જનસં પક અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ટલીફોન નં બર ૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.0૩/૦૯/૨૦૧૭ રિવવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર

નશાબં ધી ધારા હઠળ ઝડપાયા :-

સમાચાર યાદ નં.૧૭૭૬/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબં ધી ધારા હઠળ ૩૧ કસ કર , ૩૨ ય તઓને ઝડપી, ૨૦૧ લીટર
દશી દા , ૭ બોટલ

લીશ દા અને ૨

ુ ટર કબ

કયા હતા.

તકદાર ના પગલા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૭૭૭/૧૭

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલા હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
ુ લ ૬૭ ય તઓની અટકાયત કર હતી. તેમજ

ોહ ૯૩

ુ જબ ૪ ય તઓની અટકાયત કર હતી.

છે તરપ ડ ની ફર યાદઃસોલા હાઈકોટઃ

સમાચાર યાદ નં.૧૭૭૮/૧૭

કાશ સોહનલાલ શમા (રહ. ભાિવકનગર આ દનાથનગર ઓઢવ) એ તા.૨/૯/૧૭

નારોજ સોલા હાઈકોટ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક સોલા
મોટસ

ુ જબ

ાઇવેટ લીમીટડ

ીજ ન ક ઓટો મા સ

લોટ નં-૨૦૬ ખાતે તા.૭/૧૧/૨૦૧૬ થી તા.૧૦/૮/૨૦૧૭

ુ ધીના

સમયગાળા દર યાન આરોપી િમલન રણ ત ુ માર જોષી (રહ.િશવમ એપાટમે ટ ઇસન ુ ર) ઓટો
મા સ મોટસ

ાઇવેટ લીમીટડ કંપનીમા ર સે શન આર.ટ ઓ. એ ઝી

કંપનીમાં થી ખર દ કરલ કારના

ુ ટ વ તર ક નોકર કરતા હોઈ

ાહકો પાસેથી ચોઇસ નં બર તથા આર.ટ ઓ.ના નાણાં મેળવી ર સી ટ

નહ આપી અને મેળવેલ નાણાં આર.ટ .ઓ.મા જમાં નહ કરાવી
૩,૦૦,૦૦૦/- િવ ાસઘાત અને છે તરપીડ કર છે . આ

ાહકો તથા કંપની સાથે

ુ નાની તપાસ પો.સ.ઇ. ી

િપયા

.આર.ભાચકન

ચલાવે છે .

ુ બી જતાં

ૃ

-ુ ઃ

સમાચાર યાદ નં.૧૭૭૯/૧૭

ર વરફ ટ ઇ ટઃ રોહ ત ધમશભાઇ વાઘેલા (ઉ.વ.૧૫) (રહ. વેલ ભાઇનો
મોટરા) તા.૨/૯/૧૭ બપોરના ૧/૪૫ વા યાના
લપસી જતા પાણીમાં
નોધી આ

ુ બી જતા

ૃ

ુ વો રામાપીરની ચાલી

ુ માર કોટ ર સાબરમતી નદ માં નહાવા જતા પગ

ુ િનપજ ું હ. આ
ુ

ગે ર વર ંટ ઈ ટ પોલીસે અક માત મોત

ગેની તપાસ હ.કો. ી મોતીભાઇ તળ ભાઇ ચલાવે છે .

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