જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૬

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૨૦૭/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૩૫ કસ કર , ૨૮ ય તઓને ઝડપી ૮૬ લીટર દશી
દા , ૦૪ બોટલ

લીશ દા , ૦૧

ુ ટર અને ૦૧ કાર કબ

કર હતી.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૨૦૮/૧૬

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

ોહ ૯૩

જ
ુ બ ુલ

જ
ુ બ ૩૮ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૦૨

ય તઓની અટકાયત કર હતી.
િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ :-

સમાચાર યાદ નં.૧૨૦૯/૧૬

વટવાઃ નીમીષાબહન મનીષભાઇ શાહ (રહ.હર ૃ ણપાક સોસાયટ , વટવા) એ તા.૩૦/૬/૧૬ નારોજ
વટવા પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૧૫/૧૨/૧૩ થી તા.૧૫/૩/૧૬

સમયગાળા દર યાન આરોપી (૧) દ ાબહન

કુ શભાઇ મકવાણા (રહ.હર ૃ ણપાક સોસાયટ , વટવા)

(૨) જ ભ
ુ ાઇ એસ.મકવાણા (રહ.વણકરવાસ, વટવા ગામ) (૩) કરણિસહ
વટવા) ભેગામળ નીમીષાબહન પાસેથી
મેળવી લઇ,

ો બંધ કર દઇ, કોઇ

ધ
ુ ીના

.રાઠોડ (રહ.િવઝોલ ગામ,

ો અને બાઇકનાં ડાઉન પેમે ટનાં

ુલ

િપયા ૫૯,૦૦૦/-

િપયા પરત નહ કર , નીમીષાબહન તથા અ ય સ યો સાથે

િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ કર છે . આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઈ. ી એસ.એ.ગોહ લ ચલાવે છે .

આ મહ યા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૨૧૦/૧૬

મે ઘાણીનગર : સોનલબહન વા\ઓ

તે ભાઇ ખેર નાર (ઉ.વ.૨૮) (રહ.મોહનલાલ વક લની ચાલી, ઘી

વાળ ચાલી ન ક, ચમન ર
ુ ા) એ કોઇ અગ ય કારણસર તા.૩૦/૬/૧૬ ના કલાક ૮/૫૦ વા યા પહલા
કોઇપણ સમયે પોતાના સાસર માં ઘર લોખંડની
લીધી છે . આ

ગલ સાથે સાડ બાંધી ગળે ફ ાંસો ખાઇ આ મહ યા કર

ગે મેઘાણીનગર પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ મ.સ.ઈ. ી દલીપિસહ

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