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માહ ે૦૧/ર૦૧૯ ના માસમાાં પોલીસે કરેલ સારી કામગીરીન ાં પત્રક                                                  વડોદરા શહરે. 

અ. 
ન.ં 

સારી કામગીરી ક૨ના૨ 
પોસ્ટે/શાખા/એજન્સીન ુ

નામ 
કરેલ સારી કામગીરીની વિગત. રીકિર કરેલ મદુામાલ 

૧ 

ડી.સી.બી.પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે   

             તા.૮/૧/૧૯  ના રોજ  બાતમી આધારે  છાણી ગ રૂદ્વારા સામે, સપ્તપતી પાટી પ્લોટ વડોદરા ખાતે  રેઇડ કરતાાં 
આરોપીઓ ન.૧ લીલાબેન W/O કાળુભાઇ હીરાભાઇ ડીડોર રહ.ે ગોરીયા ગામ નનશાળવાળુફળીય  તા.લીમખેડા જીલ્લો દાહોદ હાલ 
રહ ેછાયાપ રી રેલ્વે બ્રીજ નનચે છાણી વડોદરા શહરે તથા નાં.૨ માગ બેન ઉફે મગ ડી પ જાભાઇ મ નીયા રહ.ેગોરીયા ગામ પટેલ 
ફળીય  તા.લીમખેડા જીલ્લો દાહોદ હાલ રહ ેછાયાપ રી રેલ્વે બ્રીજ નનચે છાણી વડોદરા શહરેનાઓ વગર પાસ પરમીટે પોતાના 
કબ્જજામા ભારતીય બનાવટનો ઇંગ્લીશ દારૂના ડીસ્ટીલેડ બ્જલેન્ડેડ એન્ડ બોટલ બાયગે્રટ ગેલોન 
વેન્ચ રીયસલી.ડી.ધારએમ.પી.બનાવટ પ્લાસ્ટીકના ક્વાટરીયા નાંગ-૪૫૫ કક.રૂ.૩૬૪૦૦/- નો રાખી મળી આવી પકડાઇ જઇ ગ નો 
કયાા બાબતે  છાણી પો.સ્ટે. III-૧૫/૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ.૬૫-ઇ-૮૧ મ જબનોગ નો તા.૮/૧/૧૯ ના રોજ રજી કરવામાાં આવેલ છે.  

ઈ.દારૂના ક્વાટરીયા નાંગ - ૪૫૫  
કક. રૂ. ૩૬૪૦૦/ - 

૨ 

 જવાહરનગર પો.સ્ટે. 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે  

                  જવાહરનગર પોલીસ સ્ટેશનના પો.અનધકારી/કમાચારીઓએ  તા.૦૬/૦૧/૧૯ નાાં કલાક ૧૬/૧૫ વાગે 
કૃષ્ણનગર સોસાયટી પાસે બાજવા કરોડીયા રોડ પાસે થી બાતમી આઘારે રેઇડ કરતાાં આરોપીએ એક ગાડી નાં. 
જી.જે.૦૬/કે.એમ..- ૧૬૧૫ કક.રૂ. ૨૫૦૦૦૦/-માાં ઈગ્લીશ દારૂ ની બોટલ નાંગ- ૧૬૮ કક.રૂ. ૭૪૪૦૦/-મળી ક લ રૂ. ૩૨૪૪૦૦/- 
નાાં મ દામાલ સાથે શોધી કાઢી ગાડી નાાં ચાલક રણજીતભાઈ ચૌહાણ પ રા નામ-ઠામની ખબર નથી તેને ગ ના કામે વોંન્ડેન્ટ જાહરે 
કરી ગ નો શોધી કાઢેલ છે.  અંગે જવાહરનગર પો.સ્ટેશન થડા ૦૪/૧૮ પ્રોહી.કલમ ૬૫ (ઈ), ૧૦૮, ૯૮(૨) મ જબનો ગ નો રજી 
કરવામાાં આવેલ છે.  

એક ગાડી નાં. જી.જે.૦૬/કે.એમ..- 
૧૬૧૫ કક.રૂ. ૨૫૦૦૦૦/-માાં 
ઈગ્લીશ દારૂ ની બોટલ નાંગ- ૧૬૮ 
કક.રૂ. ૭૪૪૦૦/-મળી ક લ રૂ. 
૩૨૪૪૦૦/- 

૩ 

 સ્ટેટ મોનેટરીંગ સેલ 
ગ ,રા ગાાંધીનગર સ્ટાફ  

         સ્ટેટ મોનેટરીંગ સેલ,ગ ,રા ગાાંધીનગરનાઓએ આત્મજ્યોત માંકદર સામે આવેલ ઇંદીરાનગર ઝુપડપટ્ટી  ખાતે લક્ષ્મીપ રા 
વડોદરા શહરે ખાતે રેઈડ કરી આરોપીઓ (૧) હસમ ખભાઈ ચોથાભાઈ માણકોઠીયા  રહ-ેફરમજીની ચાલી રેલ્વે સ્ટેશન પાછળ 
વડોદરા શહરે (૨) પીય ષ લાલજીભાઈ સોની ઉ.વ ૬૦ રહ ેરાધાક્રુષ્ણની પોળ નાં.૧ રાજ મહલે રોડ વડોદરા શહરે (૩) સતીષભાઈ 
જશભાઈ સોલાંકી ઉ.વ ૫૩ રહ ે પરબડી વાળુ ફળીય  તળાવ પાસે સૈયદ વાસણા ગામ તા-જી વડોદરા (૪) ભારમલભાઈ 
નવઠલભાઈ બારીયા ઉ.વ ૪૫ રહ-ે ઘર નાં ૫૨ ભાગ્ય લક્ષ્મી ગાયત્રી હાઈસ્ક લ સામે ગોત્રી વડોદરા શહરે (૫) ભઈલાલભાઈ 
રમેશભાઈ પરમાર ઉ.વ ૩૫ રહ-ે વાવવાળુ ફળીય  ભીમપ રા વડોદરા શહરે (૬) દગડ ભાઈ બાબ ભાઈ સ યાવ ાંસી ઉ.વ ૬૩ રહ-ે ૧૪ 
જનક નગર જય જલારામ નગરની નજીક ગોત્રી વડોદરા શહરે (૭) અમ્ર તભાઈ ભયજીભાઈ તડવી ઉ.વ. ૪૫ રહ.ે પાંચામ્ર ત 
સોસાયટી ગોત્રી રોડ વડોદરા શહરે (૮) જહીરભાઈ લાલજીભાઈ તાહીર ઉ.વ. ૪૫ રહ.ે ઘર નાં ૪/૧૯ વ ડાના મકાનમાાં બી.ય  
આવાસ તાદલજા સન ફામાા  રોડ (૯) સાંજયભાઇ કાાંતીભાઇ પાટણવાડીયા  રહે-- બ્જલોક નાં ૧૫ રૂમ નાં ૧૭૧ જ ના વ ડા કદન 

રોકડ રકમ  રૂપીયા ૧૧,૭૩૦/-  
તથા મોબાઈલ ફોન નાંગ ૬ 
કકિં.રૂ.૯,૦૦૦/- તથા વાહન મોટર 
સાઈકલ નાંગ ૨ કકિં.રૂ. ૪૦,૦૦૦/- 
મળી તમામની ક લ્લે 
કક.રૂ.૬૦,૭૩૦/-  
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દયાલ નગર  ગોત્રી રોડ વડોદરા શહરે (૧૦)   પ્રતાપભાઇ ઇશ્વરભાઇ પરમાર  રહે-- સેવાસીગામ સરદાર આવસ આશાપ રી 
માતા માંકદર પાસે તા-જી વડોદરા શહરે નાઓએ આત્મજ્યોત માંકદર સામે આવેલ ઇંદીરાનગર ઝુપડપટ્ટી મા જાહરેમાાં વરલી 
મટકાના આંખ ફરકનો જ ગાર રમી રમાડતા રોકડ રકમ  રૂપીયા ૧૧,૭૩૦/-  તથા મોબાઈલ ફોન નાંગ ૬ કકિં.રૂ.૯,૦૦૦/- તથા 
વાહન મોટર સાઈકલ નાંગ ૨ કકિં.રૂ. ૪૦,૦૦૦/- મળી તમામની ક લ્લે કક.રૂ.૬૦,૭૩૦/- નો મ દ્દામાલ સાથે મળી આવેલ હોય તેમજ 
આ જ ગારની પ્રવ નત ચલાવનાર નટ  દરબાર નામનો ઈસમ સ્થળ ઉપર રેઈડ દરમ્યાન હાજર મળી આવેલ ન હોય નવગેરે બાબતે 
નો  ગ નો શોઘી કાઢવામાાં આવેલ છે  જે  અંગે  લક્ષ્મીપ રા પોલીસ સ્ટેશન II ગ .ર.નાં. ૪/૧૯ જ ગારધારા કલમ ૧૨(અ) મ જબનો  
ગ નો  તા-૨૨/૦૧/૧૯ ના રોજ રજી  કરવામાાં આવેલ છે.  

૪ 

ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા  શહરે  

              ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરેનાઓએ  તા.૨૬/૦૧/૨૦૧૯ ના રોજ ગોરવા હાઉસીંગ બોડા ખાતે પોતાના 
આનથિક ફાયદા સારૂ વડોદરાના કીશનવાડી તરફ રહતેો સ જલભાઇ ઉફે ચકો જેના પ રા નામ સરનામાની ખબર નથી તેનો 
મોબાઇલ ફોન નાંબર – ૯૦૮૧૯૬૮૯૦૫ નો હોય તેના થકી નવજય ટોપી નામના ઇસમ પાસેથી ઇંગ્લીશ દાર નો જથ્થો મેળવી 
વેચાણ કરવાના ઇરાદે આ ઇગ્લીશ દારૂનો જથ્થો ગ જરાત કામદાર કલ્યાણ કેન્રના ખાલી હાલતમા ખાંડેર વાળા મકાનના રૂમમા 
વેચાણ કરવાના ઇરાદે ગેરકાયદેસર રીતે વગર પાસ પરમીટે રાખી પોલીસ રેઇડ દરમ્યાન સદર ઇસમ પોતાની પાસે તેમજ 
રૂમમા રાખેલ ભારતીય બનાવટની ૭૫૦ મી.લી નવદેશી દારૂ ભરેલ ક લ્લે બોટલ નાંગ – ૧૨૧ ક લ્લે કીમત રૂનપયા ૪૮,૪૦૦/- 
તેમજ મોબાઇલ ફોન તથા દારૂનો જથ્થો રાખેલ મકાનની ચાવી કી.રૂ ૦૦/૦૦ મળી ક લ્લે કક.રૂ. ૫૩,૪૦૦/- નાાં  મ દામાલ સાથે 
પકડી પાડી તમામ મ દામાલ ગ નાના કામે કબ્જજે કરી   જે  અંગે ગોરવા થડા ગ.ૂર.નાંબર ૨૧/૧૯  પ્રોહી કલમ  ૬૫ ઇ ૮૧ મ જબ 
નો તા.૨૬/૧/૧૧૯  ના રોજ  દાખલ કરવામાાં આવેલ છે.  

બોટલ નાંગ – ૧૨૧ ક લ્લે કીમત 
રૂનપયા ૪૮,૪૦૦/- તેમજ 
મોબાઇલ ફોન તથા દારૂનો જથ્થો 
રાખેલ મકાનની ચાવી કી.રૂ 
૦૦/૦૦ મળી ક લ્લે કક.રૂ. 
૫૩,૪૦૦/-  

૫ 

 ગોરવા પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે  

         ગોરવા પોલીસ સ્ટેશનનાાં સ્ટાફના માણસોએ તા.૦૫/૦૨/૧૮ ના કલાક ૧૯/૦૫ વાગે બાતમી મળેલ કે  મોજે 
૧૩/૧૭૫ પરીશ્ર્મપાકા સોસાયટી સહયોગ ગોરવા નાાં મકાનમાાં આરોપી ઓ (૧) હરીશ નારયણ શેટ્ટી રહ.ે૨૧/૬૮ સત્યમ એપાટા . 
ગોરવા વડોદરા (૨) પ્રશાાંત બાબ ભાઈ શેટ્ટી રહ.ે ૧૩/૪૫૫ સત્યમ એપાટા . વડોદરા (૩) દયાનાંદ લોકાપ્યા શેટ્ટી રહ ે ૨/૨૦ 
પરીશ્ર્મપાકા સોસાયટી ગોરવા (૪) એસ.સી.મદનક માર સન/ઓફ એસ.એસ.ચાંન્ર ગોવડા રહ.ે ૧૧/૧૪૩ પકરશ્વમ પાકા સોસાયટી 
ગોરવા નાાં  ઓ એ ભેગા મળી પતા પાના વડે હારજીત નો જ ગાર રમી રમાડતાાં તેઓ ની અંગઝડતી નાં રૂ.૩૯૮૦૦/-તથા જમીન 
દાવનાાં રૂ.૬૭૦૦/-તથા મોબાઈલ – ૪ કક.રૂ. ૧૯૦૦૦/- મળી ક લ રૂ.૬૫૫૦૦/- નાાં  મ દામાલ સાથે પકડી પાડી તમામ મ દામાલ 
ગ નાના કામે કબ્જજે કરી તેઓને તા.૦૫/૧૨/૧૮ ના કલાક ૨૦/૧૫ વાગે ગ ના કામે અટક કરી ગ નો કરી શોધી કાઢેલ છે. જે  
અંગે ગોરવા પો.સ્ટેશન સેકાંન્ડ  ગ .ર.નાં. ૨/૧૯ જ ગાર ૪, ૫  મ જબનોગ નો તા ૫/૧/૧૯ ના રોજ  દાખલકરવામાાં આવેલ છે.  

અંગઝડતી નાં રૂ.૩૯૮૦૦/-તથા 
જમીન દાવનાાં રૂ.૬૭૦૦/-તથા 
મોબાઈલ – ૪ કક.રૂ. ૧૯૦૦૦/- 
મળી ક લ રૂ.૬૫૫૦૦/-  

૬ 

જવાહરનગર પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે  

         જવાહરનગર પો.સ્ટેશનના સ્ટાફનાાં માણસોએ તા.૦૫/૦૧/૧૯ નાાં રોજ  કલાક વાગે બાતમી મળેલ કે મોજે  રીફાઈનરી 
ટાઉનશીપ ની પાછળ થી આ કામના રઆોપી એ પોતાના આથીક ફાયદાસાર  એક ગાડી નાં. જી.જે.૦૬/બી.એલ.- ૭૨૭૮ કક.રૂ. 
૧૦૦૦૦૦/-માાં ઈગ્લીશ દારૂ ની બોટલ નાંગ- ૧૨૦ કક.રૂ.૪૮૦૦૦/-મળી ક લ રૂ. ૧૪૮૦૦૦/- નાાં મ દામાલ સાથે શોધી કાઢી ગાડી 
નાાં ચાલક ને ગ ના કામે વોંન્ડેન્ટ જાહરે કરેલ છે.  જે  ગ નોશોધી કાઢેલ છે  જે  અંગે જવાહરનગર પો.સ્ટેશન થડા ૦૨/૧૯ 

એક ગાડી નાં. જી.જે.૦૬/બી.એલ.- 
૭૨૭૮ કક.રૂ. ૧૦૦૦૦૦/-માાં 
ઈગ્લીશ દારૂ ની બોટલ નાંગ- ૧૨૦ 
કક.રૂ.૪૮૦૦૦/-મળી ક લ રૂ. 
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પ્રોહી.કલમ ૬૫ (ઈ), ૧૦૮, ૯૮(૨) મ જબનો ગ નો તા.૫/૧/૧૯ ના રોજ  રજી  કરવામાાં આવેલ છે.  ૧૪૮૦૦૦/-  

૭ 

સ્ટેટ મોનનટરીંગ સેલ, 
ગ જરાત રાજય, 
ગાાંધીનગર સ્ટાફ  

           સ્ટેટ મોનનટરીંગ સેલ, ગ જરાત રાજય, ગાાંધીનગર, ના સ્ટાફ ધ્વારા  રેઇડ કરતાાં તા.૨૬/૦૧/૨૦૧૯ ના કલાક 
૦૬/૨૦ થી કલાક ૧૧/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન આ કામના આરોપી  (૧) નપય ષભાઇ ઉફે લખન મનોજભાઇ ભાવસાર રહ,ે ફ્લેટ નાં-
એ/૩૦૩, ઇલાઇટ હારમોની  ફ્લેટ્સ સત્યમ સોસાયટીની  બાજ માાં બ ાંસલ મોલ પાસે ગોત્રી રોડ વડોદરા શહરે (૨) ભીખાભાઇ ઉફે 
રઈસ અલ્લારખા  પટેલ ઉ.વ.૩૨ મ ળ રહ,ેધાંધ કા તલાટવાડા તા-ધાંધ કા જી-અમદાવાદ હાલ રહ,ે સરખેજ સફીલાલાની દરગાહ 
પાસે  મકાન.નાં ૫ ઇસ બભાઇના મકાનમાાં ભાડેથી અમદાવાદ(૩)  જનકભાઇ નાગજીભાઇ સોલાંકી  રહ,ે નવશ્રામપ રા સ્મસાન પાસે 
તા-પાદરા,જી- વડોદરા (૪) અલ્પેશભાઇ ભઈલાલભાઇ પઢીયાર ઉ.વ.૧૯ મળૂ રહ ે, બામણગામ તા-બોરસદ જી-આણાંદ હાલ રહ,ે 
ગોત્રી  હરીનગર ઐશ્વયાા ફ્લેટ વડોદરા શહરે. (૫) કાયદાના સાંઘષા મા આવેલ કકશોર રોહનભાઇ મહને્રભાઇ પરમાર ઉ.વ.૧૬ રહ,ે 
જામ્બવા ગામની સીમ વ ડાના મકાનમાાં બ્જલોક નાં ૨૩ રૂમ નાં ૨૦ વડોદરા શહરે(૬) કાયદાના સાંઘષા મા આવેલ કકશોર કકસનભાઇ 
બબલ ભાઇ શાહ  ઉ.વ.૧૬ હાલ રહ,ે ફ્લેટ નાં-એ/૩૦૩, ઇલાઇટ હારમોની ફ્લેટ્સ સત્યમ સોસાયટીની બાજ માાં બ ાંસલ મોલ પાસે 
ગોત્રી રોડ વડોદરા શહરેતેમજ મ ળ રહ,ે જામ્બવા ગામની સીમ વ ડાના મકાનમાાં વડોદરા શહરે (૭)વોન્ટેડ - હ ન્ડાઇ ગેટ્ઝ 
કાર નાંબર – જી.જે.૦૧.એચ.એન.૦૨૬૧ કારનો ચાલક રીઝવાન ક રેશી રહ,ેઅમદાવાદ જેન  પ રૂ નામ સરનામ  મળેલ નથી નાઓ 
પૈકી નપય ષભાઇ ઉફે લખન મનોજભાઇ ભાવસાર નાએ અમદાવાદના રીઝવાન ક રેશી પાસેથી ભારતીય બનાવટનો નવદેશી દારૂનો 
જથ્થો માંગાવતા રીઝવાન ક રેશી તથા ભીખાભાઇ ઉફે રઈસ અલ્લારખા પટેલ નાઓ તેઓના કબજાની હ ન્ડાઇ ગેટ્ઝ કાર નાંબર – 
જી.જે.૦૧.એચ.એન.૦૨૬૧ કારમા નવદેશી દારૂનો જથ્થો લઈ આવતા નપય ષભાઇ ઉફે લખન મનોજભાઇ ભાવસાર પોતાની મારૂતી 
નસયાજ કાર નાંબર – જી.જે.૦૬.એલ.બી.૪૭૦૮ કારન  પાય્લોટીંગ કરી સદર જગ્યાએ લઈ આવી હ ન્ડાઇ ગેટ્ઝ કાર માથી મારૂતી 
વાન કાર નાંબર – જી.જે.૨૨.એ.૦૫૭૯ કાર મા નવદેશી દારૂનો જથ્થો હરે-ફેર કરતા દરમ્યાન ઉપરોક અ.ન  ૦૧ થી ૦૬ ના ઇસમો 
ભારતીય બનાવટનો નવદેશી દાર ના ક લ કવાટસા/બોટલ  નાંગ ૬૫૧ કૂલ કકિં. રૂ- ૧,૦૦,૩૮૦/-નો પ્રોહી મ દ્દામાલ તથા ક લ્લ 
રોકડા રૂપીયા ૧૩,૧૯૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ ૦૫ ક લ્લ કક.રૂ ૧૨,૦૦૦/- તથા ફોર વ્હહલ કાર ૩ મળી ક લ રૂ. 
૭,૨૫,૦૦૦/- મળી ક લ્લ રૂપીયા,૮,૫૦,૫૭૦/-ના મ દૃામાલ સાથે પ્રોહી રેડ દરમ્યાન પકડાય જઈ અને હ ન્ડાઇ ગેટ્ઝ કાર નાંબર 
– જી.જે.૦૧.એચ.એન.૦૨૬૧ કારનો ચાલક રીઝવાન ક રેશી રહ,ેઅમદાવાદ નાનો રેડ દરમ્યાન નાશી જઈ તેઓની સાથે આ 
ગેરકાયદેસર રીતે ભારતીય બનાવટના નવદેશી દારૂના ધાંધામાાં સ ાંડોવાયેલ તમામ ઇસમોએ એકબીજાના મેળાપીંપણાાંમાાં ગ નો કયાા 
બાબતે ફરી.શ્રી  અ.હ.ેકો નરવતનસિંહ શ્રવણભાઇ બ.નાં ૮૯૬, નોકરી- સ્ટેટ મોનનટરીંગ સેલ, ગ જરાત રાજય, ગાાંધીનગર, મો.નાં.-
૯૮૨૫૫ ૪૦૯૪૫. નાઓએ ફરીયાદ આપતાાં ગોત્રી પોસ્ટે III ગ .ર.નાં-૪૩/૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ   ૬૫,એ,ઇ, ૮૧, ૮૩, ૧૧૬(બી) 
૯૮(૨) મ જબનો ગ નો તારીખ  ૨૬/૦૧/૨૦૧૯ ના કલાક  ૧૩/૦૦ વાગ્યે  રજી. કરેલ છે.  

ભારતીય બનાવટનો નવદેશી 
દાર ના ક લ કવાટસા/બોટલ  નાંગ 
૬૫૧ કૂલ કકિં. રૂ- ૧,૦૦,૩૮૦/-નો 
પ્રોહી મ દ્દામાલ તથા ક લ્લ રોકડા 
રૂપીયા ૧૩,૧૯૦/- તથા મોબાઇલ 

ફોન નાંગ ૦૫ ક લ્લ કક.રૂ 
૧૨,૦૦૦/- તથા ફોર વ્હહલ કાર ૩ 
મળી ક લ રૂ. ૭,૨૫,૦૦૦/- મળી 
ક લ્લ રૂપીયા,૮,૫૦,૫૭૦/-  

૮ 
ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ ,વડોદરા શહરે 

           ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશનના સ્ટાફ ધ્વારા  તા. ૧૫/૦૧/૨૦૧૯ ના કલાક. ૧૫/૪૫ વાગે મોજે  રાંગઅવધ ત પ રા ભાથ જી 
માંકદરની સામે ખ લ્લી જગ્યામા, વડોદરા શહરે ખાતે રેઇડ કરતાાં આ કામના આરોપીઓ (૧)તર ણભાઈ છીતાભાઈ વાઘેલા રહ-ે216 
રાંગઅવધ તપ રા કદવાળીપ રા વડોદરા શહરે (૨) રાજેશભાઈ ઠાકોરભાઈ બામણીયા રહ-ે -115 રાંગઅવધ તપ રા કદવાળીપ રા વડોદરા 

ક લ્લે રૂ. 11260/- તેમજ 
પત્તાપાના નાંગ-52  
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શહરે (૩) નીતીનભાઈ કાળીદાસ બામણીયા રહ ે -85 રાંગઅવધ તપ રા કદવાળીપ રા વડોદરા શહરે વડોદરા શહરે(૪) કકરણ 
કરશનભાઈ બારીયા રહે- 97 રાંગઅવધ તપ રા કદવાળીપ રા વડોદરા શહરે (૫) અજીત ચાંદ ભાઈ સોલાંકી રહ-ે179 રાંગઅવધ તપ રા 
કદવાળીપ રા વડોદરા શહરેનાઓએ  જાહરેમા પત્તાપાના પૈસા વડે હાર જીતનો જ ગાર રમી રમાડી ક લ્લે રૂ. 11260/- તેમજ 
પત્તાપાના નાંગ-52 સાથે મળી આવી પકડાઈ જઈ ગ નો કયાા નવ.બાબત ગ નો કયાા નવગેરે બાબતે જગદીશચાંન્ર પ્રભાતભાઈ 
અનામા પોલીસ કોન્સ બ. નાં ૨૮૪૨ ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશન ,વડોદરા શહરેનાઓએ ફરીયાદ આપતાાં ગોત્રી પોસ્ટે સેકન્ડ ગ .ર.નાં 
૧૬/૨૦૧૯, જ ગારધારા કલમ ૧૨ મ જબનો ગ નો  તા-૧૫/૦૧/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૭/૩૦ વાગે ગ નો રજી કરેલ છે. 

૯ 

નવાપ રા પોલીસ 
સ્ટેશન,સ્ટાફ  વડોદરા 
શહરે 

            નવાપ રા  પો.સ્ટે.ના સ્ટાફ ધ્વારા  તા ૦૪/૦૧/૧૯ કલાક ૨૦/૪૫ વાગે   જ ના લકકડપીઠા રોડ, રાવળીયા વાસ 
જવાના નાકા પાસે વડોદરા ખાતે રેઇડ કરતાાં આ કામના  આરોપી (૧) ધમેશ ઉફે ગલ્લો રમેશભાઇ કહાર ઉવ.૩૦રહવેાસી 
નવાપ રા કહાર મહોલલો, નશતળામાતાના માંકદર સામે, વડોદરા શહરે (૨)) નવજય કદનેશભાઇ ઠાકોર રાવળ મહોલ્લો પથ્થરગેટ 
વડોદરા શહરે  નાઓએ ઉપરોક્ત તા.ટા અને જગ્યાએ પોતાના આનથિક ફાયદા સારૂ  ઓસ્રેલીયા દેશમાાં હાલમાાં રમાઇ રહલે બીગ 
બેસ સીરીઝની આજરોજના રમાયેલ  સડની સીક્સસા વસેસ હોબાટા  હ રી કેન્સ કિકેટ મેચ નો સટ્ટો પોતાના મોબાઇલ ફોન ઉપર  
લોકો પાસેથી જ ગાર રમવાના હતે  સર પૈસા ઉઘરાવી હારજીતનો જ ગાર રમી રમાડતાાં જ ગાર રમવાના સાધનો તથા રોકડા રૂનપયા 
૬૭,૬૩૫/- તથા મોબાઇલ ફોન કક.રૂનપયા ૨૦,૦૦૦/- તથા એકટીવા ગાડીની  કક.રૂનપયા ૫૦,૦૦૦/- મળી ક લ્લે રૂનપયા 
૧,૩૭,૬૩૫/- ના મ દ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગ નો કરેલ હોય નવ.બાબતે  ફરીયાદી  પો.સ.ઇ શ્રી એ.આર.મકહડનોકરી 
નવાપ રા પોલીસ સ્ટેશન, વડોદરા શહરેનાઓએ ફરીયાદ આપતાાં  નવાપ રા પો.સ્ટે. ll ૦૨/૨૦૧૯ જ ગાર ધારા કલમ ૧૨ (અ) 
મ જબનો ગ નો  તા ૦૪/૦૧/૧૯ કલાક ૨૨/૪૫ વાગે  રજીસ્ટર  કરેલ છે.  

જ ગાર રમવાના સાધનો તથા 
રોકડા રૂનપયા ૬૭,૬૩૫/- તથા 
મોબાઇલ ફોન કક.રૂનપયા 
૨૦,૦૦૦/- તથા એકટીવા 
ગાડીની  કક.રૂનપયા ૫૦,૦૦૦/- 
મળી ક લ્લે રૂનપયા ૧,૩૭,૬૩૫/-  

૧૦ 

નવાપ રા પોલીસ સ્ટેશન, 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

           નવાપ રા પોલીસ સ્ટેશનના સ્ટાફ ધ્વારા  તા.૦૮/૧/૧૯ ના કલાક ૦૧/૪૦થી વાગ્યા દરમ્યાન નવાપ રા મહબેબૂ પ રા 
વડોદરા શહરે ખાતે રેઇડ કરતાાં આ કામના આરોપીઓ (૧) ગણેશભાઇ અનશ્વનભાઇ શાહ ઉવ.૪૬ રહવેાસી ૧૦૨,પાશ્વદશાન 
કોમ્પ્લેક્ષ, બકરાવાડીના નાકે, વડોદરા શહરે (૨) ઝાકીરભાઇ મહમાંદભાઇ શેખ ઉવ.૪૦ રહવેાસી પાણીગેટ બાઉચાવાડ, ટેકરા 
ઉપર, કબ્રસ્તાન પાસે, વડોદરા શહરે (૩) ઉસ્માનખાન પઠાણ ઉવ.૨૯ રહવેાસી સ્લમ કવાટાર બ્જલોક નાંબર-૩, રૂમ નાંબર-ર, 
તરસાલી સ શેન રીંગરોડ, વડોદરા શહરે  (૪) મહમાંદહનીફ ઉફે બન્ન મીયા ગ લામહ સેન શેખ ઉવ.૫૯ રહવેાસી નવાપ રા 
મહબે બપ રા ભાથ જી મહોલ્લાની સામે, વડોદરા શહરે (૫) કકરણ નામદેવ આમરે ઉવ.૫૯ રહવેાસી દાંતેશ્વર, ચચરાય નગર મકાન 
નાંબર-એ/૬૬ રાજરત્ન સોસાયટીની બાજ માાં, વડોદરા શહરે (૬) સીરાજમહમાંદ સક રમહમાંદ શેખ ઉવ.૩૦ રહવેાસી નવાપ રા 
મહબે બપ રા, સરકારી દવાખાનાની પાછળ, વડોદરા શહરે (૭) પ્રતાપભાઇ ઇશ્વરભાઇ પઢીયાર ઉવ.૫૨ રહવેાસી ગાજરાવાડી, 
પહલે  ફચળય ાં વોડા ન ાંબર-૩ ની ઓકફસની ગલીમાાં વડોદરા શહરે  (૮) નરેશભાઇ પરસોત્તમભાઇ બારીયા ઉવ.૨૮ રહવેાસી 
શ્રીગામ, ભાણકા, બારીયા ફચળય ાં, તા.સાંખેડા જી.છોટાઉદેપ ર,હાલ રહવેાસી જલારામનગર, મકાન નાંબર-૧૨૨,ડભોઇવાઘોડીયા રીંગ 
રોડ, વડોદરા (૯) કદનેશભાઇ અંબાલાલ ઠાકોર ઉવ.૫૧ રહવેાસી ગામ- સાધલી રબારી ફચળય ાં, તા. નશનોર જી.વડોદરા  (૧૦) 
સાંતોષભાઇ શાંકરભાઇ કહાર ઉવ.૩૭ રહવેાસી પાણીગેટ બાઉચાવાડ, ભાથ જી માંકદર પાસે, કહાર મહોલ્લો, વડોદરા શહરે (૧૧) 

પત્તાપાના, તથા પૈસા વડે 
હારજીતનો જ ગાર રમી,રમાડી 
જ ગાર રમવા માટે હયવસ્થા કરી 
આપી, ક લ્લે રૂનપયા ૧,૩૫,૩૭૦/-  
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ન રમહમાંદ અબ્જદ લરશીદ શેખ ઉવ.૫૪ રહવેાસી બ્જલોક નાંબર-૨૦ રૂમ નાંબર-ર, વ ડાના મકાનમાાં ડભોઇ રોડ, વડોદરા શહરે. તમામ 
નાઓને તા.૦૮/૦૧/૧૯  ના કલાક ૦૪/૩૦ વાગે અટક કરેલ છે. તથા (૧૨) મ મતાઝબાન  ઉફે ગ ડ્ડો નીયાઝમહમદ પઠાણ ઉ.વ  
૪૫ રહ.ેનવાપ રા મહબે બપ રા ખ ાંડેરાવ માંદીરની ગલી વડોદરા શહરે. નાને તા.૦૮/૦૧/૧૯ ના કલાક ૧૪/૦૦ વાગે અટક કરેલ 
છે (૧૩) ગ લામદસ્તગીર   ગ લામનબી શેખ ઉફે તીજોરીવાલા રહ.ેસદર. નાને તા.૦૮/૦૧/૧૯ ના કલાક ૧૬/૧૫ વાગે અટક 
કરેલ છે.નવાપ રા મહબે બપ રા, ખાંડેરાવ માંકદરની પાછળ,ગ ડ્ડોબાનો ના મકાનમાાં પત્તાપાના, તથા પૈસા વડે હારજીતનો જ ગાર 
રમી,રમાડી જ ગાર રમવા માટે હયવસ્થા કરી આપી, ક લ્લે રૂનપયા ૧,૩૫,૩૭૦/- ના મ દ્દામાલ સાથે પકડાઇ ગયેલ હોય, ગ નો કયાા 
નવગેરે બાબતે શ્રી એ.આર.મહીડા પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર નોકરી નવાપ રા પોલીસ સ્ટેશન, વડોદરા શહરેનાઓએ ફરીયાદ આપતાાં 
નવાપ રા પોલીસ સ્ટેશન II-૦૩/૧૯ જ ગાર ધારા ૪,૫ , મ જબનો ગ નો  તા.૦૮/૧/૧૯ ના રોજ રજી કરેલ છે.  

૧૧ 

પાણીગેટ પો.સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

            પાણીગેટ પો.સ્ટે I ગ .ર.નાં.૧૨૩/૧૮ ઈ.પી.કો.કલમ  ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ મ જબના કામે તા:૧૧/૭/૧૮ ના કલાક 

૨૩/૩૦થી તા:૧૨/૦૭/૧૮ના કલાક ૬/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન ઇ/૫૭ ઉમાનગર નવભાગ -૧ સોમાતળાવ પાસે ડભોઇ રોડ 

પાણીગેટ વડોદરા શહરે ખાતે નમ દ નથી તે આરોપીએ ફરી.ના મકાનના નીચેના ભાગના દરવાજાને મારેલતાળુ નકૂચો સાથે કોઇ 

સાધન વડે તોડી મકાનમાાં પ્રવેશ કરી બેડ રૂમમાાં મ કેલ તીજોરી કોઇ સાધન વડે તીજોરીમાાં મ કેલ સોના ચાાંદીના દાગીના કકમત 

રૂનપયા ૧,૩૩,૦૦૦/-તથા રોકડ રૂપીયા ૬૦,૦૦૦/-મળી ક લ્લે રૂનપયા૧,૯૩૦૦૦/-ની મત્તાની ચોરી કરી લઇ જઈ જતા ઉકત 

નાંબરથી ગ નો રજીસ્ટર થયેલ સદર ગ નાના આરોપી લાખનનસિંહ શેરનસિંહ નસકલીગર રહ,ેહન માન ટેકરી ઝુપડામાાં ડભોઇ રોડ 

તા.૭/૧/૧૯ કલાક ૧૯/૪૫ વાગે બાતમી  આધારે પકડી અટક કરી ગ નો શોધી કાઢેલ છે.  

નીલ 

૧૨ 

  પાણીગેટ પો.સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

      પાણીગેટ પો. સ્ટે. I ગ .ર.નાં.૨૬૧/૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મ જબના કામે તા.૨૫/૧૧/૧૮ ના રોજ બપોરના ૧૨/૦૦ થી 

૧૫/૦૦ વાગ્યાના સમયે મોજે. પ્લેટીનીયમ હાઇટસના પાકીંગમાાં પાણીગેટ વડોદરા શહરે ખાતેથી નમ દ નથી. તે આરોપીએ 

ફરીન ાં CBZ મોટર સાયકલ રજી.નાં. GJ-06-EC-2531 ની જેનો ચેસીસ નાં.KC12EC AGL0 7064 છે અને એન્જીન નાં.KC12EBA 

GL06777 જેની આશરે કકમત રૂનપયા ૧૫,૦૦૦/- ગણી શકાય જેની ડ પ્લીકેટ ચાવી વડે લોક ખોલી અથવા તોડી ચોરી કરી લઇ 

ઉકત નાંબરથી ગ નો રજીસ્ટર થયેલ સદર ગ નાના આરોપી લાખનનસિંહ શેરનસિંહ નસકલીગર રહ,ેહન માન ટેકરી ઝુપડામાાં  ડભોઇ રોડ 

તા.૮/૧/૧૯ કલાક ૧૦/૩૦ વાગે બાતમી  આધારે પકડી અટક કરી  ગ નો શોધી કાઢેલ છે  

મો.સા-૧ કક.રૂ.૧૫૦૦૦/-  

૧૩ 

  પાણીગેટ પો.સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

            પાણીગેટ પો.સ્ટે I ગ .ર.નાં-૨૬૨/૨૦૧૮ ઇપીકો ક.૩૭૯ મ જબના કામે તા-૨૫/૧૨/૨૦૧૮ ના કલાક  ૦૦/૧૫ થી 

કલાક ૦૮/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન મોજે સી/૬ ઉમીયાદીપ સોસાયટી મહશે નગર પાસે બી પી એસ ૨ સ્ક લની બાજ મા ડભોઇ રોડ 

પાછળથી પાણીગેટ વડોદરા શહરે ખાતેથી નમ દ  નથી તે આરોપીએ ફરીન ાં પેશનપ્લસ મો.સા નાં.GJ-06-BS-4609 નીસને 

૨૦૦૬ ના મોડલની જેનો ચેસીસ નાં.06B09C53033 છે અને એન્જીન નાં.06B08M43771 જેની આશરે કકમત રૂનપયા ૧૫,૦૦૦/- 

મો.સા-૧ કક.રૂ.૧૫૦૦૦/- 
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ગણી શકાય તેની ડ પ્લીકેટ ચાવી વડે લોક ખોલી અથવા તોડી ચોરી કરી લઇ ઉકત નાંબરથી ગ નો રજીસ્ટર થયેલ સદર ગ નાના 

આરોપી લાખનનસિંહ શેરનસિંહ નસકલીગર રહે,હન માન ટેકરી ઝુપડામાાં  ડભોઇ રોડ તા.૮/૧/૧૯ કલાક ૧૨/૦૦ વાગે બાતમી  

આધારે પકડી અટક કરી  ગ નો શોધી કાઢેલ છે 

૧૪ 

ડીસીબી પો.સ્ટેશન સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે 

            પાણીગેટ પો.સ્ટે. III ગ .ર.નાં ૨૭/૧૯ પ્રોહી. એક્ટ 65-E,98(2) મ જબના કામે તા-૧૨/૦૧/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૪/૧૫ 

વાગે પાણીગેટ હરીશ પેરોલપાંપ સામે વોડા નાં ૯ ની ઓફીસ પાસે,  

પાણીગેટ વડોદરા શહરે ખાતેથી આરોપી સાંતોષભાઇ રામદેવ કનોજીયા રહ ેવડોદરાનાએ જાહરેમાાં ઇંગ્લીશ દાર નો જથ્થો પોતાની 

પાસેની ઓટો કરક્ષા નાં.GJ-06-VV-1903 માાં રાખી ઇંગ્લીશ દાર  ભરેલી ૭૫૦ મીલીની બોટલ નાંગ-૮૪ કી.રૂ.૩૩,૧૨૦/-મોબાઇલ-

૧, ફોન કી.રૂ.૩,૦૦૦/-તથા ઓટો કરક્ષા કી.રૂ.૫૦,૦૦૦/-મળી ક લ્લે રૂપીયા ૮૬,૧૨૦/- ની સાથે મળી આવી પકડાઇ જતા 

ફરીયાદી શ્રી હમે ાંતક માર નવનાયકભાઇ અનામા પોલીસ કોન્સટેબલ બ.નાં ૧૨૦૧ નોકરી ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા 

શહરેનાઓની ફરીયાદ આધારે ઉકત નાંબરથી  ગ નો શોધી કાઢેલ છે.  

૭૫૦ મીલી ની બોટલ નાંગ -૮૪ 
કી.રૂ.૩૩,૧૨૦/-  મોબાઇલ ફોન-
૧ કી.રૂ.૩,૦૦૦/- ઓટો કરક્ષા-૧,  
કી.રૂ.૫૦,૦૦૦/- ક લ્લે કકમાંત 

રૂપીયા ૮૬,૧૨૦/- 

૧૫ 

 પાણીગેટ પો.સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

         પાણીગેટ પો.સ્ટે.III- ગ .ર.નાં ૪૮/૨૦૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ-૬૫ ઇ,૧૦૮ મ જબના કામે તા-૧૯/૦૧/૨૦૧૯ ના કલાક 

૧૬/૦૦ વાગે વાઘોડીયા રોડ પ નમ કોમ્પ્લેક્ષ પાછળ નશવમ પાકા સોસાયટી પાણીગેટ વડોદરા શહરે ખાતે આરોપી મેહ લભાઇ 

અશોકભાઇ કહાર રહ,ે બી/૨૫ નશવમ પાકા સોસા. પ નમ કોમ્પલેક્ષ પાછળ વાઘોકડયા રોડ વડોદરા શહરેનાએ  પોતાના કબજા 

ભોગવટા રહણેાાંકના મકાનના કાંમ્પાઉનન્ડમા પોતાના આનથિક  ફાયદા માટે પીટરસ્કોટ માલ્ટ હહીસ્કીની કાંપની શીલબાંધ બોટલો 

નાંગ-૪૨ કક.રૂ.૨૫,૨૦૦/-ની વગર પાસ પરમીટની સાથે મળી આવી પકડાઇ હ.ેકો ધમેન્રનસિંહ નટવરનસિંહ બ.નાં.૬૧૩ નોકરી 

પાણીગેટ પોલીસ સ્ ટેશન વડોદરા શહરેનાઓની ફરીયાદ આધારે ઉકત નાંબરથી  ગ નો શોધી કાઢેલ છે.        

૭૫૦ મીલી ની બોટલો નાંગ-૪૨ 
કક.રૂ.૨૫,૨૦૦/- 

૧૬ 

માાંજલપ ર પોલીસ 
સ્ ટેશન, સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે 

              કલાલી બ્રીજ નીચે આરોપી નામે નવજયભાઇ અશોકભાઇ ચૈાહાણ, હાલ રહ.ે બ્જલોક નાં. ૦૨, રૂમ નાંબર ૧૫, જય પીટર 
હોસ્સ્પટલ સામે વ ડાના મકાનમાાં, સનફામાા રોડ, વડોદરા શહરે, મ ળ રહ.ેવડદલા ગામ, તા. પાદરા, જી. વડોદરા નાઓ વગર પાસ 
પરમીટે પોતાના કબજા ભોગવટામાાં પ્લેઝર ગાડી રજી નાંબર GJ-06-KQ-9010 માાં નાનો પ્રીમીયમ હહીસ્કી ૧૮૦ મી.લી. ના 
પ્લાસ્ટીકના કાંપની શીલબાંધ હાલતના કવાટરીયા નાંગ - ૨૫૪, કક.રૂા.૨૫,૪૦૦/- તથા અંગઝડતીના રોકડા રૂા.૧૧૦૦/- તથા 
મોબાઇલ ફોન નાંગ -૦૧, કક.રૂા.૫,૦૦૦/- તથા પ્લેઝર ગાડી, કક.રૂા.૨૫,૦૦૦/- મળી ક લ્લે કક.રૂા.૫૬,૫૦૦/- નો મ દૃામાલ 
હરેાફેરી કરતાાં મળી આવી પકડાઇ જતા માાંજલપ ર પો.સ્ટે. થડા ગ .ર.નાં.૧/૧૯ પ્રોકહ એકટ ક.૬૫(ઇ),૧૦૮,૯૮(૨) મ જબનો ગ નો 
શોધી કાઢેલ છે.  

કવાટરીયા નાંગ - ૨૫૪, 
કક.રૂા.૨૫,૪૦૦/- તથા 
અંગઝડતીના રોકડા રૂા.૧૧૦૦/- 
તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ -૦૧, 
કક.રૂા.૫,૦૦૦/- તથા પ્લેઝર 
ગાડી, કક.રૂા.૨૫,૦૦૦/- મળી ક લ્લે 
કક.રૂા.૫૬,૫૦૦/- 

૧૭ 
ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

               ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશનને બાતમી મળેલ કે, કલાલી ગામથી તલસટ ગામ તરફ જતા રોડની સાઇડમા કલાઉડ 
નાઇન હાઇટસ નામની નવી કાંરકશનવાળી સાઇટની પાસે આરોપી નામે અજય નથ્થ ભાઇ ભાલીયા રહ.ેવડસર ગામ, ભાલીયા 

ભારતીય બનાવટ ની નાનીમોટી  
ઇંગ્લીશ દારૂ ની બોટ્લો તથા 
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વગો, વડોદરા નાએ આગામી ઉતરાયણ ના તહવેાર લગત પોતાના આથીક ફાયદા સાર  અલગ અલગ રાજ્યો માથી ભારતીય 
બનાવટ ની નાનીમોટી  ઇંગ્લીશ દારૂ ની બોટ્લો તથા અલગ અલગ કાંપની ની બીયરો જે ક લ બોટલ તથા ટીન મળી ક લ નાંગ 
૩૬૧૮  જેની કી રૂ. ૭,૨૦,૬૨૨/- નો  નો મ દ્દામાલ માંગાવી કલાલી થી તલસટગામ ની સીમમા આવેલ  વીશ્વામીત્રી નદી ના તટ 
પાસે અવાવરૂ જગ્યા મા આવેલ  ઝાડી ઝાખરામાાં સ ાંતાડી રાખેલ જે મળી આવતા માાંજલપ ર પો.સ્ટે. થડા ગ .ર.નાં. ૩૨/૧૯ પ્રોકહ 
એકટ ક.૬૫(ઇ),૯૮(૨), મ જબનો ગ નો શોધી કાઢેલ છે.  

અલગ અલગ કાંપની ની બીયરો 
જે ક લ બોટલ તથા ટીન મળી ક લ 
નાંગ ૩૬૧૮  જેની કી રૂ. 
૭,૨૦,૬૨૨/- 

૧૮ 

ડી.સી.બી.પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે  

              ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશનને અંગત બાતમીદાર રાહ ેબાતમી મળેલ કે માાંજલપ ર કદહય જ્યોનત સોસાયટીના હોલ 
પાસે જાહરેમાાં આરોપીઓએ પોતાના આનથિક ફાયદા સારૂ ધીરજક માર પ્રમોદક માર શમાાનાઓ પાસેથી ઇંગ્લીશ દારૂનો જથ્થો 
માંગાવતા આ ધીરજક માર શમાાનાઓએ ત્રણ ફોર હહીલ ગાડીમા ઇંગ્લીશ દારૂનો જથ્થો ભરી આ દારૂ ભરેલ ત્રણેય ફોર હહીલ 
ગાડીઓ ટાટાન  બ ાંધ બોડીન  રેલર નાં HR-55-N-894 મા મ કાવી રેલરના ડ્રાઇવર સ નીલ શેષરામક માર તેમજ કલીનર જીતેન્ર 
ઉફે નવીન જીયાલાલ શમાાનાઓ થકી આ ઇંગ્લીશ દારૂના જથ્થા સાથેની રાખેલ ફોર હહીલ ગાડીઓ રેલરમા ગેરકાયદેસર રીતે 
વગર પાસ પરમીટે વડોદરા લઇ આવી આ નવજયનસિંહ રાણાએ વડોદરામા ઇંગ્લીશ દારૂન  વેચાણ કરવાના ઇરાદે રેલરમા આવેલ 
ઇંગ્લીશ દારૂ ભરેલ ત્રણ ફોર હહીલ ગાડીઓ પૈકી બે ફોર હહીલ ગાડી પોતે મેળવી જેમાથી ઇંગ્લીશ દારૂ ભરેલ ફોડા આઇકોન ફોર 
હહીલ ગાડી નાં HR-51-T-6545 ને તેનો મકરપ રાના નશવ  નામના માણસને ગ્રાહકોને કટીંગ કરવા સારૂ આપી અને પોતે ઇંગ્લીશ 
દારૂ ભરેલ ટાટા સફારી ગાડી નાં HR-70-C-6031 ની મેળવી વડોદરામા રહતેા જ દા જ દા હયસ્ક્તઓને વેચાણ આપવાના ઇરાદે 
માાંજલપ ર કદહયજોત સોસા.ના હોલ પાસે આ દારૂ ભરેલ ફોર હહીલ ગાડી પોતાના માણસ પ્રમોદ કકશનરાવ  સ વે સાથે લઇ આવી 
અને ઇંગ્લીશ દારૂ લેવા માટે ટ  હહીલર વાહન – ૩ ઉપર આવેલ (૧) પ્રનવણભાઇ ઉફે પવલો નારાયણભાઇ તડવી (૨) રાજ ભાઇ  
કાંચનભાઇ તડવી (૩) હીતેશ ઉફે લાલ  નારાયણભાઇ સોલાંકી (૪) નવનય ઓમપ્રકાશ શમાા (૫) સાંજય ઉફે નનલેશ લક્ષ્મણરાવ 
વાધ રહ.ે વડોદરાનાઓ જ દા જ દા બ્રાન્ડની ઇંગ્લીશ દારૂ ભરેલ ક લ્લે  બોટલ નાંગ – ૪૮૧ કીમત રૂનપયા ૧,૭૧,૩૪૦/- ની સાથે 
આ સાત ઇસમો મળી આવી પકડાય જઇ તેમજ નવજયનસિંહ રાણાને સાથે રાખી તપાસ કરી આ ઇંગ્લીશ દારૂનો જથ્થો ભરેલ ફોર 
હહીલ ગાડીઓ લાવવા માટે ઉપયોગ કરેલ રેલર સાથે ધીરજક માર પ્રમોદક માર શમાા, જીતેન્ર ઉફે નવીન જીયાલાલ શમાા તેમજ 
સ નીલ શેષરામ ક મારનાઓને તરસાલી બાયપાસ પાસેથી પકડી પાડી તેમજ આ ધીરજક માર પ્રમોદક માર શમાા પાસેથી  ઇંગ્લીશ 
દારૂ ભરેલ ટોયોટો કોરોલા ફોર હહીલ ગાડી નાં DL-1C -U-5547 લઇ જનાર લચ્છીરામ બચ લાલ ક સ્વાહ તેમજ અશોક કાાંતીલાલ 
માળીનાઓ ટોયોટો કોરોલા ફોર હહીલ ગાડીમા રાખેલ ઇંગ્લીશ દારૂ ભરેલ બોટલ નાંગ – ૪૮ કીમત રૂનપયા ૧૬,૩૨૦/- ની સાથે 
પકડી પાડી તેમજ આ નવજયનસિંહ રાણાને સાથે રાખી મકરપ રા નાંદ રેસીડેન્સી પાસેથી ઇંગ્લીશ દારૂ ભરેલ લઇ ગયેલ ફોર હહીલ 
ગાડી પૈકીની ફોડા આઇકોન ફોર હહીલ ગાડી નાં HR-51-T-6545 મા રાખેલ ઇંગ્લીશ દારૂ ભરેલ બોટલ નાંગ ૧૪૪ કીમત રૂનપયા 
૫૦૪૦૦/- ની મળી આવી તેમજ લચ્છીરામ બચ લાલ ક સ્વાહનાએ ફોર હહીલ ગાડી મેળહયાબાદ લીધેલ ઇંગ્લીશ દારૂને લઇને 
રાખેલ જગ્યાએથી જ દા જ દા બ્રાન્ડની બોટલ નાંગ ૨૩૮ કીમત રૂનપયા ૮૦૮૮૫/- ની મળી આવી આ આ તમામ ઇંગ્લીશ દારૂ 
ખ લ્લી બોટલ નાંગ-૯૧૧ ક લ્લે કક.રૂ.૩,૧૮૯૪૫/-તેમજ આ  ઇંગ્લીશ દારૂ રાખવા તેમજ હરેાફેરી કરવા ઉપયોગ કરેલ વાહન રેલર 

ઇગ્લીશ દારૂ ૭૫૦ મી.લી. ની 
બોટલ - ૯૧૧ કક.રૂ.૩૧૮૯૪૫/-
,રેલર -- ૦૧,ફોર હહીલ ગાડી- 
૦૩, ટ  હહીલર ગાડી - ૩,મોબાઇલ 
ફોન - ૧૨ મળી ક લ્લે રૂ. 
૩૨,૦૯,૦૪૫/- 
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– ૧, ફોરહહીલ ગાડી - ૩, ટ  હહીલર વાહન – ૩, મોબાઇલ ફોન નાંગ – ૧૨, ઇંગ્લીશ દારૂ વેચાણના ક લ્લે ર પીયા ૫૧,૨૦૦/- 
તમામની ક લ્લે કીમત ર પીયા ૩૨,૦૯,૦૪૫/- ની સાથે ઉપરોકત બાર ઇસમો મળી આવી પકડાઇ જઇ તેમજ ઇંગ્લીશ દારૂ ભરેલ 
ફોડા આઇકોન ગાડી લઇ ગયા બાદ દારૂ સાથે ફોર હહીલ ગાડીને છોડી દેનાર મકરપ રા ખાતે રહતેો નશવ  નામના ઇસમનાઓએ 
એકબીજાની મદદગારીમા ગ નો કરી પકડાઇ જતા માાંજલપ ર પો.સ્ટે. થડા ગ .ર.નાં. ૪૪/૧૯ પ્રોકહ એકટ ક.૬૫(ઇ),૮૧,૯૮(૨) 
મ જબનો ગ નો શોધી કાઢેલ છે.  

૧૯ 

મકરપ રા પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

             મકરપ રા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફને અંગત બાતમીદાર રાહ ેબાતમી મળેલ કે, ને.હા.નાં. ૦૮, કપ રાઇ ચોકડી થી તરસાલી 
ચોકડી તરફ જતા દાવત હોટલ  સામે, તહોમતદારે ઉપરોક્ત તા.ટા. અને જગ્યાએ વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના 
નવદેશી દારૂની પ્લા.ની ૭૫૦ મીલી ભરેલ બોટલ નાંગ ૧૨ કક.રૂ.૪૦૨૦/- તથા ૫૦૦ મીલી ભરેલ બીયરના ટીનો નાંગ ૧૯૨ કી રૂ. 
૧૯,૨૦૦/- તથા મોબાઈલ ફોન નાંગ ૦૧ કી. રૂ. ૧૫૦૦/- તથા ઈક્કો ગાડી નબર GJ 06 AZ 2158 કી રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- ની સાથે 
મળી ક લ્લે કકમત રૂપીયા ૧,૭૪,૭૨૦/- નો મ દ્દામાલ પોતાના કબજામા રાખી મળી આવી પકડાઈ જઈ તથા સદરી ભારતીય 
બનાવટની ઈંગ્લીશ દારૂની બોટલો આપનાર ભરત રહ ેઘોંઘબા થી આગળ ગોડલી ગામ જેના પ રા નામ સરનામાની ખબર નથી 
તથા અક્ક  રહ ેવ ડાના મકાન કલાલી પાસે અટલાદરા વડોદરા જેના પ રા નામ સરનામાની ખબર નથી તેણે માંગાવી હાજર નહી 
મળી આવી તમામ આરોપીઓએ એકબીજાની મદદગારી કરી મળી આવતા મકરપ રા પો.સ્ટે. થડા ગ .ર.નાં. ૨૮/૧૯ પ્રોકહ એકટ ક. 
૬૫(એ)(ઇ) ,૧૧૬(ખ), ૧૦૮,૮૧ મ જબનો ગ નો શોધી કાઢેલ છે.  

ભારતીય બનાવટના નવદેશી 
દારૂની પ્લા.ની ૭૫૦ મીલી ભરેલ 
બોટલ નાંગ ૧૨ કક.રૂ.૪૦૨૦/-, 
૫૦૦ મીલી બીયરના ટીનો નાંગ 
૧૯૨ કી.રૂ. ૧૯,૨૦૦/- ,મોબાઈલ 
ફોન નાંગ ૦૧ કી. રૂ. ૧૫૦૦/- 
,ઈક્કો ગાડી નબર GJ 06 AZ 
2158 કી રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- ની સાથે 
ક લ્લે કકમત રૂપીયા ૧,૭૪,૭૨૦/- 

૨૦ 

માાંજલપ ર પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે વડોદરા શહરે 

         મકરપ રા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફને  અંગત બાતમીદાર રાહ ે બાતમી મળેલ કે, કોતર તલાવડી અલવાનાકા, પાસે આ 
કામના આરોપી બહને નામે સન્નીબેન પવાતભાઇ કથડાભાઇ પલાસ રહ ે પાડાખડદા ગામ નનશાળવાળુ ફળીય  તા.લીમખેડા 
જી.દાહોદ નાની તેની સાગરીત બહને સાથે એકબીજાની મદદગારીથી ગેરકાયદેશર રીતે ભારતીય બનાવટના નવદેશી દારૂના 
કવાટરીયા હરેાફેરી કરેલ ૧૮૦ મી.લી ના શીલ બાંધ હાલતમાાં પ્લાસ્ટીક ના ભારતીય બનાવટના નવદેશી દારૂના કવાટરીયા ૨૫૪ 
કક.રૂ.૨૫૪૦૦/- નો મ દ્દામાલ પોલીસ ની રેઇડ આવતી જોઇ સ્થળ ઉપર ફૈકી નાશી જતા માાંજલપ ર પો.સ્ટે. III ગ .ર.નાં. ૭૨/૧૯ 
પ્રોકહ એકટ ક.૬૫(ઇ),૧૦૮,૮૧ મ જબનો ગ નો શોધી કાઢેલ છે.  

નવદેશી દારૂના કવાટરીયા ૨૫૪ 
કક.રૂ.૨૫૪૦૦/- 

૨૧ 

એસ.ઓ.જી.સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે  

            તા.૨/૦૧/૧૯ ના કલાક ૧૭/૩૦ વાગે નશવ વાટીકા પાટી પ્લોટ પાસે,વડોદરા ખાતે આરોપી (૧)નરેશ શોભારામ 
નાથલાણી રહ.ે૨૦૨, મનોરથ ફ્લેટ, ચાણક્યપ રી, ન્ય .સમા.રોડ, વડોદરા નાં.(૨)વોન્ટેડ રમેશ (મો)૯૭૨૫૬૧૩૭૯૧ તથા (૩)મહશે 
મેડા (મો)૮૮૪૯૧૯૯ ૮૬૧ નાં.(૪) જીગો (મો)૯૦૮૮૧૨૦૮૦ (૫)ટ કા નામવાળા ઇસમો બ ક્કી નનલેશ ઉફે બબ  નાથાણી 
રહ.ેવારસીયા વડોદરા શહરેનાઓ પોતાના આનથિક ફાયદા સારૂ ઓસ્રેલીયા ખાતે રમાઇ રહલે બીગ બેસ ટી-૨૦ સીટીઝ કિકેટ 
ટ નાામેન્ટનો સેસનો તથા મેચનો મોબાઇલ ફોન નાંબર ઉપર હારજીતની સટ્ટો રમી રમાડી સટ્ટો લખેલ સાહીત્ય તથા અંગ ઝડતીના 
રૂ.૧૩,૯૧૦/-તથા જ ગાર રમવાના સાધનો મો.ફોન નાં.૪ કક.રૂ.૨૧૮૦૦/-તથા કેલ્ય લેટર કક.રૂ.૧૦૦/- તથા બોલપેન 
કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા મારૂતી બેજ કાર સહીત ક લ્લે રૂ.૧૦,૩૫,૮૧૦/-ની મત્તા સાથે રેઇડ દરમ્યાન સ્થળ ઉપર નાં.(૧)પકડાઇ જઇ 
તથા બીજા ઇસમો નહી મળી આવેલ. જે બાબતે વારસીયા પો.સ્ટે. સેકન્ડ ગ .ર.નાં. ૨/૧૯ જ ગારધારા કલમ ૩(૨) ૧૨(અ) મ જબ 

 અંગ ઝડતીના રૂ.૧૩,૯૧૦/-તથા 
જ ગાર રમવાના સાધનો મો.ફોન 
નાં.૪ કક.રૂ.૨૧૮૦૦/-તથા 
કેલ્ય લેટર કક.રૂ.૧૦૦/- તથા 
બોલપેન કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા 
મારૂતી બેજ કાર સહીત ક લ્લે 
રૂ.૧૦,૩૫,૮૧૦/-  
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તા.૩/૦૧/૧૯ ના કલાક ૦૦/૦૫ વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરવામાાં આવેલ છે  

૨૨ 

સીટી પો.સ્ટે. સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે  

          સીટી પો.સ્ટે સ્ટાફના માણસો તા.૧૨/૦૧/૨૦૧૯ ના રોજ મધ્યસ્થ છીપવાડમાાં ગણપનત માંકદર પાસે “ ગ લીસ્તાન 
ખાત  ન માંજીલમાાં ત્રીજે માળે રેઇડ કરતા તોહદાર. (૧) સાકહદમીયા શબ્જબીરમીયા પઠાણ રહ.ે યાક તપ રા ગ લીસ્તાન ખાત  ન માંજીલ 
તાજ સોડા ફેક્ટરી પાસે વડોદરા શહરે (૨) સલાઉદ્દીન ફૈજ દ્દીન સૈયદ રહ.ે ચરોત્તર હોલની ગલીમાાં મદાર ટી-પોઇન્ટ સામે 
યાક તપ રા વડોદરા શહરે (૩)શૈકતહ સેન ન રભાઇ શખીવાલા રહ.ે ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર -૧ ચોરાપાસે હ સેની કોમ્પલેક્ષ યાક તપ રા વડોદરા 
શહરે (૪) જમીર એહમદ મ સીર એહમદ પઠાણ રહ.ે મોતીનગર માંસ  રી કબ્રસ્તાન પાસે બાપ ની દરગાહ હાથીખાના વડોદરા શહરે 
(૫) ય ન  સભાઇ એહમદભાઇ મીરઝા રહ.ે યાક તપ રા તમાંચાવાલા બાપ ની ગલીમાાં વડોદરા શહરે(૬) એહમદઅલી શફાકતઅલી 
શાલેરી રહ.ે  એ-૫૦૭ નનશાાંત એપાટામેંટ ઠ સા કફકલ સામે નાગરવાડા કારેલીબાગ વડોદરા શહરે (૭) મ ન્વરખાાં  ફતેખાાં પઠાણ 
રહ.ે યાક તપ રા નાની છીપવાડ સામે વડોદરા શહરે (૮) મહમદ રફીકભાઇ ઇબ્રાકહમભાઇ શેખરહ.ે યાક તપ રા અનસ મસ્જીદની 
બાજ માાં પટેલ ફળીયામાાં વડોદરા શહરે પૈકી આરોપી નાં.૧ નાએ પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ અલગ અલગ જગ્યાથી હારજીતનો 
જ ગાર રમવા સારૂ માણસો બોલાવી પોતાના મકાનમાાં પોતના અંગત લાભ નાલ પેટે રૂનપયા૨૦૦/- મેળવી અલગ અલગ 
જગ્યાથી પત્તા પાનાથી જ ગાર રમવા રમાડવા ભેગા કરી તમામની અંગઝડતી તપાસ દરમ્યાન રોકડા રૂ.૫૫૨૩૦/- તથા દાવ 
ઉપરના નાણા રૂ.૬૭૩૦/ જે મળી રોકડા રૂનપયા ૬૧૯૬૦/- તથા મોબાઇલ ફોન. નાંગ -૫ કી.રૂ. ૧૬૭૦૦/- તથા એક એક્ટીવા 
જેનો રજી ન. જોતા જી.જે.૦૬ એલ.પી. ૨૬૭૬ કી.રૂ. ૨૫૦૦૦/- તેમજ પત્તા પાના નાં-૫૨ જેની કકિંમતરૂ.૦૦/૦૦ તથા એક 
લાઇટબીલ જેનો ગ્રાહક નાં.૧૬૪૩૨/૦૩૬૦૪૬ કી.રૂ.૦૦/- મળી ક લ્લે મ દ્દામાલ–૧,૦૩,૬૬૦/- સાથે મળી આવતા આ કામે 
ફરીયાદી અ.પો.કો. આઝાદ રઘ નાથ બ.ન. ૧૧૮૫ નોકરી સીટી પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરે નાઓએ ફરીયાદ આપતા સીટી 
પો.સ્ ટે II ગ .ર.નાં.૦૯/૨૦૧૮ જ ગારધારા કલમ 4, 5 મ જબનો ગ નો તા.૧૨/૦૧/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૨/૦૫ વાગે દાખલ કરવામાાં 
આવેલ છે. 

 રોકડા રૂ.૫૫૨૩૦/- તથા દાવ 
ઉપરના નાણા રૂ.૬૭૩૦/ જે મળી 
રોકડા રૂનપયા ૬૧૯૬૦/- તથા 
મોબાઇલ ફોન. નાંગ -૫ કી.રૂ. 
૧૬૭૦૦/- તથા એક એક્ટીવા 
જેનો રજી ન. જોતા જી.જે.૦૬ 
એલ.પી. ૨૬૭૬ કી.રૂ. ૨૫૦૦૦/- 
તેમજ પત્તા પાના નાં-૫૨ જેની 
કકિંમતરૂ.૦૦/૦૦ તથા એક 
લાઇટબીલ જેનો ગ્રાહક 
નાં.૧૬૪૩૨/૦૩૬૦૪૬ કી.રૂ.૦૦/- 
મળી ક લ્લે મ દ્દામાલ–
૧,૦૩,૬૬૦/-  

૨૩ 

હરણી પો.સ્ટે સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે  

          હરણી પો.સ્ટે સ્ટાફના માણસોએ મળેલ બાતમી આધારે ગોલ્ડન ચોકડી ટોલનાકા ટોબેકો કાંપની પાસે પ્રોહીચબશનની 
સફળ રેઈડ કરતા આરોપીએ વગર પાસ પરમીટે ગાડી નાં GJ-9-BA-3064 જેની કકિંરૂ ૨૦૦૦૦૦/-માાં ભારતીય બનાવટ ઇગ્લીંશ 
દાર  ક્વાટરીયા પ્લાસ્ટીકના બોટલ નાંગ ૬૧૦ ગાડી સાથે મળી ક લ્લે કકિં રૂ ૨,૬૧,૦૦૦/- નો રાખી હરેાફેરી કરી ખાનગી વાહનને 
ટક્કર મારી ન કશાન કરી નાસી જઇ ગ નો કયાા નવ.બાબતનો ગ નો હરણી પો.સ્ટે III ૧૧/૧૯ પ્રોહી કલમ ૬૫ઇ,૯૮(૨),૮૧ મ જબનો 
ગ નો તા ૧૦/૦૧/૧૯ ના કલાક ૧૬/૧૫ વાગે તા ૧૦/૦૧/૧૯ ના રોજ દાખલ કરેલ છે 

ગાડી નાં GJ-9-BA-3064 જેની 
કકિંરૂ ૨૦૦૦૦૦/-માાં ભારતીય 
બનાવટ ઇગ્લીંશ દાર  ક્વાટરીયા 
પ્લાસ્ટીકના બોટલ નાંગ ૬૧૦ 
ગાડી સાથે મળી ક લ્લે કકિં રૂ 
૨,૬૧,૦૦૦/- 

૨૪ 

વારસીયા પો.સ્ટે. સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે  

          વારસીયા પો.સ્ટે. સ્ટાફના માણસોને  મળેલ બાતમી આધારે વારસીયા  સવાાન ાંદ  હોસ્પીટલની બાજ ના  મકાન મકાન નાં 
બી/૦૩ /૧૧૮  સાંતકવર કોલોનીમાાં રહતેા તહોદારો (૧) નવનોદક માર અશોકભાઇ મલાણી નાઓના ધાબા ઉપર રેઇડ કરતા આ 
કામના તહોદાર (૨) જીતેન્રભાઇ શાંકરલાલ  છાબરીયામ.નાં.૯ સ ાંદરમનગર,વારસીયા રીંગરોડ વડોદરા શહરે (૩) જવાહરભાઇ 
લક્ષ્મણદાસ દોહલાણી  જ હપ રા શાકમાકેટ ગોધરા તા.જી પાંચમહાલ (ગોધરા) (૪) નનલેશ જવાહરભાઇ દોહલાણી જ હપ રા 

મહફેીલનો સામાન મળી ક લ્લે 
રૂ.૩૮૭૫/- તથા અંગ ઝડતીના 
રોકડા રૂનપયા ૧,૯૯,૭૦૦/- તથા 
તેઓના મોબાઇલ ફોન નાં.૧૫ 
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શાકમાકેટ ગોધરા તા.જી પાંચમહાલ (ગોધરા) (૫) તેજશક માર ત  લસીદાસ ખત્રી એફ –૨, ચબલ્ડીંગ નાં-૯,ફલેટ નાં.૫૦૪ ગ્રીન 
સીટી,પાલ અડાજણ સ રત (૬) અશોકભાઇ િીપાલ ક કરેજા ૩,કાાંત એપાટા મેન્ટ, વોડા નાં-૯ ની ગલીમાાં આજવા રોડ,વડોદરા  શહરે 
(૭) ધનરાજ લક્ષ્મણદાસ દોહલાણી બી-સી,રૂમ.નાં.૨૯, એસ.કે.કોલોની વારસીયા વડોદરા શહરે (૮) નવનોદ અશોકક માર મલાણી  
બી/૩, રૂમ.નાં.૧૧૮ સાંતકવર કોલોની વારસીયા વડોદરા શહરે (૯) કપીલક માર ચ ત  વેદી દાદવાણી વારસીયા ધોબી તળાવ 
પાછળ દેવી નારાયણ સોસાયટી ઘરનાં.૯ વડોદરા (૧૦) સ મીત રમેશલાલ રામચાંદાણી બી/૨૩, રૂમ.નાં.૮૯ એસ.કે. કોલોની 
પાણીની ટાકી પાસે વારસીયા વડોદરા (૧૧) કલ્પેશ હરેશભાઇ ખેમચાંદાણી બી/૫૯ રૂમ.નાં.૨૩ એસ.કે.કોલોની છેલ્લા બસ સ્ટેન્ડ 
પાસે વારસીયા વડોદરા (૧૨) અશોકભાઇ દેવેનદાસ મલાણી બી/૩૦ રૂમ.નાં.૧૧૮ એસ.કે.કોલોની વારસીયા વડોદરા નાઓ ધાબા 
ઉપર ભેગા થઇ મહફેીલ માણતા પકડાઇ જતા મહફેીલનો સામાન મળી ક લ્લે રૂ.૩૮૭૫/- તથા અંગઝડતીના રોકડા રૂનપયા 
૧,૯૯,૭૦૦/- તથા તેઓના મોબાઇલ ફોન નાં.૧૫ કકિંમત રૂ.૨,૪૫,૦૦૦/- તથા તેઓના ફોર હહીલ ગાડી તેમજ ટ  વ્હહલર વાહનો-
૦૭ કકિંમત રૂ.૯૮૦૦૦૦/- મળી ક લ્લે રૂ.૧૪,૨૮,૫૭૫ મ દ્દામાલ સાથે પક્ડાઇ જતા આ કામે ફરીયાદી અ.પો.કો. જગકદશ 
કરશનભાઇ બ.ન.૧૩૨૯ નોકરી વારસીયા પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરે નાઓએ ફરીયાદ આપતા વારસીયા પો.સ્ ટે III 
ગ .ર.નાં.૨૧/૨૦૧૯ પ્રોકહ. એક્ટ ૬૬(૧)બી, ૮૫-૧૩, ૮૧, ૮૪, ૮૬, ૯૦, ૧૨૩મ જબનો ગ નો તા.૧૪/૦૧/૨૦૧૯ ના કલાક 
૧૮/૩૦ વાગે દાખલ કરવામાાં આવેલ છે. 

કકિંમત રૂ.૨,૪૫,૦૦૦/- તથા  ફોર 
હહીલ ગાડી તેમજ ટ  વ્હહલર 
વાહનો-૦૭ કકિંમત રૂ.૯૮૦૦૦૦/- 
મળી ક લ્લે રૂ.૧૪,૨૮,૫૭૫/- 

૨૫ 

વારસીયા પો.સ્ટે. સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે  

          વારસીયા પો.સ્ટે. સ્ટાફના માણસોએ ફતેપ રા ખારી તલાવડી ખાડામાાં બ ાંધ મકાનમાાં રેઇડ કરતા આરોપીઓ (૧) સાંતોષ 
સેલાર રહ ેમકાન નાં ૧૨ લોકમાન્ય સોસાયટી પોપ્ય લર બેકરી પાસે વડોદરા શહરે (૨)  સલીમમીયા  ય સીફમીયા  શેખ રહ ે
ફતેપ રા ધ ળધોયાવાળ   મસ્જીદ ના  મકાન મા વડોદરા શહરે (૩) ઇક્બાલ અનવરભાઇ શેખ રહ ે ફતેપ રા પાડા ખાના પાસે 
મસ્જીદ ના રૂમ મા  વડોદરા  શહરે (૪) લક્ષ્મીદાસ ઉફા પપ્ય  માંગળદાસ કહાર રહ ેસાંગમ સ્વાદ કવાટાસ મહાકાળી ચોક મકાન નાં 
૬૬૪ વડોદરા શહ ે(૫)  સ રેશભાઇ ચોથાભાઇ દાતણવાળા રહ ેફતેપ રા ક ાંભારવાડા મેલડી માતાના માંકદર પાસે વડોદરા શહરે (૬) 
સાંતોષ હયકાંટેશ વાસ્તેકર રહ ેલાલ  અખાડા ઝુપડામા  હન માન માંકદર પાસે  ફતેપ રા વડોદરા શહરે (૭) રાજેશભાઇ જોસેફ 
મેકવાન રહ ે ૬૮ તડ નગર  સોસાયટી છાણી જકાત નાકા પાસે  વડોદરા શહરે (૮) કાળીદાસ બાબ ભાઇ ચૌધરી રહ ેસાંગમ સ્વાદ 
કવાટાસ જે.પી.વાડી ઝુપડમા વડોદરા શહરે (૯) યોગેશભાઇ રમેશભાઇ નત્રવેદી રહ ેફતેપ રા લોકમાન્ય સોસાયટી પોપ્ય લર બેકરી 
પાસે વડોદરા શહરે (૧૦) વોન્ટેડ નરનસિંહભાઇ લ હાર નાઓ ઉપરોક્ત બતાવેલ જગ્યાએ ઉપરોક્ત આરોપી નાં(૯) નાઓ પોતાના 
આનથિક ફાયદા સારૂ વરલી મટકાના આંખફરક ના આંકડા લખેલ ચચઠ્ઠીઓ નાંગ – ૦૮ મીલન તથા રતન આંકડાની કાચી ચચઠીમાાં 
આંક ફરકના આંકડા ગ્રાહકોના લખી ધાંધો કરતા ત્રણ ઇસમો પાસેથી વેપારના રોકડા ર .૪૧૦૦/- તથા તમામની અંગ ઝડતીના 
રોકડા રૂનપયા ૯,૫૯૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ -૦૬ કક.રૂ ૭૦૦૦/- તથા મોટર સાયકલ /એકટીવા નાંગ -૦૩ કક.રૂ ૭૦,૦૦૦/- 
તથા પાાંચ ચાલ  હાલતની બોલપેન તથા અલગ અલગ કલરની કોરી ચચઠ્ઠીઓ તથા સદર મકાનન  લાઇટ ચબલ તથા બે પ ઠાના 
પેડ  તથા રબડ (રીંગ) તથા એક સ્કેલ (ફુટ પટ્ટી) તથા પ્લાસ્ટીકની ટોકરી નાંગ -૦૨ તથા કાબાન પેપરો જે ઉપરોકત તમામની 
કક.રૂ ૦૦/૦૦ ગણી તથા ઉપરોક્ત તમામ મ દ્દામાલ સાથે ક લ્લે રૂનપયા ૯૦,૬૯૦/- નો  તથા ઉપરોકત વસ્ત  ઓ સાથે હાજર મળી 

આંકડા લખેલ ચચઠ્ઠીઓ નાંગ – 
૦૮ મીલન તથા રોકડા 
ર .૪૧૦૦/- તથા તમામની અંગ 
ઝડતીના રોકડા રૂનપયા ૯,૫૯૦/- 
તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ -૦૬ 
કક.રૂ ૭૦૦૦/- તથા મોટર 
સાયકલ /એકટીવા નાંગ -૦૩ 
કક.રૂ ૭૦,૦૦૦/- તથા બોલપેન 
તથા કોરી ચચઠ્ઠીઓ તથા મકાનન  
લાઇટ ચબલ તથા બે પ ઠાના પેડ  
તથા રબડ (રીંગ) તથા એક સ્કેલ 
(ફુટ પટ્ટી) તથા પ્લાસ્ટીકની 
ટોકરી નાંગ -૦૨ તથા કાબાન 
પેપરો જે તમામની કક.રૂ ૦૦/૦૦ 
ગણી ક લ્લે રૂનપયા ૯૦,૬૯૦/-  
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આવી પકડાઇ જતા વારસીયા પો.સ્ ટે II ગ .ર.નાં.૧૩/૨૦૧૯ જ ગારધારા કલમ ૪, ૫  મ જબનો ગ નો તા.૧૫/૦૧/૨૦૧૯ ના કલાક 
૦૦/૦૫ વાગે દાખલ કરવામાાં આવેલ છે. 

૨૬ 

વારસીયા પો.સ્ટે. સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે  

          વારસીયા પો.સ્ટે. સ્ટાફના માણસોએ તા.૨૧/૦૧/૧૯ ના કલાક ૧૩/૦૦ વાગે વારસીયા,જ ના આર.ટી.ઓ.પાસે,લક્ષ્ય 
એવન્ય ,મ.નાં.૧૦૨,વડોદરા શહરે ખાતે રેઈડ કરતા આરોપી (૧) મહશે ચાંદ લાલ કોટવાણી રહ.ે૧૦૨,લક્ષ્ય એવન્ય ,જ ના 
આર.ટી.ઓ.ઓફીસની પાસે,વડોદરા (૨)સતીષ ટેકચાંદ ગોલાણી રહ,ે૧૧૭,પ્રથમ રેસીડન્સી, વાઘો.ડભોઇ રીંગ રોડ,વડોદરા તથા 
વોંટેડ (૧)ઇન્દોર રાંગવાલા(M)૯૧૧૧૦૭૭૨૭૭ (૨)ટીપન વારસીયા (મો)૯૮૯૮૪૦૩૬૬ (૩)ગોધરાખાને મારૂતીનાંદનમાાં 
નરેશભાઇ(મો)૯૮૨૪૯૯૮૪૮૪તથા સન્ની મહસેાણા(મો) ૯૮૭૯૦૫૨૨૨૨ તથા (૫)નવકાસ અમદાવાદ (મો)૯૭૨૭૭૦૪૨૬૧ 
નાઓએ આ કામના તો.દાર નાં.૧ તથા ૨ નાએ ઓસ્રેલીયામા રમાઇ રહલે બીગબેસ ટ નાામેન્ટ ભાગ લીધેલ કિકેટ ટીમ પૈકી 
આજરોજ એડીબેડરાઇકસા અને હોલાટા હરેીકન્સ વચ્ચે રમાઇ રહલે મેચનો સટ્ટો રમી રમાડી મો.નાં.૪ કક.રૂ.૧૯૦૦૦/- તથા લાલ 
કલરની પ ઠાવાળી ડાયરી કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા લેપટોપ નાંગ-૧ કક.રૂ.૨૦,૦૦૦/- તથા સેમસાંગ LED ટીવી કક.રૂ.૧૫૦૦૦/- કી બોડા 
કક.રૂ.૫૦૦/-સેટઅપ બોક્ષ નાંગ-૧ કક.રૂ.૧૫૦૦/- તથા એક કેલસી રૂ.૧૦૦/- તથા એક એક્ટીવા જેની કક.રૂ.૩૦,૦૦૦/- તથા 
ઘરની વેરાપાવતી કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા ઇંગ્લીશદારૂની બોટલ નાંગ-૨ કક.રૂ.૧૩૦૦/- તથા રોક્ડા રૂ.૪૨૭૨૧/- મળી ક લ્લે 
રૂ.૧૩૦૫૨૧/- સાથે કિકેટ સટ્ટાના હારજીતનો જ ગાર રમી રમાડી મળી આવી પકડાઇ ગયેલ હોઇ તથા બીજા ઇસમો નહી મળી 
આવતા તે બાબતે વારસીયા પો.સ્ટે. સેકન્ડ ગ .ર.નાં. ૨૦/૧૯ જ ગારધારા ક.૪,૫ મ જબ તા.૨૧/૦૧/૧૯ ના કલાક ૧૫/૩૫ વાગે 
ગ નો રજીસ્ટર કરવામાાં આવેલ છે. 

મેચનો સટ્ટો રમી રમાડી મો.નાં.૪ 
કક.રૂ.૧૯૦૦૦/- તથા લાલ 
કલરની પ ઠાવાળી ડાયરી 
કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા લેપટોપ નાંગ-૧ 
કક.રૂ.૨૦,૦૦૦/- તથા સેમસાંગ 
LED ટીવી કક.રૂ.૧૫૦૦૦/- કી 
બોડા કક.રૂ.૫૦૦/-સેટઅપ બોક્ષ 
નાંગ-૧ કક.રૂ.૧૫૦૦/- તથા એક 
કેલસી રૂ.૧૦૦/- તથા એક 
એક્ટીવા જેની કક.રૂ.૩૦,૦૦૦/- 
તથા ઘરની વેરાપાવતી 
કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા ઇંગ્લીશદારૂની 
બોટલ નાંગ-૨ કક.રૂ.૧૩૦૦/- તથા 
રોક્ડા રૂ.૪૨૭૨૧/- મળી ક લ્લે 
રૂ.૧૩૦૫૨૧/-  

૨૭ 

બાપોદ પો.સ્ટે. સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે 

               બાપોદ પો.સ્ટે. સ્ટાફના માણસોએ તા.૨૪/૦૧/૧૯ ના કલાક ૧૩/૩૦ વાગે હીરાબાનગર પાસેવડોદરા શહરે 
આરોપી (૧) પ્રકદપભાઇ શાાંતીલાલ પટેલ રહ.ેઘર નાં.૧૨, સાંગીતાપાકા , નવજીવન.પોસ્ટ ઓફીસ  પાછળ,આજવા રોડ,વડોદરા 
શહરે તથા (૨)વોન્ટેડ-જૈમીન ઉફે જેનીલ અત લભાઇ શાહ રહ.ેઘર નાં.૦૮, સાંગીતાપાકા , નવજીવન પોસ્ટે ઓકફસ પાછળ,આજવા 
રોડ,વડોદરા શહરે બને્ન આરોપીમાાં આરોપી નાં.૨ નહી પકડાયેલનાઓએ પોતાના આનથિક ફાયદા સારૂ ભારતીય બનાવટના 
ઇંગ્લીશ દારૂ પકડાયેલ આરોપી નાં.૧નાઓની ઓકફસમાાં તા.૨૪/૧/૨૦૧૯ ના ક્લાક ૧૪/૩૦ વાગે મોજે.દ કાન નાં.૧૩ મારફતીયા 
સ્ટોક બ્રોકીંગ અંબર કોમ્પલેક્ષ,આજવા રોડ,વડોદરા ખાતે ગેરકાયદેસરનો વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના ઇગ્લીશ દારૂ 
સીગ્રાસા બ્જલેન્ડસા પ્રાઇડ પલ્ટા પ્રીમીયમ હહીસ્કીની ૭૫૦ મીલી.ની બોટલ નાંગ-૩૫ કક.રૂ.૪૧,૩૦૦/- તથા હહાઇટ મીસ્ચીક અલ્રા 
પ્યોર વોડકા ઇંગ્લીશ દારૂની ૭૫૦ મી.લી ની બોટલ નાંગ-૧૪ કક.રૂ.૯,૪૫૦/-મળી ક લ કકિં.રૂ.૫૦,૭૫૦/-નો ઇંગ્લીશ દારૂનો જથ્થો 
દ કાન નાં.૧૩ મારફતીયા સ્ટોક બ્રોકીંગ અંબર કોમ્પલેક્ષ આજવા રોડ,વડોદરા ખાતે વેચાણ કરવાના ઇરાદે રાખી આરોપી 
નાં.૧નાઓ ઇંગ્લીશ દારૂના મ દ્દામાલ તથા મોબાઇલ ફોન-૩ કક.રૂ.૧૬,૦૦૦/-મળી ક લ કક.રૂ.૬૬,૭૫૦/-ના મ દામાલ સાથે પકડાઇ 
ગ નો કયાા નવ.બાબતે બાપોદ પો.સ્ટે. થડા ગ .ર.નાં. ૫૧/૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ક.૬૫ એ,૮૧ મ જબ તા.૨૨/૦૧/૧૯ ના કલાક 

ઇગ્લીશ દારૂ સીગ્રાસા બ્જલેન્ડસા 
પ્રાઇડ પલ્ટા પ્રીમીયમ હહીસ્કીની 
૭૫૦ મીલી.ની બોટલ નાંગ-૩૫ 
કક.રૂ.૪૧,૩૦૦/- તથા હહાઇટ 
મીસ્ચીક અલ્રા પ્યોર વોડકા 
ઇંગ્લીશ દારૂની ૭૫૦ મી.લી ની 
બોટલ નાંગ-૧૪ કક.રૂ.૯,૪૫૦/-
મળી ક લ કકિં.રૂ.૫૦,૭૫૦/-નો 
ઇંગ્લીશ દારૂનો જથ્થો તથા 
મોબાઇલ ફોન-૩ કક.રૂ.૧૬,૦૦૦/-
મળી ક લ કક.રૂ.૬૬,૭૫૦/- 
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૧૬/૩૫ વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરવામાાં આવેલ છે. 

૨૮ 

કારેલીબાગ પો.સ્ટે. સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે 

              કારેલીબાગ પો.સ્ટે સ્ટાફના માણસોએ તા ૨૨/૦૧/૧૯ ના કલાક ૧૧/૧૫ વાગે સલાટવાડા મસ્જીદ પાછળ 
નવશ્વાનમત્રી કોતરના કકનારે ખાડામાાં વડોદરા ખાતે રેઈડ કરતા આરોપીએ ગેરકાયદેસર રીતે દેશી બનાવટના પરપ્રાાંતીય નવદેશી 
દાર ની બે અલગ અલગ બ્રાાંન્ડની ક લ બોટલો નાંગ-૪૦૫ ક લ કકિંમત રૂ ૩૦,૫૦૦/-નો મ દ્દામાલ સલાટવાડા મસ્જીદ પાછળ 
નવશ્વાનમત્રી કોતરના કકનારે ખાડામાાં રાખી વેચાણ કરતા પોલીસને જોઇ ભાગી જઇ ગ નો કયાા નવ.બાબતની ફરીયાદ કારેલીબાગ 
પો.સ્ટે  III ગ .ર.નાં ૨૯/૧૯ ગ જરાત નશાબાંધી ધારા સ ધારો એક્ટ કલમ ૬૫(ઇ) મ જબનો ગ નો તા ૨૨/૦૧/૧૯ ના કલાક 
૧૫/૦૫ વાગે દાખલ કરેલ છે  

નવદેશી દાર ની બે અલગ અલગ 
બ્રાાંન્ડની ક લ બોટલો નાંગ-૪૦૫ 
ક લ કકિંમત રૂ ૩૦,૫૦૦/- 

૨૯ 

ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે  

           ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફના માણસોએ  હાથીખાના પાછળ ત  લસી માંકદર તરફ જતા રોડના ઢાળ પાસે રેઈડ કરતા 
આરોપી અબ્જદ લસાજીદ ઉફા ચ ાંદ  મોહમદસ લેમાન શેખ રહ ેવડોદરાનાએ પોતાના આનથિક ફાયદા સારૂ વારસીયામા રહતેા અલ્પેશ 
ઉફા અલ્પ  નસિંધી પાસેથી ઇગ્લીશ દારૂનો જથ્થો માંગાવી આ અલ્પેશ ઉફા અલ્પ  નસિંધીનો માણસ હરીશ ઉફા હરી નસિંધી રહ ેવારસીયા 
નાનો ડસ્ટર ફોર હહીલ ગાડીમા ઇગ્લીશ દારૂ તથા બીયરનો જથ્થો લાવતા આ ઇંગ્લીશ દારૂનો જથ્થો મેળવી ગેરકાયદેસર રીતે 
વગર પાસ પરમીટે પોતાના દ કાનના છત ઉપર તેમજ નજીકમા આવેલ એક મકાનના રૂમમા વેચાણ કરવાના ઇરાદે રાખી 
પોલીસ રેઇડ દરમ્યાન સદર ઇસમ રાખેલ ભારતીય બનાવટનો નવદેશી દારૂ તેમજ બીયર ભરેલ ટીન ક લ્લે નાંગ –૯૮૪ ક લ્લે 
કીમત રૂનપયા ૧,૩૫,૬૯૬/- તેમજ મોબાઇલ ફોન તેમજ દારૂ વેચાણના રોકડા રૂપીયા મળી ક લ્લે કક.રૂ.૧,૪૩,૦૯૬/- ની સાથે 
મળી આવી પકડાઇ જઇ ત્રણેય ઇસમોએ એક્બીજાની મદદગારીમા ગ નો કરેલ હોય મારી તેઓ ત્રણેય નવરૂધ્ધ પ્રોહી એક્ટ કલમ 
૬૫ઇ,૮૧,૯૮(૨) મ જબ કાયદેસરની ફરીયાદ છે. મારા સાહદેો સ્ટાફના માણસો તથા પાંચો નવગેરે બાબતની ફરીયાદ કારેલીબાગ 
પો.સ્ટે  III ગ .ર.નાં ૩૩/૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫(ઇ),૮૧,૯૮(૨) મ જબનો ગ નો તા ૨૬/૦૧/૨૦૧૯૮ કલાક ૧૭/૩૦   વાગે તા 
૨૬/૦૧૨૦૧૯ ના કલાક ૨૨/૫૦ વાગે દાખલ કરેલ છે  

નવદેશી દારૂ તેમજ બીયર ભરેલ 
ટીન ક લ્લે નાંગ –૯૮૪ ક લ્લે કી.રૂ. 
૧,૩૫,૬૯૬/- તેમજ મોબાઇલ 
ફોન તેમજ દારૂ વેચાણના રોકડા 
રૂપીયા મળી ક લ્લે 
કક.રૂ.૧,૪૩,૦૯૬/-  

૩૦ 

કારેલીબાગ પોલીસ 
સ્ ટેશન, સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે 

           કારેલીબાગ પોલીસ સ્ ટેશન,સ્ટાફના માણસોએ તા.૨૯/૦૧/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૪/૩૦ વાગે બકરાવાડી આંબેડકરચોક 
મદનઝાાંપા રોડ વડોદરા શહરે ખાતે રેઈડ કરતા તોહમતદારો કારેલીબાગ મ ાંન્સ  રી કબ્રસ્તાનના ટેકરા ઉપર ખ લ્લા મેદાનમાાં 
જાહરેમા ગોળ ક ડાળુ વળી પત્તા-પાના પૈસા વડે હારજીતનો જ ગાર રમી રમાડતા અંગ ઝડતીના રોકડા રૂા.- ૫૮૮૦/- તથા 
જમીન દાવના રોકડા રૂા.૬૩૮૦/- મળી રૂ.૧૨૨૬૦/- તથા અલગ અલગ કાંપનીના મોબાઇલ ફોન નાંગ-૪  કક.રૂા.૧૨,૫૦૦/-મળી 
ક લ્લે રૂા-૨૪૭૬૦/- તથા પત્તા પાના નાંગ -૪૯ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગ નો કયાા નવ.બાબતે કારેલીબાગ પો.સ્ટે. II/13/19 
જ ગાર ધારા કલમ ૧૨ મ જબનો ગ નો તા તા.૨૯/૦૧/૨૦૧૯ કલાક. ૧૭/૩૦ વાગે દાખલ કરેલ છે.  

પત્તા પાના નાંગ -૪૯ સાથે તથા 
અંગ ઝડતીના રોકડા રૂા.- 
૫૮૮૦/- તથા જમીન દાવના 
રોકડા રૂા.૬૩૮૦/- મળી 
રૂ.૧૨૨૬૦/- તથા અલગ અલગ 
કાંપનીના મોબાઇલ ફોન નાંગ-૪  
કક.રૂા.૧૨,૫૦૦/-મળી ક લ્લે રૂા-
૨૪૭૬૦/-  

૩૧ 
કારેલીબાગ પો.સ્ટે સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે  

             કારેલીબાગ પો.સ્ટે સ્ટાફના માણસોએ  તા.30/૦૧/૨૦૧૯ ૧૫/૩૦સલાટવાડા પટેલ ટાયરની દ કાનની ગલીમા 
મસ્જીદ છોડી પાછળ નવશ્વાનમત્રી નદીના કોતરમા કારેલીબાગ ખાતે રેઈડ કરતા તહોમતદારએ  બીનકાયદેસર અને ભારતીય 

ભારતીય બનાવટનો ઇગ્લીશ દાર  
ભરેલ બોટલો નાંગ ૧૪૧/  કક .ર  
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બનાવટનો ઇગ્લીશ દાર  ભરેલ બોટલો નાંગ ૧૪૧/  કક .ર  ૫૦૩૦૦/- નો મ દ્દા માલ રાખી પોલીસની રેઇડ દરમ્યાન  હાજર નહી  
મળી  ગ નો  કયાા વીગેરે બાબતની ફરીયાદ કારેલીબાગ પોસ્ટે III- 42/2019 પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫(ઇ) મ જબનો ગ નો તા તા. 
૩૦/૦૧/૨૦૧૯  કલાક ૧૯/૧૫ વાગે દાખલ કરેલ છે  

૫૦૩૦૦/-  

૩૨ 
ડીસીબી પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે  

           ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા.એ.નાં.ર/૧૯, સી.આર.પી.સી. ૪૧(૧)આઇ. મ જબના કામે અનીલ ઉફે જીગ્નેશ ભાન ભાઇ ગોહીલ 
રહ.ે છાણી ગામ છાયાપ રી રેલ્વેસ્ટેશન રોડ ઝુપડપટી, વડોદરા મ ળ રહ.ે કાલોલ જી.આઇ.ડી.સી. જી.પાંચમહાલ નાનો વાઘોડીયા 
પો.સ્ટે. ફ. ૧૦૭/૧૪, ઇ.પી.કો. કલમ ૩૬૩, ૩૭૬, ૧૧૪  મ જબના કામે નાસતો ફરતો હોય જેને તા.૧/૧/૧૯ ના ક. ૨૩/૦૦ 
વાગે અટક કરવામાાં આવેલ છે. 

-- 

૩૩ 
ડીસીબી પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

        જે.પી પો.સ્ટે ફસ્ટ ગ .ર.નાં.૧૦૪/૧૮ ઇ.પી.કો કલમ ૩૮૧, ૪૦૬, ૧૧૪, ૫૦૬(૨) મ જબના કામેનો કેદી નામે ધેયા ઉફે 
ધનાંજય કીરીટક માર જોષી રહ ેબી/૮૦ ક્રુષ્ણધામ સોસાયટી વાસણા રોડ ગોત્રી વડોદરા નાનો વડોદરા મધ્યસ્થ જેલ થી તા-
૦૩/૧૧/૨૦૧૮ ના રોજ વચગાળા રજા ઉપર મ કત થયેલ અને તા-૧૦/૧૨/૧૮ ના રોજ રજા પ ણા થયા સદા કેદી ને વડોદરા 
મધ્યસ્થ જે ખાતે પરત હાજર થવાન  હત   જેને પકડી તા.૩/૧/૧૯ ના ક.૧ર/૧૫ વાગે વડોદરા મધ્યસ્થ જેલ ખાતે સોપવામાાં 
આવેલ છે 

-- 

૩૪ 
ડીસીબી પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

           કારેલીબાગ પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગ .ર.નાં.૧૩૩/૧૮, ઇ.પી.કો. કલમ ૧૪૩, ૧૪૪, ૧૪૫, ૧૪૭, ૧૪૮, ૧૪૯, ૩ર૩, ૩૩ર, 
૪ર૭, જી.પી.એ.૧૩પ મ જબના કામે નાસતા ફરતા આરોપી  (૧) રાજા લાલ ભાઇ ગાયન રહ.ે ૫૦/૩,  ૫૦કવાટસા હન માન 
માંકદરની પાસે, ત લસીવાડી વડોદરા તથા (ર) નવષ્ણ  ઉફે નરેન અશોકભાઇ ચૌહાણ રહ.ે ૧૦૩ ભોલે સાાંઇ કોમ્પલેક્ષ ફતેપ રા ચાર 
રસ્તા પાસે વડોદરા નાઓને તા.૩/૧/૧૯ ના રોજ પકડી કારેલીબાગ પો.સ્ટે. સોંપેલ છે.   

-- 

૩૫ 
 ડીસીબી પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

            ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટેડા. એ.નાં.૭/૧૯ CrPc ૪૧(૧)આઈ મ જબના કામે આરોપી સલમાન નનયાજમહમદ કદવાન રહ.ે 
એકતાનગર આજવા રોડ વડોદરા નાનો મકરપ રા પો.સ્ટે. ફ. ર૩૩/૧૮,  ઈ.પી.કો. ૩૯૨, ૧૧૪ મ જબના કામે નાસતો ફરતો હતો. 
જેને તા૭-૧-૧૯ ના ક.ર૦/૦૦ વાગે અટક કરેલ છે. 

-- 

૩૬ 
ડીસીબી પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

              આરોપી અબ્જદ લ સાજીદ મહમદ સ લેમાન શેખ રહ.ે ત લસીવાડી હાથીખાના વડોદરા ના કબજામાાંથી ઈંગ્લીશ દાર ની 
બોટલ નાંગ-૧૯૨, કવાટરીયા નાંગ-૩૮૪, ચબયર નાંગ-૪૦૮ કકિં.ર .૧૩૫૬૯૬/- મો.ફોન.૧ કકિં.ર .પ૦૦૦/- રોકડા ર .૨૪૦૦/- મળી 
ક લ કકિં.ર .૧૪૩૦૯૬/- ની સાથે મળી આવતા કારેલીબાગ પો.સ્ટે. થડા ૩૩/૧૯ પ્રોહીબીશન એકટ ક.૬૫ઈ, ૮૧, ૯૮(૨) મ જબનો 
દાખલ કરાવેલ છે. 

ઈંગ્લીશ દાર ની બોટલ નાંગ-૧૯૨, 
કવાટરીયા નાંગ-૩૮૪, ચબયર નાંગ-
૪૦૮ કકિં.ર .૧૩૫૬૯૬/- મો.ફોન.૧ 
કકિં.ર .પ૦૦૦/- રોકડા ર .૨૪૦૦/- 
મળી ક લ કકિં.ર .૧૪૩૦૯૬/- 

૩૭ 
ડીસીબી પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

             ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નાં.૭/૧૯ CRPC ૪૧(૧)આઈ મ જબના કામે આરોપી સમશેરસીંગ ઊફે ઢબ્જબ સીંગ 
માનસીંગ ટાાંક (સીકલીગર) રહ.ે એકતાનગર ઝુપડપટી વડોદરા નાને તા.૩૧/૧/૧૯ ના ક.૧૫/૧૫ વાગે અટક કરેલ છે. જે 
વાડી પો.સ્ટે. ફ. ૯૧/૧૮ ઈ.પી.કો. ૪૫૭, ૩૮૦,૧૧૪ મ જબના કામે નાસતો ફરતો હોય જેને આજ તેમજ મકરપ રા તથા પાણીગેટ 
પો.સ્ટે.ના અનડીટેકટ ઘરફોડ ચોરીના ગ ના ડીટેકટ કરેલ છે. 

-- 



Vadodara City SAFLY GATHA 2018 – mahiti  2-2-19.. 14 

 

 

૩૮ 

એસ.ઓ.જી.સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે  

તા.૦૨/૦૧/૧૯ ના રોજ બાતમી મળેલ કે વરણામા પોલીસ સ્ટેશનના પ્રોકહબીશનના ગ નામાાં એક માસથી નાસતો 
ફરતો આરોપી કદનેશ ઉફે કદનો ઠાકોરભાઇ પરમાર રહ.ેરામેશ્વરનગર માાંજલપ ર વડોદરા વાળો માાંજલપ ર અલવાનાકા પાસે ઉભો 
છે. તેવી મળેલ બાતમી આધારે અલવાનાકા નાકા પાસેથી કદનેશ ઉફે કદનો ઠાકોરભાઇ પરમાર રહ.ેમ.નાં.૧૦૫, રામેશ્વરનગર, 
અલવાનાકા, માાંજલપ ર વડોદરા નાને ઝડપી પાડેલ.  

મજક ર ઇસમ નવરૂધ્ધમાાં રેકડા આધારીત ખાતરી કરતા વડોદરા ગ્રામ્યના વરણામા પો.સ્ટે.માાં થડા ગ .ર.નાં.૬૦૭/૧૮ પ્રોહી 
એકટ કલમ ૬૫(એ)(ઇ), ૯૮(ર),૮૧ મ જબનો ગ નો તા.૦૩/૧૨/૧૮ ના રોજ નોધાયેલ નવદેશી તથા દેશી દાર ના કેસમાાં વોન્ટેડ 
હોય તેને ટીમ એસ.ઓ.જી. દવારા સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧)આઇ મ જબ અટકાયતમાાં લઇ માાંજલપ ર પો.સ્ટે. નોંધ કરાવી 
આરોપીનો કબ્જજો મેળવવા માટે વરણામા પો.સ્ટે.ને જાણ કરવા તજવીજ કરેલ છે. 

- 

૩૯ 

એસ.ઓ.જી.સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે  

તા.૦૨/૦૧/૧૯ ના રોજ તા.૧૫/૦૮/૧૮ ના રોજ મકરપ રા પો.સ્ટે.માાં ફ.ગ .ન ાં.૧૪૪/૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૦૬, ૪૨૦, 
૪૬૫,૪૬૭, ૪૬૮, ૪૭૧, ૩૮૬, ૩૮૭, ૧૭૭,૧૮૧, ૧૧૪ તથા ૧૨૦ (બી) મ જબના ગ નાનો વોન્ટેડ આરોપીઓ મેઘજીભાઇ ઉફે 
મ ન્નાભાઇ ભરવાડ અજ ાનભાઇ ભરવાડ રહ.ે૫૫, સાંજ નગર, ગોત્રી સરકારી સ્ક લ પાસે વડોદરા નાનો ગોત્રી ભગવતી રેડસા પાસે 
આવનાર હોવાની મળેલ ચોકકસ બાતમી આધારે ટીમ એસ.ઓ.જી.ના માણસોએ આરોપી મ ન્ના ભરવાડને ઝડપી પાડેલ હોય 
ઉ૫રોકત ગ નાના કામે સદરહ ાં આરોપીની ધરપકડ કરવામાાં આવેલ છે.  

ઉ૫રોકત આરોપી તા.૧૫/૦૮/૧૮ ના રોજ ગ નો દાખલ થયેલ તે સમયથી સતત નાસતો ફરતો હતો તે દરમ્યાન તેણે 
નામ.સેસન્સ કોટા  તથા નામ.ગ જરાત હાઇકોટામાાં આગોતરા જામીન માટે અરજી કરેલ. નામ.બને્ન કોટો દવારા આરોપીને આગોતરા 
જામીન આપેલ નહી જેથી છેલ્લા ૪ માસ ૧૮ કદવસથી નાસતા ફરતા આરોપીને ઝડપી પાડેલ. 

- 

૪૦ 

એસ.ઓ.જી.સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે  

તા.૦૩/૦૧/૧૯ ના રોજ બાતમી મળેલ કે મકરપ રા પોલીસ સ્ટેશનના સાત માસ પહલેા મારા મારી તથા છેડતીના 
ગ નામાાં સ ાંડોવાયેલ નાસતો ફરતો આરોપી આરોપી સૈફઅલી ઉફે ભ રીયો સાહબેખાાં સોલાંકી રહ.ેકહિંમતનગર વડોદરા વાળો 
તરસાલી બ્રીજ નીચે ઉભો છે. તેવી મળેલ બાતમી આધારે તરસાલી બ્રીજ નીચેથી સૈફઅલી ઉફે ભ રીયો સાહબેખાાં સોલાંકી 
રહ.ે૩૮૬, કહિંમતનગર, મસ્જીદના હોલની પાસે તરસાલી બાય પાસ પાસે વડોદરા નાને ઝડપી પાડેલ.  

મજક ર ઇસમ નવરૂધ્ધમાાં રેકડા આધારીત ખાતરી કરતા મકરપ રા પો.સ્ટે.ના ફ.ગ .ર.નાં.૬૨/૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૧૪૩,૧૪૭, 
૩૩૬,૩૨૩,૫૦૪,૩૫૪ (એ)(૧) મ જબનો ગ નો મ જબનો ગ નો તા.૦૬/૦૫/૧૮ ના રોજ નોધાયેલ મારા મારી તથા છેડતીના 
કેસમાાં વોન્ટેડ હોય તેને ટીમ એસ.ઓ.જી. દવારા સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧)આઇ મ જબ અટકાયતમાાં લઇ મકરપ રા પો.સ્ટે. 
સોપેલ છે. 

- 

૪૧ 
એસ.ઓ.જી.સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે  

              તા.૨૨/૦૧/૧૯ ના રોજ બાતમી મળેલ કે "સ્ટેમ્પ વેન્ડર બક લા આનશષભાઇ પટેલ નાઓ રાવપ રા રોડ, જય બીલી 
બાગ સામે જય પીટર ટાઇપ રાયટીંગ દ કાનના ઉ૫રના માળે શ્રીજી ટાઇપ સેન્ટરની ઓફીસ ધરાવી દસ્તાવેજો/ સોગાંદનામા કરવા 
આવતા ગ્રાહકોને સ્ટેમ્પન ાં વેચાણ કરી, કોમ્પ્ય ટર ઉ૫ર દસ્તાવેજો / સોગાંદનામા ટાઇપ કરાવી પોતે નોટરી તરીકેની ઓળખ 

ક લ-૩૧ રબર સ્ટેમ્પ તથા 
ડી.વી.આર., નોટરી રજીસ્ટરો તથા 
મોબાઇલ ફોન   નાંગ-૩ મળી ક લ્લે 
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આપી તેના ઉ૫ર નોટરી ડી.જે.પટેલની બી ફોર મી તરીકેની સહી તથા સીકકા કરી દસ્તાવેજો નોટરાઇઝ કરી આપી ગ્રહકો સાથે 
છેતરપીડીં કરી રહલે છે" તે મ જબની મળેલ બાતમી આધારે એચ.એમ.ચૌહાણ ઈન્ ચાર્જ પો.ઈન્ સ. એસ.ઓ.જી. તથા ઉ૫રોકત 
સ્ટાફના માણસો સાથે શ્રીજી ટાઇપ સેન્ટર, પહલેો માળ જય બીલી બાગ રાવપ રા ખાતે છટક  ગોઠવી રેડ કરી (૧) બક લાબેન W/O 
આનશષભાઇ કૃષ્ણકાાંત પટેલ રહ.ે૪, કદપ એપાટા મેન્ટ, કડવા શેરી, અમદાવાદી પોળ, રાવપ રા વડોદરા (ર) આનશષભાઇ કૃષ્ણકાાંત 
પટેલ રહ.ે સદર તથા (૩) ચબપીનભાઇ જશભાઇ પટેલ રહ.ેડી/૮૦/૮૧ ચાંન્રનવલા સોસાયટી, ત લસીધામ સોસાયટી પાસે, 
માાંજલપ ર, વડોદરા નાઓને ઝડપી પાડેલ.  
  ઉ૫રોકત આરોપીઓ પૈકી બક લાબેન આનશષભાઇ પટેલ ની પ છપરછ કરતા તેઓ સ્ટેમ્પ વેન્ડરન ાં લાયસન્સ ધરાવે છે 
તેઓના પનત આનશષભાઇ કૃષ્ણકાાંત પટેલ સાથે શ્રીજી ટાઇપ સેન્ટર વાળી પોતાની દ કાનમાાં ટાઇપ તેમજ સ્ટેમ્પ વેન્ડરન ાં કામ કરે 
છે અને તેઓના પનત ટાઇપીંગ કામ કરે છે આજથી છ એક મકહના પહલેા ચબપીનભાઇ જશભાઇ પટેલ નોટરી/ એડવોકેટ નાઓએ 
બક લાબેન પટેલને દસ્તાવેજો તથા સોગાંદનામા ઉ૫ર બી.જે.પટેલના નામની સહી કરવાન ાં કહી અને એક એન્રીના રૂ.૭૮/- લેખ ે
નકકી કરી નોટરીના સીકકા આપેલ હતા અને આજદીન સ ધીમાાં આવા આશરે ૪૦૦ થી ૫૦૦ દસ્તાવેજો/ સોગાંદનામા ઉ૫ર 
બક લાબેન પટેલે સહીઓ કરી આપેલ છે.  

રેડ દરમ્યાન ક લ-૩૧ રબર સ્ટેમ્પ તથા ડી.વી.આર., નોટરી રજીસ્ટરો તથા મોબાઇલ ફોન   નાંગ-૩ મળી ક લ્લે 
કક.રૂ.૭૦૦૦/- મળી તેઓ નવરૂધ્ધમાાં ઇ.પી.કો. કલમ ૧૭૦,૧૯૩,૪૦૬,૪૦૯, ૪૨૦, ૪૬૫, ૪૬૬, ૪૭૬, ૧૧૪ તથા ધી નોટરી 
એકટ સને ૧૯૫ર ની કલમ ૧૨ મ જબ કારેલીબાગ પો.સ્ટે.માાં ગ નો દાખલ કરાવી વધ  તપાસ અથે કારેલીબાગ પો.સ્ટે.ને સોપેલ 
છે. 

કક.રૂ.૭૫૦૦/- 

૪૨ 

એસ.ઓ.જી.સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે  

તા.૨૪/૦૧/૧૯ ના રોજ બાતમી મળેલ કે વાડી પોલીસ સ્ટેશનના પાંદરેક કદવસ પહલેા અપહરણ તથા બળાત્કારના 
ગ નામાાં સ ાંડોવાયેલ નાસતો ફરતો આરોપી પ નમભાઇ જકશીજી ઠાકોર રહ.ે જલારામ નગર ઝુપડપટૃી, ડભોઇ રોડ, વડોદરા વાળો 
ડભોઇ રોડ ઝેનીથ સ્ક લના ગેટ પાસે ઉભો છે. તેવી મળેલ બાતમી આધારે ટીમ એસ.ઓ.જી.એ ઝેનીથ સ્ક લ પાસે રોડ ઉ૫રથી 
પ નમભાઇ જકશીજી ઠાકોર રહ.ે જલારામ નગર ઝુપડપટૃી, મહાનગરની સામે, ડભોઇ રોડ, વડોદરા નાને ઝડપી પાડેલ.  
           મજક ર ઇસમ નવરૂધ્ધમાાં રેકડા આધારીત ખાતરી કરતા વાડી પો.સ્ટે. ફસ્ટ ગ .ર.નાં.૦ર/૧૯ ઇપીકો કલમ 
૩૬૩,૩૬૬,૩૭૬ તથા પોકસો એકટ કલમ ૪,૮ તથા એરોસીટી એકટ કલમ ૩(ર),(પ), ૩(૧),(W) (૧) મ જબનો ગ નો 
તા.૦૮/૦૧/૧૯ ના રોજ નોંધાયેલ હોય તેને ટીમ એસ.ઓ.જી. દવારા સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧)આઇ મ જબ અટકાયતમાાં લઇ 
વધ  તપાસ અથે વાડી પો.સ્ટે. સોપેલ છે. 

 


