જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટેલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૦૭/૦૨/૨૦૧૯ ગરૂુ વાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ તરફથી ર્રવાિાં
આવેલ પ્રશંસનીય/નોંધપાત્ર ર્ાિગીરી :-

સિાચાર યાદી નં.૨૪૩/૧૯

“ખોટી ર્ં પનીઓ ઉભી ર્રી તે ર્ં પનીિાં રોર્ાણ ર્રવા સારૂ લોભાિણી વાતો ર્રી ભોગ
બનનારને મવશ્વાસિાં લઈ ભોગ બનનાર પાસેથી ર્રોડો રૂમપયા િેળવી લઈ પરત નહહ
ુ ો
આપી ભોગ બનનાર સાથે મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી ર્રતા આરોપીઓ મવરૂધ્ધિાં ગન
દાખલ ર્રતી અિદાવાદ શહેર ક્રાઈિ બ્રાન્ચ
અમદાવાદ શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ ખાતે અરજદાર શ્રી કલ્પેશભાઈ નટવરલાલ
અખાણીનાઓએ પોતાની લેખીત રજુઆત કરતી અરજી કરે લ કે આ કામના આરોપીઓ (૧)
ૃ ભાઈ અગોલા તથા (૩) અમત
ૃ ભાઈ આશારામભાઈ
ચચરાગ અશોકભાઈ પટે લ (૨) પ્રિયંક અમત
અગોલા નાઓએ ભેગા મળી અરજદાર પાસે તેમજ અરજદાર પ્રસવાય ઘણા અન્ય માણસો પાસે
જઈ પોતે કારલીંક િાઈવેટ લીમીટે ડ અને ધનલક્ષ્મી ઓટો બાઈકસ નામની કંપની ધરાવે છે , જે
પોતાની કારલીંક િાઈવેટ લીમીટે ડ અને ધનલક્ષ્મી ઓટો બાઈકસ કે જે ચોલામંડલમની પ્રસસ્ટર
કન્સલ્ટ ફમમ છે , અને તેમા હોન્ડા એક્ટીવા તથા હ્યુન્ડાઈની ક્રીએટા ગાડીના બુકીંગ માટે મોટા
પાયે રોકાણ કરો તો તેમા સારો નફો મળશે તેમ કહી લોકોને ભરોસા અને પ્રવશ્વાસમાં લઈ િથમ
થોડા રૂપ્રપયા ભરાવી નફા સાથે પરત ચુકવી આપી ભરોસો મજબુત કરે લ અને ત્યાર બાદ કરોડોમાં
રકમ એકઠી કરી લઈ કોઈને પૈસા પરત આપેલ ન હોય પ્રવગેરે મુજબની રજુઆત આધારે
િાથમીક તપાસ કરતા આ કામે ફરીયાદી પાસેથી રૂપ્રપયા પંદર કરોડ જેટલી માતબર રકમ
પડાવી લીધેલ હોય અને ફરીયાદી શ્રી સાથે ગુન્હાહહત કાવતરૂ રચેલ હોવાનુ જણાઈ આવતા
ફરીયાદી શ્રીની

કાયદે સરની ફરીયાદ નોંધી આ કામના આરોપીઓ (૧) ચચરાગ અશોકભાઈ

ૃ ભાઈ અગોલા તથા (૩) અમત
ૃ ભાઈ આશારામભાઈ અગોલાનાઓ
પટેલ (૨) પ્રિયંક અમત
પ્રવરૂધ્ધમાં અત્રેની ક્રાઈમ બ્રાન્ચ ખાતે ગુન્હો નોંધી તપાસ ચાલુ કરે લ છે , જે ગુનાની આગળની
તપાસ પો.સ.ઈ. શ્રી બી.એન.સોનવણેનાઓ ચલાવી રહેલ છે ,

1

2

સોલા હાઈર્ોટક પોલીસ સ્ટેશનઃ
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નાયબ પોલીસ કપ્રમશનર,
કંટ્રોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કપ્રમશનર વતી.
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