જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટેલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૩૦/૦૮/૨૦૧૮ ગરૂુ વાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ તરફથી ર્રવાિાં
આવેલ પ્રશંસનીય/નોંધપાત્ર ર્ાિગીરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૬૭૪/૧૮

અિદાવાદ શહેરિાં ઇંગ્લીશ દારૂના ૯ ર્ેસોિાં વોન્ટે ડ કુ ખ્યાત બટુ લેગર રાજેન્રમસિંહ
ુ ને ઝડપી પાડતી ક્રાઇિ બ્રાન્ચ
ઉફે રાજુ રાજપત
અમદાવાદ શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચનાાં નાયબ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી દીપન ભદ્રન તથા
ઇન્ચાર્જ મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી એસ.એલ.ચૌધરી નાઓએ અમદાવાદ શહેર માાં દારૂ જુગારની
પ્રવ્રુતી નેસ્ત નાબુદ કરવા સારૂ તથા દારૂ જુગારની પ્રવ્રુતી સાથે સાંકળાયેલ ઇસમોને શોધી કાઢવા સારુ
ક્રાઇમ બ્રાાંચના અમધકારીઓને સુચના આપેલ. જે અનુસધાને ક્રાઇમ બ્રાાંચના પોલીસ ઇન્સ્પેકટર શ્રી
બી.પી.રોજીયા, તથા પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટરશ્રી એસ.જે.જાડેજા તથા શ્રી એસ.બી.દે સાઇ તથા શ્રી
આઇ.એસ.રબારી તથા સ્ટાફનાાં માણસો સાથે પેટ્રોલીંગમા હતા દરમ્યાન અમદાવાદ શહેર બોપલ કબીર
એન્કલેવ ખાતેથી આરોપી રાજેન્દ્રમસિંહ ઉર્ફે રાજુ S/O ભગીરથમસિંહ જાતે રાજપુત ઉવ.૩૨ રહે. મ.નાં. ૦૨,
રામેશ્વર બાંગ્લોઝ, સહજાનાંદ સ્કુલની બાજુમા, સ્વામમનારાયણ માંદદર સામે, બાપાસીતારામ ચોક, નવા
નરોડા, અમદાવાદ શહેર મુળ ગામ:- ધોબઇ, તા.બાહ જી. આગ્રા ઉતરપ્રદે શ નાને તા.૨૯/૦૮/૨૦૧૮ ના
રોજ ઝડપી પાડેલ અને તેની પાસેથી મોબાઇલ ર્ફોન નાંગ-૧ દકિં.રૂ.૫૦૦/- નો મુદ્દામાલ કબ્જજે લીધેલ છે .
ઉપરોકત આરોપીની પુછપરછ કરતાાં પોતે સને-૨૦૧૧ થી કૃષ્ણનગર તથા
મનકોલ- નરોડા તથા શહેરકોટડા મવસ્તારમા ઇંગ્લીશ દારુનો વેપાર ધાંધો કરે છે અને એક વર્ષ પહેલા પોતે
કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન મા પોતાના ભાઇ તથા બીજા સાગરીતો સાથે ર્ફાયરીંગ ના કેસમા પકડાયેલ છે
કેસમા જામીન ઉપર છુટયા બાદ છે લ્લા એક વર્ષ દરમ્યાન પોતાના સાગરીતો ઇંગ્લીશ દારુના જથ્થા સાથે
પકડાયેલ હોય જેથી નવેક જેટલા કેસોમા નાસતો ર્ફરતો હોવાનુ જણાવેલ જે બાબતે તપાસ કરતા
પકડાયેલ આરોપી અમદાવાદ શહેરમાાં કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશનમા પ્રોહીબીશન ના ૬ કેસો તથા
શહેરકોટડા પોલીસ સ્ટેશનમાાં પ્રોહીબીશના ૨ કેસો તથા મનકોલ પોલીસ સ્ટેશનમાાં પ્રોહીબીશન ના ૧ કેસ
મળી નવ જેટલા કેસોમાાં મા વોન્ટેડ હોવાનુ જણાય આવેલ છે .
ુ ાહીત ઇમતહાસ:આરોપીનો ગન
•

સને ૨૦૧૧ થી અત્યારસુધીમાાં કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશનમાાં ઇંગ્લીશ દારુના ચાર કેસમા પકડાયેલ

•

બરોડા જેલમાાં પાસા અટકાયત મા રહેલ છે .

•

એક વર્ષ પહેલા મમત્રના ઝ્ઘડાની અદાવતમા પોતાના ભાઇ અને બીજા સાગરીતો સાથે સાથે
ર્ફાયરીંગના ગુન્હામાાં ક્રુર્ણનગર પોલીસ સ્ટેશનમાાં પકડાયેલ છે .
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અિરાઇવાડી પોલીસ સ્ટેશન :

શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશન :
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િેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશન :

મનર્ોલ પોલીસ સ્ટેશન :
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સરુ ક્ષા સેત ુ રથ :
“વેજલપુર” પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમાાં સુરક્ષા સેત ુ રથનુ ાં આયોજન કરી, “વેજલપુર”
પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમાાં નાગરીકોને સુરક્ષા બાબતે માગષદશષન આપવામાાં આવ્યુ હતુ.

નાયબ પોલીસ કમમશનર,
કાંટ્રોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કમમશનર વતી.
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