જનસંપક અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ટલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦,૨૫૬૩૦૩૦૦,૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૬/૬/૨૦૧૫ મંગળવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૨૩૦/૧૫

સોલા હાઇકોટ પો. ટ. :સોલા ફ ટ
લાંચ

.ુ ર.નં-૧૩૬/૧૫ ઇપીકો કલમ ૩૮૪, ૨૯૪(ખ), ૧૨૦બી, ૩૪ તથા

ત િવરોધી ધારા ૧૯૮૮ ની કલમ ૭, ૧૨, ૧૩(૧)(ડ ), ૧૩(૨)

અ તિસહ ગઢવી ઉ.વ.૫૮ ધંધો.િન ૃ

ુ
જબ
ના ફર યાદ

ી નરહરદાન

રહ. લોટ નં.૧૫૮૮/૨ સેકટર-૨સી ગાંધીનગરનાઓની ફર યાદના

કામમા ગઈ તા.૧૪/૬/૨૦૧૫ ના રોજ ફર યાદ તેમના ઘરથી તેમની િનશાન સ ી ગાડ નં.
૨૨૭૯ ની લઇને ગાંધીનગરથી ગોતા પ થર લેવા માટ આવેલ હતા તે વખતે સાડા
આરોપી િનશા શંકરભાઇ ચૌહાણ રહ-ચા કય રુ દવનંદન
ુ મં ુ સ ગ રાજ ત
ુ રહ-વા જ સૌરાબ
િત

૧૮ બીબી

ણેક વાગે અડાલજ પાસે

લેટઘાટલોડ યા અમદાવાદ શહર તેમજ આરોપી

ુ અમદાવાદ શહર નાઓએ ફર યાદ પાસેથી
કંપાઉ ડ નારણ રા

બળજબર થી પૈસા કઢાવવાના ઇરાદ કાવત કર પેસે જરના પમાં ફર ની ગાડ માં બેસી જઇ ફર ને ભાગવત
મં દર દશન કરવા જવા ુ કહ ફર ની ગાડ

યાં લઇ જઇ અગાઉથી કાવતરા

ુ
જબ
હાજર તેમના મળતીયા

આરોપી ખેમગર ભીખાગર ગો વામી રહ- ડ /૬૩ હાઇકોટ બં લોઝ વસંતનગર ટાઉનશીપ ગોતા અમદાવાદ
શહર

ુ
ળગા
મ- ુ વાણા તા. દયોદર

.બનાસકાઠા તથા આરોપી ભરતભાઇ હમાભાઇ ચૌધર રહ-ડ /૩૬

સોસાયટ જનતાનગર ચાંદખેડા અમદાવાદ શહર તેમજ આરોપી

તે

જની

રમણભાઈ પરમાર રહ-૨૬૬/૩૧૮૨

એમ. .વસાહત ગોતા હાઉિસગ ગોતા અમદાવાદ શહર નાઓએ ભેગા મળ ફર યાદ છોકર ઓ સાથે ખરાબ
ૃ ય કરવા આવેલ છે તેમ કહ ગાળો આપી ફર યાદ ને ડરાવી ધમકાવી ફર યાદ પાસેથી બળજબર થી લાંચ
પેટ રોકડા

.૧,૪૦,૦૦૦/ તેમજ

ઉપરો ત નંબરથી આ

.૩,૬૦,૦૦૦/ નો ચેક લખાવી લીધેલ હોય અ ેના પોલીસ

ુ
નો
દાખલ થયેલ છે આ

ટશનમા

ુ
નાની
તપાસના કામે ઉપરો ત પાચેય આરોપીઓને

મદદનીશ પો.કિમ ી “ક” િવભાગ અમદાવાદ શહરનાઓએ પકડ અટક કરવાની તજવીજ કરલ છે .

આપ

સાહબને િવદ ત થાય. તા.૧૬/૬/૨૦૧૫

(ઇ.ચા.)નાયબ પોલીસ કિમશનર,
કં ોલ મ, અ’વાદ શહર.
પોલીસ કિમશનર વતી.
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