જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૩/૦૫/૨૦૧૬ સોમવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૯૫૩/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૩૧ કસ કર , ૧૩ ય તઓને ઝડપી, ૧૦૦ લીટર
દશી દા

કબ

૩૪૨૦/- અને

કય હતો. તેમજ
ુ ગારનાં સાધનો કબ

ુ ગારધારા હઠળ ૧ કસ કર ૬ ય તઓને ઝડપી, રોકડ
કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૯૫૪/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલાં હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
૧૦૧

િપયા

ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

જ
ુ બ ૬

જ
ુ બ ુલ

ય તઓની અને પાસા હઠળ ૧

ય તની અટકાયત કર હતી.
સોનાની કં ઠ ખેચી તોડ લઈ ગયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૯૫૫/૧૬

સાબરમતી : કમળાબહન

.એસ.ટ . રોડ,

બાલાલ પટલ (રહ, તી પતી સોસાયટ ,

સાબરમતી) તા.૨૨/૫/૧૬ ના કલાક ૧૧/૦૦ વા યાના

ુ રાણીપ,

મ
ુ ાર ઘર ન કથી પોતાના પિત સાથે

એ ટ વા ઉપર પાછળ બેસી પસાર થઈ ર ા હતા યાર એક મોટર સાયકલ ઉપર આવેલ બે

ુ ષ

કમળાબહનના ગળામાંથી સોનાની કં ઠ કમત િપયા ૩૦,૦૦૦/- ખચી તોડ લઈ નાસી ગયા હતા. આ
ગેની ફર યાદ કમળાબહન પટલે સાબરમતી પોલીસ

ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ુનાની તપાસ

પો.સ.ઈ. ી ક.એમ.છાસીયા ચલાવે છે .
આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૯૫૬/૧૬

ચાંદખે ડાઃ રાધાબહન રિવલાલારામ વમા (ઉ.વ.૨૪)(રહ.લ મીનગર, નસર , મોટરા ચાંદખેડ ા) ના બાળકો
મ તી-તોફાન કરતા હોઈ રાધાબહન બાળકોને મારતા હોઈ રાધાબહનની બહને બાળકોને કમ માર છે તેમ
કહતા મનમાં લાગી આવતાં, તા.૨૨/૫/૧૬ નાં કલાક ૧૦/૩૦ વા યાના
પાઇપ સાથે ુ પ ો બાંધી ગળે ફાંસો ખાઇ આ મહ યા કર હતી. આ
નોધી, આ

મ
ુ ાર પોતાના ઘર છતની

ગે ચાંદખેડા પોલીસે અક માત મોત

ગેની તપાસ મ.પો.કિમ. ી “એલ” ડ વીઝન નાઓ ચલાવે છે .

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