જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૧૪/૦૩/૨૦૧૭ મંગળવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગાર ધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૨૬/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૧૨૦ કસ કર , ૧૦૮ ય તઓને ઝડપી, ૧૬૫૯
લીટર દશી દા , ૪૧ બોટલ

લીશ દા , ૨૪ બીયર ટ ન, ૨

૧૮.૨૫૧ કલો/ ામ ગાંજો કબ
રોકડ િપયા ૫૨,૦૪૦/- અને

કય હતો. તેમજ
ુ ગારના સાધનો કબ

ુ ટર અને એન.ડ .પી.એસ.ધારા

જ
ુ બ

ુ ગારધારા હઠળ ૦૮ કસ કર ૬૦ ય તઓને ઝડપી
કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૨૭/૧૭

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

જ
ુ બ

ુલ

૧૦૨ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૦૧ ય તની અટકાયત કર હતી.

અપ ૃ

ુ :-

સમાચાર યાદ નં.૫૨૮/૧૭

દાણીલીમડા : મોહમદ અવેશ મોહમદ અ મ રં ગરજ (ઉ.વ.૦૧)(રહ,
તા.૧૨/૩/૧૭ રાતનાં ૯/૦૦ વા યાનાં

ુ ફસલનગર, દાણીલીમડા) એ

મ
ુ ાર પોતાના ઘર રમતાં રમતાં કરોસીન પી લેતાં, શર ર

અસર થતાં સારવાર અથ તેને વા.સા.હો પીટલમાં દાખલ કય

હતો.

તા.૧૩/૩/૧૭ નાં કલાક ૦૦/૧૫ વાગે ફરજ પરનાં ડૉ. ીએ મોહમદ અવેશને
ગે દાણીલીમડા પોલીસે અક માતમોત ન ધી, આ

યાં સારવાર દર યાન
ત
ૃ

હર કય હતો. આ

ગેની તપાસ હ.કો. ી કાંતીભાઇ

ુ ભાઇ ચલાવે છે

આ મહ યાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૨૯/૧૭

રવરફ ટ (ઇ ટ) : આકાશ ગોિવદભાઇ પટણી (ઉ.વ.૧૪)(રહ,લાલીબેનના છાપરા રાય રુ મીલ પાસે
સરસ રુ ) એ કોઇ અગ ય કારણસર તા.૧૩/૩/૧૭ બપોરનાં ૩/૩૦ વા યા પહલા કોઇપણ સમયે
ુ ધે ર

ીજની નીચે સાબરમતી નદ માં

પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ુ બી જઇ આ મહ યા કર હતી. આ

ગે રવર ટ (ઇ ટ)

ગેની તપાસ પો.સ.ઈ. ી એન.પી.રાઠોડ ચલાવે છે .

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