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તા.૨૫/૧૨/૨૦૧૯   બધુવાર  
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામાાં 
આવેલ પ્રશાંસનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-     સમાચાર યાદી નાં.૨૧૯૨/૧૯ 
 

પાસા હઠેળ કરેલ અટકાયતની વવગત 
રામોલ પોલીસ સ્ટેશન :  

પ્રોહીબીશન ના આરોપીની પાસા અટકાયત કરતી રામોલ પોલીસ 

 

                         મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓના હુકમથી તથા 
અમિક પોલીસ કમમશ્નર શ્રી સેકટર-૦૨ સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-૫ સાહબે 
તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી “આઇ” ડિવીઝન નાઓના માર્ગદશગન હઠેળ રામોલ પોલીસ 
સ્ટેશન મવસ્તારમા દાખલ થયેલ પ્રોડહબબશન ગનુામા પકિાયેલ આરોપી મવરૂધ્િમા મવર્તવારની 
પાસા દરખાસ્ત તૈયાર કરી મોકલી આપતા પીસીબી/િીટીએન/પાસા/૧૪૯૦/૨૦૧૯ 
તા.૨૪/૧૨/૨૦૧૯ થી પાસા અટકાયતી શ્રી અરવવિંદભાઇ બચભુાઇ જાતે રાઠોડ ઉ.વ.૩૪ 
ધાંધો.મજુરીકામ રહ.ેમ.ન.૪/૩૨ સ્વસ્તીક ચાર માળીયા અમરાઇવાડી અમદાવાદ શહરે નાઓને 
પાસા અટકાયતી તરીકે મધ્યસ્થ જેલ વિોદરા ખાતે રહવેા હુકમ થતા હુકમની બજવણી 
તા.૨૪/૧૨/૨૦૧૯ ના ક.૨૧/૦૦ વાર્ે કરેલ છે ઉપરોક્ત આરોપીને યોગ્ય પોલીસ જાપ્તા સાથે 
પાસા અટકાયતી તરીકે રહવેા મોકલી આપેલ છે. 

 

 

જનસાંપકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કવમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોન નાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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રખીયાલ પોલીસ સ્ટેશન :  
પાસા હઠેળ અટકાયત કરવા બાબત (પ્રોહહબીશન)  

                          મે.પોલીસ કમમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓના હુકમથી તથા સયંકુત 

પોલીસ કમમશ્નરશ્રી સેકટર ૨ સાહબે અમદાવાદ શહરે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી ઝોન ૫ તથા 

મદદમનશ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી ‘’એચ’’ િીવીઝન  અમદાવાદ શહરે નાઓના  માર્ગદશગન હઠેળ  રબખયાલ 

પો.સ્ટેશન  મવસ્તારમા પ્રોહીબીશન સબિંી ગનુામા પકિાયેલ આરોપી મવરૂધ્િમા મવર્તવારની પાસા 

દરખાસ્ત તૈયાર કરી મોકલી આપતા આરોપી સત્યમ ઉરે્ફ સાહીલ સ/ઓ ભેરજીભાઇ ઠાકોર  ઉ.વ ૨૧ રહ ે

મ.ન-ં૪ સોનેરીયાની ચાલી બાપનુર્ર  અમદાવાદ શહરેના મવરૂધ્િમા  પીસીબી/િીટીએન/પાસા/૧૪૯૧/ 

૨૦૧૯ તા.૨૪/૧૨/૨૦૧૯ થી મધ્યસ્થ જેલ રાજકોટ ખાતે પાસા અટકાયતમા રહવેાનો હુકમ કરતા સદરી 

આરોપીને આજરોજ તા ૨૪/૧૨/૨૦૧૯ ના કલાક ૨૧/૦૦ વાગ્યે પાસા હુકમની બજવણી કરી જરુરી 

જાપ્તા સાથે મધ્યસ્થ  જેલ રાજકોટ ખાતે મોકલી આપલે છે.  

      
સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન :  

પ્રોહીબીશન સબાંધી સ્ત્રી આરોપીની પાસા અટકાયત કરતી સરદારનગર પોલીસ 

                                                     મે.પોલીસ કમમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓના હુકમ તથા અિીક 
પોલીસ કમમશ્નર શ્રી સેક્ટર – ૨ અમદાવાદ  શહરે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી ઝોન- ૪ 

અમદાવાદ શહરે તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશનરશ્રી જી. િીવીઝન અમદાવાદ શહરે નાઓએ 
દારુ- જુર્ારની પ્રવતુી નેસ્તોનાબદુ કરવા સચુના કરેલ તે અનસુિંાને સરદારનર્ર પોલીસ 
સ્ટેશન મવસ્તારમા પ્રોહીબીશન સબિંી ગનુ્હાઓ થતા અટકાવવા સીની.પો.ઇંસ. સી.આર.જાદવ 
તથા સેક.પો.ઇંસ. એમ.બી.બારિ નાઓના માર્ગદશગન હઠેળ કવવતા મનુ્ના ઉફે પકોડા હઠીંસીંહ છારા 
ઉ.વ.૫૩ રહ-ે મહાજનીયાવાસ નરોડા પાટીયા કુબેરનગર અમદાવાદ શહરે  મવરૂધ્િ પાસા 
દરખાસ્ત તૈયાર કરી મોકલી આપતા મે. પોલીસ કમમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓના પાસા 
અટકાયતી હુકમ ક્રમાકં : પીસીબી/િીટીએન/પાસા/૧૪૯૨/૨૦૧૯ તા-૨૪/૧૨/૧૯ આિારે 
સદરી આરોપીને તા.૨૪/૧૨/૧૯ ના કલાક ૨૦/૩૦ વારે્ પાસા અટકાયત કરી પાસા“ હુકમની 
બજવણી કરી ખાસ જેલ પાલારા ભજુ ખાતે પાસા તળે અટકાયતમા મોકલી આપેલ  છે.  

 

પાસા અટકાયતીન ુનામ- કમવતા મનુ્ના ઉરે્ફ પકોિા હઠીંસીંહ છારા ઉ.વ.૫૩ રહ-ે મહાજનીયાવાસ 
નરોિા પાટીયા કુબેરનર્ર અમદાવાદ શહરે  
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કામર્ીરી કરનાર કમગચારી-  (૧)  અ.લો.ર. મહશેકુમાર ર્ોરિનભાઇ બ.ન.૯૬૭  
                              (૨) અ.લો.ર. વનરાજભાઇ દેવરાજભાઇ બ.ન.૧૫૦૧ 
 

નોંધ- સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે વર્ક ૨૦૧૯ મા ૯૮ પાસા હુકમની બજવણી કરવામા આવેલ છે.   

 

                                                                                            
                       

ગનુા વનવારણ શાખા : 
 
                     અમદાવાદ શહરે મવસ્તારમા ગનુાડહત પ્રવમૃતઓ અટકાવવાના ઉદેશ્યથી 
પોલીસ કમમશ્ર્નરશ્રી આશીષ ભાડટયા નાઓએ તા.૨૪.૧૨.૧૯ ના રોજ અમદાવાદ શહરેના જુદા 
જુદા પોસ્ટે મવસ્તારમા વારંવાર મમલ્કત સબિંી/પ્રોહીબીશનની ગનુાડહત પ્રવમૃતઓ કરતા ઇસમો 
જેમા મમલ્કત સબંિી-1 Ê પ્રોહીબીશન-3 મળી કુલ્લે  4 ઇસમો મવરુધ્િ પાસા વોરંટ જારી કરી 
તેઓને પાસા હઠેળ અટક કરવા હુકમ કરી આ ઇસમોને રાજયની ભજુÊ સરુતÊ વિોદરા તથા 
રાજકોટ જેલ ખાતે કેદ રહવેા સારુ મોકલવા તજવીજ કરાવેલ છે. 
 
 

               
  


