જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૦૬/૦૭/૨૦૧૬

ુધવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૨૩૮/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૨૮ કસ કર , ૧૯ ય તઓને ઝડપી ૧૯૬ લીટર
દશી દા , ૦૭ બોટલ

લીશ દા અને ૧૯ બયર ટ ન કબ

કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૨૩૯/૧૬

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

ોહ ૯૩

જ
ુ બ ુલ

જ
ુ બ ૦૪ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

અપહરણની ફર યાદઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૨૪૦/૧૬

ગોમતી રુ : ને હ ાબહન રણ ભાઇ વાઘે લા (રહ.શેઠ કોઠાવાળા વોરાની ચાલી,
ગોમતી રુ ) ને તા.૫/૭/૧૬ બપોરના ૨/૩૦ વા યાના

મ
ુ ાર આરોપી રાકશભાઇ

લતા મીનારા પાસે,
િવણભાઇ

(રહ. બીકાનગર, નરોડા) ઘર ન કથી લ ન કરવાની લાલચ આપી, લલચાવી ફોસલાવી
કરવાના ઇરાદ ભગાડ લઇ ગયો છે . આ

ુમે રા
રકમ

ગે ની ફર યાદ નેહાબહનની માતા કવીતાબહન વાઘે લાએ

ગોમતી રુ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

ન
ુ ાની તપાસ પો.ઈ. ી એ.આર.જનકા ત ચલાવે છે .

સે ટલાઇટ : હ મતભાઇ હવિસહભાઇ હઠ લા (રહ.બ ભ
ુ ાઇનાં મકાનમાં, રા વનગર, સે ટલાઇટ) એ
સે ટલાઇટ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૪/૭/૧૬ સાંજના ૫/૦૦ વા યાના
ન કથી પોતાની

ુમાર ઘર

ુ ી મીના (ઉ.વ.૧૪) ને કોઇ અ ણી ય ત અપહરણ કર લઇ ગઇ છે . આ

ન
ુ ાની

તપાસ પો.ઈ. ી એમ. .ુ મશી ચલાવે છે .
ુ

ે રણની ફર યાદ :-

રામોલ :

સમાચાર યાદ નં.૧૨૪૧/૧૬

ે તાબહન િવમલભાઇ િતવાર (ઉ.વ.૨૧)(રહ.સંતદવ સોસાયટ ,

આરોપી દવાકર િમ ા (રહ.ઓમ શાંતીનગર, વટવા) એ

ે મ સબંધ બાંધી

ચે ઇન અને રોકડ િપયા ૫૦,૦૦૦/- મે ળવી, પરત નહ આપી,
સાથે ઝઘડો તકરાર કરતાં,

ે તાબહન પાસે થી સોનાની

ે તાબહન તથા તે મનાં િપતા અને ભાઇ

ે તાબહનને મનમાં લાગી આવતાં, તા.૩/૭/૧૬ સવારનાં ૭/૦૦ વા યા પહલાં

કોઇપણ સમયે પોતાના ઘર પંખાનાં
ગેની ફર યાદ મરણ જનાર
ટશન ખાતે ન ધાવી છે. આ

મફળવાડ , રામોલ) સાથે

ુ ક માં ુ પ ો બાંધી ગળે ફાંસો ખાઈ આ મહ યા કર લીધી હતી. આ

ે તાબહનનાં ભાઇ નીતીષ િતવાર એ તા.૫/૭/૧૬ નારોજ રામોલ પોલીસ
ન
ુ ાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી પી.ડ .સોલંક ચલાવે છે .

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