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તા.૨૯/૦૧/૨૦૨૦   બધુવાર  
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામાાં 
આવેલ પ્રશાંસનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-   સમાચાર યાદી નાં.૧૮૮/૨૦૨૦ 
 

નાસતા ફરતા આરોપીની અટકાયતની વવગત 
 

સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન :  
 

નોબલનગર વવસ્તારમાાં 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- દેસાઇ ઉ.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.   

 

જનસાંપકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કવમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોન નાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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                           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 લાલવાણી નાઓ ગનુા કરેલ અને 
તેઓને ગનુો કરવામા ંમદદગારી કરનાર આરોપી (૧) મકેુશ ઉફે નન્ની અજુ ટનભાઇ ભીલ ઉ.વ.૩૬ 
રહ,ે મકાન ન.ં૮૬૧/૧ જોગણીમાતા ના મદંદરની સાને જુની પાણીની ટાકી પાસે ભીલવાસ ચાર 
રસ્તા ભીલવાસ સરદારનગર અમદાવાદ શહરે (૨)ચદુંભાઇ સા/ઓફ માણેકલાલ દુબાની (તસિંન્ધી) 
ઉ.વ.૫૦ રહ,ે મકાન ન.ં૩૦૭/૨ શ્યામ-૫ ધનશ્યામનગર નોબલનગર સરદારનગર અમદાવાદ 
શહરે નાઓને શોધી કાઢવા મે.પોલીસ કતમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે, સયંકુત પોલીસ કતમશ્નર શ્રી 
સેક્ટર–૨ (ઇન્ચાર્જ) અમદાવાદ શહરે, 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 હઠેળ ગનુા તપાસ દરમ્યાન મળી આવેલ 
આરોપીઓ (૧) મકેુશ ઉફે નન્ની અજુ ટનભાઇ ભીલ ઉ.વ.૩૬ રહ,ે મકાન ન.ં૮૬૧/૧ જોગણીમાતા ના 
મદંદરની સાને જુની પાણીની ટાકી પાસે ભીલવાસ ચાર રસ્તા ભીલવાસ સરદારનગર અમદાવાદ 
શહરે (૨)ચદુંભાઇ સા/ઓફ માણેકલાલ દુબાની (તસિંન્ધી) ઉ.વ.૫૦ રહ,ે મકાન ન.ં૩૦૭/૨ શ્યામ-૫ 
ધનશ્યામનગર નોબલનગર સરદારનગર અમદાવાદ શહરે નાઓને 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 દકરણભાઇ ચદુંભાઇ નાઓએ ઉપરોક્ત 
આરોપીને શોધી પકડી પાડી પ્રસશંનીય કામગીરી કરેલ છે.    
કામગીરી કરનાર અવધકારી/ કમકચારી-  
(૧) શ્રી સી.આર.જાદવ સીની.પોલીસ ઇન્સપેક્ટર નોકરી- સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન અમદાવાદ 
(૨) શ્રી એમ.બી.બારડ સે.પોલીસ ઇન્સપેકટર સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન અમદાવાદ શહરે                                             

(૩) પો.સબ.ઈન્સ શ્રી જે.કે.બ્રહ્મભટ્ટ સરદારનગર પો.સ્ટેશન  

(૪) અ.હ.ેકો ગૌતમભાઇ કચરાભાઇ બ.ન ં૯૩૬૫ સરદારનગર પો.સ્ટેશન  
(૫) અ.હ.ેકો હ.ેકો.રમેશભાઇ રતનાભાઇ બ.ન ં૯૯૩૬ સરદારનગર પો.સ્ટેશન  
(૬) અ.પો.કો  દકરણભાઇ ચદુંભાઇ બ.ન ૫૭૭૦ સરદારનગર પો.સ્ટેશન 
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મોબાઈલ સ્નેચીંગના આરોપીની અટકાયતની વવગત  
 

કારાંજ પોલીસ સ્ટેશન :  
 

કારાંજ પો.સ્ટે.ના મોબાઈલ સ્નેચીંગના આરોપીઓને પકડી પાડતી  
કારાંજ સવકલેન્સ  સ્કોડ  

 

               મે.નાયબ પોલીસ કતમશ્નરશ્રી ઝોન-૨ સાહબે તથા એ.સી.પી શ્રી “સી” ડીવીઝન સાહબે 
નાઓએ તમલ્કત સબધંી/વાહન ચોરીના ગનુા શોધી કાઢવા કરેલ સચુના આધારે કારંજ તસતનયર 
પોલીસ ઇન્સ એફ.એમ.નાયબ સાહબે તથા  સે.પો.ઇન્સ.શ્રી એમ.એ.તળપદા સાહબેના માગટદશટન 
હઠેળ કારંજ પો.સ્ટે.ના સવેલન્સ સ્કોડના પ્રો.પો.સબ.ઇન્સ આર.આર.ગરચર તથા હ.ેકો. બાબભુાઇ 
હોથાભાઇ બ.ન.ં૮૮૪૧ તથા પો.કો. કલ્પેશકુમાર ભેમજીભાઇ બ.ન.ં૬૨૯૧ તથા પો.કો.ગોપાલભાઇ 
રમેશભાઇ બન ૯૫૦૨  તથા પો.કો. પકંજ ચેલાભાઇ બ.ન.ં૪૬૭૭ તથા પો.કો.જયદીપસીહ ભીખાભાઇ 
બન ૧૩૨૦૧  તથા લો ર દીનેશકુમાર હમેાજી બન ૧૨૫૫૭ તથા લો ર ખોડુભા કનભુા બન ૮૮૮૩ 
નાઓએ સાથે મળી આરોપીઓ નામે (૧)મજુીબઅહમેદ મકુીમઅહમેદ જાતે અન્સારી ઉ.વ ૨૩ રહ,ે 
મન ં૧૫૨ ચચશ્તીયાનગર લવ પાનકોનટર પાસે ઇલાબેન ફાટમ દાણીલીમડા અમદાવાદ શહરે(૨) 
નોમાન અયબુભાઇ જાતે પટેલ ઉ.વ ૨૦ રહ,ે ફલેટમા ં૪ માળે આર.એમ.પાનના ગલ્લા પાસે બેરેલ 
મારકેટ દાણીલીમડા અમદાવાદ શહરે તથા (૩) આસીફ શભુરાતીભાઇ રંગરેજ ઉવ ૧૯ રહ ે ન્ય ુ
ફેશન નગર બેરલ માકેટ દાણીલીમડા અમદાવાદ શહરે ની પાસેથી ચીલ ઝડપ ના બે (૨) મોબાઇલ 
કુલ કીમત રૂ ૧૦૦૦૦/૦૦ ની મત્તાના કબજે કરી  કારંજ પો.સ્ટે. ફ.ગ.ુર.ન.ં ૧૮૫/૨૦૧૯ IPC 
કલમ ૩૭૯ (એ) (૩) મજુબના અનડીટેક્ટ ગનુાનો ભેદ ઉકેલતી કાયદેસરની કાયટવાહી કરી 
પ્રસશંનીય કામગીરી કરેલ છે.  
આરોપીઓએ કરેલ ગનુાની કબલુાત   
(૧) દશ મહીના પહલેા નારોલ ભમ્મરીયા પાસેથી એક મોબાઇલ ચીલ ઝડપ કરેલી  
(૨) ચાર મહીના પહલેા કાલપુરુ બ્રીજ થી મોબાઇલ ચીલ ઝડપ કરેલી  
(૩) ચાર મહીના પહલેા અનપુમ બ્રીઝ ગોમતીપરુ તરફ ના રોડ ઉપર મોબાઇલ  ચીલઝડપ  
     કરેલી  
(૪) ત્રણ મહીના પહલેા ચીમનભાઇ માકેટ વાસણા રોડ મોબાઇલ ની ચીલ ઝડપ કરેલી  
(૫) અઢી મહીના પહલેા તવશાલા સકેલ નારોલ રોડ ઉપર મોબાઇલ ચીલ ઝડપ કરેલી  
(૬) બે મહીના અગાઉ જમાલપરુ બ્રીજ નીચે મોબાઇલ ચીલ ઝડપ કરેલી  
(૭) દોઢ મહીના પહલેા લાભંા ઇ ન્દીરાનગર ખાતથેી એક મોબાઇલ ચીલ ઝડપ કરેલી 
(૮) એક મહીના પહલેા હાટકેશ્વર બ્રીઝ તથા રામોલ બ્રીઝ ઉપર બે મોબાઇલ ચીલ ઝડપ કરેલી  
(૯) પદંર દીવસ અગાઉ એક મોબાઇલ ગોમતીપરુ સીલવર રોડ ઉપર મોબાઇલ ચીલ ઝડપ      
     કરેલ હોવાની કબલુાત કરેલ છે જે બાબતેની તપાસ ચાલ ુછે 



 4 

કામગીરી કરનાર અવધકારી/ કમકચારી 
(૧)પ્રો પો સ ઇ આર આર ગરચર  
(૨) હ ેકો બાબબુાઇ હોથાભાઇ  
(૩) પોકો કલ્પેશભાઇ ભમેજીભાઇ  
(૪) પોકો ગોપાલભાઇ રમેશભાઇ  
(૫) લો ર દદનેશભાઇ હમેાજી  
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જુગારના ગનુાના આરોપીની અટકાયતની તવગત 

 
શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન :  
 

ગણનાપાત્ર જુગારનો કેસ શોધી છ ઇસમોને પકડતી શાહીબાગ પોલીસ 

 
   મે. પોલીસ કતમશ્નર શ્રી, અમદાવાદ શહરે તથા સયંકુત પોલીસ કતમશ્નર શ્રી,સેક્ટર-
૨, અ’વાદ શહરે તથા નાયબ પોલીસ કતમશ્નર શ્રી,ઝોન-૪, અ’વાદ શહરે સાહબે નાઓના માગટદશટન 
હઠેળ મદદનીશ પોલીસ કતમશ્નર શ્રી,‘એફ’ડીવીઝન, અમદાવાદ શહરે તથા તસતન.પો.ઈન્સ.શ્રી 
એ.કે.પટેલ સા.ની સચુના આધારે તા.૨૮/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ સવેલન્સ સ્કવોડના સ્ટાફના માણસો 
સાથે પ્રોહી/જુગારની પ્રવતૃત્ત અટકાવવા સારંુ પોલીસ સ્ટેશન તવસ્તારમા ં પેટ્રોલીંગમા ં હતા તે 
દરમ્યાન બાતમી હકીકત મળેલ કે “ શાહીબાગ, રણછોડપરુા,સારથી એપાટટમેન્ટ , મ.ન.ં૧૯ મા ંરહતેા 
તવજય ઉફે હનમુાન લક્ષ્મણતસિંહ જાડેજા પોતાની માચલકીના મકાનમા ં કેટલાક બહારથી માણસો 
બોલાવી પોતાના આતથિક ફાયદા સારૂ ગજંી પાનાથી તીનપત્તીનો પૈસાની હાર જીતનો જુગાર રમાડ ે
છે” જે હકીકત આધારે ના.પો.કતમ.શ્રી ઝોન-૪ સા.ની કચેરીથી જુગારધારા કલમ-૬ મજુબનુ ંવોરંટ 
મેળવી રેઇડ કરતા છ ઇસમો જુગારના સાધનો સાથે મળી આવતા તેમના તવરુધ્ધમા ંધી જુગારધારા 
કલમ-૪,૫ મજુબ કાયદેસરની કાયટવાહી કરી કલાક.૧૬/૦૦ વાગે અટક કરી સારી કામગીરી કરેલ 
છે. 
આરોપીઓના નામ ;- (૧) તવજય ઉફે હનમુાન લક્ષ્મણતસિંહ જાડેજા ઉ.વ.૩૮ ધધંો.ડ્રાઇવીંગ રહ-ે
મ.ન.ં૧૯, સારથી એપાટટમેન્ટ, ગજાનદં સોસાયટીની બાજુમા,ં રણછોડપરુા, શાહીબાગ, અમદાવાદ 
શહરે (૨) કૌશલ S/O મનસખુભાઇ જાતે.રાવળ ઉ.વ.૩૧ ધધંો-નોકરી રહ-ેમહતેાજીની ચાલી, 
પલ્લવ હોસ્સ્પટલ પાછળ, મણીનગર, અમદાવાદ શહરે (૩) અક્ષયકુમાર S/O મોહનભાઇ જાતે-
પરમાર ધધંો-વેપાર ઉ.વ.૩૫ રહ-ેમ.ન.ં૫૭૦/૩૫૭૩ ગ.ુહા.બોડટ,પોલીસ સ્ટેશનની સામે,અમદાવાદ 
શહરે (૪) અજય ઉફે સજંય S/O બળવતંભાઇ જાતે.ઠાકોર ધધંો-છુટક મજુરી ઉ.વ.૩૧ રહ-ે
ખોડીયારમાતાની ચાલી, પજંાબ નેશનલ બેંકની સામે, બાપનુગર, અમદાવાદ શહરે (૫) જયેન્ર ઉફે 
જયલો મગંાજી જાતે.ઠાકોર ઉ.વ.૩૩ ધધંો-છુટંક મજુરી રહ-ેમ.ન.ં૬૧૪/૨૫ તવક્રમમીલની  ચાલી, 
સરસપરુ, અમદાવાદ શહરે તથા (૬) મતનષ ઉફે બચ ુS/O જશવતંભાઇ જાતે-પરમાર ધધંો-વેપાર 
ઉ.વ.૩૪ રહ-ેતપ્રતમપરુા સોસાયટી તવ-૨,ચગરધરનગર, શાહીબાગ, અમદાવાદ શહરે 
 
મદુ્દામાલ ;- અંગઝડતીમાથંી મળેલ રોકડ રૂ.૨૨૦૫૦/- તથા દાવના નાણા ં રૂ..૨૫૯૫૦/- તથા 
મોબાઈલ ફોન નગં-૦૫ જેની દક.રૂ.૬૬૦૦૦/- તથા મોટર સાયકલ નગં-૦૩ જેની દકિં.રૂ.૭૫,૦૦૦/- 
એમ કુલ્લે રૂ.૧,૮૯,૦૦૦/-ની મત્તાનો 
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કામગીરી કરનાર અવધ./કમકચારી;- સવેલન્સ સ્કવૉડ પો.સબ.ઇન્સ.આર.પી.ડાભી તથા પો.સબ.ઇન્સ. 
એમ.એચ.ઝાલા તથા અ.મ.સ.ઇ.વસતંલાલ મગનલાલ બ.ન.ં૫૫૧૩ તથા અ.હ.ેકો.સદંદપકુમાર 
જયતંીલાલ બ.ન.ં૫૯૯૫ તથા અ.પો.કો.રાજેશ અંબાલાલ બ.ન.ં૪૯૬૭ તથા અ.પો.કો.ભપેુન્રકુમાર 
કરશનભાઇ બ.ન.ં૪૬૧૮ તથા અ.પો.કો.જગદીશભાઇ મોહનભાઇ બ.ન.ં૬૩૩૦ તથા અ.લોકરક્ષક 
તવપલુકુમાર ગોતવિંદભાઇ બ.ન.ં૧૫૩૬ 
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પાસાના આરોપીની અટકાયતની વવગત 

ગનુા વનવારણ શાખા : 
  
  અમદાવાદ શહરે તવસ્તારમા ગનુાદહત પ્રવતૃતઓ અટકાવવાના ઉદેશ્યથી મે.પોલીસ કતમશ્ર્નર 
શ્રી આશીષ ભાદટયાનાઓએ તા.૨૮.૧.૨૦૨૦ નારોજ અમદાવાદ શહરેના જુદા-જુદા પોસ્ટે તવસ્તારમા ં
તમલ્ક્તસબધંી/શરીર સબધંી/ પ્રોહીબીશનની ગનુાદહત પ્રવતૃતઓ કરતા ઇસમો તવરુધ્ધ નીચે 
મજુબની તવગતે પાસા હુકમ કરવામા ંઆવેલ  છે. 
  અમદાવાદ શહરેના વેજલપરુ પોલીસ સ્ટેશન તવસ્તારમા પોતાના સાગદરતો સાથે મળી 
લોકોની સાથે મો.સા.અથડાવવા બાબતે ઝઘડો તકરાર કરી ઝપાઝપી કરી લાકડાના દંડા વડે ઈજા 
કરનાર તેમજ અન્ય દકસ્સામા લોકોની પાસેથી પૈસાની માગંણી કરી બોલાચાલી અને ઝઘડો કરનાર 
કરનાર માથાભારે અને ગનુાદહત માનસ ધરાવનાર ઈસમ નામે અજરુદીન ઉફે અજ્જુ જહીરુદીન 
મોમીન રહવેાસી-ઈ/૪૦૪ પરમ્બા સોસાયટી સોનલ રોડ વેજલપરુ અમદાવાદ તવરુધ્ધ પાસા વોરંટ 
જારી કરી ભજુ જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે.   

  

 

અજરુદીન ઉફે અજ્જુ જહીરુદીન મોમીન રહવેાસી-ઈ/૪૦૪ પરમ્બા 
સોસાયટી સોનલ રોડ વેજલપરુ અમદાવાદ  

 

    અમદાવાદ શહરેના શહરેકોટડા પોલીસ સ્ટેશન તવસ્તારમા પોતાના સાગદરતો સાથે મળી 
મરણજનારની સાથે બોલાચાલી અને ઝઘડો કરી પથ્થરથી મારી જીવલેણ ઈજા કરી મોત તનપજાવી 
તેમજ અન્ય દકસ્સામા મડટર કેસન ુસમાધાન કરાવવા સારુ દબાણ કરી ફરીયાદીને જાનથી મારી 
નાખવાની ધમકી આપી ચબભતસ ગાળો બોલી ઝઘડો તકરાર કરી ફરીયાદીને ચપ્પ ુવડે ઈજા કરનાર  
માથાભારે અને ગનુાદહત માનસ ધરાવનાર ઈસમ ગૌતમ ઉફે પદંરીયો તવનોદભાઈ મકવાણા 
રહવેાસી- મ.ન.૧૨૧ અરતવિંદમીલની ચાલી,અતનલ સ્ટાચટ રોડા સીટી ગોલ્ડ તસનેમા રોડ સરસપરુ 
અમદાવાદ શહરે મળુ વતન ગામ-ભગપુરુ તા-લીંબડી સરુેંરનગર તવરુધ્ધ પાસા વોરંટ જારી કરી 
વડોદરા જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે.   
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ગૌતમ ઉફે પદંરીયો તવનોદભાઈ મકવાણા રહવેાસી- મ.ન.૧૨૧ 
અરતવિંદમીલની ચાલી,અતનલ સ્ટાચટ રોડા સીટી ગોલ્ડ તસનેમા રોડ 
સરસપરુ અમદાવાદ શહરે મળુ વતન ગામ-ભગપુરુ તા-લીંબડી 
સરુેંરનગર 

 

  અમદાવાદ શહરેના સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન તવસ્તાર મો.સા.ઉપર ચાલતા જતા લોકોના 
ગળામાથી સોનાની ચેઈન ખેચી ચીલ ઝડપ કરી ચોરી કરી લઈ જઈ  ચોરી કરી મેળવેલ 
સોનાની ચેઈન વેચાણ કરવાના ઈરાદે પોતાના કબ્જજામા રાખી આતથિક નકુશાન કરી આવી 
દહિંસાતમક અસામાજીક પ્રવતૃત આચરી જાહરે જનતામા અસલામતીની દહશેત પેદા કરનાર ઈસમ 
નામ ેતપયષુ ઉફે ડેગડી દકશનભાઈ અભવેકર (છારા) રહવેાસી- મ.ન.૭૮ ફ્રી કોલોની છારાનગર 
કુબેરનગર સરદારનગર અમદાવાદ  તવરુધ્ધ પાસા વોરંટ જારી કરી સરુત જેલ ખાતે મોકલવાની 
તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે.  

 

તપયષુ ઉફે ડેગડી દકશનભાઈ અભવેકર (છારા) રહવેાસી- મ.ન.૭૮ 
ફ્રી કોલોની છારાનગર કુબેરનગર સરદારનગર અમદાવાદ    

 

  આ ઉપરાતં પ્રોહીબીશન ગનુાઓની પ્રવતૃત સાથે સકંળાયેલ અન્ય ૩ ઇસમો મળી કુલ્લે ૬ 
ઇસમો વવરુધ્ધ પાસા હુકમ કરી તેઓને વડોદરા સરુત રાજકોટ જેલ ખાતે મોકલવા તજવીજ 
કરવામા ંઆવેલ છે.  

 


