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 તા.૨૧/૦૨/૨૦૨૦  શકુ્રવાર 
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામાાં 
આવેલ પ્રશાંસનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-   સમાચાર યાદી નાં.૩૫૨/૨૦૨૦ 
 

પ્રોહીબીશનના ગનુાના આરોપીની અટકાયતની વવગત 
 
 

શહરેકોટડા પોલીસ સ્ટેશન :  

ભારતીય બનાવટના ઇંગ્લીશ દારૂના જથ્થો પકડી પાડતો  
શહરેકોટડા પોલીસ સ્ટેશનનો સવેલન્સ સ્કોડ 

 

   સયંકુ્ત પોલીસ કમિ.શ્રી અિીત મિશ્ર્િકિમા સમહબેશ્રીની સચુનમથી નમયબ પોલીસ 

કમિશ્નર શ્રી ઝોન-૩ આર.એફ.સગંમડમ સમહબે તથમ એ.સી.પી. શ્રી ડી.એચ દેસમઈ સમહબે તથમ શહરેકોટડમ 
પોલીસ સ્ટેશનનમ સીની.પોલીસ ઈન્સસ્પેક્ટર શ્રી િી.ડી.િમળમ તથમ સે.પોલીસ ઈન્સસ્પેક્ટર શ્રી ડી.બી.ડમભી 
નમઓનમ િમગાદશાન હઠેળ સિેલન્સસ સ્કોડનમ પ્રો.પો.સબ.ઇન્સસ. એચ.એલ.જેબલીયમ તથમ બીજા સ્ટમફનમ 
િમણસો સમથે પોસ્ટે મિસ્તમરિમ પેટ્રોલીંગ દરમ્યમન અ.િ.સ.ઈ રમિમસિંહ જુજારમસિંહ તથમ અ.હ.ેકો 
િહેંદ્રમસિંહ રઘનુમથમસિંહ  નમઓને િળેલ ખમનગી બમતિી હકકકત આધમરે આરોપી નમિ ેદીપક ઉફે દીપલો 
સ/ઓ રમિજીભમઈ ભલમભમઈ ચમિડમ ઉ.િ.૨૮ રહ-ેિ.ન.ં૫૧ અનીલ િકીલની ચમલી હનિુમન િકંદર 

પમસ ે પ્રેિનગર િેમ્કો અિદમિમદ નમને પોતમનમ ભોગિટમનમ રહણેમકં િકમનની અંદરથી ભમરતીય 

બનમિટની િેક્ડોિલ્સ ન.ં૧ સેલીબ્રેશન રિ ઈંગ્લીશ દમરૂની બોટલ નગં-૦૯ કક.રૂ. ૪,૫૦૦/- ગણી તથમ 
ભમરતીય બનમિટની પમટી સ્પેશ્યલ ડીલક્ષ વ્હીસ્સ્ક ઇંગ્લીશ દમરૂ બોટલો નગં-૯૬ કક.રૂ. ૪૮,૦૦૦/- કુલ્લે 

બોટલ નગં-૧૦૫ કક.રૂ.૫૨,૫૦૦/- તથમ સજુીકી એક્સેસ િો.સમ. કક.રૂ.૨૫,૦૦૦/- તથમ િોબમઈલ ફોન 

નગં-૦૨ કક.રૂ.૧૦,૫૦૦/- તથમ રોકડમ રૂપીયમ ૮૦૦/- તથમ દીપક રમિજીભમઈ ચમિડમનમ નમિન ુ

આધમરકમડા કક.રૂ.૦૦/- તથમ એક પ્લમસ્ટીકની થેલી કક.રૂ.૦૦/- જે તિમિ િળી કુલ્લે રૂ.૮૮,૮૦૦/- નો 
મદુ્દમિમલ તપમસ અથે કબ્જજે કરી કમયદેસર કમયાિમહી હમથ ધરિમિમ ંઆિેલ છે.  

 

જનસાંપકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કવમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોન નાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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પાસા અટકાયતીની વવગત 
 
નારોલ પોલીસ સ્ટેશન : 
 

પ્રોહીબીશનની પ્રવવૃત સાથે સાંકળાયેલા ઇસમને પાસા હઠેળ અટકાયત 
કરી મધ્યસ્થ જેલ લાજપોર સરુત મોકલતી નારોલ પોલીસ   

 
                                           િે.પોલીસ કમિશ્નર શ્રી આમશષ ભમટીયમ સમહબે તેિજ સયંકુત પોલીસ 
કમિશ્નરશ્રી સેકટર-૦૨ સમહબે તેિજ નમયબ પોલીસ કમિશ્નરશ્રી ઝોન-૦૬ સમહબે તેિજ ઇ.િદદનીશ 
પોલીસ કમિશ્નરશ્રી “કે” ડીિીઝન સમહબે અિદમિમદ શહરેનમઓની સચુનમ અને િમગાદશાન હઠેળ 
પ્રોહીબબશન સબધંી ગનુમઓની પ્રવમુત સદંતર નેસ્ત નમબદુી કરિમ સમરૂ ચસુ્તપણે સચુન કરેલ હોય 
જેથી પો.ઇન્સસ એસ.એ.ગોકહલ તથમ સ્ટમફનમ િમણસોએ નમરોલ પોલીસ સ્ટેશનિમ ં દમખલ થયેલ 
પ્રોહીબબશનનમ ગનુમઓ સબધેં નમરોલ પો.સ્ટે.પ્રોહી ગ.ુર.ન.ં૫૩૪૧/૧૯ પ્રોહી એકટ કલિ-૬૬(બી), 
૬૫ એ (ઇ)¸૧૧૬ (૧) ૮૧, ૯૮(૨) મજુબનમ ગનુમઓનમ કમિનમ આરોપી:ચનુીલમલ દુગમારમિ જાતે 
પમુનયમ (જાટ) ઉ.િ.૨૧ ધધંો.ડ્રમઇિીંગ રહ.ેિ.ન.ં૯ પમુનયમ કી બસ્તી ગમિ.જાયડુ તમ.રમિસર 
જી.બમડિેર રમજસ્થમન નમઓની મિરૂદ્ધ પમસમ દરખમસ્ત ભરી િોકલી આપતમ િે.પોલીસ કમિશ્નરશ્રી 
અિદમિમદ શહરેનમ પમસમ અટકમયતી હુકિ ક્રિમકં:પીસીબી/ડીટીએન/પમસમ/૨૦૭/૨૦૨૦ 
તમ.૨૦/૦૨/૨૦૨૦ થી પમસમ અટકમયતીનો હુકિ કરતમ સદર આરોપીને આજ-રોજ 
તમ:૨૧/૦૨/૨૦૨૦નમ કલમક ૦૯/૩૦ િમગ્યે બજિણી કરી યોગ્ય પોલીસ જાપ્તમ સમથ ેિધ્યસ્થ 
જેલ લમજપોર સરુત ખમતે િોકલી આપેલ છે.  
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ગનુા વનવારણ શાખા : 
        અિદમિમદ શહરે મિસ્તમરિમ ગનુમકહત પ્રવમૃતઓ અટકમિિમનમ ઉદેશ્યથી 
િે.પોલીસ કમિશ્ર્નર શ્રી આશીષ ભમકટયમનમઓએ તા.૨૦.૨.૨૦૨૦ નમરોજ અિદમિમદ શહરેનમ જુદમ-
જુદમ પોસ્ટે મિસ્તમરિમ ંમિલક્તસબધંીÊ પ્રોહીબીશનની ગનુમકહત પ્રવમૃતઓ કરતમ ઇસિો મિરુધ્ધ નીચે 
મજુબની મિગતે પમસમ હુકિ કરિમિમ ંઆિેલ  છે. 
➢ અિદમિમદ શહરેનમ એલીસબ્રીજ તથમ આનદંનગર પોલીસ સ્ટેશન મિસ્તમરિમ પોતમનમ સમગકરતો 

સમથે િળી ચમલતમ જતમ ફરીયમદીનમ હમથિમ રહલે પસા જેિમ રોકડમ નમણમ તથમ િો.ફોન ઝટંિી 
ચોરી કરી લઈ જનમર તિેજ ફરીયમદીનમ લમકડમનમ ગલ્લમનો દરિમજો તોડી સીગમરેટ પમન 
િસમલમ તથમ ચોકલેટ તથમ ચમદંીની ઝમઝંરીની ચોરી કરનમર િમથમભમરે અને ગનુમકહત િમનસ 
ધરમિનમર ઈસિ નમિે િોન્સટુ શકંરભમઈ પરિમર રહિેમસી- બટુ ભિમની િકંદર પમસેનમ છમપરમિમ 
રમિદેિ િકંદર પમસે િેજલપરુ અિદમિમદ શહરે મિરુધ્ધિમ પમસમ િોરંટ જારી કરી તેઓને સરુત 
જેલ ખમતે િોકલિમની તજિીજ કરિમિમ ંઆિેલ છે. 
 

 

િોન્સટુ શકંરભમઈ પરિમર રહિેમસી- બટુ ભિમની િકંદર પમસેનમ છમપરમિમ 
રમિદેિ િકંદર પમસે િેજલપરુ અિદમિમદ શહરે  

➢ અિદમિમદ શહરેનમ સરદમરનગર પોલીસ સ્ટેશન મિસ્તમરિમ િેચમણ કરિમનમ ઈરમદે ઉત્પમદન 
કરી તથમ પોતમનમ સમગકરત સમથે િળી પોતમનમ રહણેમક આસપમસનમ મિસ્તમરિમ ગેરકમયદેસરનમ 
િગર પમસ પરિીટનમ દેશીદમરુન ુિેચમણ કરનમર નમિે અનીલ દેિજીભમઈ ચૌહમણ રહિેમસી- 
િોચીપમડમ અઁબે િમતમનમ ચોકથી આગળ હનિુમન િકંદર સમિે કુબેરનગર સરદમરનગર 
અિદમિમદ શહરે મિરુધ્ધ પમસમ િોરંટ જારી કરી તેઓને િડોદરમ જેલ ખમતે િોકલિમની તજિીજ 
કરિમિમ ંઆિેલ છે. 

 

અનીલ દેિજીભમઈ ચૌહમણ રહિેમસી- િોચીપમડમ અઁબે િમતમનમ ચોકથી આગળ 
હનિુમન િકંદર સમિે કુબેરનગર સરદમરનગર અિદમિમદ શહરે  

 

➢ આ ઉપરમતં પ્રોહીબીશનનમ ગનુમઓની પ્રવમૃત સમથે સકંળમયેલ અન્સય ૫ ઇસિ િળી કુલ્લે ૦૭ 
ઇસમો વવરુધ્ધ પાસા હુકમ કરી તેઓને િડોદરમ રમજકોટ સરુત જેલ ખમતે િોકલિમ તજિીજ 
કરિમિમ ંઆિેલ છે.  

 

 

 

 

 


