
ભારતીય ચલણની ડુપ્લીકેટ નોટો તથા નોટ બનાવવાની સાધન સામગ્રી સાથે એક ઇસમને 
પકડી પાડતી, અમરોલી પોલીસ. 

 

ભારતીય અથથતંત્રને ખોખલુ કરવાના ઇરાદાથી ભારતીય ચલણની બનાવટી નોટો બનાવનાર/વટાવનાર 
ઇસમોને પકડી પાડવા માટે ઉપરી અધધકારીશ્રીનાઓ તરફથી આપવામાં આવેલ સુચના અને માર્થદર્થન આધારે સ્ટાફના 
માણસો આવા ઇસમોની તપાસ કરતા હતા, તે સમય દરમ્યાનમા સવેલન્સ સ્ટાફના પો.સ.ઇ. શ્રી વી.એ.ડોડીયા નાઓને 
તેમના અંર્ત બાતમી આધારે  આરોપી-ધપયુર્કુમાર ઉફે પીલો s/0 લાલજીભાઇ લવજીભાઇ ક્યાડા (લેઉવા પટેલ) ઉ.વ.૩૨ 
ધંધો.જમીન દલાલી રહેવાસી, ૧૪૨, એચ.આર.પી બંગ્લોઝ, રોયલ રેસીડેન્સી સામે, જ્ઞાનદીપ સ્કુલ પાસે, કામરેજ કેનાલ 
રોડ, કામરેજ સુરત ગ્રામ્ય. મુળવતન –ર્ામ દેડકીવાળા તા. મેંદરડા જી. જુનાર્ઢનાઓ ભારતીય ચલણની ડુપ્લીકેટ નોટ 
૨૦૦૦/- ના દરની નોટ નંર્-૪ કક.રૂ.૮૦૦૦/- તથા ૨૦૦/-ના દરની નોટ નંર્–૨૪ કક.રૂ.૪૮૦૦/- તથા કાર્ળૉમા 
૨૦૦૦/-ના દરની ધરંટ કરેલ નોટ નંર્-૧૦૧ તથા ડુપ્લીકેટ નોટ બનાવવાના સાધનો સ્કેનર ધરન્ટર નંર્-૦૧ તથા પેપર 
કટર તથા ફુટ સ્કેઇલ નંર્-૦૨ તથા કાર્ળો તથા ઇંકની ખાલી બાટલીઓ નંર્-૦૪ તથા મોબાઇલ નંર્-૦૧ તથા  રોકડા 
રૂપીયા ૫૩,૧૫૦/- મળી કુલ્લે મુદ્દામાલની કક.રૂ ૮૧,૯૫૦/- ની મતા સાથે પકડી પાડી રર્ંસનીય કામર્ીરી કરેલ છે.  
*ર્ોધાયેલ ર્ુન્હા-અમરોલી પો.સ્ટે.એ-પાટથ  ર્ુ.ર.નં.૧૧૨૧૦૦૦૪૨૧૧૧૨૪/૨૦૨૧ ઇ.પી.કો.કલમ ૪૮૯(ક)(ખ)(ર્) (ઘ)(ચ) મુજબ.   

**આરોપીનો ર્ુન્હાહીત ઇધતહાસ- વરાછા પોલીસ સ્ટેર્ન I- ર્ુ.ર.નં.૧૩૫/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૯૭, ૩૯૫, ૩૪૨, 

૫૦૬(૨), ૪૫૨, ૧૧૪ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ ૧૩૫ મુજબ.  
***એમ.ઓ. :-    ઉપરોક્ત આરોપી પોતે યમુના ચોક ખાતે ભાડાની દુકાન રાખી તેમા પોતાના આથીક લાભ મેળવવા 
સારૂ બ્રધસથ કંપનીના કલર સ્કેનર-ધરન્ટરમા ૨૦૦૦/- દરની તથા ૨૦૦/- ના દરની નોટ છાપી છુટકમાં બજારમાં પોતે જ 
ધચજવસ્તુ ખરીદી કરી વટાવી ફરતી કરતા હતા.  
  જાહેરમાં મોબાઇલ ઝંુટવી ભાર્વા જતા આરોપીઓને ભાર્વા જતા પકડી પાડતી ટર ાકફક પોલીસ સુરત ર્હેરમાં 
ફરજ બજાવતા ASI મેહુલભાઇ કદલસુખભાઇ તથા PC ધનલેર્ભાઇ ઇશ્વરભાઇ તથા LR અધનરૂધ્ધધસહં રતનધસંહ તથા 
ટી.આર.બી. માણસોનાઓ સાંઇદર્થન માકેટ ચાર રસ્તા ખાતે ટર ાકફક ધનયમનની ફરજમાં હતા તે દરમ્યાન તેમની પાસે એક 
વ્યધક્ત ભાર્તા ભાર્તા આવેલ અને જણાવેલ કે “એક ઇસમ મારા હાથમાંથી મારો મોબાઇલ ફોન ઝુંટાવીને નાસી ર્યેલ છે. 
જથેી ઉપરોકત જણાવેલ કમથચારીઓએ જોતા ત્રણ ઇસમો દોડતા જતા હતા જનેો પીછો કરતા તેમાંથી એક ઇસમ નામે ર્ેખ 
આવેર્ આમીન ર્ખે ઉ.વ.૧૯ રહે. ર્ાંધીનર્ર ઝુપડપટ્ટી ઉમરવાડા, સુરતનાઓને પકડી પાડી તનેા ખીસ્સા તપાસતા 
તેના ખીસ્સામાંથી ઝુટંાવીને નાસી ર્યેલ મોબાઇલ ફોન મળી આવતા સદર બનાવ બાબતે સલાબતપુરા પોલીસ સ્ટેર્ન 
એ પાટથ  ર્ુ.ર.નં.૧૧૨૧૦૦૫૫૨૧૦૭૪૧/૨૦૨૧ તા.૧૨/૦૪/૨૦૨૧ થી દાખલ કરવામાં આવેલ છે.  

ઓનલાઇન નાણાકીય છેતરપીંડીના અલર્-અલર્ બનાવોમા રૂ. ૨,૬૮,૯૦૭/-રીફંડ કરાવી આપતી ક્રાઇમ બ્રાંચ  
સુરત ર્હેર.  

સુરત ર્હેરમાં બનતા ઓનલાઇન નાણાકીય છેતરપીંડીના બનાવોમા ભોર્ બનનારને તાત્કાલીક મદદરૂપ થવા 
જણાવેલ જ ેબાબતે અરજદારશ્રીનાઓએ તાત્કાલીક સમય સુચકતા વાપરી ૧૦૦ નંબર ઉપર ફોન કરી પોતાની ધવર્તો 
જણાવેલ અને તુરંતજ ક્રાઇમ બ્રાચં ખાતે આવી પોતાની રજુઆત જણાવતા ટેકનીકલ ટીમના અ.પો.કો. ધચરાર્ભાઇ 
ઢોલરીયા નાઓએ ટેકનીકલ સવેલન્સના આધારે એનાલીસીસ તથા જરૂરી કાયથવાહી કરી ઓનલાઇન નાણાકીય 
છેતરપીંડીનો ભોર્ બનનાર અલર્-અલર્ અરજદારશ્રીઓના કુલ્લે રૂ.૨,૯૭,૭૯૫/-ઉપાડી લીધેલ જમેાંથી કુલ 
રૂ.૨,૬૮,૯૦૭/-અરજદારશ્રીઓના બેંક એકાઉન્ટમા પરત મેળવી આપેલ છે. 


