જનસંપક અધીકાર

ારા

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

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૪/૧૨/૨૦૧૬ શિનવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૩૭૦/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૨૯ કસ કર , ૫૯ ય તઓને ઝડપી, ૧૪૮ લીટર
દશી દા , ૨૨૧ બોટલ ઇ લીશ દા , ૭૨૦ વૉટર ઇ લીશ દા

અને ૦૧ કાર કબ

કર હતી. તેમજ

ુ ગાર ધારા હઠળ ૦૨ કસ કર ૧૨ ય તઓને ઝડપી, રોકડ િપયા ૩,૩૭૮/- અને
કબ

ુ ગારના સાધનો

કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૨૩૭૧/૧૬

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

ોહ ૯૩

જ
ુ બ ુલ

જ
ુ બ ૦૬ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૧૦

ય તઓની અટકાયત કર હતી.

ઘરફોડઃરામોલઃ રિવ

સમાચાર યાદ નં.૨૩૭૨/૧૬
ુ માર

દયનારાયણ િસહા (રહ.ગો ુ લનગર

નારોજ રામોલ પોલીસ

ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક તા.૫/૧૨/૧૬ રાતના ૮/૦૦ થી

તા.૨૩/૧૨/૧૬ સવારના ૯/૦૦ વા યા
ન ુ ચો તોડ અ ણી ય ત ઘરમાં
િપયા ૧૫,૦૦૦/- મળ

રુ લીયારોડ, વ ાલ) એ તા.૨૩/૧૨/૧૬

ુલ

ધ
ુ ીના સમયગાળા દર યાન પોતાના મકાનના દરવા નો

વેશ કર સોના-ચાંદ ના દાગીના, સોના-ચાંદ ની વ

ઓ
ુ અને રોકડ

િપયા ૩૨,૫૦૦/- મતાની ચોર કર લઇ ગઈ છે . આ

ન
ુ ાની તપાસ

પો.સ.ઈ. ી પી.ડ .સોલંક ચલાવે છે.

આ મહ યા :ગોમતી ુર :

સમાચાર યાદ નં.૨૩૭૩/૧૬
નક બેન વા/ઓ રામવીર

પિત (ઉ.વ.૩૫)(રહ,પઠાણની ચાલી,ગોમતી ર
ુ ) એ કોઈ

અગ ય કારણોસર તા.૨૩/૧૨/૧૬ સાંજના ૫/૩૦ વા યા પહલાં કોઇપણ સમયે પોતાના ઘર ગળે ફ ાંસો
ખાઇ આ મહ યા કર હતી. આ

ગે ગોમતી રુ પોલીસે અક માત મોત નોધી આ

ગેની તપાસ

પો.સ.ઇ. ી એ.એ.રાઠવા ચલાવે છે.

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