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 તા.૧૮/૦૨/૨૦૨૦  મગંળવાર 
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામા ં
આવેલ પ્રશસંનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-   સમાચાર યાદી ન.ં૩૩૦/૨૦૨૦ 

 
પ્રોહહબીશનના ગનુાના આરોપીની અટકાયતની વવગત  

મણીનગર પોલીસ સ્ટેશનઃ 
પ્રોહહબીશનનો ગણનાપાત્ર કેશ શોધી કાઢતી મણીનગર પોલીસ 

 મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી તથા સયંકુ્ત પોલીસ કમમશ્નર શ્રી સેકટર-૨ સાહબે તથા નાયબ પોલીસ 

કમમશ્નર શ્રી ઝોન-૬ તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ‘ જે ’ ડીવીજન નાઓની સચુનાને 

આધારે તેઓના માર્ગદશગન હઠેળ પો.ઇન્સ.એસ.એમ.પટેલ સાહબેનાઓએ મણીનર્ર 

પો.સ્ટે.મવસ્તારમા પ્રોહહ/જુર્ારની પ્રવ્રતુી નાબદુ કરવા સારૂ સચુના આધારે સવેલસં સ્કોડના ં
પો.સબ.ઈન્સ.જે.કે.બાવીસ્કર તથા સાથેના એ.એસ.આઇ.હમીદભાઇ બાબભુાઇ બ.ન.ં૮૬૭૯ 

તથા હ.ેકો મવક્રમભાઇ સાજણભાઇ બ.ન.ં૮૦૩૩ તથા તથા  પો.કો. અજુ ગનમસિંહ ભાવમસિંહ 

બ.ન.ં૯૯૯૬ તથા પો.કો.રામજીભાઇ જાર્ાભાઇ બ.ન.ં૯૯૦૯ તથા પો.કો. મનકુજમસિંહ કનમુસિંહ 

બ.ન.ં૫૫૯ તથા એલ.આર.સજંયભાઇ અશોકભાઇ બ.ન.ં૧૨૮૨ તથા એલ.આર.હકશોરભાઇ 

કાતંીભાઇ બ.ન.ં૫૬૮ તથા એલ.આર.મપયષુભાઇ પ્રમવણભાઇ બ.ન.ં૯૬૦ તથા 
એલ.આર.મમનષભાઇ દેવજીભાઇ બ.ન.ં૯૪૩ નાઓ સાથે પો.સ્ટે.મવસ્તારમા પેટ્રોલીર્મા હતા 
એક સફેદ કલરની મારુતી સઝુુકી મસફ્ટ ફોર વ્હહલ ર્ાડી નબંર  જીજે-૦૨-બી.ડી-૬૪૮૩ જેની 
હક.રૂ.૩,૫૦,૦૦૦/-જે ર્ાડીમાથી ભારતીય બનાવટની બીયર ટીન નરં્-૭૨૦ હક.રૂ.૭૯,૯૨૦/- 

તથા મોબાઇલ નરં્-૨ હક.રૂ.૩૫૦૦/- તથા અંર્ઝડતીના નાણા ૧૮૫૦/- મળી કુલ્લ ેરૂપીયા-
૪,૩૫,૨૭૦/- ના મદુ્દામાલ સાથે ભવરસીંર્ સ/ઓ ચદંનસીંર્  જાતે રાજપતુ ઉવ:૨૪ રહ:ે 

ભભમાવત ફળીયા ર્ામ બસી સમચોત તા: સલમુ્બાર જજલ્લો ઉદેયપરુ રાજસ્થાનનાને આજરોજ 

તા-૧૭/૦૨/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૯/૪૫ વાર્ે પકડી પ્રોહહનો ર્ણના પાત્ર કેશ શોધેલ છે.   

 

જનસપંકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કવમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોન નબંર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કંટ્રોલરૂમ ટેલી.ન.ં ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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 “પાસા” અટકાયતની વવગત 

ઇસનપરુ પોલીસ સ્ટેશન :  
 

પોલીસ ઉપર હુમલો કરવાના રાયોટીંર્ના ગનુામા પકડાયેલા ત્રણ આરોપીઓની  
પાસા કરી જુદી-જુદી જેલમા મોકલી આપતી 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 વધમુા વધ ુ પાસાના અટકાયતી પર્લા 
લેવાની સચુના મળતી હોય જે સચુના આધારે સીનીયર પોલીસ ઇન્સપેક્ટર શ્રી જે.એમ.સોલકંી 
ઇસનપરુ પોલીસ સ્ટેશનનાઓએ એન.આર.સી ના મવરોધમા શાહઆલમ ખાતે પોલીસ ઉપર હુમલો 
કરવાના રાયોટીંર્ના ગનુામા પકડાયેલ આરોપીઓના પાસાના પ્રપોઝલ તૈયાર કરી પાસાનો હુકમ 
કરાવી સવેલન્સ સ્કોડ પો.સબ.ઇન્સ કે.એમ.ચાવડા તથા પી.આઇ પસકનલ સ્કોડ તથા સવેલન્સ 
સ્કોડના સ્ટાફના માણસોએ આરોપીઓને શોધી કાઢી પકડી પાડી આરોપીઓ (૧) મોહમંદસલમાન 
મોહમંદરીઝવાન શેખ ઉ.વ ૨૨ રહ,ે૪૪ મસુામીયાની ચાલી એન.કે.બેકરીની બાજુમા ચડંોળા 
શાહઆલમ અમદાવાદ શહરેનાને પાસા હુકમ ન ં પી.સી.બી/ડી.ટી.એન/પાસા/૧૯૦/૨૦૨૦ 
તા.૧૭/૦૨/૨૦૨૦ થી મધ્યસ્થ જેલ લાજપોર સરુત ખાતે તથા (૨) રીઝવાન ઉફે મરુઘી 
ઉસ્માનભાઇ અંસારી ઉ.વ ૨૮ રહ,ેમ.ન ં૫૧ નબીનર્ર આર.એમ.પાન પાલગર પાસે બેરલ માકેટ 
અંદર દાણીલીમડા અમદાવાદ શહરેનાને પાસા હુકમ ન ંપી.સી.બી/ડી.ટી.એન/પાસા/૧૯૧/૨૦૨૦ 
તા.૧૭/૦૨/૨૦૨૦ થી મધ્યસ્થ જેલ વડોદરા ખાતે તથા (૧) ફીરોકખાન મસુ્તફુાખાન પઠાણ ઉ.વ 
૨૮ રહ,ેસી/૨૬ પાનવાળી ચાલી શાહઆલમ અમદાવાદ શહરેનાને પાસા હુકમ ન ં
પી.સી.બી/ડી.ટી.એન/પાસા/૧૯૨/૨૦૨૦ તા.૧૭/૦૨/૨૦૨૦ થી મધ્યસ્થ જેલ રાજકોટ ખાતે 
મોકલી આપવામા આવેલ છે  
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નારોલ પોલીસ સ્ટેશન :  
 

નારોલ પો.સ્ટે. વવસ્તારમા ંશરીર સબધંી ગનુાઓ આચરતા ઇસમને પાસા હઠેળ 
અટકાયત કરી મધ્યસ્થ જેલ લાજપોર સરુત મોકલતી નારોલ પોલીસ   

 
                                           મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી આમશષ ભાટીયા સાહબે તેમજ સયંકુત પોલીસ 
કમમશ્નરશ્રી સેકટર-૦૨ સાહબે તેમજ નાયબ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી ઝોન-૦૬ સાહબે તેમજ ઇ.મદદનીશ 
પોલીસ કમમશ્નરશ્રી “કે” ડીવીઝન સાહબે અમદાવાદ શહરે નાઓની સચુના અને માર્ગદશગન હઠેળ 
શરીર સબધંી ગનુાઓની પ્રવમુત સદંતર નેસ્ત નાબદુી કરવા સારૂ ચસુ્તપણે સચુન કરેલ હોય જેથી 
પો.ઇન્સ એસ.એ.ર્ોહહલ તથા સ્ટાફના માણસોએ અમદાવાદ શહરેના અલર્ અલર્ પોલીસ 
સ્ટેશનમા ંદાખલ થયેલ શરીર સબધંી ગનુાઓ જેમા ં(૧) નારોલ પો.સ્ટે. ફ.ગ.ુર.ન.ં ૨૯૬/૧૮ ધી 
ઇ.પી.કો. કલમ ૩૯૨, ૫૦૬(૨), ૧૧૪ તથા (૨) નારોલ પો.સ્ટે. સે.ગ.ુર.૩૦૫૭/૧૯ ધી ઇ.પી.કો 
કલમ ૩૨૩, ૨૯૪(ખ), ૫૦૬(૧), ૧૧૪ તથા (૩) નારોલ પો.સ્ટે. ફ.ગ.ુર.ન.ં ૧૦૫/૧૯ ધી ઇ.પી.કો. 
કલમ ૩૨૪, ૧૧૪ જીપીએક્ટ ૧૩૫(૧) મજુબના ગનુાઓના કામના આરોપી ચાદંબાદશાહ ઉફે ચીના 
જલાલદુ્દીન શેખ ઉ.વ.૧૯ રહે, ર્ણેશનર્રના છાપરા હરીયાણા હોટેલની સામેની ર્લીમા ંપીપળજ 
પીરાણા રોડ નારોલ અમદાવાદ શહરે નાઓની મવરૂદ્ધ પાસા દરખાસ્ત ભરી મોકલી આપતા 
મે.પોલીસ કમમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે ના પાસા અટકાયતી હુકમ ક્રમાકં : પીસીબી/ડીટીએન/ 
પાસા/૧૮૯/૨૦૨૦ તા.૧૭/૦૨/૨૦૨૦ થી પાસા અટકાયતી નો હુકમ કરતા સદર આરોપીન ે
આજ-રોજ તારીખ.૧૭/૦૨/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૨/૨૦ વાગ્યે બજવણી કરી યોગ્ય પોલીસ જાપ્તા 
સાથે મધ્યસ્થ જેલ લાજપોર સરુત ખાતે મોકલી આપેલ છે.  

 
 


