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તા.૨૮/૦૧/૨૦૨૦   મગંળવાર  
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામા ં
આવેલ પ્રશસંનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-   સમાચાર યાદી ન.ં૧૮૧/૨૦૨૦ 
 

નાસતા ફરતા આરોપીની અટકાયતની વવગત 

સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન :  
નોબલનગર વવસ્તારમા ંરહતેા રાજેશભાઇ ઉફે રાજુભાઇ બાબભુાઇ દેસાઇ ન ુખનુ 
કરી નાસતા ફરતા મખુ્ય આરોપીઓની ધરપકડ કરતી સરદારનગર પોલીસ  

સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટટ .ગ.ુર.નબંર.૧૧૧૯૧૦૪૦૨૦૦૨૨૧/૨૦૨૦ 
ઇ.પી.કો.કલમ–૩૦૨,૩૨૪,૧૧૪ તથા જીપીએકટ કલમ ૧૩૫(૧) મજુબના ફરીયાદીશ્રી રમેશભાઇ 
સા/ઓફ બાબભુાઇ જાતે- દેસાઇઉ.વ ૩૮ ધધંો વેપાર રહ,ે બી/૦૫ સદુામા પાકટ નોબલનગર 
સરદારનગર અમદાવાદ શહરે નાઓની ફરીયાદ ના કામે હકીકત એવી છે કે તા.૧૯/૦૧/૨૦૨૦ 
ના કલાક.૨૨/૩૦ વાગ્યાના દરમ્યાન નોબલનગર સદુામા પાકટ સોસાયટી ના ગેટની આગળ 
જાહરેમા ંફરીયાદી ના ભાઇ મરણ જનાર રાજેશભાઇ ઉફે રાજુભાઇ બાબભુાઇ દેસાઇ નાઓને તેઓની 
સોસાયટી મા ંરહતેા (૧) આશીષ ગણેશભાઇ વ્યાસ (૨) સકેુશ ગણેશભાઇ વ્યાસ બનં્ને રહ,ે સદુામા 
પાકટ નોબલનગર સરદારનગર અમદાવાદ શહરે (૩) મનોજ લાલવાણી ઉફે મનોજ ટીકડી  નાઓએ 
ભેગા મળી તતક્ષ્ણ ધારદાર હતથયાર ચપ્પા વડે આ કામના મરણ જનાર રાજેશભાઇ ઉફે રાજુભાઇ 
બાબભુાઇ દેસાઇ નાઓને અગાઉ ના જુના ઝઘડાની અદાવત રાખી શરીરે જુદા જુદા ભાગે ઉપરા 
છાપરી ઘા મારી ગભંીર ઇજાઓ કરી લોહી લહુાણ કરતા ં તેઓને સારવાર માટે આનદં સજીકલ 
હોસ્પીટલ મેમ્કો ખાતે લઈ જતા તયા ંના ફરજ ઉપર ના ડોકટર શ્રીએ  કલાક.૨૩/૦૦ વાગે મરણ 
જાહરે કરેલ અને આ રીતે તેન ુ મોત તનપજાવેલ હોય તેમજ ફરીયાદી તથા સાહદે તવવેક ઉફે 
આશીષભાઇ શમાટ નાઓ મરણ જનાર ને બચાવવા માટે વચ્ચે પડતા તેઓને પણ આરોપીઓએ 
ચપ્પા ના ઘા મારી ઇજાઓ કરી ગનુ્હો કરેલ હોય જેથી ગનુ્હો કયાટ અંગેની ફરીયાદીશ્રીની ફરીયાદ 
આધારે સદર ગનુ્હો દાખલ થયેલ. 

 

 

જનસપંકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કવમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોન નબંર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કંટ્રોલરૂમ ટેલી.ન.ં ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 

 



 2 

જેમા ંસદર ગનુ્હો કયાટ બાદ આ ગનુ્હા ના મખુ્ય આરોપીઓ (૧) આશીષ ગણેશભાઇ વ્યાસ 
(૨) સકેુશ ગણેશભાઇ વ્યાસ બનેં્ન રહ,ે સદુામા પાકટ નોબલનગર સરદારનગર અમદાવાદ શહરે (૩) 
મનોજ ઉફે “મનોજ ટીકડી” મગનલાલ લાલવાણીનાઓ ગનુા કયાટ બાદનાસતા ફરતા હતા અને 
તપાસ દરમ્યાન અમદાવાદ પાલનપરુ હાઇવે ઉપર અરોમા સકટલ પાલનપરુ ખાતે આવેલ વે-વેઇટ 
હોટલ તેમજ અરોમા સકટલપાસેથી બાતમી ના આધારે મળી આવેલ જે આરોપીને શોધી કાઢવા 
મે.પોલીસ કતમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે,સયંકુત પોલીસ કતમશ્નર શ્રી સેક્ટર–૨ (ઇન્ચાર્જ) 
અમદાવાદશહરે, નાયબ પોલીસ કતમશ્નરશ્રી ઝોન-૪ અમદાવાદ શહરે, મદદનીશ પોલીસ 
કતમશનરશ્રી “જી” ડીવીઝન અમદાવાદ શહરે નાઓએ આપેલ સચુના આધારે સી.આર.જાદવ પોલીસ 
ઇન્સ્પેક્ટર નાઓની સચુના, માગટદશટન તથા ટેકનીકલ સપોટટ આધારે તેમજ એમ.બી.બારડ 
સે.પોલીસ ઇન્સપેકટર નાઓની દોરવણી હઠેળમખુ્ય આરોપીઓ(૧) આશીષ ગણેશભાઇ વ્યાસ (૨) 
સકેુશ ગણેશભાઇ વ્યાસ બનં્ને રહ,ે સદુામા પાકટ નોબલનગર સરદારનગર અમદાવાદ શહરે (૩) 
મનોજ ઉફે “મનોજ ટીકડી” મગનલાલ લાલવાણીનાઓને પકડવા સચુના કરેલ હોઈ જે અંગે 
પો.સબ.ઈન્સ શ્રી જે.કે.બ્રહ્મભટ્ટ સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન તેમજ અ.હ.ેકો ગૌતમભાઇ કચરાભાઇ 
અ.હ.ેકો.રમેશભાઇ રતનાભાઇ તથા અ.પો.કો કકરણભાઇ ચદુંભાઇ નાઓએ ઉપરોક્ત આરોપીને શોધી 
પકડીપાડી પ્રસશંનીય કામગીરી કરેલ છે.    
કામગીરી કરનાર અવધકારી/ કમકચારી-(૧) શ્રી સી.આર.જાદવ સીની.પોલીસ ઇન્સપેક્ટર  
(૨) શ્રી એમ.બી.બારડ સે.પોલીસ (૩) પો.સબ.ઈન્સ શ્રી જે.કે.બ્રહ્મભટ્ટ સરદારનગર પો.સ્ટેશન  
(૪) અ.હ.ેકો ગૌતમભાઇ કચરાભાઇબ.ન ં૯૩૬૫ (૫) અ.હ.ેકો હ.ેકો.રમેશભાઇ રતનાભાઇબ.ન ં
૯૯૩૬ (૬) અ.પો.કો  કકરણભાઇ ચદુંભાઇબ.ન૫૭૭૦ 
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બળાત્કાર તથા ચચટીંગના ગનુાના આરોપીની અટકાયતની વવગત 

એસ.ઓ.જી.ક્રાઇમ બ્રાન્ચ :  
દદયોદર પો.સ્ટે ના બળાત્કાર તથા વસ્ત્રાપરુ પો.સ્ટેના ચચટીંગના એમ કુલ બે ગનુામા ં

છેલ્લા એક વર્કથી નાસતા ફરતા આરોપીની ધરપકડ કરતી અમદાવાદ શહરે 
એસ.ઓ.જી. ક્રાઇમ બ્રાન્ચ 

(૧) 
પોલીસ કતમશનરશ્રી, અમદાવાદ શહરે તથા ખાસ પોલીસ કતમશનરશ્રી, ક્રાઇમ બ્રાચં, 

અમદાવાદ શહરે તથા નાયબ પોલીસ કતમશનરશ્રી એસ.ઓ.જી. ક્રાઇમ બ્રાચં, અમદાવાદ શહરે 
નાઓએ અમદાવાદ શહરેમા ં મીલકત સબંધી બનેલ ગનુા શોધી કાઢવા તેમજ નાસતા ફરતા 
આરોપીઓને પકડવા તથા એસ.ઓ.જી ક્રાઇમ બ્રાચંના હડેને લગતી કામગીરી કરવા જરૂરી સચુનાઓ 
કરેલ.  

                      જે અનવ્યે મદદનીશ પોલીસ કતમશનરશ્રી, એસ.ઓ.જી. ક્રાઇમ બ્રાચં, અમદાવાદ 
શહરે તથા પોલીસ ઇન્સપેકટર શ્રી એસ.ઓ.જી ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, અમદાવાદ શહરે નાઓના સપુરવીઝન 
તથા માગટદશટન આધારે પો.સ.ઇ. શ્રી.એમ.એલ.સોલકંી તેમની ટીમો સાથે અમદાવાદ શહરે 
તવસ્તારમા ંપેટ્રોલીંગમા ંહતા. દરમ્યાન સાથેના હ.ેકો. ઘનશ્યામતસિંહ વનભુા તથા હ.ેકો. જયેદ્ન્રતસિંહ 
તવક્રમતસિંહ નાઓની સયંકુત બાતમી હકીકત વસ્ત્રાપરુ પો.સ્ટે. ફ.ગ.ુર.ન.ં૨૩૯/૨૦૧૮ ધી ઇ.પી.કો 
કલમ ૪૦૬,૪૨૦,૧૧૪ તથા કદયોદર ફ.ગ.ુર.ન.ં૨૩/૨૦૧૯ ધી ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૬, ૫૦૬(૨) 
તવગેરે મજુબના ગનુ્હામા ંએક વષટથી  નાસતો ફરતો આરોપી હમેતં બાબભુાઈ દેસાઈ, ઉ.વ.૨૯, 
ધધંો.-ડ્રાઈવર, રહવેાસી. મ.ન.ંએ/૧૯, જય-અંબે નગર સોસાયટી ઉદગમ તવધ્યાલય પાસે થલતેજ 
અમદાવાદ શહરે મો.ન.ં૯૦૧૬૩૬૭૫૯૦ મળૂ વતન-વસઈ તા-ચાણસ્મા, જી-પાટણનાને આજરોજ 
તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૮/૧૫ વાગે સીઆરપીસી કલમ ૪૧(૧)આઇ મજુબ અટક કરી વધ ુ
તપાસ અથે વસ્ત્રાપરુ પોલીસ સ્ટેશન તરફ સોપવા તજવીજ હાથ ધરેલ છે. તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૦ 
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(૨) 
નવરંગપરુા પોલીસ સ્ટેશનના ચીટીંગના ગનુામા ંછેલ્લા એક વર્કથી નાસતા ફરતા 
આરોપીની ધરપકડ કરતી અમદાવાદ શહરે એસ.ઓ.જી. ક્રાઇમ બ્રાન્ચ 

પોલીસ કતમશ્નરશ્રી, અમદાવાદ શહરે તથા ખાસ પોલીસ કતમશ્નરશ્રી ક્રાઇમ બ્રાચં, અમદાવાદ 
શહરે તથા નાયબ પોલીસ કતમશ્નરશ્રી એસ.ઓ.જી. ક્રાઇમ બ્રાચં, અમદાવાદ શહરે નાઓએ 
અમદાવાદ શહરેમા ંનાસતા ફરતા આરોપીઓને પકડવા તથા એસ.ઓ.જી. ક્રાઇમ બ્રાચંના હડેને 
લગતી કામગીરી કરવા જરૂરી સચુનાઓ કરેલ.  

  જે અનવ્યે મદદનીશ પોલીસ કતમશ્નરશ્રી, એસ.ઓ.જી. ક્રાઇમ બ્રાચં, અમદાવાદ શહરે 
તથા પોલીસ ઇન્સપેકટર શ્રી કે.એ.પટેલ, એસ.ઓ.જી ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, અમદાવાદ શહરે નાઓના 
સપુરવીઝન તથા માગટદશટન આધારે એસ.ઓ.જી.ના પો.સ.ઈ. શ્રી બી.એમ.પટેલ નાઓ તેમની ટીમો 
સાથે અમદાવાદ શહરે તવસ્તારમા ંપેટ્રોલીંગમા ંહતા. દરમ્યાન સાથેના હડે કોન્સ જયકદપતસિંહ ગનભુા 
તથા હ.ેકો.હીમ્મતતસિંહ રણજીતતસિંહ નાઓની સયંકુત બાતમી હકીકત આધારે છનાજી @ સરેુશ 
બળદેવભાઈ ઠાકોર ઉ.વ.૩૦ રહ,ે સાતેંજ તા.કલોલ જી.ગાધંીનગર નાને પકડી પછુપરછ કરતા પોતે 
નવરંગપરુા પો.સ્ટે. ના ચીટીંગના ગનુામા નાસતો ફરતો હોવાની હકીકત જણાવેલ જેથી સદરી 
બાબતે નવરંગપરુા પો.સ્ટે. ખાતે ખાત્રી તપાસ કરી કરાવતા સદરી આરોપી નવરંગપરુા 
પો.સ્ટે.ફસ્ટ.ગ.ુર.ન.ં૧૭૩/૨૦૧૮ ધી ઈપેકો કલમ ૪૦૬,૪૦૯,૪૨૦,૧૨૦(બી), ૨૦૧, તથા 
જી.પી.આઈ.ડી.એક્ટ ૨૦૦૩ ની કલમ-૩ મજુબના ગનુ્હામા વોન્ટેડ હોવાની હકીકત જણાવતા સદરી 
આરોપીને આજરોજ તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ પકડી નવરંગપરુા પો.સ્ટે. સોપવા તજવીજ હાથ 
ધરેલ છે. 
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નારોલ પોલીસ સ્ટેશન : 
સગીરવયની બાળા ને શોધી કાઢી અપહરણકતાક આરોપીને પકડી પાડતી 

નારોલ પોલીસ સ્ટેશનની પોલીસ 

      મે.પોલીસ કતમશ્નરશ્રી આતશષ ભાટીયા સાહબે તેમજ સયંકુત પોલીસ કતમશ્નરશ્રી સેકટર-૦૨ 
સાહબે તેમજ નાયબ પોલીસ કતમશ્નરશ્રી ઝોન-૦૬ સાહબે તેમજ ઇ.મદદનીશ પોલીસ કતમશ્નરશ્રી “કે” 
ડીવીજન સાહબે અમદાવાદ શહરે નાઓની સચુના અને માગટદશટન હઠેળ અમદાવાદ શહરે 
તવસ્તારમા ં સગીરવયની બાળાઓ સાથે છેડતી તથા દુષ્કમટ તથા અપહરણના બનાવો સબધં ે
ફરીયાદી/અરજદારની આવી કોઇ રજુઆત/ફરીયાદ તો તાતકાલલક ફરીયાદ દાખલ કરાવી 
ભોગબનનાર તથા આરોપીને શોધી કાઢી જરૂરી કાયટવાહી કરવા સચુન કરેલ હોય જેથી પો.ઇન્સ. 
એસ.એ.ગોકહલ નારોલ પોલીસ સ્ટેશન નાઓએ નારોલ પોલીસ સ્ટેશનમા ંદાખલા થયેલ નારોલ 
પો.સ્ટે. PART-A-11191065200064/2020 ઇપીકો કલમ ૩૬૩,૩૬૬, ૩૭૬(૨)(એન),૩૭૬(૩) 
તથા પોક્સો એકટ કલમ ૧૧(૬).૧૨, ૩‚૪‚૫(એલ),૬,૮‚૯ (એલ)‚૧૦ મજુબના ફરીયાદી ની 
સગીરવયની દીકરી ઉ.વ.૧૨ વષટ ૬ માસ નાનીને આરોપી/અપહરણકતાટ શૈલેષ ઉફે કાળીયો 
સન/ઓફ જયતંતભાઇ મગનભાઇ જાતે ચનુારા ઉ.વ.૨૦ વષટ ૮ માસ રહ.ેચનુારાવાસ દશામાના 
મકંદરની પાછળ નારોલ ગામ નારોલ અમદાવાદ શહરે મળુ વતન ગામ પલાણા તા:નડીયાદ 
જી.ખેડા તા:૨૪/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ સાજંના સાડા ચારેક વાગ્યાના સમુારે ફરી.ના કાયદેસરના 
વાલીપણામાથંી લલચાવી ફોસલાવી ભગાડીને લઇ જે અંગે તાતકાલલક ફરીયાદ દાખલ કરી ખબુ જ 
ટંુકા સમયગાળામા ંઆરોપી તથા ફરીયાદીની સગીરવયની બાળા/ભોગબનનાર ને શોધી કાઢી 
સદરી આરોપીને તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ અટક કરી કાયદેસરની કાયટવાહી કરેલ હોય જે 
પ્રશસંનીય કામગીરી નારોલ પોલીસ દ્વારા કરવામા ંઆવેલ છે.  
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પાસાના આરોપીની અટકાયતની વવગત 
ગનુા વનવારણ શાખા :  

અમદાવાદ શહરે તવસ્તારમા ગનુાકહત પ્રવતૃતઓ અટકાવવાના ઉદેશ્યથી મે.પોલીસ કતમશ્ર્નર શ્રી 
આશીષ ભાકટયાનાઓએ તા.૨૭.૧.૨૦૨૦ નારોજ અમદાવાદ શહરેના જુદા-જુદા પોસ્ટે તવસ્તારમા ં
તમલ્કક્તસબધંી/શરીર સબધંી/ પ્રોહીબીશનની ગનુાકહત પ્રવતૃતઓ કરતા ઇસમો તવરુધ્ધ નીચે 
મજુબની તવગતે પાસા હુકમ કરવામા ંઆવેલ  છે. 
➢ અમદાવાદ શહરેના વટવા તથા ખોખરા પોલીસ સ્ટેશન તવસ્તારમા ખોટો શક રાખી લોકોની 

સાથે બોલાચાલી ઝઘડો કરી લબભતસ ગાળો બોલી છરી વડે જમણા હાથે ઈજા કરનાર તથા પોતે 
રાજયસેવક ન હોય તેમ છતા રાજયસેવક તરીકે ખોટુ નામ ધારણ કરનાર તથા ખોટી સહીઓ 
કરી આધાર કાડટ રજુ કરનાર ગનુાકહત માનસ ધરાવનાર ઈસમ ઈસમ નાસીરખાન કફરોજખાન 
પઠાણ ઉફે અમીતભાઈ રહવેાસી- મ.ન.એએ/૧ તસધ્ધીતવનાયક પાકટ , પારસમણી ફ્લેટની પાસે, 
દલિણી સોસાયટી બાજુમા,ંમણીનગર અમદાવાદ શહરે તથા નરુનગર તસલ્કવર પાટી પ્લોટની 
પાછળ વટવા અમદાવાદ શહરે તવરુધ્ધ પાસા વોરંટ જારી કરી વડોદરા જેલ ખાતે મોકલવાની 
તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે.   

 

  

 

નાસીરખાન કફરોજખાન પઠાણ ઉફે અમીતભાઈ રહવેાસી- 
મ.ન.એએ/૧ તસધ્ધીતવનાયક પાકટ , પારસમણી ફ્લેટની પાસે, દલિણી 
સોસાયટી બાજુમા,ંમણીનગર અમદાવાદ શહરે તથા નરુનગર તસલ્કવર 
પાટી પ્લોટની પાછળ વટવા અમદાવાદ શહરે 

 

➢ અમદાવાદ શહરેના વટવા તથા નારોલ પોલીસ સ્ટેશન પોતાના સાગકરતો સાથે મળી અ ગાાઉ 
થયેલ ઝઘડાની અદાવત રાખી લોકોની સાથે બોલાચાલી કરી ઝઘડો કરી તલવાર વડે ડાબા 
હાથના પજંા ઉપર ઈજા કરી કરી આવી કહિંસાતમક પ્રવ્રતત આચરી જાહરે જનતામા અસલામતીની 
દહશેત ઉભી કરનાર માથાભારે અને ગનુાકહત માનસ ધરાવનાર ઈસમ નામે  આશીફખાન 
મજુંરખાન નરુખાન પઠાણ રહવેાસી- ૫૫/૧૭૩૫ સદભાવના નગર ચાર માળીયા વટવા 
અમદાવાદ શહરે તથા મ.ન.૧, સરતાજનગર સના  સોસાયટી વટવા કેનાલ વટવા અમદાવાદ 
તવરુધ્ધ પાસા વોરંટ જારી કરી વડોદરા જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે.  

 

આશીફખાન મજુંરખાન નરુખાન પઠાણ રહવેાસી- ૫૫/૧૭૩૫ 
સદભાવના નગર ચાર માળીયા વટવા અમદાવાદ શહરે તથા મ.ન.૧, 
સરતાજનગર સના  સોસાયટી વટવા કેનાલ વટવા અમદાવાદ  
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➢ અમદાવાદ શહરેના સરદારનગર તથા એરપોટટ તથા સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશન તવસ્તારમા 
પોતના ઘરે દારુની ભટ્ટી ગાળી ગેરકાયદેસરના વગર પાસ પરમીટના દેશી દારુના જથ્થાન ુ
પોતાના સગકરતોને વેચાણ કરી પોતના સાગકરતો સાથે મળી ગેરકાયદેસર ના વગર પાસ 
પરમીટના દેશી દારુન ુ વેચાણ કરી એકબીજાના મેળાપીપણમા ગેરકાયદેસરના વગર પાસ 
પરમીટના દેશીદારુના જથ્થાની હરેાફેરી કરી દેશીદારુન ુ વેચાણ કરી આતથિક નાણકીય લાભ 
મેળવી ગનુાકહત અસમાજીક પ્રવતૃત આચરનાર ઈસમ રીતેષ ઉફે માઈકલ ગોપાલભાઈ ગારંગે 
રહવેાસી- ફ્રી કોલોની, છારાનગર, કુબેરનગર, સરદારનગર અમદાવાદ તવરુધ્ધ પાસા વોરંટ 
જારી કરી ભજુ જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે.  

 

 

  રીતેષ ઉફે માઈકલ ગોપાલભાઈ ગારંગે રહવેાસી- ફ્રી કોલોની, 
છારાનગર, કુબેરનગર, સરદારનગર અમદાવાદ 

 

➢ આ ઉપરાતં પ્રોહીબીશન ગનુાઓની પ્રવતૃત સાથે સકંળાયેલ અન્ય ૧ ઇસમો મળી કુલ્લે ૪ ઇસમો 
વવરુધ્ધ પાસા હુકમ કરી તેઓને રાજકોટ જેલ ખાતે મોકલવા તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે.  
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મેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશન :  
પ્રોહીબીશનના ગનુાના આરોપીને પાસા હઠેળ અટકાયત કરતી  

મેઘાણીનગર પોલીસ 
    પોલીસ કતમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે તથા સયંકુ્ત પોલીસ કતમશ્નરશ્રી સેક્ટર-
૨ (ઈન્ચાર્જ) તથા નાયબ પોલીસ કતમશ્નરશ્રી ઝોન-૪ તથા મદદનીશ પોલીસ કતમશ્નરશ્રી “જી” 
કડવીઝન નાઓના માગટદશન હઠેળ તેમજ સીનીયર પોલીસ ઇન્સપેક્ટર ડી.જે.ચડુાસમા નાઓની 
સચુના હઠેળ અમદાવાદ શહરેના મેઘાણીનગર તવસ્તારમા ંપ્રોહીબીશનના ગનુામા ંપકડાયેલ આરોપી 
નામે નવીન ભગાજી જાતે ઠાકોર ઉ.વ.૨૬ રહ.ેચીમનલાલ મહાસખુલાલની ચાલી, ચમનપરુા, 
મેઘાણીનગર, અમદાવાદ શહરે નાઓ તવરુધ્ધમા ંઅતે્રના મેઘાણીનગર પો.સ્ટે. ખાતે મેઘાણીનગર 
પો.સ્ટે.પ્રોહી.ગ.ુર.ન.ં૧૧૧૯૧૦૩ ૩૨૦૦૦૬૨/૨૦૨૦ પ્રોહી. એક્ટ કલમ ૬૬(૧)(બી), ૬૫(એ)(ઈ), 
૯૮(૨), ૧૧૬(બી) મજુબનો ગનુો નોંધાયેલ હોય સદરી ઈસમ તવરુધ્ધ મે. પોલીસ કતમશ્નરશ્રી 
અમદાવાદ શહરે સમિ અતે્રના પો.સ્ટે. ખાતેથી પાસા દરખાસ્ત ભરી મોકલતા તેઓના પાસા હુકમ 
ક્રમાકં/પીસીબી/ડીટીએન /પાસા/૧૦૮/૨૦૨૦ તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૦ થી પાસા અટકાયત તરીકે 
“રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ” ખાતે રાખવા હુકમ કરેલ હોય જે આધારે સદરી અટકાયતી ઈસમની 
આજરોજ તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૦/૦૦ વાગે પાસા હુકમની બજવણી કરી જરૂરી જાપ્તા 
સાથે “રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ” ખાતે મોકલી આપેલ છે.તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૦ 
કામગીરી કરનાર અતધકારી/કમટચારી  
(૧)સવેલન્સ સ્કોડ પો.સ.ઇ. આર.ડી.જાડેજા 
(૨)પો.કો. ચેતનતસિંહ રાજ ેંદ્રતસિંહ બ.ન.ં૮૪૬૭ 
(૩)એલ.આર.અરૂણતસિંહ યશપાલતસિંહ બ.ન.ં૪૨૪૭ 
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સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન : 
પ્રોહીબીશનના ંગનુ્હાના ં આરોપીની “પાસા” અટકાયત હઠેળ ધરપકડ કરતી  

સરખેજ પોલીસ  
                               મે.પોલીસ કતમશ્નર સાહબેશ્રી અમદાવાદ શહરે તથા મે.સયંકુ્ત પોલીસ 
કતમશ્નર શ્રી સેકટર-૧ સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કતમશ્નર શ્રી ઝોન-૭ સાહબે તથા મદદનીશ પોલીસ 
કતમશ્નર શ્રી,”એમ” કડવીઝન સાહબે નાઓની સચુના તથા માગટદશટન હઠેળ પોલીસ સ્ટેશન તવસ્તારમા ં
પ્રોહીબીશનના ંગનુ્હામા ંપકડાયેલ નીચે જણાવેલ ઇસમ તવરુધ્ધ્મા ંગનુ્હાઓ એકત્ર કરી કરાવી અતે્રથી 
મે.પોલીસ કતમશ્નર સાહબે શ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓને દરખાસ્ત પાઠવી મે.પોલીસ કતમશ્નરશ્રી 
અમદાવાદ શહરે નાઓની કચેરીના ક્રમાકં પીસીબી/ડીટેઇન/પાસા/૧૦૪/૨૦૨૦ તા. 
૨૪/૦૧/૨૦૨૦ થી સદર ઇસમને “લાજપોર જેલ સરુત” “પાસા”અટકાયતમા ંરાખવાનો હુકમ કરેલ 
હોય જેથી સદર ઇસમ નાઓને આજરોજ તા-૨૭/૦૧/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૬/૪૫ વાગે ઉપરોક્ત 
“પાસા” હુકમની બજવણી કરી “પાસા” અટકાયતમા ંકેદ રહવેા સારુ યોગ્ય જાપ્તા સાથે “લાજપોર 
જેલ સરુત” મોકલી આપવામા ંઆવેલ છે   
આરોપી:-  લીયાકતખાન સ/ઓ અકબરખાન નરુુ મેઉ ઉવ.૩૦ રહ.ેહાઉસ ન-ં૩૭૦ 
મસ્જીદ પાસે,ઉમરા -૨૦ ઉમરા મેવાત હરીયાણા 
 

 


