉપર દુષ્કમક કરી નાશી જનાર 
આરોપીને ગનુો દાખલ થયાના ગણતરીના કલાકોમાાં ઝબ્બે કરતી રામોલ પોલીસ 

 

 રામોલ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમાાં રહતેી એક ૧૫ વર્ષીય સર્ીર બાળા કે જે િોરણ 10 માાં 
અભ્યાસ કરે છે તેને આજથી ચારેક માસ અર્ાઉ આરોપી મયરુમસિંહ ઉફે જીર્ર ડો/ઓ બહાદુરમસિંહ 
વાઘેલા રહ.ે ર્ામ ર્તરાડ નાએ ભોર્ બનનારના ભાઇ તથા માતા મપતાન ેમારી નાિવાની િાક 
િમકીઓ આપી પોતાની કારમાાં બેસાડી દઇ ર્ેસ્ટ હાઉસમાાં લઇ જઇ જયાાં ભોર્ બનનારની મરજી 
મવરૂધ્િ દુષ્કમગ કરેલ અને બાદ થોડા હદવસો પછી ફરીથી ભોર્ બનનારને મળેલ. જેથી ભોર્ બનનારે 
સાથે જવાની ના પાડતા તેના ફોટાઓ વાયરલ કરવાની તેમજ ભોર્ બનનારના ભાઇને મારી 
નાિવાની િમકી આપી જબરજસ્તી કરી પોતાની કારમાાં સાથે બેસાડી અન્સય ર્ેસ્ટ હાઉસમાાં લઇ 
જઇ જયાાં ભોર્ બનનારની મરજી મવરૂધ્િ દુષ્કમગ કરેલ. જેથી ભોર્ બનનાર ર્ભગવતી થઇ ર્યેલ. 
આ બનાવને બેએક માસ જેટલા સમય બાદ ભોર્ બનનારને તેના ઘરે બ્લડીંર્ ચાલ ુથઇ જતા 
ભોર્ બનનારને તેણીના માતા મપતા દવાિાને લઇ ર્યેલ. જયાાં સોનોગ્રાફી કરતા માલમુ પડેલ કે, 

ભોર્ બનનારને બે માસ જેટલો ર્ભગ છે. જે દરમ્યાન ભોર્ બનનારની તબીયત વધ ુલથડતા 
એબોશગન કરાવેલ. ભોર્ બનનાર સાથે આ કામના આરોપી મયરુમસિંહ ઉફે જીર્ર ડો/ઓ બહાદુરમસિંહ 
વાઘેલા રહ.ે ર્ામ ર્તરાડ નાએ દુષ્કમગ કરેલ હોય જે બાબતે ભોર્ બનનારના મપતાએ ફરીયાદ 
આપતા રામોલ પોલીસ સ્ટેશનમાાં ગનુો રજીસ્ટર કરી તપાસ હાથ િરવામાાં આવેલ. 
  આ ગનુા સબાંિે સાંયકુત પોલીસ કમીશ્નરશ્રી સેકટર 2 સાહબે તથા નાયબ પોલીસ 
કમીશ્નર શ્રી ઝોન 05 સાહબે તેમજ મદદનીશ પોલીસ કમીશ્નર શ્રી આઇ ડીવીઝન સાહબે નાઓ 
તરફથી ટેકનીકલ સવેલન્સસ રાિવા અને િાનર્ી અને ભરોસાના બાતમીદારો એકટીવ કરી સચોટ 
હકીકત મેળવવા અને આરોપીને ઝબ્બે કરવા સારૂાં આપવામાાં આવેલ સચુના અને માર્ગદશગન 
અન્સવયે પો.ઇન્સસ.શ્રી કે.એસ.દવે નાઓ તરફથી ટેકનીકલ સવેલન્સસ તેજ કરવામાાં આવેલ તેમજ 
ભરોસાના અને િાનર્ી બાતમીદારોને એકટીવ કરી સચોટ હકીકતો મેળવવાની હદશામાાં અસરકારક 
કાયગવાહી હાથ િરવામાાં આવેલ. જેના ફળ સ્વરૂપે ર્ણતરીના કલાકોમાાં આ કામના આરોપીને ઝડપી 
પાડવામાાં આવેલ છે.        
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ઇન્ન્ડયન રેડ ક્રોસ સોસાયટી દ્વારા થેલેસેવમયા ગ્રસ્ત બાળકો માટે 
સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે યોજાયેલ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ  

 

સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન : 
મે. પોલીસ કમમશનર સાહબે શ્રી અમદાવાદ શહરે તથા મે. સાંયકુ્ત પોલીસ કમમશનર શ્રી 

સેક્ટર-1 સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કમમશનર શ્રી ઝોન-7 સાહબે તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશનર 
શ્રી એમ હડમવઝન સાહબે નાઓ ના માર્ગદશગન અને સચુના મજુબ તા.૧૨/૩/૨૦૨૦ નારોજ સરિેજ 
પોલીસ સ્ટેશન અને ઇન્ન્સડયન રેડ ક્રોસ સોસાયટી દ્વારા થેલેસેમમયા ગ્રસ્ત બાળકો માટે બ્લડ ડોનેશન 
કેમ્પ નુાં આયોજન કરવામાાં આવેલુાં જેમાાં ૪૬૨ યમુનટ (બોટલ) બ્લડ એકત્ર કરવામાાં આવેલ છે. 
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  “SHE TEAM” ની કામગીરીની વવગત  

 
કારાંજ પોલીસ સ્ટેશન SHE TEAM રારા 
તા.૧૨/૩/૨૦૨૦ સવારના ૧૦/૦૦ થી 
બપોરના ૨/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન સરદાર 
બાર્, સરદારબાર્ પાસે આવેલ મનર્જન 
મવસ્તારમાાં પેટ્રોલીર્, એ.એમ ટી એસ સ્ટેન્સડ, 

વસાંત ચોક (ર્ણપમત માંહદર) પેટ્રોલીર્ કરી 
તથા રોમીયો વોચ કરેલ તેમજ સાાંજના 
૪/૦૦ થી રાતના ૮/૦૦ સિુી સાાંઈબાબા 
માંહદર, ઘી કાાંટા ચાર રસ્તા, એસ.વી કોલેજ,  

પી ડબલ્ય ુ ડી ના અવાવરુ મકાન 
સિુી  પેટ્રોલીર્ કરી તથા રોમીયો વોચ 
કરેલ તથા મવસ્તાર માાં આવેલ મસમનયર 
મસટીઝન નાઓની માહહતી અપડેટ કરેલ. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

પાસા અટકાયતની વવગત 

ગનુા વનવારણ શાખાઃ  

                           અમદાવાદ શહરે મવસ્તારમા ગનુાહહત પ્રવમૃતઓ અટકાવવાના ઉદેશ્યથી 
મે.પોલીસ કમમશ્ર્નર શ્રી આશીર્ષ ભાહટયાનાઓએ તા.૧૨.૦૩.૨૦૨૦ નારોજ અમદાવાદ શહરેના 
જુદા-જુદા પોસ્ટે મવસ્તારમાાં મમલક્ત સબાંિી, શરીર સબાંિી પ્રોહીબીશન સબાંિી ગનુાહહત પ્રવમૃતઓ 
કરતા ઇસમો મવરુધ્િ નીચે મજુબની મવર્તે પાસા હુકમ કરવામાાં આવેલ  છે. 
• અમદાવાદ શહરેના નારોલ તથા દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા પોતાના સાર્હરતો સાથ ે

મળી મો.સા.ઉપર આવી ફરીયાદીએ જાહરે રોડ ઉપર લોકોએ પાકગ કરેલ એકટીવાને ડુપ્લીકેટ 
ચાવીથી િોલી અર્ર તોડી ચોરી કરી લઈ જનાર ગનુાહહત માનસ િરાવનાર ઈસમ નામે  રાશીદ 
રફીકભાઈ શફીભાઈ શિે રહવેાસી-શાહનર્ર વાઘરીવાસ જીત ુ ભર્ત કાંપાઉંડની પાછળ 
શાહઆલમ દાણીલીમડા અમદાવાદ શહરે મવરુધ્િ પાસા વોરાંટ જારી કરી તેઓને સરુત જેલ િાત ે
મોકલવાની તજવીજ કરવામાાં આવેલ છે. 

  

રાશીદ રફીકભાઈ શફીભાઈ શેિ રહવેાસી-શાહનર્ર વાઘરીવાસ જીત ુ
ભર્ત કાંપાઉંડની પાછળ શાહઆલમ દાણીલીમડા અમદાવાદ શહરે 

 

• અમદાવાદ શહરેના ડીસીબી તથા વેજલપરુ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા પોતાના સાર્હરત પાસેથી 
ર્ેરકાયદેસરનો વર્ર પાસ પરમીટનો દેશીબનાવટની મપસ્ટલ તથા તમાંચો લાવી વર્ર લાયસાંસ ે
ગનુાહહત ઈરાદે પોતાના કબ્જામા રાિી રે્રકાયદેસરના હમથયારની વર્ર લાયસાંસે હરેાફેરી 
કરનાર તથા પોતાના પત્નીને આત્મહત્યા કરવા સારુ દુષ્પે્રરણ આપી માનમસક સતામણી કરનાર 
ગનુાહહત માનસ િરાવનાર ઈસમ નામે મોહમાંદ સાજીદ અસલમભાઈ શેિ રહવેાસી- મ.ન.૨૬ 
અલફેસલ પાકગ ઝલક ફ્લેટ પાસે જુહાપરુા અમદાવાદ શહરે તથા અલ્ફા ડુપ્લેક્ષ એકતા મેદાનની 
બાજુમા જુહાપરુા વેજલપરુ  અમદાવાદ શહરે તથા બી/૧૦ મોઈન પાકગ જુહાપરુા વેજલપરુ 
અમદાવાદ મવરુધ્િ પાસા વોરાંટ જારી કરી તેઓને ભજુ જેલ િાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામાાં 
આવેલ છે. 

 

 

મોહમાંદ સાજીદ અસલમભાઈ શેિ રહવેાસી- મ.ન.૨૬ અલફેસલ પાકગ 
ઝલક ફ્લેટ પાસે જુહાપરુા અમદાવાદ શહરે તથા અલ્ફા ડુપ્લેક્ષ એકતા 
મેદાનની બાજુમા જુહાપરુા વેજલપરુ  અમદાવાદ શહરે તથા બી/૧૦ 
મોઈન પાકગ જુહાપરુા વેજલપરુ અમદાવાદ  
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➢ અમદાવાદ શહરેના સોલા હાઈકોટગ તથા અડાલજ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા લોકોએ પાકગ કરેલ 
ઓટો હરક્ષાની ચોરી કરી લઈ જઈ ચોરી કરેલ ઓટોહરક્ષા પોતાના ક્બ્જામા રાિી આથીક 
નાણાકીય લાભ મેળવવાના ઈરાદે આથીક નાણાકીય લાભ મેળવવાના ઈરાદે જાહરે જનતાન ે
આથીક નકુશાન કરનાર અને ગનુાહહત માનસ િરાવનાર ઈસમ નામે સરેુશજી પ્રહલાદજી 
તલાજી ઠાકોર રહવેાસી- મલાવ તલાવ છાપરા મોટો ઠાકોરવાસ થલતેજ અમદાવાદ મળુ વતન 
ર્ામ-જીલીયા છેલ્લો ઠાકોરવાસ તા- ચાણસ્મા જજ.પાટણ  મવરુધ્િ પાસા વોરાંટ જારી કરી તેઓને 
ભજુ જેલ િાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામાાં આવેલ છે. 

 

 સરેુશજી પ્રહલાદજી તલાજી ઠાકોર રહવેાસી- મલાવ તલાવ છાપરા 
મોટો ઠાકોરવાસ થલતેજ અમદાવાદ મળુ વતન ર્ામ-જીલીયા છેલ્લો 
ઠાકોરવાસ તા- ચાણસ્મા જજ.પાટણ  

 

• અમદાવાદ શહરેના અમદાવાદ શહરેના સોલા હાઈકોટગ   પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા ભારતીય 
બનાવટનો મવદેશી દારુ જાહરે જનતાના સ્વાસ્થયને હામનકારક હોવા છતા રાજસ્થાન િાતેથી 
તેમજ પોતાના સાર્હરત મારફતે કલોલ િાતેથી ર્ેરકાયદેસરનો વર્ર પાસ પરમીટનો ભારતીય 
બનાવટનો મવદેશી દારુનો જથ્થો પોતાના રહણેાક આસપાસના મવસ્તારમા વેચાણ કરવાના ઈરાદે 
લાવી/માંર્ાવી પોતાના સાર્હરતો સાથે મળી પોતાના રહણેાાંક આસપાસના મવસ્તારમા 
ર્ેરકાયદેસરના વર્ર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટના મવદેશી દારુની હરેાફેરી કરી વેચાણ 
કરનાર ગનુાહહત માનસ િરાવનાર ઈસમ નામે અજુ ગન ર્ોપાલભાઈ વણઝારા રહવેાસી- 
મ.ન.૧૩૩ ફુલવાડી થલતેજ ર્ામ અમદાવાદ શહરે મવરુધ્િ પાસા વોરાંટ જારી કરી રાજકોટ જેલ 
િાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામાાં આવેલ છે. 

 

 અજુ ગન ર્ોપાલભાઈ વણઝારા રહવેાસી- મ.ન.૧૩૩ ફુલવાડી થલતેજ 
ર્ામ અમદાવાદ શહરે  

➢  આ ઉપરાાંત મમલક્ત સબાંિી ગનુાઓની પ્રવમૃત સાથે સાંકળાયેલ અન્સય ૧ ઇસમ મળી કુલ્લે ૫ 
ઇસમો વવરુધ્ધ પાસા હુકમ કરી તેઓને વડોદરા જેલ િાતે મોકલવા તજવીજ કરવામાાં આવેલ 
છે.   

 

 

 

 
 


