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 તા.૦૩/૦૩/૨૦૨૦  મગંળવાર 
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામા ં
આવેલ પ્રશસંનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-   સમાચાર યાદી ન.ં૪૩૯/૨૦૨૦ 
ઇસનપરુ પોલીસ સ્ટેશન 

 

ઘણા સમયથી ભાગતા ફરતા ખાધા ખોરાકીના જપ્તી વોરંટવાળા ઇસમને પકડી 
કોટટમા રજુ કરી ૨૩૦ દદવસની સજા કરાવી ભોગ બનનારને ન્યાય અપાવતી 

ઇસનપરુ પોલીસ  
 

   

    મે.એડી.ચીફ.મેટ્રો.મેજી.સા કોર્ટ ન-ં૦૧ ઘીકારં્ા અમદાવાદ શહરેનાઓ તરફથી 
આશશફ નજીરભાઇ અજમરેી રહ,ેમસુામીયાની ચાલી રસલુાબાદ શાહઆલમ અમદાવાદ શહરેન ુખાધા 
ખોરાકીના રૂશિયા ૧,૬૭,૦૦૦/-ચઢી ગયેલ હોય અને આરોિી નામદાર કોર્ટમા હાજર રહતેા નહોય 
અને ખાધા ખોરાકી િણ ભરતા ન હોય સદરીન ુજપ્તી વોરંર્ આવેલ હોય જે વોરંર્ આધારે સદરી 
ઇસમની તિાસ કરી િકડી નામદાર કોર્ટમા રજુ કરવા સીનીયર િોલીસ ઇન્સિેકર્ર શ્રી 
જે.એમ.સોલકંી સાહબેે સયુટનગર િો.ચોકી ઇન્ચાર્જ શ્રીને સચુના આિતા જે જપ્તી વોરંર્ આધારે 
સયુટનગર ચોકી એ.એસ.આઇ રફીકઅહમેદ ઉસ્માનગની તથા અ.િો.કો ઇમરાનખાન ઇસ્લામખાન 
તથા અ.હ.ેકો કનકશસહ તથા અ.િો.કો રણજીતભાઇનાઓએ આરોિીની તિાસ કરી મળી આવતા 
આજરોજ તા ૦૩/૦૩/૨૦૨૦ ના રોજ મે.એડી.ચીફ.મેટ્રો.મેજી.સા કોર્ટ ન-ં૦૧ ઘીકારં્ા ખાતે રજુ 
કરતા સદરી ઇસમને નામદાર કોરે્ ૨૩૦ દદવસની સજા કરી જેલ વોરંર્ ભરી આિતા સદરીને 
સાબરમતી જેલમા મોકલી આિી પ્રસશંનીય કામગીરી કરેલ છે. 

  

 

જનસપંકટ અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કમમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોન નબંર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કંટ્રોલરૂમ ટેલી.ન.ં ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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શરીર સબધંી ગનુાઓમા પકડાયેલ એક આરોપીની પાસામા અટકાયત 
કરી લાજપોર સરુત જેલમા મોકલી આપતી ઇસનપરુ પોલીસ 

                        મે.િોલીસ કશમશ્નર સાહબેશ્રી અમદાવાદ શહરે તથા મે.સયકુ્ત િોલીસ 
કશમશ્નર શ્રી સેક્ર્ર-૨ સાહબે તથા મે.નાયબ િોલીસ કશમશ્નર શ્રી ઝોન-૬ સાહબે તથા મે.મદદનીશ 
િોલીસ કશમશ્નર શ્રી “જે”ડીવીઝન સાહબેનાઓ તરફથી વધમુા વધ ુ િાસાના અર્કાયતી િગલા 
લેવાની સચુના મળતી હોય જે સચુના આધારે સીનીયર િોલીસ ઇન્સિેક્ર્ર શ્રી જે.એમ.સોલકંી 
ઇસનપરુ િોલીસ સ્રે્શનનાઓએ અગાઉ શરીર સબધંી ગનુાઓમા િકડાયેલા  આરોિીન ુિાસાન ુ
પ્રિોઝલ તૈયાર કરી િાસાનો હુકમ કરાવી સવેલન્સ સ્કોડ િો.સબ.ઇન્સ કે.એમ.ચાવડા તથા 
સવેલન્સ સ્કોડના માણસો તથા િી.આઇ િસટનલના માણસોએ આરોિીને શોધી કાઢી િકડી િાડી 
આરોિી રીયાન સ/ઓ જાકીરહુસેન હુસેનભાઇ િલર્ની ઉ.વ ૨૨ રહ,ેમદદના મસ્જીદની બાજુમા 
િાનવાળી ચાલી ચડંોળા તળાવ ઇસનપરુ અમદાવાદ શહરેનાને સા હુકમ ન ં
િી.સી.બી/ડી.ર્ી.એન/િાસા/૨૩૨/૨૦૨૦ તા.૦૨/૦૩/૨૦૨૦ થી લાજિોર સરુત જેલ ખાતે 
મોકલી આિવા તજવીજ કરવામા આવેલ છે 
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ગનુા મનવારણ શાખા  
                           અમદાવાદ શહરે શવસ્તારમા ગનુાદહત પ્રવશૃતઓ અર્કાવવાના ઉદેશ્યથી મે.િોલીસ કશમશ્ર્નર 
શ્રી આશીષ ભાદર્યાનાઓએ તા.૨.૦૩.૨૦૨૦ નારોજ અમદાવાદ શહરેના જુદા-જુદા િોસ્રે્ શવસ્તારમા ંશરીર સબધંીÊ 
પ્રોહીબીશન   સબધંી ગનુાદહત પ્રવશૃતઓ કરતા ઇસમો શવરુધ્ધ નીચે મજુબની શવગતે િાસા હુકમ કરવામા ંઆવેલ  છે. 
• અમદાવાદ શહરેના અમરાઈવાડી િોલીસ સ્રે્શન શવસ્તારમા છોકરીની છેડતી કરી ફરીયાદી તથા સાહદેની સાથે 

બબભત્સ ગાળો બોલી ગડદાિાટુનો માર મારી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આિનાર તથા ફરીયાદીની દુકાને 

આવી િૈસા આપ્યા વગર િાન મસાલા લેવા જતા ફરીયાદીએ િૈસા માગંતા ફરીયાદીને બબભત્સ ગાળો બોલી 

ઝિાઝિી કરી ગલ્લામા િડેલ રુશિયા ૫૦૦૦/ બળજબરી પવુકટ લઈ જનાર માથાભારે અને ઝનનુી સ્વભાવ 

ધરાવનાર ઈસમ નામે  (૧) મનોજ ઉફે મનીયો નટવરભાઈ વાધેલા રહવેાસી- મસંરુીની ચાલી મવભાગ-૧ 

ગલુાબનગર અમરાઈવાડી અમદાવાદ શહરે શવરુધ્ધ િાસા વોરંર્ જારી કરી સરુત જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ 

કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

મનોજ ઉફે મનીયો નટવરભાઈ વાધેલા રહવેાસી- મસંરુીની ચાલી મવભાગ-૧ 
ગલુાબનગર અમરાઈવાડી અમદાવાદ શહરે  

• અમદાવાદ શહરેના અમરાઈવાડી િોલીસ સ્રે્શન શવસ્તારમા િોતાના સાગદરતો સાથે મળી ફરીયાદીની બધં દુકાનની 

છત ના શસમેંર્ના િતરા તોડી દુકાનમા પ્રવેશી કિડા તથા નાણા શવગેરેની ચોરી કરી લઈ જનાર તથા ફરીયાદીની 

દુકાને આવી િૈસા આપ્યા વગર િાન મસાલા લેવા જતા ફરીયાદીએ િૈસા માગંતા ફરીયાદીને બબભત્સ ગાળો બોલી 

ઝિાઝિી કરી ગલ્લામા િડેલ રુશિયા ૫૦૦૦/ બળજબરી પવુકટ લઈ જનાર માથાભારે અને ઝનનુી સ્વભાવ 

ધરાવનાર ઈસમ નામે હષટદ ઉફે ચેિો કાળુભાઈ મારુ રહવેાસી- ગલુાબનગર બજરંગના છાિરા અમરાઈવાડી 

અમદાવાદ શવરુધ્ધ િાસા વોરંર્ જારી કરી વડોદરા જેલ ખાતે મોકલવાની તજવીજ કરવામા ંઆવેલ છે. 
 

 

હષટદ ઉફે ચેિો કાળુભાઈ મારુ રહવેાસી- ગલુાબનગર બજરંગના છાિરા અમરાઈવાડી 
અમદાવાદ 

➢  આ ઉિરાતં શરીર સબધંી પ્રોહીબીશન સબધંી ગનુાઓની પ્રવશૃત સાથે સકંળાયેલ અન્ય ૨ ઇસમ મળી કુલ્લે ૪ 
ઇસમો મવરુધ્ધ પાસા હુકમ કરી તેઓને ભજુ તથા રાજકોર્ તથા વડોદરા જેલ ખાતે મોકલવા તજવીજ કરવામા ં
આવેલ છે.   

  

 


