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તા.૧૭/૦૨/૨૦૨૦    સોમવાર 

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામા ં

આવેલ શસંનીય/ન ધપા  કામગીર  :-  સમાચાર યાદ  ન.ં૩૨૪/૨૦૨૦ 

 
 

ુગારના આરોપીની અટકાયતની િવગત  
 

શાહ બાગ પોલીસ ટશનઃ 

ગણનાપા  ુગારનો કસ શોધી છ ઇસમોને પકડતી શાહ બાગ પોલીસ  

 
  મ.ે પોલીસ કિમ ર ી, અમદાવાદ શહર તથા સં કુત પોલીસ કિમ ર ી,સે ટર-

૨, અ’વાદ શહર તથા નાયબ પોલીસ કિમ ર ી,ઝોન-૪, અ’વાદ શહર સાહબ નાઓના 

માગદશન હઠળ મદદનીશ પોલીસ કિમ ર ી,‘એફ’ડ વીઝન, અમદાવાદ શહરતથા 

િસિન.પો.ઈ સ. ી એ.ક.પટલ સા.ની ચુના આધાર તા.૧૬/૦૨/૨૦૨૦ ના રોજ સવલ સ 

કવોડના ટાફના માણસો સાથે ોહ / ુગારની િૃ  અટકાવવા સા ું પોલીસ ટશન િવ તારમા ં

પે ોલ ગમા ં હતા તે દર યાન બાતમી હક કત મળેલ ક “અસારવા લાખા  ુ ંવર ની 

ચાલી,મોહન િસનેમા પાછળ ુ લી જ યામા ંપૈસા પાનાથી તીન પ ીનો હાર તનો ુગાર રમ ે

છે.”  હક કત આધાર રઇડ કરતા છ ઇસમો ુગારના સાધનો સાથે મળ  આવતા તેમના 

િવ ુ ધમા ંધી ુગારધારા કલમ-૧૨ જુબ કાયદસરની કાયવાહ  કર  સાર  કામગીર  કર છે. 

 

 

 

 

 

જનસપંક અધીકાર  ારા 

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , 

અમદાવાદ શહર 

ટલીફોન નબંર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કં ોલ મ ટલી.ન.ં ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 

૨૫૬૩૦૪૦૦ ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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આરોપીઓના નામ ;- 

(૧) સજંયભાઇ ચમનલાલ ભીલ ઉ.વ.૪૫ ધધંો-વેપાર રહ-મ.ન.ં૮૨/૭ કાતંીલાલ ચાલી, િસવીલ 

હો પટલ ગટે ન.ં૫ ની સામે, શાહ બાગ,અમદાવાદ શહર(૨) મ રુિસહ અ તિસહ સોલકં  

ઉ.વ.૩૦ ધધંો-નોકર  રહ-મ.ન.ંબી/૨૩ મગંલદ પ એપાટમે ટ,મે કો રોડ,સૈજ રુ બોઘા,અમદાવાદ 

શહર (૩) હર શ કાલીચરણભાઇ ઓઝા ઉ.વ.૨૮ ધધંો-નોકર  રહ-મ.ન.ં૧/૬૦ હ રાલાલ 

ભોગીલાલની ુની ચાલી, શાહ બાગ, અમદાવાદ શહર (૪) સાહ લ િવણભાઇ ધાનેક ઉ.વ.૨૮ 

ધધંો- ટક મ ુર  રહ-મ.ન.ં૩૪ કાતંીલાલની ચાલી, િસવીલ હો પટલ ગટે ન.ં૫ ની સામે, 

શાહ બાગ,અમદાવાદ શહર (૫) િવજય ગેદા  ઓડ ઉ.વ.૨૫ ધધંો-નોકર  રહ-લાખા  ુ ંવર ની 

ચાલી,મોહન િસનેમા પાછળ,અસારવા,શાહ બાગ,અમદાવાદ શહર તથા (૬) દપક ભવાનભાઇ 

ઠાકોર ઉ.વ.૨૯ ધધંો- ટક મ ુર  રહ-મ.ન.ં૮૬/૨  કાતંીલાલની ચાલી, િસવીલ હો પટલ ગેટ 

ન.ં૫ ની સામ,ે શાહ બાગ,અમદાવાદ શહર 

 

ુ ામાલ ;- 

ગઝડતી માથંી મળેલ રોકડા ુ.૧૦૩૧૦/- તથા દાવના નાણા ુ.૧૨૫૦/- ુ લ ે

ક. .૧૧૫૬૦/- તથા અલગ-અલગ કંપનીના મોબાઇલ ફોન નગં-૫ ની ક. .૩૪૬૦૦/- તથા 

ગં  પાના નગં- ૫૨ ક . ુ.૦૦/૦૦ મળ  ુ લે ુ.૪૬,૧૬૦/-  ની મ ાનો 

 

કામગીર  કરનાર અિધ./કમચાર ;- 

સવલ સ કવૉડ પો.સબ.ઇ સ.એસ.એ.દસાઇ તથા અ.મ.સ.ઇ.વસતંલાલ મગનલાલ બ.ન.ં૫૫૧૩ 

તથા અ.હ.કો. દપિસહ િશવિસહ બ.ન.ં૯૬૬૭ તથા અ.હ.કો.રોહ તિસહ રણ તિસહ બ.ન.ં૫૬૮૨ 

તથા અ.પો.કો.રા શ બાલાલ બ.ન.ં૪૯૬૭ તથા અ.પો.કો. પુ ુમાર કરશનભાઇ બ.ન.ં૪૬૧૮ 

તથા અ.પો.કો.જગદ શભાઇ મોહનભાઇ બ.ન.ં૪૯૫૩ તથા અ.પો.કો. કુશભાઇ સાકંાભાઇ 

બ.ન.ં૪૯૧૧ 
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“પાસા” અટકાયતની િવગતઃ 

સરખેજ પોલીસ ટશનઃ 
 

ોહ બીશનના ં ુ હાના ં આરોપીબહનની “પાસા” અટકાયત હઠળ 

ધરપકડ કરતી સરખેજ પોલીસ  
 

 મે.પોલીસ કિમ ર સાહબ ી અમદાવાદ શહર તથા મે.સ ં ુ ત પોલીસ કિમ ર ી સેકટર-૧ 

સાહબ તથા નાયબ પોલીસ કિમ ર ી ઝોન-૭ સાહબ તથા મદદનીશ પોલીસ કિમ ર ી,”એમ” 

ડવીઝન સાહબ નાઓની ચુના તથા માગદશન હઠળ પોલીસ ટશન િવ તારમા ં ોહ બીશનના ં

ુ હામા ંપકડાયેલ નીચે જણાવેલ ઇસમ િવ ુ મા ં ુ હાઓ એક  કર  કરાવી અ ેથી મે.પોલીસ 

કિમ ર સાહબ ી અમદાવાદ શહર નાઓને દરખા ત પાઠવી મે.પોલીસ કિમ ર ી અમદાવાદ 

શહર નાઓની કચરે ના માકં પીસીબી/ડ ટઇન/પાસા/૧૭૧/૨૦૨૦ તા.૧૨/૦૨/૨૦૨૦ થી 

સદર મહ લાબેનને “લાજપોર લ રુત” “પાસા”અટકાયતમા ં રાખવાનો ુકમ કરલ હોય થી 

સદર મહ લાબેન નાઓને આજરોજ તા-૧૬/૦૨/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૩/૦૦ વાગે ઉપરો ત 

“પાસા” ુકમની બજવણી કર  “પાસા” અટકાયતમા ંકદ રહવા સા ુ યો ય તા સાથે “લાજપોર 

લ રુત” મોકલી આપવામા ંઆવેલ છે   

 

આરોપી- 

રંજનબેન િવનોદભાઇ ઉફ િવ ભુાઇ ઉદાભાઇ નુારા ઉવ.૩૮ રહ.વાઘર વાસ,ઠાકોરવાસની બા ુમા ં

કાળકામાતા ના ંમદં રની પાસે ,બાજરાવાડ અમદાવાદ શહર  
 

  


