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પ્રેસનોટ
ુ -સરુ ત
દે શી દારૂની ખેપ મારતી મહીલા બટુ લેગરોને પકડી પાસા અટકાયત હેઠળ રાજકોટ -ભજ
જેલ ખાતે મોકલી આપતી ઇસનપરુ પોલીસ
મે.પોલીસ કમમશ્ર્નર સાહેબ શ્રી અમદાવાદ શહેર તથા મે.અમિક પોલીસ કમમશ્ર્નર શ્રી સેકટર-૨
સાહેબ તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્ર્નર શ્રી ઝોન-૬ સાહેબ તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્ર્નર શ્રી “જે” મવભાગ સાહેબ નાઓ
તરફથી વધુમાાં વધુ પાસા અટકાયતી પગલા લેવાની સુચના આપતા જે સુચના આિારે “જાહેર સલામતી અને વ્યવસ્થા”
મવરૂધ્િના ક્રુત્યો અટકાવવા સારૂ અસરકારક પગલા લેવા કરે લ હક
ાં ાને સીનીયર પોલીસ ઇન્સસ્પેક્ટર શ્રી
ુ મ અનુસિ
જે.એમ.સોલાંકી ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશનનાઓએ નીચે જણાવેલ નામ વાળા આરોપી “જાહેર વ્યવસ્થા” મવરૂધ્િના ક્રુત્યો
કરતો હોય તેના મવરૂધ્િમાાં પુરાવા એકત્ર કરી પાસા દરખાસ્ત તૈયાર કરી મે.પોલીસ કમમશ્ર્નરશ્રી અમદાવાદ
શહેરનાઓની સમક્ષ સાદર કરતા તેઓ સાહેબે પાસા હુકમ (૧) ક્રમાંક નં- પીસીબી/ડીટીએન/ પાસા/૧૦૩૭/૨૦૧૯ તાુ ાઇ રયજીભાઇ જાતે તળપદા ઉ.વ. ૩૦ ધંધો-ખેત મજુરી
૦૯/૦૯/૨૦૧૯ થી પાસા અટકાયતી મંજુલાબેન વા/ઓ ભાનભ
ુ ાલ મહાદે વન ુ ફળીય ુ તા. નડીયાદ જી.ખેડા નાઓને મધ્ય્થ જેલ ભજ
ુ તથા (૨) પાસા હુકમ નંબર
રહે ગામ ગત
પીસીબી/ડીટીએન/પાસા/૧૦૩૮/૨૦૧૯ તા:૦૯/૦૯/૨૦૧૯ થી પાસા અટકાયતી પીંકીબેન વા/ઓ ભરતભાઇ મોહનભાઇ
ુ ાલ મહાદે વન ુ ફળીય ુ તા.નડીયાદ જી. ખેડા નાઓને રાજકોટ
જાતે તળપદા ઉ.વ ૨૫ ધંધો-ખેત મજુરી રહે ગામ ગત
જેલ ખાતે તેમજ (૩) પાસા હુકમ નંબર પીસીબી/ડીટીએન/પાસા/૧૦૩૯/૨૦૧૯ તા:૦૯/૦૯/૨૦૧૯ થી પાસા અટકાયતી
ુ ાઇ જશભાઇ જાતે તળપદા ઉ.વ ૩૩ ધંધો-ખેત મજુરી રહે ગામ ગત
ુ ાલ મહાદે વન ુ ફળીય ુ તા.
શારદાબેન વા/ઓ કનભ
નડીયાદ જી.ખેડા નાઓને સરુ ત જેલ ખાતે પાસા અટકાયતમાાં રહેવાનો હક
ુ મ કરતા અમો પોલીસ ઇન્સસ્પેક્ટર
જેÊºએમ.સોલાંકી ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન નાઓએ સદરી ત્રણેય પાસા અટકાયતીને પકડવા સુચના કરતા સવેલન્સસ
સ્ક્વોડના પો.સ.ઇ.શ્રી વી.એન.ભરવાડ તથા સવેલન્સસ સ્ક્વોડના અપોકો નારણભાઇ કરસનભાઇ નાઓની બાતમી હકીકત
આિારે મહહલા લોકરક્ષક પુજાબેન પ્રમોદભાઇ તથા મહહલા લોકરક્ષક અનીતાબેન બચુભાઇ નાઓ સાથે રાખી ત્રણેય
મહીલા બુટલેગરોને પકડી પાડતા સદરી ત્રણેય મહહલા બુટલેગરોને આજ રોજ તા-૧૦/૦૯/૨૦૧૯ ના રોજ પકડી
હક
ુ મની બજવણી કરી જરૂરી જાપ્તા સાથે પાસા અટકાયતમાાં રહેવામાાં સારૂ અલગ અલગ જેલમાાં મોકલી આપેલ છે .
તા-૧૦/૦૯/૨૦૧૯

(જે.એમ.સોલાંકી)
સીનીયર પોલીસ ઇન્સસપેક્ટર
ઇસનપુર પોલીસ સ્ટે શન
અમદાવાદ શહેર

