
 

 

 
 

 

 

 
 

[[[[[[[[[[[] 

સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન 

અમદાવાદ શહેર 

     

 

પ્રેસનોટ 

ગેર કાયદેસર ચાલતા કોલ સેન્ટરમાાં કુલ-૦૫ ઇસમોને પકડી પાડતી સરખેજ પોલીસ 

 

                             મે.પોલીસ કમમશ્નર સાહબેશ્રી અમદાવાદ શહરે તથા મે.સયંકુ્ત પોલીસ કમમશ્નર 
શ્રી સેકટર-૧ સાહબે તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-૭ સાહબે તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર 
શ્રી,”એમ” ડિવીઝન સાહબેનાઓની સચુના તથા માર્ગદશગન તથા સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનના ં પોલીસ 
ઇન્સપેક્ટરશ્રી બી.બી.ર્ોયલ સાહબે નાઓના ંસીધા માર્ગદશગન હઠેળ સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા ં
સવેલન્સ સ્કોિગના ં પો.સબ.ઇન્સ.િી.િી.ચિુાસમા સા.તથા પો.સબ.ઇન્સ.વી.િી.િોિીયા સા.તથા 
અ.હિે.કોન્સ.અજીતમસિંહ પ્રભાતમસિંહ બ.ન-ં૪૧૨૮ તથા અ.લોકરક્ષક મયરુધ્વજમસિંહ ભર્ીરથમસિંહ બ.ન-ં૧૧૪૮ 
તથા અ.પો.કોન્સ.હરેશભાઇ લક્ષ્મણભાઇ બ.ન.ં૫૨૦૬ તથા અ.પો.કો જયરાજમસિંહ મહીપતમસિંહ બ.ન-ં૮૮૧૫ 
તથા અ.પો.કો.દશરથમસિંહ કરશનભાઇ બ.ન-ં૧૩૧૭૫ તથા ધમેન્રમસિંહ નારણભાઇ બ.ન.ં૩૧૮૦ તથા 
અ.લોકરક્ષક કુલદીપમસિંહ રાજેન્રમસિંહ બ.ન-ં૨૬૩ તથા બીજા સ્ટાફના માણસો સાથે પોલીસ સ્ટેશન મવસ્તારમા ં
પેટ્રોલીંર્મા ંહતા આ વખત ેપો.સબ.ઇન્સ.વી.ડી.ડોડીયા સા.નાઓને ખાનગી બાતમી હકકકત મળેલ 
કે “મકરબા કટારીયા બબલ્િીંર્ની બાજુમા ંઆવેલ મસધ્ધીમવનાયક કોમશીયલ ટાવરમા ં“સી” બ્લોકના ચોથા 
માળે આવલે ઓફીસ ન-ં૪૦૧ મા ંકેટલાક ઇસમો ભેર્ા મળી ર્ેરકાયદેસર કોલ સેન્ટર ચલાવીને અમેરીકન 
નાર્રીકો પાસે લોન આપવાના બહાના હઠેળ બર્ફટ વાઉચર મેળવીને છેતરપીંિી કરતા હોય જે બાતમી 
આધારે બાતમી વાળી જગ્યાએ હડકકત સાચી જણાતા સદર જગ્યાએ રેઇિ કરી કુલ-૦૫ ઇસમોને પકિી 
પાિી સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગ.ુર.ન.ં૧૭૮/૨૦૧૯ ધી ઇ.પી.કો.કલમ ૪૦૬,૪૧૯,૪૨૦,૧૨૦(બી) તથા 
આઇ.ટી.એક્ટ કલમ ૬૬(િી),૬૬(સી) મજુબ ગનુો દાખલ કરી નીચ ે મજુબના આરોપીઓને 
તા.૦૩/૧૨/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૫/૩૫ વાર્ે પકિી અટક કરી નીચે મજુબનો મદુ્દામાલ કબ્જે લઇ પ્રશસંનીય 
કામર્ીરી કરેલ છે.   

➢ કબ્જે કરેલ મદુ્દામાલ- 
➢ (૧)લેપટોપ નરં્-૧ જેની ડકિંમત રૂમપયા ૧૦,૦૦૦/- 

➢  (૨)િેસ્કટોપ કોમ્પયટુર નરં્-૫ ની ડકિં.રૂ.૪૫૦૦૦/-  
➢ (૩)મોબાઇલ ફોન નરં્-૭ ડકિંમત રૂમપયા ૯૭,૦૦૦/- 

➢ (૪)એક મેઝીક ઝેક ડકિંમત રૂમપયા ૧,૦૦૦/-  
➢ (૫)WIFI રાઉટર ડકિં.રૂ.૧૦૦૦/- મળી કુલ્લે રૂમપયા ૧,૫૪,૦૦૦/-નો મદુ્દામાલ 

 

પકડાયેલ આરોપીઓ:-  

(૧)રમવ સન/ઓ ડહરામણી રામસ્નેડહ બીંદ ઉ.વ.૨૮ રહ.ેહાલ ૨૨,જણકાર સોસાયટી આચાયગ એકેિમી      

 



   જીવરાજ ચાર રસ્તા પાસે વેજલપરુ અમદાવાદ શહરે મળુ વતન ર્ામ-એ.ટી.૫૨ અનરુાર્ નર્ર  

   કોલોની જી,એચ.સી.એલ.સતુ્રાપાિા જજ-જુનાર્ઢ  
 (૨)ઋત્વીક સન/ઓ પરેશભાઇ મશવપ્રસાદ પિંયા ઉ.વ.૨૪ રહ.ેહાલ ૨૦૧,એનેક્ષી કોમ્પલેક્ષ સ્ટાર   

     બજારની સામ ેજોધપરુ ચાર રસ્તા પાસે સેટેલાઇટ અમદાવાદ શહરે મળુ વતન માત ૃછાયા ૧૯   

     રારકેશ પાકગ સોમનાથ બાય પાસ ચોકિી પ્રભાસ પાટણ જજ-ર્ીર સોમનાથ 

 (૩)ડકશન સન/ઓ રાજાભાઇ વીરભાઇ બારિ ઉ.વ.૨૫ રહ.ેહાલ ૨૦૧,એનેક્ષી કોમ્પલકે્ષ સ્ટાર બજારની  

     સામે જોધપરુ ચાર રસ્તા પાસ ેસેટેલાઇટ અમદાવાદ શહરે મળુ વતન ર્ામ આજોઠા તા-ર્ીરે  
     સોમનાથ જજ-જુનાર્ઢ   
  (૪)ડિષ્ના સન/ઓ જર્ડદશભાઇ રાજદેવભાઇ પ્રસાદ ઉ.વ.૨૮ રહ.ેહાલ,૨૦૧,એનેક્ષી કોમ્પલેક્ષ સ્ટાર    

      બજારની સામે જોધપરુ ચાર રસ્તા પાસે સેટેલાઇટ અમદાવાદ શહરે મળુ વતન ર્ામ-અનરુાર્  
      કોલોની મ.ન.ંિી.ટી..૩૪ સતુ્રપાિા વેરાવળ જી-ર્ીર સોમનાથ 

   (૫)અબભષેકભાઇ સન/ઓ રમસકભાઇ દેવરામભાઇ મનમગળ ઉ.વ.૨૭ રહ.ેહાલ,બી/૮ સહ વાસ ફલેટ  

       રવીનર્ર સ્કુલની બાજુમા ંજીવરાજપાકગ વેજલપરુ અમદાવાદ શહરે મળુ વતન ર્ામ-કચ્છી કોલોની  
       પાણીના બોર પાસે િીસા જજ-બનાસકાઠંા 
એમ.ઓ.:- 
                  આ કામના આરોપીઓએ ર્ેરકાયદેસર રીતે કોલ સેન્ટર ચલાવી અમેરીકન નાર્રીકોના 
િેટા મેળવીને તેમને બને્કમાથંી લોન મજુંર કરાવવાના બહાના હઠેળ મવશ્ર્વાસમા ંલઇને તેઓની લોન મજુંર 
કરાવી આપશે અને તેના બદલીમા ંબર્ફટ વાઉચર ૨૦૦ થી ૫૦૦ િોલરના આપવાન ુકડહને બાદમા ંલોન 
મજુંર થઇ ર્યેલ છે અને ચેક આપના એકાઉન્ટમા ંજમા થનાર છે એમ કડહને તેમની પાસેથી વોલમાટગ અન ે
ગરુ્લ પે રારા ૨૦૦ થી ૫૦૦ િોલરન ુબર્ફટ વાઉચર મેળવીને અમેરીકન નાર્રીકો સાથ ેછેતરપીંિી કરે છે. 
 


