જનસંપક અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ટલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલીફોન નંબર ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા..૧૯/૯/૨૦૧૫ શિનવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૮૯૩/૧૫

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૩૩ કસ કર અને ૨૫ ય તઓને ઝડપી ૭૨૬ લીટર
દશી દા , ૫ બોટલ ઇ લીશ દા અને ૧૦ બયર ટ ન કબ
કર ૩૬ ય તઓને ઝડપી રોકડ િપયા ૭,૬૬,૩૫૫/-

કયા હતા. તેમજ

ુ ગારનાં સાધનો કબ

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

ુ ગારધારા હઠળ ૭ કસ

કયા હતા.

સમાચાર યાદ નં.૧૮૯૪/૧૫

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલાં હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
૧૨૫ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ .૯૩

ુલ

ુ
જબ
૧૧ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

અપહરણઃરખીયાલઃ

ુ
જબ

સમાચાર યાદ નં.૧૮૯૫/૧૫
દ પીકાબહન

ુ
મન ખભાઈ

(ઉ.વ.૧૭)(રહ.નહ નગરના છાપરાં એ.એમ.ટ .એસ.ડપો સામે

સીટ એમ રોડ અમરાઈવાડ ) ને ઘર ન કમાં રહતો આરોપી સ ી ભરતભાઈ સોલંક તા.૧૬/૯/૧૫
બપોરના ૧/૪૫ વા યાના
લલચાવી ફોસલાવી

ુ
માર
રખીયાલ ગવનમે ટ

કોલોની ન કથી લ ન કરવાની લાલચ આપી

રકમ કરવાના ઈરાદ ભગાડ લઈ ગયો છે . આ

ગેની ફર યાદ દ પીકાબહનના

ુ
િપતા મન ખભાઈએ
તા.૧૮/૯/૧૫ નારોજ રખીયાલ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ુ
નાની
તપાસ

પો.સ.ઈ. ી એ બી દવધા ચલાવે છે .
આ મહ યા :મેઘાણીનગરઃ રં જનબહન

સમાચાર યાદ નં.૧૮૯૬/૧૫
ુ
લાબ

ઠાકોર (ઉ.વ.૨૭)(રહ. ુ બેરનગર બંગલા એર યા જોગે ર નગર

રબાર વાસ મેઘાણીનગર) એ લ ન બાબતે મનમાં લાગી આવતા તા.૧૭/૯/૧૫ રાતના ૧૧/૦૦ થી
તા.૧૮/૯/૧૫ કલાક ૪/૦૦

ુ
ધીના
સમયગાળા દર યાન પોતાના ઘર લોખંડની

બાંધી ગળે ફાંસો ખાઈ આ મહ યા કર હતી. આ

ગલ સાથે

ુપ ો

ગે મેઘાણીનગર પોલીસે અક માત મોત ન ધી આ

ગેની તપાસ મ.સ.ઈ. ી સાગરભાઈ હર ભાઈ ચલાવે છે .

નાયબ પોલીસ કિમશનર,
કં ોલ મ, અ’વાદ શહર.
પોલીસ કિમશનર વતી.
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