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                   માહ ે૦૫/ર૦૧૯ ના માસમાાં પોલીસે કરેલ સારી કામગીરી/સાફલ્યા ગાથાની માહીતી                        વડોદરા શહરે. 

અ. 
નાં. 

સારી કામગીરી 
ક૨ના૨ 

પોસ્ટે/શાખા/એજન્સીન ુ
નામ 

કરેલ સારી કામગીરીની વવગત. રીકવર કરેલ મદુામાલ 

૧ 

ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશન  
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

             ગોત્રી પો.સ્ટે.ના સ્થાનનક સ્ટાફ ધ્વારા તા.૨૪/૦૫/૨૧૯ ના કલાક ૦૧/૦૦ વાગે મ.ન.ં એલ-૨૪૨ 
દેવનગર સૈયદ વાસણા રોડ વડોદરા શહરે ખાતે રેઇડ કરતા ંઆરોપીઓએ  રહણેાક મકાનમા  ભેગા મળી 
ગજંીપત્તાના પાના વડે પૈસાની હાર જીતનો તીન પત્તીનો જુગાર રમી જમીન દાવ ઉપરના ંતથા અંગજડતીના ં
મળી કુલ રૂ- ૧૧,૧૦૦/- તથા પત્તાપાના ંનગં- ૫૨ કી – ૦૦ સાથે પકડાઇ જઈ ગનુો કયાા નવ.બાબતે ફરીશ્રી 
અનામા લોકરક્ષક કેતનકુમાર ફલજીભાઇ બ.ન ં ૧૫૪૩ નોકરી ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશન  વડોદરા શહરે નાઓએ 
ફરીયાદ આપતા ંગોત્રી પો.સ્ટે. II ૬૦/૨૦૧૯ જુગારધારા કલમ ૪,૫ મજુબનો ગનુો  તારીખ ૨૪/૦૫/૨૦૧૯ ક. 
૦૨/૪૫ વાગે રજી. કરેલ છે.  

જમીન દાવ ઉપરના ંતથા અંગજડતીના ં
મળી કુલ રૂ- ૧૧,૧૦૦/- તથા પત્તાપાના ં

નગં- ૫૨ કી – ૦૦/-  

૨ 

ડી.સી.બી પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે   

            પાણીગેટ પો.સ્ટે. I ગ.ુર.ન.ં૯૧/૧૯ ઇપીકો કલમ- ૩૭૯ મજુબના કામે તા.૨૦/૯/૧૮ ના કલાક ૮/૦ 
વાગ્યાથી કલાક ૧૯/૪૫ દરમ્યાન સ્વામી નારાયણ ગરુૂકુળ ચાર રસ્તા પાસે પાણીગેટ ખાતેથી નમદૂ નથી તે 
આરોપીએ ફરીનુ ંમો.સા નબંર GJ06EL9985 ની ડીલક્ષ મો.સા જેની કક.રૂ-૨૦,૦૦૦/- ની ગણી શકાય જે સને 
૨૦૧૧ ના મોડલની જેનો એન્જજીન ન.ંHAHEC B9G36179 ચેસીસ ન.ંMBLHA11ENB9 G12733 ની કાળા 
કલરની જેને ડુપ્લીકેટ ચાવી અથવા લોક ખોલી ખોલી ચોરી કરી લઈ જતા ગનુો રજીસ્ટર થયેલ સદર ગનુાની 
તપાસ દરમ્યાન ડીસીબી પો.સ્ટે. દ્વારા આરોપી (૧) અંકુશ જીતેંદ્રનસિંહ રાજપતુ રહ,ેબી/૨૦૦ શ્રધ્ધાટાઉનશીપ 
આજવા રોડ વડોદરા (૨) અનમત ઉફે ચડ્ડો નવજયનસિંહ ઠાકુર રહ,ે બી/૧૦૨ સાઇશ્રધ્ધા સોસા.સરકારી સ્કુલ પાસે 
મોતીનગર પાછળ આજવારોડ વડોદરા શહરેનાને તા.૧૦/૫/૧૯ ના કલાક ૧૧/૫૦ વાગે સી.આર.પી.સી કલમ 
૪૧(૧)ડી મજુબ અટક કરી તપાસ કરતા પાણીગેટ પો.સ્ટે.ના સદર ગનુાની કબલુાત કરતા બને્ન આરોપીઓને 
તા.૧૦/૫/૧૯ કલાક ૨૨/૦ વાગે ઉકત ગનુામા ંઅટક કરી ગનુો શોધી કાઢેલ છે.  

ડીલક્ષ મો.સા જેની કક.રૂ-૨૦,૦૦૦/- 

૩ 

પાણીગેટ પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  

                પાણીગેટ  પો.સ્ટે. I ગ.ુર.ન ં૯૪/૨૦૧૯ ઇપીકો કલમ ૩૭૯ મજુબના કામે તા-૧૧/૫/૧૯ કલાક 
૧૭/૧૫ થી તા-૧૨/૫/૧૯ ના કલાક ૧૫/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન  જગન્નાથ ફલેટ, શીવમ ફલેટ પાસે ન્જય ુ
ગાજરાવાડી રોડ, પાણીગેટ વડોદરા શહરે ખાતેથી નમદૂ નથી તે આરોપીએ ફરી.શ્રીની ભાણીનુ ં ટી.વી.એસ. 
કંપનીની સ્કુટી પેપ મોપેડ  રજી.ન.ંGJ-06-EK-0508 જેનો એન્જજીન ન.ંOG3CB2443587 ચસેીસ 

સ્કુટી પેપ મોપેડ– ૧ કક.રુ.૧૩,૦૦૦/- 



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

 

ન.ંMD626BG31B2C81764 છે. જેને ડુપ્લીકેટ ચાવી વડે લોક ખોલી અગર તોડી ચોરી કરી લઇ જતા તા-
૧૨/૫/૧૯ કલાક ૧૭/૩૦ વાગે. ગનુો રજીસ્ટર કરેલ સદર ગનુાની તપાસ દરમ્યાન બાતમી આધારે બાળ 
આરોપી (૧) દેવાગં ઉફે નપલ્લ ુયોગેશભાઇ પટેલ ઉવ ૧૩ રહ,ેગાજરાવાડી દશામાતાના મકંદર પાસે સએુઝ પપંીંગ 
પાણીગેટ વડોદરા શહરે (૨) દેવેશ ઉફે ગબ્બર ગીરીશભાઇ શાહ ઉવ ૧૭ રહ,ે બી/૪ જય રણછોડ સોસા.વા.રોડ 
વડોદરાને તા.૧૩/૫/૧૯ કલાક ૧૩/૦ વાગે. ડીટેઇન કરી મદુામાલ રીકવર કરી ગનુો શોધી કાઢેલ છે  

૪ 

વાડી પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડૉદરા શહરે  

            વાડી  પો.સ્ટે. I ગ.ુર.ન ં ૪૯/૨૦૧૯ ઇપીકો કલમ ૩૭૯ મજુબના કામે તા-૧૧/૫/૧૯ ના કલાક 
૦/૩૦ થી ક.૯/૦ વાગ્યા દરમ્યાન મેઘદુત એપાટામેન્જટના પાકીગમાથી વાડી વડોદરા શહરે ખાતે નમદૂ નથી તે 
આરોપીએ ફરી.શ્રીનુ ંએક્ટીવા રજીસ્રેશન ન ં GJ 06 HM 2776 જેનો ચે.ન-ં ME4JF501CE762246  તથા 
એન્જજીન ન ંJF50E70622203 નો છે, જે સને ૨૦૧૪ મોડલની એક્ટીવા સફેદ કલર ની જેને કોઇ ડુપ્લીકેટ ચાવી 
વડે લોક ખોલી અગર તોડી ચોરી કરી લઇ જઇ ગનુો કયાા નવગેરે મતલબની ફરીયાદ તા-૧૧/૫/૧૯ ના કલાક 
૧૬/૩૦ વાગે દાખલ કરવામા ંઆવેલ  સદર ગનુાની  તપાસ દરમ્યાન બાતમી આધારે  બાળ આરોપી (૧) 
દેવાગં ઉફે નપલ્લ ુયોગેશભાઇ પટેલ ઉવ ૧૩ (૨) દેવેશ ઉફે ગબ્બર ગીરીશભાઇ શાહ ઉવ ૧૭ રહ,ે બી/૪ જય 
રણછોડ સોસા.વા.રોડ વડોદરા ડીટેઇન તા.૧૩/૫/૧૯ કલાક ૧૬/૦ વાગે.ડીટેઇન કરી મદુામાલ રીકવર કરી 
ગનુો શોધી કાઢેલ છે.  

એક્ટીવા-૧ કક.રુ.૨૫,૦૦૦/- 

૫ 

મકરપરુા પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  

             મકરપરુા પોસ્ટે ફસ્ટ ગ.ુર.ન ં ૮૭/૧૯ ઇ.પી.કો કલમ ૪૫૭,૩૮૦ મજુબ સેફલ્લર કંપની માણેજા 
તા.૨૫/૦૫/૧૯ ના કલાક ૦૩/૩૦ વાગે આ કામના અજાણ્યા ચોર ઇસમે ફરી.ના કંપનીના બેરીંગ સ્ટોરમા ંબારી 
વાટે પ્રવેશ કરી ફીનીશ બેરીંગના બોક્સ નગં- ૬ કક.રૂ.૯૯,૧૯૦/- ગણી શકાય તે ચોરી કરી લઇ જઇ ગનુો કયાા 
નવ. મતલબની ફરીયાદ આધારે તા.૨૮/૫/૧૯ ના ક.૨૧/૦૦ વાગે ગનુો રજીસ્ટર કરી આગળની તપાસ 
પો.સ.ઇ.શ્રી. આર.જી.વસાવા,મકરપરુા પો.સ્ટે. નાઓને સોપવામા ંઆવેલ સદર ગનુાની તપાસ દરમ્યાન આરોપી 
નામે (૧) કમલેશ કાશીનાથ બળગજુર રહ,ે ૧૮૯ શીવનશક્તનગર  મકરપરુા ડેપો પાછળ વડોદરા શહરેા  (૨) 
ઉવેશ હબીબભાઇ મલેક રહ,ે મલેક ફળળય ુમસુ્સ્લમ મહોલ્લો વરણામા વડોદરા શહરે નાઓને પકડી પાડી ગોનો 
શોધી તા.૨૯/૫/૧૯ ના ક.૧૮/ ૦૫ વાગે અટક કરેલ છે. 
 

નકુશાન -- ૯૯,૧૯૦/-  
વળતર -- ૯૯,૧૯૦/- 

૬ 

મકરપરુા પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે 

              મકરપરુા પો.સ્ટે ફસ્ટા  ગ.ુર.ન-ં૭૧/૧૯ ઈપીકો કલમ ૩૭૯ મજુબ  આમ્રપાલી કોમ્પલેક્ષ મકરપરુા 
એરફોસા પાસે તા.૧૩/૧/૧૯ ના રોજ કલાક ૨૦/૩૦ થી તારીખ ૧૮/૧/૧૯ ના રોજ બપોરના ૧૪/૦૦ વાગ્યા 
દરમ્યાન આરોપીએ ફરી.ની મોટર સાયકલન.ં જી.જે. ૦૬ સી.એફ. ૨૯૫૨ જેની કક.રૂ.૧૦૦૦૦/- ની ડુપ્લીકેટ 
ચાવી વડે અથવા કોઇ સાધન વડે લોક તોડી ચોરી કરી લઇ જઇ ગનુો કયાા નવ.મતલબની ફરીયાદ આધારે 
તા.૪/૫/૧૯ ના ક.૯/૪૫ વાગે ગનુો રજીસ્ટર કરી આગળની તપાસ અ.હ.ેકો.અજીતનસિંહ લક્ષ્મણનસિંહ,મકરપરુા 

નકુશાન - ૧૦૦૦૦/-  
વળતર - ૧૦૦૦૦/-  
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પો.સ્ટે. નાઓને સોપવામા ંઆવેલ સદર ગનુાની તપાસ દરમ્યાન આરોપી નામે આકાશકુમાર પ્રવીઁણભાઈ પરમાર 
રહ.ે હાલ આઈ/૨૦ અવધતુનગર સાલીગ્રામ રેસીડેન્જસી પાછળ મકરપરુા વડોદરા શહરે તથા મળુ રહ ેચાપરા 
ગામ પટેલ ફળીય ુતા. હાલોલ, જી. પચમહાલ નાને પકડી પાડી ગોનો શોધી તા. ૪/૫/૧૯ ના ક.૧૨/૧૦ વાગે 
અટક કરેલ છે. 

૭ 

માજંલપરુ પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  

             માજંલપરુ પો.સ્ટે. ફસ્ટ ૯૦/૧૯ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯,૧૧૪ મજુબ તા.૧૬/૦૫/૧૯ ના કલાક 
૧૩/૧૦ વાગે માડંવીથી મકરપરુા આકાશવાણી નવજયનગર ખાતે આરોપી ન.ં(૧) નાએ પોતાની ઓટો કરક્ષામા 
ફકરયાદીબેનને બેસાડી અને આરોપી ન.ં(૨) જે રીક્ષાની પાછળના સીટ પર બેસેલ હતા જેઓએ ફરીયાદીના 
પાકીટ માથી રૂ.૨૦૦૦૦/- કાઢી લઇ એક બીજાની મદદગારી કરી ગનુો કયો નવ. મતલબની ફરીયાદ ફરીયાદીએ 
આપતા તા. ૧૬/૫/૧૯ ના ક.૧૬/૦૦ વાગે ગનુો રજીસ્ટર કરી આગળની તપાસ પો.સ.ઇ.વી.ડી. ઝાલા, 
માજંલપરુ પો.સ્ટે. નાઓને સોપવામા ં આવેલ સદર ગનુાની તપાસ દરમ્યાન આ કામના આરોપી નામે (૧) 
લાલજીભાઇ કાનાભાઇ સોલકંી રહ.ે ગામ - મેઢા તા. પાલીતાણા જી. ભાવનગર, (૨) કકશોર લખમણભાઇ પરમાર 
રહ.ે ગામ રાજપરા તા. પાલીતાણા જી. ભાવનગર,(૩) સજંયભાઇ રમેશભાઇ ઠાકોર રહ.ે ગામ આંકલાવ ઇન્જદીરા 
કોલોની ફળીયુ ંતા. આંકલાવ જી. આણદં નાઓને તા.૨૧/૫/૧૯ ના ક.૧૯/૪૫ વાગે અટક કરેલ છે 

નકુશાન - ૨૦૦૦૦/-  
વળતર - ૨૦૦૦૦/- 

૮ 

પાણીગેટ પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  

          પાણીગેટ પો.સ્ટે. II ગ.ુર.ન.ં ૫૨/૧૯ જુગાર ઘારા કલમ ૪,૫ મજુબના કામે તા-૮/૫/૧૯ ના કલાક 
૨૦/૩૫ વાગે બી/૫૭ અમીદશાન સોસાયટી પકરવાર ચાર રસ્તા પાસે વાઘોડીયા રીંગ રોડ વડોદરા શહરે ખાતે 
આરોપી (૧) મકેુશભાઇ નાથલુાલ ધોબી રહ.ેબી/૫૭ અમીદશાન સોસાયટી પકરવાર ચાર રસ્તા પાસે વાઘોડીયા 
રીંગ રોડ વડોદરા શહરે તથા ન.ં(૨) તાલીબભાઇ ગલુામમોહમંદ દુધવાલા રહ.ે ળબસ્મીલ્લા મજંીલ, પહલેો માળ 
પાણીગેટ ભદ્રકચેરી રોડ વડોદરા વોંટેડ (૩) કમલ નસન્જધી રહ.ે વારસીયા વડોદરા ભેગા મળી પોતાના આથીક 
લાભ સારૂ ત્હો.ન.ં૧ ના મકાનમા ંઆઇ.પી.એલ. ટી-૨૦ સનરાઇઝ હૈદરાબાદ તથા કદલ્હી કેપીટલની કિકેટ મેચન ુ
ટીવી ઉપર જીવતં પ્રસારણ નનહાળી બોબળી મોબાઇલ લાઇનના ભાવતાલ આધારે ગ્રાહકો પાસેથી મોબાઇલ ફોન 
ઉપર હારજીતનો સટ ો રમી મદુામાલ સાથે રેઇડ દરમ્યાન ઉપરોકત બનેં ઇસમોને  પકડી પાડી ગનુો શોધી કાઢેલ 
છે.  

નોટબકુ નગં-૨ કક.રૂા.૦/- ગણી રેઇડ 
દરમ્યાન ઇલેક્રોનનકસ ડીવાઇસો ટી.વી., 
સેટઅપ બોક્સ તથા મોબાઇલ ફોન નગં-

૧૦ (બોબડી મોબાઇલ) સાથે તથા 
ટી.વી.એસ. એકસેસ ટુવ્હીલર તથા 

અંગઝડતીના રોકડા રૂા.૧૨,૨૬૦/- તથા 
ઇત્તર સાધનો મળી કુલ્લે 

કક.રૂા.૬૧,૮૬૦/- 

૯ 

પાણીગેટ પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે. 

             પાણીગેટ પો.સ્ટે. II ૬૨/૧૯ જુગાર અટકાયતી અનધનનયમ ૪,૫ મજુબના કામે તા-૨૨/૦૫/૨૦૧૯ 
ના કલાક ૧૭/૪૫ વાગે અજબડી મીલ ધોબી તળાવ પાસે જોગીણી માતાના મકંદરની બાજુમા ંઆવેલ મનભુાઇ 
વાઘેલાના મકાનની પાછળના રૂમમા,ં વડોદરા શહરે ખાતે જુગારન ુસચંાલન કરતા આરોપી ન.ં(૧) હસેુનખાન 
ઉસ્માનખાન પઠાણ રહ.ે મ.ન.ં૩ કલ્યાનગર સોસાયટી અજબડી મીલ પાસે વડોદરા શહરે નાએ પોતાના આનથિક 
ફાયદા સારૂ ઉપરોકત ૧૯ ઇસમોને બહારથી બોલાવી ભેગા કરી ગોળ કંુડાળુ વળી જમીન પર ભરુા કલરના 
પાથરણા ઉપર જન્ના-મન્નાનો પત્તા-પાના રૂપીયા વડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી તમામની અંગ ઝડતીના 

અંગ ઝડતીના રૂા.૧૭૮૩૮૦/- તથા 
જમીન દાવ ઉપરના રૂા.૧૫૮૫૦/- 

મોબાઇલ ફોન નગં-૧૭ કક.રૂા.૮૮૦૦૦/- 
પત્તા-પાના નગં-૫૨ કક.રૂા.૦૦/૦૦ તથા 
ભરુા કલરન ુપાથરણ ુકક.રૂા.૦૦/- તથા 
લાઇટબીલ કક.રૂા.૦૦/- સાથે કુલ્લે 
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રૂા.૧૭૮૩૮૦/-તથા મોબાઇલ ફોન નગં-૧૭ કક.રૂા.૮૮૦૦૦/- તથા જમીન દાવ ઉપરના રૂા.૧૫૮૫૦/- મળી તથા 
પત્તા-પાના નગં-૫૨ કક.રૂા.૦૦/૦૦ તથા ભરુા કલરન ુપાથરણ ુ કક.રૂા.૦૦/- તથા લાઇટબીલ કક.રૂા.૦૦/- સાથે 
કુલ્લે કક.રૂા.૨,૮૨,૨૩૦/- ના મદુ્દામાલ સાથે પકડી પાડી તેમજ નહીં પકડાયેલ મનભુાઇ સોમાભાઇ વાઘેલા નવગેરે 
મતલબની ફરીયાદ તા.૨૨/૫/૧૯ કલાક ૨૧/૦૫ વાગે ગનુો રજીસ્ટર થયેલ સદર ગનુો શોધી  કાઢી સારી 
કામગીરી કરેલ છે.  

કક.રૂા.૨,૮૨,૨૩૦/- 

૧૦ 

પાણીગેટ પોલીસ 
સ્ ટેશન, સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે 

            પાણીગેટ પો.સ્ટે II ગ.ુર.ન ં૬૪/૨૦૧૯ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મજુબના  કામે  તા.૨૬/૫/૧૯ ના 
કલાક. ૨/૪૦  વાગે સોની ફળીય ુજોગણી માતાના મદંીર પાસે પીપળાના ઝાડ નીચે સ્રીટ લાઇટના અજવાળામા ં
પાણીગેટ વડોદરા શહરે ખાતે આરોપી (૧) સતીષભાઇ ઉફે લાલો નાનભુાઇ રાજપતુ રહ,ે  સોની ફળીય ુજોગણી 
માતાના મદંીર પાસે કકશનવાડી વડોદરા શહરે (૨) મકેુશભાઇ નાનભુાઇ માછી  રહ,ેકબીર ચોક ભાથજુી મદંીર 
પાસે કકશનવાડી વડોદરા શહરે, (૩) નવિમભાઇ નવનોદભાઇ માછી રહ,ે કબીર ચોક ભાથજુી મદંીર પાસે કકશનવાડી 
વડોદરા શહરે (૪) ભાવેશભાઇ હકરહરભાઇ કહાર રહે, કકશનવાડી ગધેડા માકેટ પાસે કબીર ચોક વડોદરા શહરે 
નાઓએ જાહરેમા ંગોળ કંુડાળુ વળી પત્તા પાના પૈસા વડે હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડી પત્તા પાના નગં-૫૨ 
કકિં.રૂ.૦૦/૦૦ તથા તમામની અંગ ઝડતીના રોકડા રૂપીયા ૩૧,૦૧૦/- તથા જમીન દાવ પરના રોકડા રૂપીયા 
૧૧૭૦/-સાથે મળી કુલ્લે રોકડા રૂપીયા ૩૨,૧૮૦/- ના મદુદામાલ સાથે મળી આવતા પકડી પાડી 
પો.કો.ભરતકુમાર કાનંતલાલ બ.ન.ં૩૨૬ નોકરી પાણીગેટ પોલીસ સ્ ટેશન, વડોદરા શહરેની ફરીયાદ આધારે 
તા.૨૬/૫/૧૯ ના કલાક ૩/૩૦ વાગે ગનુો રજીસ્ટર કરવામા ંઆવેલ છે. 

અંગ ઝડતીના રોકડા રૂપીયા ૩૧,૦૧૦/- 
તથા જમીન દાવ પરના રોકડા રૂપીયા 
૧૧૭૦/-સાથે મળી કુલ્લે રોકડા રૂપીયા 

૩૨,૧૮૦/- તથા પાના-૫૨  

૧૧ 

પાણીગેટ પોલીસ 
સ્ ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  

             પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન III ગ.ુર.ન-ં ૪૨૩/૨૦૧૯  પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫-ઇ, ૯૮(૨), ૧૦૮, 
૮૧,મજુબના કામે તા-૩૦/૪/૧૯ ના કલાક-૨૨/૧૦ વાગે પાણીગેટ બાવચાવાડ નાકા પાસે પાણીગેટ વડોદરા 
ખાતે આરોપી (૧) મહમદકફરોઝ મહમદરકફક ખલીફા રહ,ેમોગલવાડા નાલબધંવાડા ચોરા પાસે પાણીગેટ, 
વડોદરા શહરે (૨) મહમદઆદીલ મહમદસલીમ શેખ રહ,ે મ.ન.ં૩૦૨ ળબલાલ કોમ્પલેક્ષ નાલબધંવાડા વાડી , 
વડોદરા શહરે. (૩) વોન્જટેડ સન્ની પરસોત્તમ કહાર રહ,ે નવાપરુા કહાર મહોલ્લા કાળકા માતાના મદંીર પાસે, 
વડોદરા શહરે (૪) વોન્જટેડ મકેુશ ઉફે લાલો રમેશભાઇ કહાર.રહ,ેબરાનપરુા પેરોલ પપં સામે, વડોદરા શહરે (૫) 
વોન્જટેડ કમલેશ બાબભુાઇ ચનુારા રહ,ે  જેના સરનામાની ખબર નથી તે આરોપીઓએ પોતાના કબજા 
ભોગવટાવાળી ઓટો રીક્ષામા ં વગર પાસ પરમીટના એકજ બ્રાન્જડના કંપની શીલબધં ઇંગ્લીશ દારૂના ૧૮૦ 
મી.લી.ના ક્વાટરીયા નગં-૯૧૨ કકિં.રૂ.૯૧,૨૦૦/-તથા મોબાઇલ ફોન નગં-૨ કકિં.રૂ.૫૫૦૦/- તથા ઓટો રીક્ષા ન.ં 
GJ-06-AY-3131 કકિં.રૂ.૭૫,૦૦૦/- મળી કુલ્લે કકિં.રૂ.૧,૭૧,૭૦૦/- ના મદુામાલ સાથે કેશ શોધી કાઢી ફરીયાદી 
અ.પો.કો.અજયનસિંહ પ્રતાપનસિંહ બ.ન.ં૩૨૭ નોકરી પાણીગેટ પોલીસ સ્ ટેશન વડોદરા શહરેની ફરીયાદ આધારે 
ઉકત નબંરથી ગનુો નોધાયેલ છે.  

૧૮૦ મી.લી.ના ક્વાટરીયા નગં-૯૧૨ 
કકિં.રૂ. ૯૧,૨૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન 

નગં-૨ કકિં.રૂ.૫૫૦૦/- તથા ઓટો રીક્ષા -
1 કકિં.રૂ.૭૫,૦૦૦/- મળી કુલ્લે 

કકિં.રૂ.૧,૭૧,૭૦૦/- 

https://egujcop.gujarat.gov.in/hdiits/hdiits.htm?actionFlag=reportService&reportCode=281&action=generateReport&caseNumber_report=II/0064/2019&caseId_report=10010131927291&fromFir=Y&fromApplication=TRUE
https://egujcop.gujarat.gov.in/hdiits/hdiits.htm?actionFlag=reportService&reportCode=281&action=generateReport&caseNumber_report=II/0064/2019&caseId_report=10010131927291&fromFir=Y&fromApplication=TRUE
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૧૨ 

પાણીગેટ પોલીસ 
સ્ ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  

             પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન III ગ.ુર.ન-ં ૪૨૪/૨૦૧૯  પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫-ઇ, ૧૦૮, ૮૧ ,મજુબના 
કામે તા-૧/૫/૧૯ ના કલાક-૧૩/૨૫ વાગે વાઘોડીયા રોડ બાપોદ જકાતનાકા પાસે પાણીગેટ વડોદરા શહરે 
ખાતે  આરોપી (૧) કકરણભાઈ મનભુાઈ બારીયા રહ,ે ૧૪ આશાપરુી નગર વૈકંુઠ-૧ ની પાછળ વાઘોડીયા રોડ, 
વડોદરા શહરે (૨) મહશેભાઈ નવઠલભાઈ વસાવા  રહ,ે ૭૩ આશાપરુી નગર વૈકંુઠ-૧ ની પાછળ વાઘોડીયા રોડ, 
વડોદરા શહરે .(૩) વોન્જટેડ નવિમ ચાવડા  રહ,ે વૈંકુઠ-૧ પાસે વાઘોડીયા રોડ, વડોદરા શહરે.નાઓએ ગેરકાયદેસર 
અને વગર પાસપરનમટે ૭૫૦ નમ.લી.ની પ્લાસ્સ્ટકની તથા કાચની જુદી-જુદી બ્રાન્જડની ભારતીય બનાવટના 
ઇંગ્લીશ દારૂની કુલ બોટલો નગં-૧૧૮ ની કુલ કક.રૂા.૭૮,૯૧૦/- નો મદુ ામાલ વેચાણ કરવા સતંાડી રાખી રેઇડ 
દરમ્યાન ત્હો.ન.ં(૧) તથા (૨) નાઓ હાજર મળી આવી પકડાઇ જઇ તેમજ ત્હો.ન.ં(૩) નાઓ રેઇડ દરમ્યાન હાજર 
નહીં મળી આવી તમામે પોતાના આનથિક ફાયદા સારૂ એકબીજાની મદદગારી કરતા મળી આવતા ગનુો શોધી 
કાઢેલ સદર ગનુાના ફરી.શ્રી એમ.જી. કરડાણી પોલીસ સબ ઇન્જસ્પેકટર નોકરી પાણીગેટ પોલીસ સ્ ટેશન વડોદરા 
શહરેનાઓની ફરીયાદ આધારે તા:૧/૫/૧૯ કલાક ૧૪/૫૦ વાગે ગનુો રજીસ્ટર કરેલ છે,  

૭૫૦ નમ.લી.ની પ્લાસ્સ્ટકની તથા કાચની 
જુદી-જુદી બ્રાન્જડની ભારતીય બનાવટના 
ઇંગ્લીશ દારૂની કુલ બોટલો નગં-૧૧૮ ની 

કુલ કક.રૂા.૭૮,૯૧૦/- 

૧૩ 

પાણીગેટ પોલીસ 
સ્ ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  

             પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન III ગ.ુર.ન-ં ૪૨૬/૨૦૧૯  પ્રોહી એક્ટ કલમ  ૬૫-ઇ,૧૦૮ ,મજુબના કામે 
તા-૧/૫/૧૯ ના કલાક-૧૭/૪૫ વાગે મ.ન.ં૮૩ આશાપરુી નગર વૈકંુઠ-૧ ની પાછળ વાઘોડીયા રોડ વડોદરા 
શહરે ખાતે આરોપી (૧) વોંટેડ નપયષુકુમાર રમેશભાઇ વસાવા રહ,ે  વસાવા રહ.ે મ.ન.ં૮૩ આશાપરુી નગર વૈકંુઠ-
૧ ની પાછળ વાઘોડીયા રોડ વડોદરા શહરે, પોતાના રહણેાકં મકાનની અંદર તથા મકાનના છાપરા ઉપર 
ગેરકાયદેસરનો ભારતીય બનાવટના ઇંગ્લીશ દારૂની ૭૫૦ નમ.લી.ની પ્લાસ્સ્ટકની તથા કાચની જુદી-જુદી બ્રાન્જડની 
ભારતીય બનાવટના ઇંગ્લીશ દારૂની કુલ બોટલો નગં-૧૦૪ ની કુલ કક.રૂા.૬૭૮૨૦/- નો મદુ ામાલ વેચાણ કરવા 
સતંાડી રાખી રેઇડ દરમ્યાન હાજર નહીં મળી આવતા ફરીયાદી અ.હ.ેકો. તલુસીદાસ ભોગીલાલ બ.ન.ં૧૨૦૭ 
નોકરી પાણીગેટ પોલીસ સ્ ટેશન વડોદરા શહરેનાઓની ફરીયાદ આધારે તા:૧/૫/૧૯ કલાક ૨૦/૦૫ વાગે ગનુો 
રજીસ્ટર કરેલ છે.  

૭૫૦ નમ.લી.ની પ્લાસ્સ્ટકની તથા કાચની 
જુદી-જુદી બ્રાન્જડની ભારતીય બનાવટના 
ઇંગ્લીશ દારૂની કુલ બોટલો નગં-૧૦૪ ની 

કુલ કક.રૂા.૬૭૮૨૦/- 

૧૪ 

ડી.સી.બી. પોલીસ 
સ્ ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે 

              પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન III ગ.ુર.ન-ં ૪૨૭/૨૦૧૯  પ્રોહી. એકટ કલમ ૬૫(ઇ), ૮૧, ૯૮(૨) 
મજુબના કામે  તા-૨/૫/૧૯ ના  કલાક ૭/૦ વાગે કપરુાઇ ચેક પોસ્ટ થી થોડે આગળ શીવપાકા રેસ્ટોરન્જટની 
સામે રોડ ઉપર આરોપી (૧) ભપેુન્જદ્રકુમાર કદનેશભાઇ બારોટ રહ.ે બળદેવનગર કરચીયા યાડા, જવાહરનગર, 
વડોદરા શહરે (૨) મેહલુ ચીમનભાઇ પટેલ રહ.ે ખડકી ફળીય ુકરચીયાગામ, જવાહરનગર વડોદરા શહરે (૩) 
પ્રકાશ ભગાભાઇ પરમાર રહ.ેટાવર ફળીય,ુ કરચીયાગામ, જવાહરનગર, વડોદરા શહરે પોતાના આનથિક ફાયદા 
સારુ એમ.પી.થી ઇંગ્લીશ દારુનો જથ્થો વેચાણ કરવાના ઇરાદે રક ન.ં રજી ન.ં RJ-09 GC 3660 તથા MP 44 
HA 0649 મા ંછુપાવી ગેરકાયદેસર રીતે વગર પાસ પરમીટે લઇ આવી કપરુાઇ ચોકડી  શીવપાકા રેસ્ટોરન્જટ ની 
સામે રોડ ઉપરથી પોલીસ રેઇડ દરમ્યાન સદર રક તેમજ રકમા રાખેલ માનવ સ્ વાસ્ થય માટે હાનીકારક જુદા-

(૧) બોટલો નગં- ૯૬ કુલ્લે કક.રૂ. 
૨૮,૮૦૦/-નો (૨) બીયરના ટીન નગં- 
૨૪ કી.રૂ. ૨૪૦૦/ (૩) રક નગં- ૨ કી.રૂ. 
૩૦,૦૦,૦૦૦/- (૪) મોબાઇલ નગં-૩ 
કુલ કી.રૂ. રૂ.૧૫,૦૦૦/- મળી કુલ રૂ. 

૩૦,૪૬,૨૦૦/- 
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જુદા બ્રાન્જ ડની ઈંગ્ લીશ દારુ ભરેલ કુલ્લે બોટલો નગં- ૯૬ કુલ્લે  કક.રૂ. ૨૮,૮૦૦/-નો જથ્થો, તથા બીયરના ટીન 
નગં- ૨૪ કી.રૂ. ૨૪૦૦/- તથા રક નગં- ૨ કી.રૂ. ૩૦,૦૦,૦૦૦/ તથા મોબાઇલ નગં-૩ કુલ કી.રૂ. રૂ.૧૫,૦૦૦/- 
મળી કુલ રૂ. ૩૦,૪૬,૨૦૦/- ના મદુ્દામાલ સાથે મળી આવી  પકડાઇ જઇ એકબીજાની મદદગારી કરતા ગનુો 
શોધી ફરીયાદી નાઓની ફરીયાદ આધારે તા: ૨/૫/૧૯ ના ક.૧૦/૧૫ વાગે ગનુો રજીસ્ટર કરવામા આવેલ છે.    

૧૫ 

વાડી પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

                 વાડી પો.સ્ટે. III ૩૦૫/૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ  ૬૫(ઇ), ૮૧,૯૮(૨),૧૧૬(ખ) મજુબના કામે તા-
૨૦/૫/૧૯ ના ક. ૧૬/૩૦ વાગે વાડી બાવરી કંુભારવાડા પાસે આ કામના આરોપી (૧) ઇમરાન ફરીદખાન 
પઠાણ રહ,ે BL/૬૯, કુરેશી પાકા સોસાયટી, પાણીગેટ ડેપો ની પાછળ, પાણીગેટ, વડોદરા શહરે હાલ રહ,ેબાવરી 
કંુભારવાડા, વાડી વડોદરા શહરે તથા (વોંટેડ) આરોપી (૨) દીનેશ નટ્વરભાઇ રાજપતુ રહ,ે માજંલપરુ, વડોદરા 
શહરે તથા (૩) (વોંટેડ) કલ્પેશ ઉફે બાદશાહ રહ ે–સમાવગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટની ઇંગ્લીશ દારૂ ની 
બોટલો નગં-૪૬  કક,રૂ,૩૩,૮૦૦/- તથા એક  સેમસગં કંપનીનો મોબાઇલ કક.રૂ.૫૦૦૦/- તથા    એક એક્ટીવા 
ન.ં GJ-06-JK-1026 કક,રૂ,૩૦,૦૦૦/- મળી કુલ્લે કક,રુ,૬૮,૮૦૦/- નો મદુામાલ પોતાના કબજા ભોગવટામા ં
રાખી એકબીજા ની મદદગારી કરી ન ં(૧) ને મદુામાલ સાથે પકડી પાડી ગનુો શોધી કાઢેલ છે, સદર ગનુો તા-
૨૦/૦૫/૧૯ ના ક. ૨૧/૦૫ વાગે રજીસ્ટર કરવામા ંઆવેલ છે.  

બોટલો નગં-૪૬  કક,રૂ,૩૩,૮૦૦/- તથા 
એક  સેમસગં કંપનીનો મોબાઇલ 

કક.રૂ.૫૦૦૦/- તથા    એક એક્ટીવા ન.ં 
GJ-06-JK-1026 કક,રૂ,૩૦,૦૦૦/- મળી 

કુલ્લે કક,રુ,૬૮,૮૦૦/- 

૧૬ 

માજંલપરુ પોલીસ 
સ્ ટેશન, સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે 

            માજંલપરુ પો.સ્ટે. થડા ગ.ુર.ન.ં૩૬૨/૧૯ પ્રોકહ એકટ કલમ ૬૫(ઇ),૮૧,૯૮(૨),૧૧૬(ખ) મજુબનો 
ગનુો મકરપરુા જી.આઇ.ડી.સી. હનમુાનજી મકંદર પાસે આ કામનો આરોપી નામે અજયભાઇ નવનોદભાઇ પરમાર 
રહ,ે ૨૪, ભવાનીનગર મારૂતીધામ પાછળ મકરપરુા જીઆઇડીસી રોડ માજંલપરુ વડોદરા શહરે નાઓ વગર પાસ 
પરમીટે પોતાના કબજા ભોગવટામા ંભારતીય બનાવટના ઇંગ્લીશ દારૂની બોટૅલો નગં-૩૬ કક.રૂ ૪૧૪૦૦/- ની 
સેન્જરો કાર નબંર GJ-06 JJ-7523 મા ં દારૂની હરેાફેરી કરી સદરી દારૂ જીતેંદ્રકુમાર બાબા સાહબે સાળુકેઅના 
મોબાઇલ નબંર ૯૭૨૭૫૧૩૧૬૮ ઉપર સપંકા કરી લઇ આવી ભારતીય બનાવતના ઇંગ્લીશ દારૂની બોટલો નગં-
૩૩ કક,રૂ ૪૧૪૦૦/- સેંરો કાર કક,રૂ ૧,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન ની કક,રૂ ૨૫૦૦/- મળી કુલ્લે રૂપીયા 
૧,૪૩,૯૦૦/- નો મદુામાલ સાથે પકડાઇ જઇ સદર દારૂ જીતેંદ્રકુમાર બાબા સાહબે સાળુકે ના મોબાઇલ નબંર પર 
સપંકા કરી લાવી એકબીજાની મદદગારી કરી પકડાયેલ જઇ ગનુો કયાા નવ.બાબત આરોપી ન.ં(૨) જીતેન્જદ્રકુમાર 
બાબાસાહબે સાળંુકે, નાઓ પકડવાનો બાકી છે . 

ભારતીય હાથ બનાવટની ૭૫૦ મી 
લી.ની ઇગ્લીશ દારૂની બોટલ નગં- ૩૩ 
કક.રૂ.૪૧૪૦૦/- , સેન્જરો ફોર વ્હીલ કાર 

ન.ં જી.જે. ૦૬ જે.જે.૭૫૨૩ જેની 
કક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન- 

૧ કક.રૂ.૨૫૦૦/- મળી કુલ્લે 
રૂ.૧,૪૩,૯૦૦/-   

૧૭ 

પીસીબી શાખા સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે  

             પોલીસ ઇન્જસ્પેક્ટર પી.સી.બી.શાખા, વડોદરા શહરેનાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે 
તા-૧૭/૦૫/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૯/૦૫  નાગરવાડા પ્રકાશનગર સાઇંનાથ ચોક  પાસે ઝુપડામા ફરીયાદી 
હરીભાઇ નવરમભાઇ અ.હ.ેકો. બ.ન.૨૪૩૮ નોકરી પી.સી.બી.શાખા,વડોદરા શહરેનાઓએ ફરીયાદ આપી કે આરોપી 
સભંભુાઇ ભીખાભાઇ રાજપતુ રહ.ેનાગરવાડા પ્રકાશનગર  સાઇનાથ ચોક વડોદરા નાઓએ વગર પાસ પરમીટે 
પોતાના કબજા મા ં (૧) ફેમસ હોસા પ્રીમીયમ વ્હીસ્કી "  લખેલ ૭૫૦ મી.લી. બોટલો નગં-૨૨ કક.રૂ. ૮,૮૦૦/- 

ભારતીય બનાવટના ઇગ્લીશ દારૂ ભરેલ 
 પાઉચ  ૧૮૦ml ના નગં  ૭૨૦ કીમત 
રૂપીયા ૭૨,૦૦૦/-તથા   મો.ફો.નગં ૨ 

કીમત રૂપીયા ૧૦૦૦/- તથા 
ઓટોરીક્ષાની કકિંમત ૮૦,૦૦૦/- સાથે 
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(૨) "રોયલ નસલેકટ ડીલક્ષ વ્હીસ્કી " ની  ૧૮૦ મી.લી. ના કવાટરીયા નગં- ૧૧  જેની કક.રૂ. ૧૧૦૦/-(૩) " 
યવુરાજ પ્રીમીયમ  વ્હીસ્કી "  લખેલ ૧૮૦ મી.લી.ના પાઉચ નગં- ૩૮૪  જેની કક.રૂ. ૩૮,૪૦૦/- (૪) હવેડસા 
૫૦૦૦ સપુર સ્રોગ બીયર " જે ૫૦૦ મી.લી ના બીયર ના ટીન- ૦૫ જેની કક.રૂ. ૫૦૦/- મળી ભારતીય બનાવટ 
નો નવદેશી દારૂ ની કકમત રૂપીયા ૪૮,૮૦૦ તથા સેમસગં કંપની નો મોબાઇલ ફોન નગં-૦૧ કક.રૂ.૫૦૦ આમ કુલ્લે 
રૂપીયા ૪૯,૩૦૦/-/- ના મદુામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ ગયેલ હોઇ તેમજ રેઇડ દરમ્યાન નહી મળી આવેલ 
સતંોષ ભીખાભાઇ રાજપતુ રહ ેસદર નહી મળી આવી ગનુો કયાા નવ. બાબતની ફરીયાદ કારેલીબાગ III- 232/19 
પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫ ઇ ૮૧ મજુબનો ગનુો તા-૧૭/૦૫/૨૦૧૯ ના કલાક  ૧૩/૩૦ વાગે દાખલ કરેલ છે  

મળી કૂલ કક.રૂ,૧,૫૩,૦૦૦ /-  

૧૮ 

હરણી પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે  

            પોલીસ ઇન્જસ્પેક્ટર હરણી પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરેનાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની 
ટીમે તા-૧૭/૦૫/૨૦૧૯ ના ક-૨૨/૩૦ વાગે  વૈકુઠ નવ-૦૨ મકાન ન ં૨૦૮૧  ની નાની ઓરડીમા ંબનેલ છે આ 
કામના ફરીયાદી સી.આર રાવળ પોલીસ સબ ઇન્જસ પેકટર નોકરી હરણી પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરે નાઓએ 
ફરીયાદ આપી કે આ કામના આરોપીઓ મરણ જનાર દાલચદં ઉફે રમેશ માગંીલાલ ખટીક તથા તેઓની પત્ની 
જશોદાબેન દાલચદં ખટીક નાઓએ પોતાના કબ્જા ભોગવટાવાળા મકાનમા ંવગર પાસ પરમીટે માનવ સ્વાસ્થ્યને 
હાનનકારક ભારતીય બનાવટનો નવદેશી દારૂ બોટલ નગં ૧૮૧ કક.રૂ ૯૦,૦૦૦/- તથા ળબયરના ટીન ૭૨ 
કક.રૂ.૭,૨૦૦/- મળી કક.રૂ. ૯૭,૨૦૦/- નો રાખી ગે.કા. રીતે હરેા ફેરી કરી ગનુ્જહો પકડાઇ જઇ ગનુો કયાા નવગેરે 
બાબતની ફરીયાદ હરણી પો.સ્ટે III -૧૧૮/૧૯ પ્રોહી. એક્ટ કલમ ૬૫ ઇ, ૮૧, ૧૦૮  મજુબનો ગનુો  તા-
૧૮/૦૫/૨૦૧૯ ક- ૦૯/૦૦ વાગે દાખલ કરેલ છે  

ભારતીય બનાવટનો નવદેશી દારૂ બોટલ 
નગં ૧૮૧ કક.રૂ ૯૦,૦૦૦/- તથા 

ળબયરના ટીન ૭૨ કક.રૂ.૭,૨૦૦/- મળી 
કક.રૂ. ૯૭,૨૦૦/-  

૧૯ 

પીસીબી શાખા સ્ટાફ  
,વડોદરા શહરે  

      પોલીસ ઇન્જસ્પેક્ટરશ્રી પીસીબી શાખા નાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે તા-૧૯/૦૫/૨૦૧૯ 
કલાક ૧૫/૧૫  કારેલીબાગ સલાટવાડા લક્ષ્મીમાતાના મદંીર પાસે શારદા મદંીર સ્કુલ પાછળ  બનેલ છે આ 
કામના ફરીયાદી અ.હ.ેકો. દેવેંન્જદ્ર ચદં્રકાતં  બ.ન.ં૧૨૩૪ પી,સી,બી પોલીસ સ્ટેશન ,વડોદરા શહરે નાઓએ ફરીયાદ 
આપી કે આ કામના  આરોપી ન ં(૧) (૧)  રાજેશ ઉફે ટાઇગર યશવતંરાવ વાઘમારે રહ.ેલક્ષ્મીમાતાના મદંીર 
સલાટવાડા કારેલીબાગ વડોદરા ( 2)હરીશ ઉફે કીન્ન ુમોતીયાણી (વોંટેડ) રહ.ેવારસીયા વડોદર શહરે, આ કામના 
આરોપી રાજેશ ઉફે ટાઇગર યશવતંરાવ વાઘમારે નાનો વગર પાસ પરનમટે ભારતીય બનાવટનો  બ્લ્ય ુ મનુ 
િીસ્ટલ પ્યોર પીમીયમ વોડકા બોટલ નગં ૧૦૮ જે એકની કક રૂ ૩૧૫/- જે કુલ કીમત રૂપીયા ૩૪૦૨૦/- તેમજ 
મારૂતી વાન નબંર GJ-05-CE-8048  કક રૂ ૫૦,૦૦૦/- તેમજ એક મોબાઇલ કક રૂ ૫૦૦/-કુલ કક રૂ ૮૪,૫૨૦/- 
નો મદુામાલ સાથે પકડાઇ  જઈ  તેમજ ગાડી છોડી પોલીસની રેઇડ દરમ્યાન પોલીસ ને જોઇ નાશી ગયેલ ઇસમ 
હરીશ ઉફે કીન્ન ુમોતીયાણી  રેઇડ દરમ્યાન નહી મળી આવી ગનુોકયાા નવ. બાબતરી ગનુો કયાા નવગેરે બાબત. 
કારેલીબાગ III/૨૩૫/૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫ એ.એ મજુબ નો ગનુો તા-૧૯/૦૫/૨૦૧૯ ના રોજ  દાખલ 
કરેલ છે,  

ભારતીય બનાવટનો  બ્લ્ય ુમનુ િીસ્ટલ 
પ્યોર પીમીયમ વોડકા બોટલ નગં ૧૦૮ 
જે એકની કક રૂ ૩૧૫/- જે કુલ કીમત 
રૂપીયા ૩૪૦૨૦/- તેમજ મારૂતી વાન 

નબંર GJ-05-CE-8048  કક રૂ 
૫૦,૦૦૦/- તેમજ એક મોબાઇલ કક રૂ 

૫૦૦/-કુલ કક રૂ ૮૪,૫૨૦/-  
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૨૦ 

પી.સી.બી.શાખા સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે  

               I/C  પોલીસ ઇન્જસ્પેક્ટર પી.સી.બી.શાખા વડોદરા શહરેનાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના 
માણસોની ટીમે તા.૨૮/૦૫/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૮/૧૦  માયસાનેન સ્કુલ પાસે,બાપોદ,વડોદરા શહરે  આરોપી 
(૧) પકડાયેલ ઇસમ કદનેશ માગંીલાલ ખટીક રહ.ે૩૩,કિષ્ણાનગર, ન્જય.ુવી.આઇ.પી.રોડ, વડોદરા (૨) વોન્જટેડ-
રાજમલ ખટીકનાઓ વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટનો વોલ્ક પ્રીમીયમ ડ્રાઇ જીન બોટલ નગં-૭૨ જે 
એકની કક.રૂ.૩૨૦/- જે કુલ કકિં.રૂ.૨૩,૦૪૦/-તેમજ એપીસોડ ક્લાસીક વ્હીસ્કી બ્લીંડેડ વીથ ઇમ્પોટેડ સ્કોચ બોટલ 
નગં-૭૨ જેની એક બોટલની કકિં.રૂ.૪૦૦/- લેખે ૨૪,૦૦૦/- તથા ટેમ્પો કરક્ષા નબંર GJ-06-AT-9776  
કક.રૂ.૫૦,૦૦૦/- તેમજ બે મોબાઇલ કક.રૂ.૫૫૦૦/- કુલ તેમજ બે પ્લાસ્ટીકના પાણી ભરવાના બ્લ્ય ુકલરના પીપ 
જેની એકની કકિં.રૂ.૫૦૦/- કુલ નગં-૦૨ ની કકિં.૧૦૦૦/- કક.રૂ.૧,૦૩,૫૪૦/-નો મદુ્દામાલ સાથે પકડાઇ ગયેલ 
તેમજ રેઇડ દરમ્યાન રાજમલ ખટીક નહી મળી તેમજ કદનેશ માગંીલાલ ખટીક પકડાઇ જઇ ગનુો કયાા 
નવ.મતલબની ફરીયાદી અ.પો.કો.મનોજ રામક ષ્ણ બ.ન.ં૯૧૯ નોકરી પી.સી.બી.શાખા વડોદરા શહરેનાઓએ 
ફરીયાદ આપતા બાપોદ પો.સ્ટે. III- ૪૩૬/૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫-ઇ,૯૮(૨),૮૧ મજુબ તા.૨૮/૦૫/૧૯ ના 
કલાક ૧૧/૪૫ વાગે ગનુો રજીસ્ટર કરવામા ંઆવેલ છે.  

ભારતીય બનાવટનો વોલ્ક પ્રીમીયમ ડ્રાઇ 
જીન બોટલ નગં-૭૨ જે એકની 

કક.રૂ.૩૨૦/- જે કુલ કકિં.રૂ.૨૩,૦૪૦/-
તેમજ એપીસોડ ક્લાસીક વ્હીસ્કી બ્લીંડેડ 
વીથ ઇમ્પોટેડ સ્કોચ બોટલ નગં-૭૨ જેની 

એક બોટલની કકિં.રૂ.૪૦૦/- લેખે 
૨૪,૦૦૦/- તથા ટેમ્પો કરક્ષા નબંર GJ-
06-AT-9776  કક.રૂ.૫૦,૦૦૦/- તેમજ બે 
મોબાઇલ કક.રૂ.૫૫૦૦/- કુલ તેમજ બે 

પ્લાસ્ટીકના પાણી ભરવાના બ્લ્ય ુકલરના 
પીપ જેની એકની કકિં.રૂ.૫૦૦/- કુલ નગં-
૦૨ ની કકિં.૧૦૦૦/- કક.રૂ.૧,૦૩,૫૪૦/-  

૨૧ 

હરણી પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

              પોલીસ ઇન્જસ્પેક્ટર હરણી પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરેનાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની 
ટીમે તા. ૨૫/૦૫/૨૦૧૯ કલાક.૨૩/૧૫ ભારત પેરોલપપં પાસે કકિતી ટાવર ળબલડીગ જવાના રસ્તા મા ં કીતી 
મદંીર મહાદેવ ના મદંીરના પાછળ ના ભાગે બનેલ છે આ કામના ફરીયાદી અ.પો.કો ઇબ્રાહીમ મહબેબુશા બ.ન-
૩૦૯૩ નાઓએ ફરીયાદ આપી કે આ કામના આરોપી પીનેશ  રાકેશભાઇ  રાણા  રહ ે   જલારામ મદંીર રોડ  
આર  બી જી  કોમ્પ્લેક્ષ  ની  પાછ્ળ  નટરાજ  એક્લેવ કોમ્પલેક્સ નાએ સેવોરોટ   બીટ  ગાડી ન ં 
GJ06DQ2498  કક  રુ ૧,૫૦,૦૦૦/- મા  ન ં(૧) રોયલ ચેલેન્જજ સ્વ્હસ્કી કુલ નગં ૩૬ ની કકરુ.૧૮,૦૦૦/-ગણી  
શકાય તે તથા (૨) મેકડોલ્સ ન ં૧ વ્હીસકીની કુલ ૧૮ ની કકરૂ ૯,૦૦૦/-તથા  ન ં(૩) રોયલ સ્ટેગ વ્હીસ્લી કુલ ન ં
૮ બોટલની  કક રૂ ૫,૬૦૦/-ગણી  શકાય તથા (૪) ઓફીસસા ચોઇસ બલ્ય ુ વ્હીસ્કી કુલ નગં ૨૪ ની કી.રૂ 
૧૪,૪૦૦/-ગણી  શકાય  જે તમામ કુલ ૮૬ બોટલોની કુલ કીમત ૪૭,૦૦૦/-સાથે મળી કુલ્લે કકમત રૂ 
૧,૯૭,૦૦૦/-નો મદુામાલ બીનવારસી હાલતમા ંમકુીને  પોલીસ ની રેઇડ દરમ્યાન હાજર નહી  મળી આવી ગનુો  
કયાા નવગેરે બાબતની ફરીયાદ કા.બાગ પો.સ્ટે. III-૨૪૯/૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ઇ, ૯૮(૨) ૧૦૮ મજુબનો ગનુો 
તા.૨૬/૦૫/૨૦૧૯ કલાક. ૦૧/૩૦ વાગે દાખલ કરેલ છે  

સેવોરોટ   બીટ  ગાડી ન ં GJ-06 DQ-
2498  કક  રુ ૧,૫૦,૦૦૦/- મા  ન ં(૧) 
રોયલ ચેલેન્જજ સ્વ્હસ્કી કુલ નગં ૩૬ ની 
કકરુ.૧૮,૦૦૦/-ગણી  શકાય તે તથા (૨) 
મેકડોલ્સ ન ં૧ વ્હીસકીની કુલ ૧૮ ની કકરૂ 
૯,૦૦૦/-તથા  ન ં(૩) રોયલ સ્ટેગ 
વ્હીસ્લી કુલ ન ં૮ બોટલની  કક રૂ 
૫,૬૦૦/-ગણી  શકાય તથા (૪) 

ઓફીસસા ચોઇસ બલ્ય ુવ્હીસ્કી કુલ નગં 
૨૪ ની કી.રૂ ૧૪,૪૦૦/-ગણી  શકાય  જે 
તમામ કુલ ૮૬ બોટલોની કુલ કીમત 
૪૭,૦૦૦/-સાથે મળી કુલ્લે કકમત રૂ 

૧,૯૭,૦૦૦/-નો મદુામાલ 

૨૨ 
સ્ટેટ મોનનટરીંગ સેલ, 
ગજુરાત રાજય, 

ગાધંીનગર સ્ટાફ ટીમ 

            પોલીસ ઇન્જસ્પેક્ટર સ્ટેટ મોનનટરીંગ સેલ, ગજુરાત રાજય,નાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની 
ટીમે તા:૨૯/૦૫/૨૦૧૯ ના કલાક:૧૩/૧૦ વાગે ગોલ્ડન ચોકડીથી હરણી જવાના રોડ ઉપર એરફોસા સ્ટેશન 
કેમ્પનાગેટ સામે આ કામના ફરીયાદી અ.પો કો.નવીનીતભાઇ નવનભુાઇ બ.ન.ં૮૫  નોકરી- સ્ટેટ મોનનટરીંગ સેલ, 

છકડો નબંર-GJ-06-AY-6437,  
ભારતીય બનાવટની નાની બોટલ, 

દારુના કોટરીયા નગં ૭૧૯ તથા મોટી 
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ગજુરાત રાજય, ગાધંીનગર નાઓએ ફરીયાદ આપી કે આ કામના  આરોપી ન ં(૧) રાહલુભાઇ ચદુંભાઇ માળી 
(૨) કમળાબેન વા/ઓફ ચદુંભાઇ પરસોત્તમભાઇ માળી (૩) શકુબેન વા/ઓફ જશવતંભાઇ રમેશભાઇ માળી 
ત્રણેય રહ.ે શ્રીરામ, ગમણીયા તલાવડીની પાછળ, છાણી ઓવરબ્રીજ પાસે, વડોદરા શહરેનાઓ અતલુ શકતી 
છકડો ટેમ્પા નબંર-GJ-06-AY-6437 મા વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટની નાની બોટલ દારુના કોટરીયા 
નગં ૭૧૯ તથા મોટી બોટલ નગં ૧ તથા બીયરના ટીન નગં ૫૪ મળી કુલ્લે નગં ૭૪૪ કક.રૂ.૭૭,૬૦૦/- તેમજ 
રોકડા રૂ. ૪૦૦ તથા મોબાઇલ ફોન નગં ૩ કક. રૂ.૩૦૦૦/- અતલુ શસ્ક્ત ટેમ્પાની કકમત રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- 
ડ્રાયવીંગ લાયસન્જસ તથા ટેમ્પાનીઅસલ આર.સી.બકુ કક.રૂ.૦૦ મળી કુલ રૂ. ૨,૮૧,૦૦૦/- ના મદુામાલ સાથે 
પકડાઇ જઇ તેમજ ન ં(૪)  વોન્જટેડ- નવજયભાઇ જશવતંભાઇ માળી રહ.ે શ્રીરામ, ગમણીયા તલાવડીની પાછળ, 
છાણી ઓવરબ્રીજ પાસે, વડોદરા શહરે નાઓ નાસી જઇ તેમજ ન ં (૫) બન્જટુભાઇ રહ.ે છકતલા એમ.પી 
(૬)પાવાતીબેન માનનસિંગ માળી રહ.ેભેટાસી તા. જી. આણદં (૭) અજુ ાન માનનસિંગ માળી રહ.ે બાજવા વડોદરા 
શહર્ે નાઓ ગનુો કરવામા એકબીજાને મદદગારી કરી ગનુો કયાા નવગેરે બાબત. હરણી III- ૧૨૪/૧૯ પ્રોહી એક્ટ 
કલમ ૬૫ (એ)ઇ,૮૧,૯૮(૨),૧૧૬ બી, મજુબનો ગનુો દાખલ કરેલ છે,  

બોટલ નગં ૧ તથા બીયરના ટીન નગં 
૫૪ મળી કુલ્લે નગં ૭૪૪ 

કક.રૂ.૭૭,૬૦૦/- તેમજ રોકડા રૂ. ૪૦૦ 
તથા મોબાઇલ ફોન નગં ૩ કક. 

રૂ.૩૦૦૦/- અતલુ શસ્ક્ત ટેમ્પાની કકમત 
રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- ડ્રાયવીંગ લાયસન્જસ 
તથા ટેમ્પાની અસલ આર.સી.બકુ 
કક.રૂ.૦૦ મળી કુલ રૂ. ૨,૮૧,૦૦૦/-  

૨૩ 

કારેલીબાગ પોલીસ 
સ્ ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  

            પોલીસ ઇન્જસ્પેક્ટર કારેલીબાગ પો.સ્ટે.વડોદરા શહરેનાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે 
,તા.૧૧/૦૫//૨૦૧૯ ના ક.૨/૧૫ વાગે કાસમહાલા ચાર રસ્તા પાસે  આરોપી (૧) ઇમતીયાઝ અનવરભાઇ 
મલીક ઉ.વ ૪૦ રહ ેનાગરવાડા જીયા એપાટામેન્જટ  મન ં૧૦૧ કારરેલીબાગ વડોદરા શહરે (૨) ફારૂખ યસુફુભાઇ 
દુધવાલા ઉ.વ ૩૫ રહ ેપાણીગેટ દુધવાલા મહોલ્લો વડોદરા શહરે (૩) હાજી ઇસ્માઇલભાઇ દુમ્બાવાલાઉ.વ ૩૦ 
રહ ેન્જયાયમદંીર પાછળ દુધવાલા મહોલ્લો વડોદરા શહરે (૪) અબ્દુલ રીયાઝ અબ્દુલ મઝીદ શેખ ઉ.વ ૪૨  રહ ે
મસુાફરખાના મસ્જીદ  સામે રાવપરુા મચ્છીપીઠ વડોદરા શહરે (૫) મેહલુ નવજયકુમાર શમાા ઉ.વ ૩૬ રહ ે
ભારતવાડી ઝુપડપટ્ટી જમનામીલ  પાસે ડભોઇરોડ વડોદરા શહરે (૬) ખાલીદ જાનમહમદં શેખ ઉ.વ ૨૬  રહ ે
વાડી મોટી વોરવાડ અમરપાન  હાઉસની પાસે વડોદરા શહરે (૭) નજીર અહમેદ મોહમદં અબ્બાસ શેખ ઉ.વ.૬૭ 
રહ,ેહસંોટી બીલ્ડીંગ જેતલપરુ રેલ્વે સ્ટેશન પાછળ વડોદરા શહરે હાલ રહ,ેતલહાર રેસીડન્જસી એપામેંટ પાચંામા 
માળે મસ્જીદ નજીક તાદંલજા વડોદરા શહરે આરોપીઓ  જાહરેમા  કુકરી દાણા વડે પોતાના આનથિક ફાયદા સારૂ 
હારજીતનો જુગાર રમી રમાડતા તેઓની અંગઝડતી ના રોકડા રુપીયા ૧૨,૬૪૦/-તથા જમીન પર  પડેલ રોકડા 
રૂપીયા ૧૯૪૮૦/- મળી કુલ્લે રૂપીયા ૩૨,૧૨૦/-ના તથા જાહરેમા ં કુકરી (દાણા) નગં-૦૨ કક.રૂપીયા ૦૦/૦૦ 
સાથે મળી આવી પકડાય જઇ  ગનુો કયાા નવગેરે બાબતનવ.મતલબની અ.પો.કો.પકજ ધમારાજ બ.ન.ં૭૨૨ નોકરી 
કારેલીબાગ પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરે નાઓએ ફરીયાદ આપતા કારેલીબાગ પો.સ્ટે. II- ૩૮/૧૯ જૂગારધારા 
કલમ ૧૨ મજુબ ૧૧/૦૫//૨૦૧૯ ના ક.૩/૨૦ વાગે ગનુો રજીસ્ટર કરવામા ંઆવેલ છે.  

અંગઝડતી ના રોકડા રુપીયા ૧૨,૬૪૦/-
તથા જમીન પર  પડેલ રોકડા રૂપીયા 

૧૯૪૮૦/- મળી કુલ્લે રૂપીયા 
૩૨,૧૨૦/-ના તથા જાહરેમા ંકુકરી 
(દાણા) નગં-૦૨ કક.રૂપીયા ૦૦/૦૦   

૨૪ કારેલીબાગ પોલીસ            પોલીસ ઇન્જસ્પેક્ટર કારેલીબાગ પો.સ્ટે.વડોદરા શહરેનાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની અંગ ઝડતીમાથંી મળેલ રોકડા કુલ 
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સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે  

ટીમે,તા.૦૭/૦૫/૨૦૧૯ ના ૧૩/૧૫ મન્જસરુી કબ્રસ્થાન મસ્તાન બાવાની દગાા પાસે આરોપી કામીલ ગફુરમીયા 
શેખ,રહ.ેમસંરુી કબ્રસ્થાન મસ્તાનબાવાની દગાા પાસે કા.બાગ વડોદરા શહરેનાઓ અગાઉ રમાયેલ મેચોના 
સેશનનો હારજીતનો સટ્ટો લખેલ વોટસઅપ ચેટીંગન ુ સાહીત્ય આઇ.પી.એલ િીકેટ મેચનો ગ્રાહકો પાસેથી 
ઓનલાઇન સેશનનો હારજીતનો સટ્ટોના સાધાનો તથા અંગ ઝડતીમાથંી મળેલ રોકડા કુલ રૂપીયા ૨૦,૦૦૦/- 
તથા મોબાઇલ ફોન નગં- ૦3 કક.રૂ.૪૩,૦૦૦/- તથા તેમ કુલ મળી કુલ્લે રૂ.૬૩,૦૦૦/-સાથે મળી આવી પકડાય 
જઇ ગનુો કયાા નવગેરે બાબત નવ.મતલબની અ.પો.કો નરેંદ્રનસિંહ ગણપતનસિંહ.બ.ન.૧૨૧૦  નોકરી કારેલીબાગ 
પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરે નાઓએ ફરીયાદ આપતા કારેલીબાગ II- ૩૫/૧૯ જૂગાર ધારા કલમ ૧૨ મજુબ 
તા-૭/૦૫/૨૦૧૯ ના રોજ ગનુો રજીસ્ટર કરવામા ંઆવેલ છે.  

રૂપીયા ૨૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન 
નગં- ૦3 કક.રૂ. ૪૩,૦૦૦/- તથા તેમ 

કુલ મળી કુલ્લે રૂ.૬૩,૦૦૦/-  

૨૫ 

સીટી પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

               પોલીસ ઇન્જસ્પેક્ટર સીટી પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરેનાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની 
ટીમે તા.૧૬/૦૫/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૬/૦૫  પટેલ પાકા નાકા પાસે,ભોગવટાવાળી મકાનમા ંઆરોપી (૧) રૂપેશ 
રામપ્રસાદ કહાર રહ.ેઘર ન.ં૫૯,પટેલ પાકા સો.સા ના નાકા પાસે, આર.ટી. ઓ.રોડ, વારસીયા, વડોદરા શહરે (૨) 
ભારતીબેન W/O સતંોષભાઇ ભગવાનદાસ રાજપતુ રહ.ેમ.ન.ં૩૦,બ્લોક ન.ં૨૫,વડુાના મકાનમા,ંકક.વાડી,વડોદરા 
શહરે ન.ં(૩) સગંીતાબેન ઉફે ગડુ્ડી લાલભુાઇ કહાર રહ.ેઘર ન.ં૩૦૮, પટેલ પાકા સો.સા.ના નાકા પાસે, 
આર.ટી.ઓ.રોડ,વારસીયા,વડોદરા શહરે ન.ં(૪)સોનનયાબેન રાજાપ્રસાદ કહાર રહ.ે પટેલ પાકા સો.સા ના નાકા 
પાસે,આર.ટી.ઓ.રોડ,વારસીયા, વડોદરા શહરે ન.ં(૫)સનુનતાબેન W/O સરેુશભાઇ અજુ ાનભાઇ કહાર રહ.ેશીતળા 
માતાના મહોલ્લા નાકા પાછળ,વારસીયા,વડોદરા શહરે ન.ં(૬)રજવતંી લાલાભાઇ કકશનભાઇ કહાર ન.ં(૭)જયાબેન 
W/O શભંભુાઇ લાલાભાઇ કહાર રહ.ેપાણીગેટ,સાઇંબાબા મદંીર પાસે,વડોદરા ન.ં(૮) ગગંાબેન W/O સતંોષભાઇ 
રાજાપ્રસાદ કહાર રહ.ેઘર ન.ં૨૫૫,શીતળા માતાના મકંદર પાસે,આર.ટી..ઓ.વડોદરા શહરે ન.ં(૯)કમબુેન W/O 
અમરીશભાઇ સરજીભાઇ કહાર રહ.ેપટેલ પાકા સો.સા.નાકા પાસે,આર.ટી.ઓ.રોડ,વડોદરાનાઓ મકાનમા ંભેગા મળી 
પત્તા પાના રૂનપયા પૈસા વડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડતા પોલીસની રેઇડ દરમ્યાન પકડાઇ જતા 
આરોપીઓના અંગઝડતીમાથંી કુલ આરોપીઓના અંગઝડતીમાથંી કુલ રૂ.૬૬૨૦ તથા નાલ પેટેના રૂનપયા 
૨૯૦૦/- તથા જમીનદાવ રૂ.૩૫૫૦ તથા પાના પત્તા પર મળી કુલ્લે ૧૩૦૭૦/-નો મળી આવી પકડાઇ જઇ 
ગનુો કયાા નવ.મતલબની ફરીયાદી અ.પો.કો.હરપાલનસિંહ અભેનસિંહ બ.ન.ં૧૭૮૪ સીટી પો.સ્ટે. નાઓએ ફરીયાદ 
આપતા સીટી પો.સ્ટે. II -૯૮/૧૯ જુગારધારા ક.૪,૫ મજુબ તા.૨૬/૦૫/૧૯ ના કલાક ૧૮/૧૫ વાગે ગનુો 
રજીસ્ટર કરવામા ંઆવેલ છે.  

અંગ ઝડતીમાથંી કુલ રૂ.૬,૬૨૦ તથા 
નાલ  પેટેના રૂનપયા ૨૯૦૦/- તથા 
જમીનદાવ રૂ.૩૫૫૦ તથા પાના પત્તા 

પર મળી કુલ્લે ૧૩૦૭૦/-  

૨૬ 
પી.સી.બી.શાખા સ્ટાફ  

વડોદરા શહરે  
             I/C પોલીસ ઇન્જસ્પેક્ટર પી.સી.બી.શાખા વડોદરા શહરેનાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની 
ટીમે તા.૧૨/૦૫/૨૦૧૯ ના કલાક ૨૨/૪૫  ઝવેરનગર,ગીરીરાજ એપાટામેન્જટ,પ્રથમ માળે આરોપી (૧) 
પ્રનવણભાઇ ગ્યાનચદં ગજવાણી રહ.ેજય મગંળ સોસા.ઉમા ચાર રસ્ત,વાઘો.રોડ,વડોદરા શહરે (૨)ગીરીશ 

અંગઝડતી રોકડા રૂ.૨૪,૧૩૦/- તથા 
જમીન દાવ ઉપરના રોકડા રૂ.૧૨.૪૪૦/-

તથા મોબાઇલ ફોન નગં-૦૮ જેની 
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સરેુશકુમાર મોહીનાણી રહ.ેટી/૬૭,વારસીયા આર.ટી.ઓ રોડ, વડોદરા શહરે ન.ં(૩) મનભુાઇ મળુચદંભાઇ પજંાણી 
રહ.ેજય કહિંદ ળબલ્ડીંગ,ગાજરાવાડી બસ સ્ટેન્જડ પાસે, વાડી, વડોદરા શહરે ન.ં(૪) જયચદં હીમતમલ ભલુચદંાણી 
રહ.ે૧૯,મહશે્વરી સોસા.એ.કેબીન સામે,બાજવા, વડોદરા શહરે ન.ં(૫) ગીરીશ ઉત્તમદાસ રામરખાણી રહ.ેબી-
૫૫,નસિંધ ુપાકા  સોસા.જુની આર.ટી.ઓ.રોડ, વડોદરા શહરે ન.ં(૬) નવનોદભાઇ ગોરલદાસ ચાવલાની રહ.ે૮,નવયગુ 
સો.સા.વારસીયા, વડોદરા શહરેનાઓ પોતાના આનથિક ફાયદા સારૂ પત્તા પાના પૈસા વડે ગીરીરાજ એપાટા મેન્જટના 
પ્રથમ માળે ૧૦૩મા આશીષ એન્જટરપ્રાઇઝ લેડીઝ ગારમેન્જટ ગોડાઉનમા ંહારજીતનો જુગાર રમી રમાડી જુગારના 
સાધનોમા ંઅંગઝડતી રોકડા રૂ.૨૪,૧૩૦/- તથા જમીન દાવ ઉપરના રોકડા રૂ.૧૨.૪૪૦/-તથા મોબાઇલ ફોન 
નગં-૦૮ જેની કક.રૂ.૪૭,૫૦૦/- તથા મોટર સાયકલ નગં-૦૫ જેની કક.રૂ.૧,૦૫,૦૦૦/- મળી કુલ્લે 
રૂ.૧,૮૯,૦૭૦/-ના મદુ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગનુો કયાા નવ.મતલબની ફરીયાદી અ.પો.કો.દીપેશ નરેશસીંઘ 
બ.ન.ં૧૨૭૬ નોકરી પી.સી.બી.શાખા વડોદરા શહરેનાઓએ ફરીયાદ આપતા બાપોદ પો.સ્ટે. II -૬૩/૧૯ 
જુગારધારા ક.૪,૫ મજુબ તા.૧૨/૦૫/૧૯ ના કલાક ૧/૪૫ વાગે ગનુો રજીસ્ટર કરવામા ંઆવેલ છે.   

કક.રૂ.૪૭,૫૦૦/- તથા મોટર સાયકલ 
નગં-૦૫ જેની કક.રૂ.૧,૦૫,૦૦૦/- મળી 
કુલ્લે રૂ.૧,૮૯,૦૭૦/-ના મદુ્દામાલ 

૨૭ 

ગોરવા પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે  

             ગોરવા પો.સ્ટે.ના સવેલન્જસના પો.સ.ઇ.એસ.કે.વસાવા સા.અ.પો.કો.કૈલાશનસહ જેસાભાઈ બ.ન.૩૦૧૧, 
એલ.આર.ડી.મયરુ રાજેશભાઈ બ.ન.૧૫૭૬ તથા એલ.આર.ડી.કદપકભાઈ ભપુતભાઈ બ.ન.૧૫૯૭ નાઓ 
પો.સ્ટે.નવસ્તારમા રૂટ નબંર -૯ મા કલાક-૦૦/૦૦ થી ૦૫/૩૦ વાગ્યા સધુી નાઈટ રાઉંડ પેરોલીંગમા હતા. 
દરમ્યાન અ.પો.કો.હરપાલનસિંહઘનશ્યામનસિંહ નાઓના અંગત બાતમીદાર રાહ ે બાતમી મળેલ કે ગોરવા ન્જય ુ
આઈ.પી.સી.એલ રોડ ઉપર આવેલ સત્યમ ફ્લેટ બ્લોક ન.ં૧૮ રૂમ નબંર ૫૧૨ મા રહતેા જફીરખાન રકફકખાન 
પઠાણ પોતાના ઘરમા બહારથી  માણસો ભેગા કરી પતાપાનાનો  પૈસા વડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડે છે અને 
હાલમા  જુગાર ચાલ ુછે, તેવી માહીતી મળતા  સત્યમ ફ્લેટ ગોરવા વડોદરા ખાતે આવી બ્લોક ન.ં૧૮ મકાન 
ન.ં૫૧૨ ની ખરાઇ કરી સદરી જગ્યા એ ક: ૦૧/૩૦ વાગે  રેઇડ કરતા (૧) જફીરખાન રકફકખાન પઠાણ રહ.ે 
સત્યમ ફ્લેટ બ્લોક ન.ં૧૮ મકાન ન.ં૫૧૨ ગોરવા વડોદરા શહરે (૨) નઈમખાન ઈરફાનખાન પઠાણ રહ.ે ૭૪, 
આતીફ નગર આખરીમજંીલ કબ્રસ્તાન પાસે તાદંલજા વડોદરા (૩) સન્ની રમેશભાઈ સોલકંી રહ.ેડી/૯૩ 
પ્રતાપનાર રેલ્વે કોલોની વડોદરા (૪) અશરફભાઈ  એહમદભાઈ રાઠોડ રહ.ે૫૦,અમીના નગર તાદંલજા વડોદરા 
શહરે  (૫) સમીમખાન વસીમખાન પઠાણ રહ.ે૫૧ આતીફનગર આખરીમજંીલ કબ્રસ્તાન પાસે તાદંલજા વડોદરા 
શહરે  નાઓએ પોતાના આથીક ફાયદા સારૂ  રહણેાક મકાન મા આવેલ એક  રૂમ નો ઉપયોગ  હારજીત ના 
જુગારના અખાડા તરીકે કરી આથીક ફાયદા સારૂ આ રૂમમા બેસી પતા પાના  વડે હારજીતનો જુગાર રૂપીયા થી 
રમી રમાડી પોલીસ ની રેઇડ દરમ્યાન મોબાઇલ ફોન નગં-૬ કુલ્લ ે કક,રૂ,૨૦,૦૦૦/-તથા કુલ્લે રોકડા રૂપીયા 
૩૧,૧૧૦/- તથા મો.સા.વાહન. નગં-૨ કુલ કક.રૂ ૬૫,૦૦૦/-  મળી કુલ મળી કુલ્લે રૂ-૧,૧૬,૧૧૦/- ની મતા 
સાથે પકડી પાડી જુગારનો ગણાપાત્ર કેસ શોધી  ગોરવા પો.સ્ટે.સેક્ન્જડ ગ.ુર.ન.ં૫૯/૧૯ જુગારધારા કલમ ૪,૫ 

(૧) રોકડા રૂ.૩૧,૧૧૦/-(૨)મોબાઇલ 
નગં-૬ કક.રૂ.૨૦,૦૦૦/- 

(૩) મો.સા.નગં-૨ કક,.રૂ.૬૫,૦૦૦/-  
(૪) પત્તા-પાના નગં-૫૨ કક.રૂ.૦૦/-   

કુલે મળી કક.રૂ.૧,૧૬,૧૧૦/- 
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મજુબ તા.૨૬/૦૫/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૩/૦૦ વાગે રજી.કરવામા ંઆવેલ છે.   

૨૮ 

ગોરવા પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શ્હરે  

            ગોરવા પો.સ્ટે.ના પો.ઇન્જસ.શ્રી આર.એસ.ડોડીયા સવેલન્જસ સ્ટાફના પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.કે. વસાવા સા.તથા 
સ્ટાફના અ.હ.ેકો.ઘનશ્યામભાઇ અંબાલાલ,અ.હ.ેકો.સતંોષભાઇ લક્ષ્મણરાવ, અ.પો.કો. જતીનકુમાર રવીંદ્રભાઇ, 
અ.લો.ર.અનનરૂધ્ધનસિંહ કાનજીભાઇ, અ.લો.ર.કૈલાશનસિંહ જેસાભાઇ, અ.લો.ર. જયપાલનસિંહ કકશોરનસિંહ અ.લો.ર. 
મયરુભાઇ રાજેશભાઇ અ.પો.કો.હરપાલનસિંહ ઘનશ્યામનસિંહ   નવગેરે સ્ટાફના માણસો સાથે ગોરવા પો.સ્ટે.નવસ્તારમા 
પેરોલીંગમા હતા દરમ્યાન ગેડ સકાલ પાસેથી એક ઇસમ નામે નવકાસરામ મોહનરામ ચમાર ઉ.વ.૧૯ 
રહ.ેરહ.ેપાલીગામ પો.થાન-ચાદં જી.કૈમરુ ળબહાર નાનેએક વેસ્પા મોપેડ રજી ન.ંGJ-06-KN-7838 ની જેની કકમત 
આશરે રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- ગણી શકાય સાથે શકમદ હાલતમા પકડી પાડેલ સદરી ઇસમની પછુપરછ કરતા તેને આ 
વેસ્પા મોપેડ વડોદરા રેલ્વે પોલીસ સ્ટેશન પ્લેટ ફોમા ન.ં૬ ના પાકકિગમાથી ચોરી કરેલ  હોવાની હકકકત જણાવેલ 
જે અંગે વડોદરા રેલ્વે પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ ગ.ુર.ન.ં૪૭/૧૯ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૭૯ મજુબનો ગનુો રજીસ્ટર થયેલ 
હોય જે અનડીટેક્ટ ગનુો શોધી કાઢેલ છે.  

મોપેડ સ્કુટર કક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/-  

૨૯ 

ગોરવા પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે  

           ગોરવા પો.સ્ટે.ના પો.ઇન્જસ.શ્રી આર.એસ.ડોડીયા સા.સવેલન્જસ સ્ટાફના પો.સ.ઇ.એસ.કે.વસાવા સા. તથા 
સ્ટાફના અ.હ.ેકો.ઘનશ્યામભાઇ અંબાલાલ, અ.હ.ેકો.સતંોષભાઇ લક્ષ્મણરાવ,અ.પો.કો. જતીનકુમાર રવીંદ્રભાઇ. 
અ.લો.ર. અનનરૂધ્ધનસિંહ કાનજીભાઇ, અ.લો.ર. કૈલાશનસિંહ જેસાભાઇ, અ.લો.ર.જયપાલનસિંહ કકશોરનસિંહ 
અ.લો.ર.મયરુભાઇ રાજેશભાઇ અ.પો.કો.હરપાલનસિંહ ઘનશ્યામનસિંહ નવગેરે સ્ટાફના માણસો સાથે ગોરવા 
પો.સ્ટે.નવસ્તારમા પેરોલીંગમા હતા દરમ્યાન એક શકમદ ઇસમ સનુનલ કકતેશભાઇ નનનામા ઉ.વ.૨૨ 
રહ.ેમ.ન.ંએ/૧૪ નવદુગાા સોસાયટી દાતાર દગાા પાછળ સહયોગ ગોરવા વડોદરા શહરે નાને અટક કરી તેની 
તપાસ કરતા તેની પાસેથી એક વીવો કંપનીનો-11 PRO મોડલનો બ્લેક કલરનો મોબાઇલ ફોન જેની 
કક.રૂ.૨૦,૦૦૦/- ગણી શકાય સાથે શકમદ હાલતમા પકડી પાડેલ સદરી ઇસમની પછુપરછ કરતા તેને આ 
મોબાઇલ ફોન ગોરવા પો.સ્ટે.નવસ્તારના આવેલ દાતાર દગાાની પાછળ નવદુગાા સોસાયટી મ.ન.ં૧૫ માથી ચોરી 
કરેલાનુ ંજણાવે છે.જે અંગે તપાસ કરતા ગોરવા પો.સ્ટે.ફસ્ટ ગ.ુર.ન.ં૫૦/૧૯ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૭૯ મજુબનો ગનુો 
રજીસ્ટર થયેલ હોય જે અનડીટેક્ટ ગનુો શોધી કાઢે સદર આરોપીને  તા.૩૦/૦૫/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૬/૪૫ વાગે 
ગનુાના કામે અટક કરવામા આવેલ છે. 

વીવો કંપનીનો મોબાઇલ ફોન- 
કક.રૂ.૨૦,૦૦૦/- 

૩૦ 

લક્ષ્મીપરુા પોલીસ 
સ્ટેશન તથા ક્ન્જરોલ રૂમ 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે  

 

              તા.૨૯/૩૦/૦૫/૧૯ નાઇટ રાઉન્જડ દરમ્યાન ફરી. સધુીરભાઇ ચપંકભાઇ શાહ  ઉ.વ.૬૩ ધધંો-
નનવ  ત  રહ-ેબી/૨૧ પાસ્વ ડુપ્લેક્ષ ક ણાલ ચાર રસ્તા પાસે ગોત્રી રોડ વડોદરા શહરે નાઓએ કલાક ૦૨/૩૮ વાગે 
પોલીસ કંરોલરૂમને ફોન કરી જણાવેલ કે પોતાનતા મકાનની અંદર ત્રણ  ચોર ધસેુલ છે તાત્કાલીક પોલીસ 
મોકલો તેવી વધી લખાવતા પોલીસ કંરોલરૂમે કલાક ૦૨/૩૮ વાગે સદર વધી લક્ષ્મીપરુા પો.સ્ટે પી.સી.આર 
વાન ન ં૧૦ તથા પો.સ્ટે ખાતે વધી આપતા તરત જ નાઇટ રાઉન્જડની ફરજની પી.સી.આર વાનના ઇન્જચાર્જ તથા 

રૂનપયા ૧૫૦૦ તથા ધરફોડ ચોરીના 
સાધનો તેમજ રૂ ૧૩૮૦  
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નાઇટના માણસો અનકુ્મ ન ં (૧) થી ૪ ના પોલીસ કમાચારીઓ તેમજ પો.ઇન્જસ સદર જગ્યાએ આવતા વધી 
લખાવનાર સધુીરભાઇને મળતા આરોપીઓ સોસાયટીમા આ કદશા તરફ ભાગેલ છે તેવ ુજણાવતા પો.કમાચારીઓ 
સોસાયટીમા આ ત્રણેય ચોરનો પીછો કરી આ ત્રણેય ઇસમો ૧) રાજારામ રામભાવ પારગી ઉ.વ.૩૦ રહ-ે
વીરમાજીનો કુવો ઉજ્જૈન તા.જી. ઉજ્જૈન (મધ્યપ્રદેશ) ન.ં(૨) પકંજ કદલીપ સોલકંી ઉ.વ.૧૯ રહ-ેશકંરપરુ ઉજ્જૈન 
(મધ્યપ્રદેશ) ન.ં(૩) લક્કી ઉફે (ચીકણો) રેવર કુમાર ઉ.વ.૨૨ રહ-ેસ્ટેશન પાસે ઉજ્જૈન થાણા નીલગગંા 
(મધ્યપ્રદેશ) નાઓને લુટંમા ગયેલ મદુ્દામાલ રૂનપયા ૧૫૦૦ તથા ધરફોડ ચોરીના સાધનો તેમજ રૂ ૧૩૮૦ સાથે 
પકડી પાડેલ જે સદર આરોપીઓ નવરૂધ્ધ લક્ષ્મીપરુા પો.સ્ટે ફસ્ટ ૧૬/૧૯ ઇપીકો કલમ ૪૫૦ , ૩૯૪, ૧૧૪ 
મજુબનો ગનુો દાખલ કરવામા આવેલ આ કામે પોલીસ કંરોલ રૂમના અન ુન ં૬,૭,૮ ના તેમજ પો.કમાચારી ઓની 
કવીક કરસ્પોન્જસ તેમજ નાઇટના ફરજ પરના માણસોની ઝડપી કામગીરી લીધે લુટંના આરોપીઓ પકડાયેલ છે   

૩૧ 

લક્ષ્મીપરુા પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  
 

            તા.૨૪/૦૫/૧૯ ના રોજ કલાક ૦૮/૦૦ વાગે લક્ષ્મીપરુા પો.સ્ટેની પી.સી.આર વાન ન ં૯ મા ડ્રાઇવર 
તરીકે અ.લો.ર.ડાહ્યાભાઇ ળચકાભાઇ બ.ન ં૧૪૨૬ તથા ઇન્જચાર્જ અ.પો.કો અશોકભાઇ અંબારામભાઇ બ.ન ં૩૨૪૫ 
નાઓ પો.સ્ટે નવસ્તારમા મા પેરોલીગમા હતા દરમ્યાન કલાક ૧૧/૩૦ વાગે અંકોડીયા કેનાલ નવસ્તારમા 
નીકળતા આ વખતે નમાદા કેનાલના ઉંડા પાણીમા બે બાળકો દુરથી હાથ ઉંચા કરી કાઇક ઇશારો કરતા હોય જેથી 
નવના નવિંલબે ત્યા જતા બનેં્ન છોકરાઓએ જણાવેલ કે પોતાનો મીત્ર ઉંડા પાણીમા ડુબે છે તેમ જણાવતા તેરજ 
અ.લો.ર.ડાહ્યાભાઇ ળચકાભાઇ નાઓ ડે્રસ મા જ કેનાલમા કુદેલ અને એક નાના બાળકને ડુબતા બચાવી કેનાલ કાઠેં 
પહોચાડેલ આ વખતે અ.પ.કો અશોકભાઇએ મોબાઇલ ન ં૨ ને તાત્કાલીક દોરડા સાથે બોલાવી ત્રણેય પોલીસ 
કોન્જસે ભેગા મળી દોરડા વડે બાળકને બહાર કાઢેલ અને તેની જીંદગી બચાવી લીધેલ તપાસ કરતા આ બાળકનુ ં
નામ નવપલુભાઇ સમાભાઇ બારીયા ઉ.વ ૧૦ રહ ેઅંકોડીયા ગામની સીમ તા.જી વડોદરા શહરે નાનો હોવાનુ ં
જણાવેલ જેથી પોલીસ કમાાચારીઓએ તથા લોકરક્ષક ડાહ્યાભાઇ ળચકાભાઇ બ.ન ં ૧૪૨૬ નાઓએ અંકોડીયા 
કેનાલમા નહાવા પડેલ ૧૦ વષા ના ડુબતા બાળકની જીદગી બચાવેલ હોય જે પ્રસશંનનય કામગીરી કરેલ છે 
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૩૨ 

જવાહરનગર  પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  

            જવાહરનગર  પોલીસ સ્ટેશન નાઓને મળેલ બાતમી આધારે  તા ૧૮/૦૫/૧૯ કલાક ૧૮/૩૦ વાગે 
રમેશનગર નાકા પાસે ખલુ્લા ખેતરમા રેઈડ કરતા આરોપી નાઓ  જાહરેમા ંગોળ કંુડાળુ વળી પૈસા, પાના પત્તા 
વડે હાર જીતનો જુગાર રમતા મળી આવતા અંગઝડતીના રોકડા રૂ.૧૪૦૦/- તથા જમીનદાવના રૂ.૧૦૧૦૦/- 
મળી આવેલ તેમજ મોબાઇલ નગં-૩ કક.રૂ.૬૫૦૦/- મળી કુલ્લ ે રૂ.૧૮૦૦૦/- તેમજ પત્તા પાના નગં ૪૬ 
કક.રૂ.૦૦,૦૦/- ના મદુ્દામાલ સાથે આરોપીઓ (૧) ચીમનભાઇ અભેસીંગભાઇ રાઠોડ રહ ેબી/૧૪ દરીયાસ્મ  નત પાકા 
સોસાયટી ગોરવા (૨) રાજ અલજી વોરા રહ ે ૩૭ જનકપરી સો.સા મધનુગર ગોરવા (૩) નવજયભાઇ 
રાયસીંગભાઇ રાઠોડ રહ ેસી/૩૩ વાછલા પાકા મધનુગર વડોદરા તમામ આરોપીઓને પકડાઈ જઈ ગનુો કયાા 
નવ.બબતનો ગનુો  જવાહરનગર પો.સ્ટે સેકન્જડ ૩૬/૧૯ જુગારધારા કલમ ૧૨ મજુબ તા ૧૮/૦૫/૧૯ કલાક 
૧૯/૪૫ વાગે રજી.કરવામા ંઆવેલ છે. 

અંગઝડતીના રોકડા રૂ.૧૪૦૦/- તથા 
જમીનદાવના રૂ.૧૦૧૦૦/- મળી આવેલ 
તેમજ મોબાઇલ નગં-૩ કક.રૂ.૬૫૦૦/- 
મળી કુલ્લે રૂ.૧૮૦૦૦/- તેમજ પત્તા 

પાના નગં ૪૬ કક.રૂ.૦૦,૦૦/- 

૩૩ 

જવાહરનગર પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા  

શહરે   

             જવાહરનગર પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને મળેલ બાતમી આધારે  તા.૧૯/૦૫/૨૦૧૯  કલાક 
૧૬/૦૫  ગોરવા કરોડીયા રોડ રમેશનગર મસ્જીપાસે ખલુ્લામા રેઈડ કરતા આરોપીનાઓ જાહરેમા ંગોળ કંુડાળુ 
વળી પૈસા, પાના પત્તા વડે હાર જીતનો જુગાર રમતા અંગઝડતીના રોકડા રૂ.૧૦,૦૦૦/ તથા જમીનદાવના 
રૂ.૧૧,૬૧૦/- કુલ્લે રોકડા રુ.૨૧,૬૧૦/- તેમજ પત્તા પાના નગં ૭૬  કક.રૂ.૦૦/- ગણી તથા ૧૫ મોબાઇલ જેની 
કકિંમત રુ.૧૯,૦૦૦/ તથા ૯ વાહનો જેની કકિંમત રુ. ૨,૮૦,૦૦૦/ ગણી  કુલ્લે રૂ. ૩,૨૦,૬૧૦ /- નો મદુ્દામાલ 
સાથે આરોપી ઓ ન ં (૧) હશનભાઇ શરીફભાઇ સૈયદ રહ-ે નવા એસ.ટી.ડેપોની સામે ઇન્જદીરાનગર તા.કરજણ 
જી.વડોદરા તથા ન ં (૨) જતીનભાઇ ઇન્જદ્રવદનભાઇ દેસાઇ રહ-ે આધાર સોસાયટી બી/૧૦૯ વાઘોડીયા રોડ 
વડોદરા તથા ન ં(૩) મહને્જદ્ર હુકમચદં અરોરા રહ-ે નવી ધરતી બી/૨૮ નાગરવાડા વડોદરા તથા ન ં(૪) નઝીર 
ગલુામરસલુ શેખ રહ-ે યાકુતપરુા ચાલમીયાની ચાલી એમ.ઇ.એસ. સ્કુલ ની સામે  વડોદરા તથા ન ં(૫) એહમદ 
મશુીર એહમદ પઠાણ રહ-ે મન્જશરુી કબ્રસ્તાન મોતીનગર હાથીખાના વડોદરા તથા ન ં(૬) ચદં્રકાતં શકરલાલ ખત્રી  
રહ-ે કેરવાઇનગર મ ન ં ૯ વારસીયા પોલીસ ચોકીની સામે વારસીયા વડોદરા તથા ન ં (૭) નવક્કી ગલુ્લમુલ 
નાગદેવ રહ-ે કકશનવાડી ઝડંા ચોક સાઇં ડુપ્લેક્ષ ૧૫ વડોદરા તથા ન(ં૮) ઇમરાન અલ્લારખા શેખ રહ-ે પાણીગેટ 
હરીશ પેરોલ પપંની પાછળ કલ્યાણ સોસાયટી મ ન ં૦૨ વડોદરા તથા ન ં(૯) શન્ની ઉફે લાલો ફતેનસિંહ રાણા રહ-ે 
ગોરવા કરોડીયા રોડ રમેશનગર વડોદરા તથા ન ં(૧૦) ફરદીન આદમભાઇ નસિંધા રહ-ે ગોરવા મધનુગર બાજુમા 
અંળબકા દળલતવાડી વડોદરા તથા ન ં(૧૧) કદનેશભાઇ જાફરભાઇ સરુાણી રહ-ે કમલાનગર સમધુ્ધ્ધ સોસાયટી મ 
ન ં૧૩૮ આજવા રોડ વડોદરા તથા ન ં(૧૨) પરવેઝ અબ્દુલભાઇ હટેાણીયા રહ-ે ગોરવા બાપનુી દરગાહ પાસે 
બાપનુગર  વડોદરા તથા ન ં(૧૩) મનોહર ભૈરુલાલ ૈન રહ-ે નપ્રયલક્ષ્મી મીલ પાસે ડોકટર ની ચાલ વડોદરા 
તથા ન ં (૧૪) રફીકહુશન મહંમદહુશેન શેખ રહ-ે નાગરવાડા બહચુરાજી રોડ આખરી શામળની ચાલી વડોદરા 

અંગઝડતીના રોકડા રૂ. ૧૦,૦૦૦/ તથા 
જમીનદાવના રૂ.૧૧,૬૧૦/- કુલ્લે રોકડા 
રુ. ૨૧,૬૧૦/તેમજ પત્તા પાના નગં ૭૬  
કક.રૂ.૦૦/- ગણી તથા ૧૫ મોબાઇલ જેની 
કકિંમત રુ.૧૯,૦૦૦/ તથા ૯ વાહનો જેની 
કકિંમત રુ. ૨,૮૦,૦૦૦/ ગણી  કુલ્લે રૂ. 

૩,૨૦,૬૧૦ /- 
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તથા ન ં (૧૫) ઇસ્માઇલભાઇ ઉસ્માનભાઇ મલેક રહ-ે પાણીગેટ સીટી પોલીસ સ્ટેશન સામે પોલીસ લાઇનની 
પાછળ કુરેશી મહોલ્લો વડોદરા નાઓ પકડાઈ જઈ ગનુો કયાા નવ.બાબનો ગનુો  
જવાહરનગર II/૩૮/૨૦૧૯ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મજુબ તા.૧૯/૦૫/૨૦૧૯ કલાક ૧૮/૪૫ વાગે 
રજી.કરવામા ંઆવેલ છે.  

 
૩૪ 

રાકફક શાખા            તા.03/05/2019ના રોજ Lupin Ltd ડભાસા ખાતે રાકફક અવેરનેસ અંગેના પોગ્રામનુ ં આયોજન 
કરેલ.જેમા ં કંપનીના અનધકારીઓ તથા કમાચારીઓ  મળી કુલ 300 જેટલા માણસો હાજર રહ્યા.જેઓને હલે્મેટ 
તથા નસટબેલ્ટ પહરેવુ ંઅને રાકફકના નનયમોનુ ંપાલન કરવા અનરુોધ કરાયો.તેમજ તેઓમા ંરાકફકના નનયમોનુ ં
પાલન કરવાનો ઉત્સાહ જળવાઈ રહ ેઅને રોડ અકસ્માતના બનાવો સામે જાગ ત રહ ે તે સારંુ જુદાજુદા નનયમો 
દશાાવતા અને કદશા ળચહ્નો,ળચત્રો દ્વારા રાકફક અવેરનેસ જળવાઈ રહ ે તેવા પેમ્પલેટન ુ નવતરણ કરવામા ં
આવ્યુ.ંસખં્યા-૩૦૦ 

 

           તા.05/05/2019ના રોજ કાલાઘોડા ચાર રસ્તા ખાતે રાકફક અવેરનેસ અંગેના પોગ્રામનુ ંઆયોજન 
કરેલ.જેમા ંવડોદરા શહરેના નાગકરકોમા ંરાકફક નનયમો નવશે જાગ તી લાવવા તેમજ પોતાની નૈનતક ફરજ સમજી 
નનયમોનુ ંપાલન વ્યુ.ં તથા ળઝબ્રા િોશીગ પહલેા સ્ટોપ લાઈન ઉપર વાહન ઊભુ ંરાખવાની સમજ કેળવાય તે માટે 
ઝેબ્રા મસ્કોટનુ ંપ્રદશાન કરવામા ંઆવ્યુ.ંસખં્યા-૨૫૦ 

 

          તા.૦૮/૦૫/૨૦૧૯ના રોજ કફળલપ્સ કંમ્પની કુરાલ ખાતે રાકફક અવેરનેસ અંગેના પોગ્રામનુ ંઆયોજન 
કરેલ.જે અંગે કંપની ના અનધકારી/કમાચારી તથા ડ્રાઇવરને PPT માધ્યમથી રાકફકના નનયમો તથા ટુ વ્હીલર 
ચલાવતા હલે્મેટનો ઉપયોગ કરવા તથા ફોર વ્હીલર ચલાવતી વખતે સીટ બેલ્ટનો ઉપયોગ કરવા અનરુોધ 
કરેલ.તથા વાહન ચલાવતી વખતે રોડ સાઈન બોડા તથા રોડ માકકિંગ લેન ડીસીપ્લીન મજુબ વાહન  ચલાવવા 
તથા ટાઈગર ઝોન તથા ઝેબ્રા ઝોન અંગે નવસ્ત  ત માકહતી આપી.તેમજ "માગા સલામતી" પસુ્સ્તકા તેમજ 
પેમ્પલેટની વહેંચણી કરવામા ંઆવી. સખં્યા-૧૨૦ 

 

             તા.૦૯/૦૫/૨૦૧૯ના રોજ (ગજુરાત જેસ ુ યથુ નમનનસ્રી)ના 15 યવુાનો તથા યવુતીઓ મળી 
નાગકરકોમા ંરાકફક અંગે જાગ તી લાવવા માટે ફતેગજં સકાલ ખાતે પ્લેકાડાન ુ ંપ્રદશાન કરેલ તથા રાકફક નનયમો 
દશાાવતા પેમ્પલેટનુ ં નવતરણ કરવામા ંઆવ્યુ.ંરાકફકના નનયમોનુ ં પાલન કરવા માટેનો સનેુહરો સદેંશ વડોદરા 
શહરેના નાગકરકોને પાઠવવામા ંઆવ્યો.સખં્યા-૫૦૦ 
 

 

              તા.૧૦/૦૫/૨૦૧૯ના રોજ (ગજુરાત જેસ ુ યથુ નમનનસ્રી)ના 15 યવુાનો તથા યવુતીઓ મળી 
નાગકરકોમા ં રાકફક અંગે જાગ તી લાવવા માટે ગાય સકાલ ખાતે પ્લેકાડાન ુ ં પ્રદશાન કરેલ તથા રાકફક નનયમો 
દશાાવતા પેમ્પલેટનુ ં નવતરણ કરવામા ંઆવ્યુ.ંરાકફકના નનયમોનુ ં પાલન કરવા માટેનો સનેુહરો સદેંશ વડોદરા 
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શહરેના નાગકરકોને પાઠવવામા ંઆવ્યો.સખં્યા-૪૦૦ 

         તા.૧૨/૦૫/૨૦૧૯ના રોજ બ્રહ્માકુમારી ટાવર ઓફ પીસ,અલકાપરુી ખાતે "સયંમ નનયમ સે સડક 
સરુક્ષા" હઠેળ નાગકરકોમા ં રાકફક અંગે જાગ તી લાવવા માટેના પોગ્રામનુ ં આયોજન કરેલ.જે પોગ્રામમા ં
રાન્જસપોટાના વ્યવસાય સાથે સકંળાયેલા 50 જેટલા માણસો હાજર રહલે.નાગકરકો સયંમ રાખી વાહન ચલાવે 
એવો સદેંશો પાઠવવામા ંઆવ્યો તથા રાકફક નનયમો દશાાવતા ૫૦ પેમ્પલેટનુ ંનવતરણ કરવામા ંઆવ્યુ.ંસખં્યા-૫૦ 

 

            તા.૧૭/૦૫/૨૦૧૯ ના રોજ શે્રયસ ત્રણ રસ્તા ખાતે રાકફક અવેરનેસ અંગેના પોગ્રામનુ ંઆયોજન 
કરેલ.જેમા ંવડોદરા શહરેના નાગકરકોમા ંરાકફક નનયમો નવશે જાગ તી લાવવા તેમજ પોતાની નૈનતક ફરજ સમજી 
નનયમોનુ ંપાલન કરાવ્યુ.ં જેમા ૨૦૦ જેટલા માણસો હાજર રહલે. તથા ળઝબ્રા િોશીગ પહલેા સ્ટોપ લાઈન ઉપર 
વાહન ઊભુ ંરાખવાની સમજ કેળવાય તે માટે ઝેબ્રા મસ્કોટનુ ંપ્રદશાન કરવામા ંઆવ્યુ.ંસખં્યા-૨૦૦ 

 

           તા.૧૯/૦૫/૨૦૧૯ના રોજ ઈવા મોલ માજંલપરુ ખાતે રાકફક અવેરનેસ અંગેના પોગ્રામનુ ંઆયોજન 
કરેલ.જેમા ંળઝબ્રા મોસ્કોટનુ ંપ્રદશાન કરી વડોદરા શહરેના નાગકરકો તથા બાળકો તરફથી ખબૂજ પ્રનતસાદ મળેલ 
છે. રાકફક નનયમો નવશે જાગ તી લાવવા તેમજ પોતાની નૈનતક ફરજ સમજી નનયમોનુ ંપાલન કરાવવા માટે સમજ 
કરી તથા રાકફકનનયમોના ૧૭૦ જેટલા  પેમ્પલેટ્નુ ં નવતરણ કરવામા આવ્ય.ુ જેમા ૩૦૦ જેટલા માણસો હાજર 
રહલે.  તથા ળઝબ્રા િોશીગ પહલેા સ્ટોપ લાઈન ઉપર વાહન ઊભુ ં રાખવાની સમજ કેળવાય તે માટેની સમજ 
કરવામા ંઆવી.સખં્યા-૩૦૦ 

 

          તા.૨૦/૦૫/૨૦૧૯ના રોજ શસુન ચાર રસ્તા ખાતે રાકફક અવેરનેસ અંગેના પોગ્રામનુ ં આયોજન 
કરેલ.જેમા ંવડોદરા શહરેના નાગકરકોમા ંરાકફક નનયમો નવશે જાગ તી લાવવા તેમજ પોતાની નૈનતક ફરજ સમજી 
નનયમોનુ ંપાલન કરાવ્યુ.ં જેમા ૧૫૦ જેટલા માણસો હાજર રહલે. તથા રાકફકનનયમોના ૧૭૦ જેટલા  પેમ્પલેટ્નુ ં
નવતરણ કરવામા આવ્ય.ુ ળઝબ્રા િોશીગ પહલેા સ્ટોપ લાઈન ઉપર વાહન ઊભુ ંરાખવાની સમજ કેળવાય તે માટે 
ઝેબ્રા મસ્કોટનુ ંપ્રદશાન કરવામા ંઆવ્યુ.ંસખં્યા-૧૫૦ 

 

           તા.૨૧/૦૫/૨૦૧૯ના રોજ જ્યપુીટર ચાર રસ્તા ખાતે રાકફક અવેરનેસ અંગેના પોગ્રામનુ ંઆયોજન 
કરેલ.જેમા ંવડોદરા શહરેના નાગકરકોમા ંરાકફક નનયમો નવશે જાગ તી લાવવા તેમજ પોતાની નૈનતક ફરજ સમજી 
નનયમોનુ ંપાલન કરાવ્યુ.ં જેમા ૧૮૦ જેટલા માણસો હાજર રહલે. તથા રાકફકનનયમોના ૧૨૦ જેટલા  પેમ્પલેટ્નુ ં
નવતરણ કરવામા આવ્ય.ુ ળઝબ્રા િોશીગ પહલેા સ્ટોપ લાઈન ઉપર વાહન ઊભુ ંરાખવાની સમજ કેળવાય તે માટે 
ઝેબ્રા મસ્કોટનુ ંપ્રદશાન કરવામા ંઆવ્યુ.ંસખં્યા-૧૮૦ 

 

           તા.૨૨/૦૫/૨૦૧૯ના રોજ સોમા તલાવ ચાર રસ્તા ખાતે રાકફક અવેરનેસ અંગેના પોગ્રામનુ ં
આયોજન કરેલ.જેમા ં વડોદરા શહરેના નાગકરકોમા ં રાકફક નનયમો નવશે જાગ તી લાવવા તેમજ પોતાની નૈનતક 
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ફરજ સમજી નનયમોનુ ંપાલન કરાવ્યુ.ં જેમા ૧૭૦ જેટલા માણસો હાજર રહલે. તથા રાકફકનનયમોના ૧૦૦ જેટલા  
પેમ્પલેટનુ ં નવતરણ કરવામા આવ્ય.ુ ળઝબ્રા િોશીગ પહલેા સ્ટોપ લાઈન ઉપર વાહન ઊભુ ં રાખવાની સમજ 
કેળવાય તે માટે ઝેબ્રા મસ્કોટનુ ંપ્રદશાન કરવામા ંઆવ્યુસંખં્યા-૧૭૦ 
           તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ના રોજ ચકલી સકાલ ખાતે  નવશ્વ તમાકુ નનષેધ કદન નનનમતે્ત ધ બ્રાડંીંગ આંચ 
સયાજીગજં સસં્થા દ્વારા વ્યસનમકુ્ત વડોદરા પ્રોગ્રામ કરવામા ંઆવેલ  અને રાફીક અવેરનેસ પ્રોગ્રામનુ ંઆયોજન 
કરવામા ંઆવેલ. જેમા પ્રશ્નોત્તરી તથા ઈમરજસંી ૧૦૮ તથા ૧૮૧- અભયમ નવશે નવસ્ત  ત માહીતી આપવામા 
આવેલ તથા રાકફક્ના નનયમોન ુપાલન કરવા અનરુોધ કરવામા ંઆવેલ તેમજ ૭૦ પેમ્પલેટ નુ ંનવતરણ કરવામા ં
આવેલ.સખં્યા-૧૦૦ 

 


