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તા.૨૧/૦૧/૨૦૨૦   મગંળવાર  
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામા ં
આવેલ પ્રશસંનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-   સમાચાર યાદી ન.ં૧૩૭/૨૦૨૦ 
 

પ્રોહીબીશન અંગે થયેલ જનતા રેઇડ ની સાચી હકિિત બહાર લાવી 
સાચા આરોપીની અટિાયત 

રાણીપ પોલીસ સ્ટેશન :  
રાણીપ પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમા તા.૦૨/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ પ્રોહીબીશન અંગે 
થયેલ જનતા રેઇડ ની સાચી હકિિત બહાર લાવી સાચા આરોપીઓ પિડી પાડતી 

રાણીપ પોલીસ 
   મે.પોલીસ િવમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે તેમજ ખાસ પોલીસ િવમશ્નર શ્રી 
સેિટર-૧ અમદાવાદ શહરે નાઓની સચુના અન્વયે તેમજ ના.પો.િવમ.શ્રી ઝોન-૨, અમદાવાદ શહરે 
તેમજ મ.પો.િવમ.શ્રી “એલ” ડીવીઝન અમદાવાદ શહરે નાઓએ આપેલ માગગદશગન હઠેળ પોલીસ 
સ્ટેશન વવસ્તારમાાં પ્રોહીબીશનની પ્રવ્રતુી અંગે અત્રનેા પો.સ્ટે. ખાતે દાખલ થયેલ પ્રોહી ગ.ુર.નાં-
૫૩૬૦/૨૦૧૯ ધી પ્રોહી િલમ ૬૫(ઇ), ૮૧ મજુબના િામે હિીિત એવી હતી િે ગઇ તારીખ 
૦૨/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ પ્રોહીબીશન ની ડ્રાઇવ અન્વયે સવેલન્સ પો.સ.ઇ. એમ.જી.ઢોડીયા તથા 
વ.ુ પો.સ.ઇ. એ.આર.ખત્રી નાઓ પોલીસ સ્ટાફના માણસો સાથે પેટ્રોલીંગમા હતા દરમ્યાન બાતમી 
હકિિત મળેલ િે રાણીપ પી&ટી િોલોની ની પાછળ િાચા છાપરા,અંબેમાતાની ચાલી માાં રહતેા 
સરેુશ ઉફે સયુો સ/ઓ ભવાનજી ઠાિોર તથા તેની માતા નામે લક્ષ્મીબેન ભવાનજી ઠાિોર તથા 
તેની બહને ભારતી વા/ઓ નરેશભાઇ મિવાણા તથા તેનો મળતીયો નામ ેસાંજય ભવાનજી ઠાિોર 
નાઓ પોતાના ઘરની પાછળના ભાગે જમીનની અંદર િેટલોિ ગેરિાયદેસર નો દેશી દારૂ સાંતાડી 
રાખેલ છે જે આધારે સદરી જગ્યાએ પોલીસે રેઇડ િરેલ અને બાતમી હકિિત વાળી જગ્યાએથી ૩૭ 
લીટર જેટલો દેશી દારૂ કિ.રૂ. ૭૪૦/- નો શોધી િાઢેલ આ દરમ્યાન િેટલાિ સ્થાનીિ રહવેાસી સ્ત્રી-
પરુૂષોન ુટોળુ એિઠુ થઇ ગયેલ અને િોઇએ મોબાઇલમાાં વવડીઓ ઉતારી મીડીયામાાં જાણ િરી દેતા 
મીડીયા દ્રારા જનતા રેઇડનો મેસેજ પ્રવસધ્ધ થયેલ હતો. 

 

જનસપંકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કમમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોન નબંર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કંટ્રોલરૂમ ટેલી.ન.ં ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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              સદર ગનુા બાબતે હકિિત લક્ષી તપાસ િરતા જાણવા મળેલ િે તા.૦૧/૧૨/૧૯ ના 
રોજ સવેલન્સ સ્િોડ દ્રારા ઉપરોક્ત રાણીપ પી.એન્ડ ટી. િોલોનીની બાજુમાાં ખલુ્લી જગ્યામાાં ઝાડ 
નીચે જાહરેમાાં જુગાર રમતા સાત ઇસમોને રૂ. ૧૫,૯૦૦/- ની મત્તા સાથે પિડી લીધેલ હતા અને 
ગનુો દાખલ િરેલ હતો. આ જુગારના આરોપીઓ પૈિી ભરત ઉફે બીબલી બાબજુી ઠાિોર રહ.ે 
મગનપરુાની ચાલી, પી.એન્ડ.ટી. િોલોની પાસે રાણીપ અમદાવાદ નાએ તનેા વમત્ર અંકિત વપતાાંબર 
ભાઇ પરમાર રહ.ે બી/૩૪, ડાયમાંડ ફ્લેટ, ભવ્ય પાિગ , બોપલ અમદાવાદ શહરે નાઓ સાથે મળી 
પોલીસે િરેલ જુગારના િેશની અદાવત રાખી પોલીસને બદનામ િરવા માટે પવુગ આયોજીત 
ગનુાહીત િાવતરૂ રચી તેઓના વમત્ર આનાંદ ઉફે બોડા છારા રહ.ેિાળીગામ મારફત ે
તા.૦૨/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ દેશી દારૂ રાણીપ બિરામાંડી ખાતે માંગાવી ત ેદારૂમાાં પાણી ભેળવી 
દારૂની િોથળીઓ બનાવી તે દારૂને લક્ષ્મીબેન ભવાનજી ઠાિોર રહ.ેપી.એન્ડ ટી િોલોનીના છાપરા 
રાણીપ નાઓની ગેરહાજરીમાાં તેના મિાનના પાછળના ભાગે તથા બસાંતીબેનના ધાબા ઉપર મિુી 
પોતાના ઓળખીતા મીડીયાના માણસોને બોલાવી, પોલીસ િાંટ્રોલરૂમમાાં જનતા રેઇડની જાણ િરી 
પોલીસની રેઇડ દરમ્યાન ચાલીના માણસોને ભેગા િરી પોલીસ વવધ્ધમાાં ઉશ્િેરણી િરી પોલીસના 
માણસો રેઇડ દરમયાન લક્ષ્મીબેનના ઘરની પાછળથી શોધેલ દેશી દારૂ સાથે આ િામના આરોપી 
ભરત ઉફે બીબલી તથા અંકિત પરમાર હાજર ટોળાના માણસોની મદદથી તેઓએ લાવેલ અને 
બસાંતીબેનના ધાબા ઉપર સાંતાડી રાખેલ દેશી દારૂ ધાબા ઉપરથી વનચે ઉતારી પોલીસે શોધેલ દેશી 
દારૂ સાથે ભેળવી દઇ જનતા રેઇડ બતાવેલ હતી.  

              આમ પોલીસને બદનામ િરવાના ઇરાદે જુગારમાાં પિડાયેલ ભરત ઉફે બીબલી 
બાબજુી ઠાિોર નાએ તેના વમત્ર અંકિત વપતાાંબરભાઇ પરમારની મદદથી રાણીપ પોલીસે તેના 
વવરૂધ્ધમાાં િરેલ જુગારના િેશની અદાવત રાખી તેઓના વમત્ર આનાંદ ઉફે બોડો છારા પાસે દેશી દારૂ 
માંગાવી તેમા પાણી ભેળવી તમામ દારૂ પોલીસની રેઇડ દરમ્યાન પોલીસે પિડેલ દારૂ સાથે ભેળવી 
દઇ તેમના ઓળખીતા માણસોના ટોળા ભેગા િરી વમડીયા બોલાવી પોલીસની રેઇડને ખોટી જનતા 
રેઇડ તરીિે પ્રવસધ્ધ િરી ગનુો િરેલ હોય આરોપી અંકિત પરમાર નાને તા-૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ના 
તેમજ આરોપી ભરત ઉફે બીબલી ઠાિોર તેમજ અન્ય ત્રણ આરોપીઓને તા-૧૯/૦૧/૨૦૨૦ ના 
રોજ પિડી િાયદેસર િાયાગવાહી િરેલ છે. સદર ગનુાની તપાસ હાલમાાં ચાલ ુછે. તા.૨૧/૦૧/૨૦૨૦  
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મોબાઇલ ફોન ઝુટવી ચીલ-ઝડપ કરનાર આરોપીની અટકાયત  

 

સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન :  

 

મોબાઇલ ફોન ઝુટવી ચીલ ઝડપ કરનાર આરોપી ને મદુ્દામાલ સાથે પકડી પાડતી 
સરદારનગર પોલીસ  

                    
                  મે.પોલીસ િવમશ્નર સાહબે શ્રી અમદાવાદ શહરે તથા અવધિ પોલીસ િવમશ્નર 
સાહબે શ્રી સેક્ટર-૨ નાઓ તથા નાયબ પોલીસ િમીશ્નરશ્રી ઝોન-૦૪ સાહબે તથા મદદનીશ 
પોલીસ.િમીશ્નરશ્રી “ જી” ડીવીજન સાહબે  નાઓ તરફથી નાસતા-ફરતા આરોપીઓ પિડવાની 
તેમજ વમલિત સાંબધી ગનુ્હાઓ શોધી િાઢવા િરેલ સચુના અનશુાંધાને પોલીસ ઇન્સપેિટર 
સી.આર.જાદવ સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન નાઓની સચુના તથા માગગદશગન આધારે સવેલન્સ 
સ્િોડના આસી.પો.સબ.ઇન્સ ડી.આર.બાગલુ તથા સવેલન્સ સ્ટાફ ના માણસો સાથે પોલીસ સ્ટેશન 
વવસ્તારમાાં પેટ્રોલીંગમાાં હતા તે દરમ્યાન સાથેના અ.હ.ેિો.વવક્ર્મવસહ સખુદેવવસહ બ.ન. ૬૨૧૯ તથા 
અ.પો.િો.સાંદીપવસહ િોદરવસહ બ.ન. ૩૫૦૩  નાઓને સાંયકુ્ત ખાનગી બાતમી હકિિત મળેલ િે “ 
એિ ઇસમ જેણે શરીરે બ્લલ્ય ુિલરન ુ ગરમ જેિેટ તથા બ્લલ્ય ુિલરન ુજીન્સન ુપેન્ટ પહરેેલ છે જે 
પોતાની  પાસે  ચોરી  અગર છળ િપટથી મેળવેલ મદુ્દામાલ પોતાની પાસે રાખી રાજાવીર સિગલ 
બસસ્ટેશન પાસે ઉભો  છે ”  જે બાતમી હિીિત આધારે સરદારનગર પો.સ્ટે. ફ.ગ.ુર.ન. 
૧૧૧૯૧૦૪૦૨૦૦૨૧૩/૨૦૨૦ ઇ.પી.િો.િલમ- ૩૭૯(એ),(૩) મજુબના ગનુ્હાના િામે તારીખ-
૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ના સવારના િ. ૧૯/૦૦  વાગ્યા દરમ્યાન  કુબેરનગર દેવલાલી બજાર જાહરેમાાં  
ફરીયાદી  શ્રી તેઓના ફોન  પર  વાત  િરતા ચાલતા જતા હતા ત્યારે  ફરીયાદીના  હાથમાાં  થી 
ઓપ્પો  િાંપનીનો  ફોન જુટલી ચીલ  ઝડપ  િરી ભાગી ગયેલ  જે ગનુાના િામે આરોપી કિશોર 
ઉફે કિશલો મનજીભાઇ રાઠોડ ઉ વ- ૩૪ રહ-ે મોટવાણી ગલી હાંસરાજ ફ્લેટની બાજુમાાં છારાનગર 
રોડ કુબેરનગર સરદારનગર અમદાવાદ શહરે નાને મદુામાલ સાથે પિડી અટિ િરી િાયદેસરની 
િાયગવાહી િરેલ છે.  
આરોપી:-  કિશોર ઉફે કિશલો મનજીભાઇ રાઠોડ ઉ વ- ૩૪ રહ-ે મોટવાણી ગલી હાંસરાજ ફ્લેટની 
બાજુમાાં છારાનગર રોડ કુબેરનગર સરદારનગર અમદાવાદ  શહરે  
મદુ્દામાલ;- ઓપ્પો િાંપનીનો મોબાઇલ ફોન કિ.રૂ.૭૦૦૦/-  
કામગીરી કરનાર અધીકારી / કમકચારી ;- (૧) પોલીસ ઇન્સપેિટર સી.આર.જાદવ (૨) આસી.પોલીસ 
સબ ઇન્સપેિટર ડી.આર.બાગલુ (૩) હ.ેિો.અરવવન્દવસહ રાયવસહ બ ન- ૮૩૮૧ (૪) 
અ.હ.ેિો.વવક્ર્મવસહ સખુદેવવસહ બ.ન. ૬૨૧૯ (૫) અ.પો.િો.સાંદીપવસહ િોદરવસહ બ.ન. ૩૫૦૩ (૬) 
અનામગ લોિરક્ષિ પ્રજે્ઞશકુમાર પોપટભાઇ બ ન- ૫૯૫  વવગેરે. 
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સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન : 
મોબાઇલ સ્નેચચિંગના આરોપીઓને મદુામાલ સાથે પકડી પાડતી સરખેજ પોલીસ 

સ્ટેશન સવેલન્સ સ્કોડ 

 

                મે.પોલીસ િવમશ્નર સાહબેશ્રી અમદાવાદ શહરે તથા મે.સાંયકુ્ત પોલીસ િવમશ્નર શ્રી 
સેિટર-૧ સાહબે તથા નાયબ પોલીસ િવમશ્નર શ્રી ઝોન-૭ સાહબે તથા મદદનીશ પોલીસ િવમશ્નર 
શ્રી,”એમ” કડવીઝન સાહબેનાઓની સચુના તથા માગગદશગન સચુના તથા માગગદશગન તથા સરખેજ 
પોલીસ સ્ટેશનનાાં પોલીસ ઇન્સપેક્ટર બી.બી.ગોયલ સાહબે નાઓનાાં સીધા માગગદશગન હઠેળ પોલીસ 
સ્ટેશન વવસ્તારમાાં મીલ્િત સબાંધી ગનુ્હા શોધવા તેમજ અટિાવવા સારૂ સચુના આપેલ જે સચુના 
તથા માગગદશગન આધારે સવેલન્સ સ્િોડના પો.સબ.ઇન્સ ડી.ડી.ચડુાસમા તથા અ.હડે.િોન્સ.અજીતવસહ 
પ્રભાતવસહ બ.નાં-૪૧૨૮ તથા અ.પો.િોન્સ.હરેશભાઇ લક્ષ્મણભાઇ બ.નાં.૫૨૦૬ તથા અનામગ 
પો.િોન્સ.ખેમરાજદાન ભીમસાંગ બ.નાં.૧૩૧૫૬ તથા અ.લોિરક્ષિ.ઇરફાન િાસમભાઇ બ.નાં-૮૮૭૪ 
તથા અ.પો.િોન્સ દેવેન્દ્રવસિંહ બબલવસિંહ ૮૬૨૬ તથા અ.પો.િોન્સ હરીસાંગ સરુતસાંગ ૧૦૦૮૨ તથા 
અ.પો.િોન્સ ધમેન્દ્રવસિંહ નારણભાઇ ૩૧૮૦ તથા અ.લોિરક્ષિ કુલકદપવસિંહ રાજેન્દ્રવસિંહ બ.નાં.૦૨૬૩ 
નાઓની ટીમ બનાવી પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમાાં પેટ્રોલીંગમાાં હતા દરમ્યાનમાાં સાથેના અનામક 
પો.કોન્સ.ખેમરાજદાન ભીમસગં બ.ન.ં૧૩૧૫૬ તથા અ.લોકરક્ષક.ઇરફાન કાસમભાઇ બ.ન-ં૮૮૭૪ 
નાઓને ખાનગી બાતમી હિીિત આધારે સરખેજ ઢાળ ચાર રસ્તા ખાતેથી બે આરોપીઓને વસિિા 
પોલીસ સ્ટેશન જજ-જામનગર વવસ્તારમાાંથી મોબાઇલ સ્નેચચિંગ િરેલા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૫ સાથ ે
સી.આર.પી.સી.૪૧(૧)(ડી) મજુબ પિડી અટિ િરી પ્રશાંસનીય િામગીરી િરેલ છે 

કબ્જે કરેલ મદુામાલ : 
(૧)મરૂન તથા િાળા િલરનો વીવો િાંપનીનો મોબાઇલ ફોન કિિં.રૂ.૮,૦૦૦/- 

(૨)િાળા િલરનો વીવો િાંપનીનો મોબાઇલ ફોન જેની કિિં.રૂ.૭,૦૦૦/- 

(૩)ગોલ્ડન િલરનો એમ.આઇ.િાંપનીનો મોબાઇલ ફોન જેની કિિં.રૂ.૪,૦૦૦/- 

(૪)વાદળી િલરનો સેમસાંગ િાંપનીનો મોબાઇલ ફોન જેની કિિં.રૂ.૫,૦૦૦/- 

(૫)ગોલ્ડન િલરનો િીપડે વાળો માઇક્રોમેિસ િાંપનીનો મોબાઇલ જેની કિિં.રૂ.૫૦૦/-  

    મળી તમામ મોબાઇલ ફોનની કિિં.રૂ.૨૪૫૦૦/-ના મતાનો મદુામાલ  

પકડાયેલ આરોપીઓ:- 

 (૧)અસગર સન/ઓ હારૂનભાઇ આમનભાઇ િિડ ઉ.વ.૨૧ રહ.ેઅબ્લદુલભાઇના મિનમાાં તાજપીરનો 
ટેિરો સપુર ફાઇન બેિરીની સામે સરખેજ ગામ સરખેજ અમદાવાદ શહરે મળુ ગામ-સચાણા 
બાલાચડી સૈવનિ સ્કુલ તા- જોડીયા જજ-જામનગર 

(૨)શાહનવાઝ ઉફે સાન ુસન/ઓ મયભુાઇ િાળુભાઇ કુરેશી ઉ.વ.૨૫ રહ.ેશાસ્ત્રીનગર,સપુર ફાઇન 
બેિરીની પાછળ ગોલ્ડન હાઉસની સામે સરખેજ ગામ સરખેજ અમદવાદ શહરે મળુ પટવા શેરી ત્રણ 
દરવાજા િારાંજ  અમદાવાદ  
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“ SHE TEAM “ કરેલ કામગીરીનો રીપોટક 
 

આનદંનગર પોલીસ સ્ટેશન : 
 

આનાંદનગર  પોલીસ સ્ટેશન ની she team દ્વારા િન્ટ્રોલરૂમના મેસેજ અન્વયે 
આત્મહત્યાની ધમિીના મેસેજ વાળી જગ્યાની મલુાિાત લેવામાાં આવેલ સદર બહને ને 
સમજાવવામાાં આવેલ. 
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પાસા અંગેની અટકાયતની મવગત 
 

ગનુા મનવારણ શાખા :  
 

અમદાવાદ શહરે વવસ્તારમા ગનુાકહત પ્રવવૃતઓ અટિાવવાના ઉદેશ્યથી મે.પોલીસ િવમશ્ર્નર શ્રી 
આશીષ ભાકટયાનાઓએ તા.૨૦.૧.૨૦૨૦ નારોજ અમદાવાદ શહરેના જુદા-જુદા પોસ્ટે વવસ્તારમાાં 
વમલ્ક્તસબાંધી/શરીર સબાંધી/ પ્રોહીબીશનની ગનુાકહત પ્રવવૃતઓ િરતા ઇસમો વવરુધ્ધ નીચે 
મજુબની વવગતે પાસા હુિમ િરવામાાં આવેલ  છે. 
➢ અમદાવાદ શહરેના રામોલ પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમા લોિોને ચબભત્સગાળો બોલી હાથપગ 

ભાાંગી નાખવાની ધમિીઓ આપનાર તેમજ પોલીસ ની િાયદેસરની ફરજમા રુિાવટ ઉભી િરી 
પોલીસ ઉપર છરી વડે હુમલો િરનાર માથાભારે અને ઝનનુી તેમજ ગનુાકહત માનસ ધરાવનાર 
ઈસમ ઈસમ અક્ષય ઉફે ભરુીયો રસીિભાઈ રણછોડદાસ પટેલ રહવેાસી- મ.ન.બી/૨૭ િૈલાશ 
પાિગ સોસાયટી સરેુલીયા રોડ, રામોલ અમદાવાદ વવરુધ્ધ પાસા વોરાંટ જારી િરી ભજુ જેલ ખાતે 
મોિલવાની તજવીજ િરવામાાં આવેલ છે.  

 

અક્ષય ઉફે ભરુીયો રસીિભાઈ રણછોડદાસ પટેલ રહવેાસી- 
મ.ન.બી/૨૭ િૈલાશ પાિગ સોસાયટી સરેુલીયા રોડ, રામોલ 
અમદાવાદ  
 

 
➢ અમદાવાદ શહરેના એરપોટગ તથા શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમા પોતાના સાગકરતો સાથે 

મળી લોિોના ગળામા હાથ નાખી સોનાની ચેનન ુ વેચાણ િરવાના ઈરાદે પોતાના િબ્લજામા 
રાખનાર તથા અગાઉના ઝઘડાની અદાવત રાખી લોિોની સાથે બોલાચાલી અને ઝઘડો િરનાર 
તથા ચપ્પ ુવડે ઇજા િરનાર માથાભારે અને ઝનનુી તેમજ ગનુાકહત માનસ ધરાવનાર ઈસમ 
ઈસમ કિરણ ઉફે બોડીયો મનોજભાઈ હોળેચી (સોલાંિી) રહવેાસી- મ.ન.૧૧૦ જય શકિતનગર, 
નસગરીની પાછળ હાાંસોલ ગામ સરદારનગર અમદાવાદ શહરે મળુ વતન ગામ- વવરમગામ 
લાિડી બજાર તા.વવરમગામ જજ.અમદાવાદ  વવરુધ્ધ પાસા વોરાંટ જારી િરી વડોદરા જેલ ખાતે 
મોિલવાની તજવીજ િરવામાાં આવેલ છે.  

 

કિરણ ઉફે બોડીયો મનોજભાઈ હોળેચી (સોલાંિી) રહવેાસી- 
મ.ન.૧૧૦ જય શકિતનગર, નસગરીની પાછળ હાાંસોલ ગામ 
સરદારનગર અમદાવાદ શહરે મળુ વતન ગામ- વવરમગામ લાિડી 
બજાર તા.વવરમગામ જજ.અમદાવાદ  
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➢ અમદાવાદ શહરેના શહરેિોટડા તેમજ રાણીપ પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમા પોતાના સાગકરતો 
સાથે મળી મો.સા ઉપર આવી ફરીયાદીએ તેની એક્ટીવાના આગળ ના ભાગે પગ પાસે હુિમા 
ભરાવેલ લેધર પાકિટ જેમા રહલે રોિડા નાણા તથા અન્ય ચીજ વસ્તઓ હતી તેને ખેચી લટુ 
િરી લઈ જનાર તથા પાિગ થયેલ િારની પાછળની સીટના દરવાજાનો િાચ ડીસમીસ વડે તોડી 
ગાડીને નિુશાન િરી િારમા રાખેલ રોિડા રુવપયા ૧૪,૦૦,૦૦૦/ની ચોરી િરાનાર ગનુાકહત 
માનસ ધરાવનાર ઈસમ નામે ચેતન ઉફે ચીંટુ વવજયભાઈ પલુવસિંગ ઘમાંડે(છારા) રહવેાસી- 
ક્લ્પના ડોિેિરના મિાનમા બાંગલા એરીયા રબારીવાસ મેધાણીનગર અમદાવાદ શહરે તથા 
નવખોલી, મહાિાળી માંકદરની બાજુમા, મોગલી તમાંચેના ઘરની બાજુમા કુબેરનગર સરદારનગર 
અમદાવાદ  વવરુધ્ધ પાસા વોરાંટ જારી િરી સરુત જેલ ખાતે મોિલવાની તજવીજ િરવામાાં 
આવેલ છે.  

 

  ચેતન ઉફે ચીંટુ વવજયભાઈ પલુવસિંગ ઘમાંડે(છારા) રહવેાસી- 
ક્લ્પના ડોિેિરના મિાનમા બાંગલા એરીયા રબારીવાસ મેધાણીનગર 
અમદાવાદ શહરે તથા નવખોલી, મહાિાળી માંકદરની બાજુમા, 
મોગલી તમાંચેના ઘરની બાજુમા કુબેરનગર સરદારનગર અમદાવાદ  

  
➢ આ ઉપરાાંત વમલ્િતસાંબધી પ્રોહીબીશન ગનુાઓની પ્રવવૃત સાથે સાંિળાયેલ અન્ય ૩ ઇસમો મળી 

કુલ્લે ૬ ઇસમો મવરુધ્ધ પાસા હુકમ કરી તેઓને રાજિોટ, સરુત જેલ ખાતે મોિલવા તજવીજ 
િરવામાાં આવેલ છે.  

  


