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માહ ે૦૫/ર૦૨૦ 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 

જિાહરનગર  પો.સ્ટે. 
સ્ટાફ િડોદરા શહરે  

 જિાહનગર પોસ્ટે  પોસ્ટે સ્ટાફ  નાઓને મળેલ બાતમી આધારે તા. ૦૨/૫૨૦૨૦ ના ક. ૦૦/૧૦ િાગ ેિડનગર સોસાયટી શરેી ન ં૧૧ ના ત્રીજા 
મકાન પાસે રેડ કરતા આરોપી (૧) ભપુેંન્રભાઇ ગોરજીભાઇ પરમાર રહ.ે સૌરાષ્ટ્ર સોસાયટી બાજિા ગામ તા.જી. િડોદરા તથા ન.ં(૨ ગીરધરભાઇ 
આલજીભાઇ ઝાલા રહ.ે સૌરાષ્ટ્ર સોસાયટી બાજિા ગામ તા.જી. િડોદરા તથા ન.ં(૩) મળુજીભાઇ બધુાભાઇ રાઠોડ રહ.ે િડનગર સોસાયટી શરેી ન ં
૯ બાજિા ગામ તા.જી. િડોદરા તથા ન ં (૪) અજયભાઇ ભપુેંન્રભાઇ ઝાલા રહ.ે િડનગર શરેી ન ં ૧૧ બાજિા તા,જી.િડોદરા તથા ન.ં (૫) 
ભાણજીભાઇ મગંાભાઇ રાઠોડ રહ.ે િડનગર સોસાયટી શરેી ન ં૯ બાજિા ગામ તા.જી. િડોદરા તથા ન.ં (૬) મકેુશભાઇ પ્રિીણભાઇ ચૌહાણ રહ.ે 
સૌરાષ્ટ્ર સોસાયટી બાજિા ગામ તા,જી.િડોદરા તથા ન.ં (૭) ભરતભાઇ પાલજીભાઇ ચૌહાણ રહ.ે સૌરાષ્ટ્ર સોસાયટી બાજિા ગામ તા.જી. િડોદરા 
નાઓ પત્તા પાના િડે હારજીતનો જુગાર રમતા મળી આિી  ગયેલ હોય જિાહનગર પોસ્ટે B/11196009200292/2020  IPC 269,270,188 
તથા જુગારધારા-12 મજુબ  નો ગનુો  ૦૨/૫૨૦૨૦ કલાક ૦૨/૧૫ િાગે રજી કરિામા આિલે છે   

અંગઝડતીના રૂ.૬૪૧૦ તથા  
જમીનદાિના રૂ. ૩૭૧૦/-  
મોબાઇલ-નગ-૪ કી.રૂ. 

 ૧૮, ૨૦૦/- મળી કુલ્લ ેરૂ 
૨૮,૩૨૦/- 

૨ 

જિાહરનગર  પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ િડોદરા 
શહરે  

જિાહરનગર  પોસ્ટે સ્ટાફ  નાઓન ેમળેલ બાતમી આધારે તા. ૧૧/૦૫/૨૦૨૦ ના ક. ૨૨/૫૦ િાગે છાણી બાજિા રોડ માકેટીંગ ગેટ પાસે 
આિલે ઝુપડપટ્ટી પાસ ેખલુ્લામા   રેડ કરતા આરોપી:- (૧) હરીશભાઇ ઉફે લાલો ઉદેસીંગ રાજપતુ રહ.ે છાણણ બાજિા રોડ ખત્રીજીનુ ંમદંદર પાસ ે
તા.જી. િડોદરા (૨) પરેશભાઇ ભાિસીંગભાઇ સોયડા રહ.ે માકેટીંગ ગેટ ખાડામા ંઝુપડપટ્ટી ગધડેા ગેટ પાસ ેતા.જી. િડોદારા (૩) દકરણભાઇ 
બચજુી ઠાકોર રહ.ેહાલ માકેટીગ ગેટ પાસે સરસ્િતી રોડ લાઈન્સમા ંતા.જી. િડોદર મળુ રહ.ે મળુકપરુ ગામ તા.દદયોદર જી. બનાસકાઠા (૪) 
ણબપીનભાઇ વિનભુાઇ પરમાર રહ.ે પ્રભનુગર સોસા. અમરનગર પાસ ેબાજિા એ કેબીન તા.જી.િડોદરા   હારજીતનો જુગાર રમતા મળી આિલે  
હોય  જિાહરનગર B/11196009200353/2020     જુગાર ધારા કલમ -૧૨   તથા IPC કલમ-269,270,188   મજુબનો ગનુો તા. 
૧૨/૦૫/૨૦૨૦ ના ક. ૦૦/૩૦ બિાગે રજી કરિામા આિલે છે   

અંગઝડતીના રોકડા રૂ.૫૭૨૦/- 
તથા જમીનદાિના રૂ.૪૫૦૦/-  
મળી તમેજ મોબાઇલ નગં-૨ 
દક.રૂ.૮૦૦૦/- મળી તમેજ પત્તા 
પાના નગં ૩૫ દક.રૂ.૦૦/- ગણી 
કુલ્લ ે રુ.૧૮૨૨૦/-  મદુ્દામા 

૩ 

જિાહરનગર  પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ િડોદરા 
શહરે  

 જિાહનગર પોસ્ટે   પોસ્ટે સ્ટાફ  નાઓન ેમળેલ બાતમી આધારે તા. ૧૨/૦૫/૨૦૨૦ ના ક. ૦૦/૦૫ િાગે રણોલી કૈલાસપતી સોસાયટીની 
પહલેી ગલીના છેલ્લાથી બીજા લોખડંની જાળી િાળા મકાનમા રેઇડ કરતા આરોપી :- (૧) ધ્રિુેશકુમાર િીરેન્રભાઇ પટેલ રહ ેટાિર િાળુ ફળીય ુ
રણોલી ગામ તા.જી િડોદરા તથા (૨) દીલીપભાઇ જગદીશભાઇ મકિાણા રહ.ે બારોટ ફળીય ુરણોલી ગામ તા.જી. િડોદારા તથા (૩) દીલીપભાઇ 
નિેલાભાઇ ભરુીયા રહ.ેરણોલી ગામ રેલ્િ ે સ્ટેશન અભેશીગ ની ચાલી તા.જી. િડોદરા તથા (૪) શન્નીભાઇ મહેંન્રભાઇ શાહ રહ.ે રણોલી ગામ 
નારાયણ ધામ તા.જી.િડોદરા તથા (૫) ઇરફાન અબ્દુલગની શખે રહ ેરણોલી ગામ સત્યનારાયણ સોસાયટી મ.ન ંબી ૨૯ તા.જી િડોદરા તથા 
(૬) સજંયભાઇ જશભુાઇ રાઠોડ રહ ેરણોલી ગામ રેલ્િ ેસ્ટેશન પાસે રેલ્િ ેકોલોની ટી/૦૩ તા.જી િડોદરા તથા (૭) અશોકભાઇ શનાભાઇ સોલકંી 

અંગઝડતીના રોકડા 
રૂ.૮૫૦૦૦/- તથા 

જમીનદાિના રૂ. ૨૧૨૦૦/- 
મળી કુલ્લ ેરોકડ રુ 

.૧,૦૬.૨૦૦/- તમેજ મોબાઇલ 
નગં- 8 દક.રૂ. ૪૮,૦૦૦/- તમેજ 

પત્તા પાના નગં ૧૧૦ 
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રહ ેરણોલી ગામ ભાથીજી ફળીય ુતા,જી િડોદરા તથા (૮) સમશાદઅલી મહોમદ ઇલીયાસ શખે રહ ેરણોલી ગામ ખરી ફળીય ુતા,જી િડોદરા તથા 
(૯) િીષ્ટ્ણભુાઇ શકંરભાઇ સોલકંી રહ ેરણોલી ગામ ભાથીજી ફળીય ુતા,જી િડોદરા તથા (૧૦) પરેશભાઇ અરિીદભાઇ સોલકંી રહ ેરણોલી ગામ 
ભાથીજી ફળીય ુતા,જી િડોદરા નાઓ જુગાર રમતા મળી આિલે  હોય જિાહનગર પોસ્ટે B/11196009200354/2020  જુગારધારા-4,5 મજુબ  
નો ગનુો તા. ૧૨/૫૨૦૨૦ ના  ક. ૦૨/૧૫ િાગે રજી કરિામા આિેલ છે  

દક.રૂ.૦૦/- ગણી કુલ્લ ેકીમત 
રુ.૧,૫૪,૨૦૦/- મદુ્દામાલ 

૪  

પી.સી.બી. િડોદરા 
શહરે સ્ટાફના માણસો 

પીસીબી શાખા િડોદરા શહરે સ્ટાફના માણસોને મળેલ બાતમી અધારેતા.૩૦/૦૫/૨૦ ના કલાક.૧૪/૧૫ િાગે ને.હા.નબંર-૮, 
સયાજીપરુા ફુટ માકેટ મા ં દુકાન નબંર- ૪૦૬ મા ં આરોપી (૧)  રાજમલ લક્ષ્મણજી ખટીક રહિેાસી ૧૫૮, મહાદેિનાથ 
ભાથજુીનગર, શ્રીનાથજી વિધાલય ની બાજુમા,ં ડી-માટટ ની સામે. િાધોડીયા- ડભોઇ રીગ રોડ, િડોદરા શહરે િોન્ટેડ આરોપી ન.ં(૧) 
મકેુશ નારાયણલાલ ખટકી (૨) વિનોદ નારાયણલાલ ખટકી બને્ન રહિેાસી ધનલક્ષ્મી સોસાયટી, બાપોદ જકાત નાકા, િાધોડીયા 
રોડ, િડોદરા (૩) જગદીશ રામચનં્ર ચદેંલ રહિેાસી ધરતી ટેનામેંન્ટ, બાપોદ જકાત નાકા પાસે, િાધોડીયા રોડ, િડોદરા શહરે 
નાઓએ  પોતાના કબજા ભોગિટાિાળી દુકાન (ગોડાઉન ) મા ંિગર પાસ પરમીટે (૧) " વ્હાઇટ લેક િોડકા -ઓરેંન્જ ફલેિર "  
કાચની ૧૮૦ મી.લી ની બોટલો નગં- ૫૨૮/- (૨) " કાઉંન્ટી કલબ ડીલકસ વ્હીસ્કી " કાચની ૧૮૦ મી.લી બોટલો નગં- ૩૮૪/- 
(૩) " ગ્લોબસ સ્પીરીટસ- ડ્રાય જીન " કાચની ૧૮૦ મી.લી બોટલો નગં- ૧,૦૫૬/-  (૪) " ઇમ્પેકટ બ્લ્ય ુકલાસીસ વ્હીસ્કી "  
કાચની ૧૮૦ મી.લી બોટલો નગં- ૫૭૬  (૫) " રૂસ્તમ પ્રીમીયમ ગે્રઇન વ્હીસ્કી " કાચની ૧૮૦ મી.લી બોટલો નગં- ૪૨૪  આમ  
કુલ મળી કિાટરીયા નગં- ૨૯૬૮/- દકમત રૂપીયા ૨,૯૬,૮૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નગં-૦૨ દકમત રૂપીયા ૫,૫૦૦/- તથા 
ઓટો રીક્ષા  GJ-06-BU-0127 દકમત રૂપીયા ૭૫,૦૦૦/- તથા  એિીએટર મોટર સાયકલ  નબંર- GJ-06-MH-7773  દકમત 
રૂપીયા ૪૦,૦૦૦/- મળી કુલ્લે રૂપીયા ૪,૧૭,૩૦૦/- નો મદુામાલ સાથે આરોપી ન.ં(૧) મળી આિી તથા બાકીના ત્રણ આરોપી ( 
િોન્ટેડ આરોપી ન.ં(૧) મકેુશ નારાયણલાલ ખટકી (૨) વિનોદ નારાયણલાલ ખટકી બને્ન રહિેાસી ધનલક્ષ્મી સોસાયટી, બાપોદ 
જકાત નાકા, િાધોડીયા રોડ, િડોદરા (૩) જગદીશ રામચનં્ર ચદેંલ રહિેાસી ધરતી ટેનામેંન્ટ, બાપોદ જકાત નાકા પાસે, િાધોડીયા 
રોડ, િડોદરા શહરે) હાજર નદહ મળી આિી િોંટેડ હોય તેઓ વિરૂધ્ધમા બાપોદ પોસ્ટે. પાટટ –સી- ૧૧૧૯૬૦૦૨૨૦૦૬૨૮ / ૨૦ . 
પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫(ઇ), ૯૮(૨), ૮૧ મજુબ  ગનુો તા. ૩૦/૫૨૦૨૦ રોજ રજીસ્ટર કરિામા ંઆિેલ છે. 

પોતાના કબજા ભોગિટા િાળી 
દુકાન (ગોડાઉન ) મા ં િગર 
પાસ પરમીટે (૧) " વ્હાઇટ લકે 
િોડકા -ઓરેંન્જ ફલિેર "  
કાચની ૧૮૦ મી.લી ની બોટલો 
નગં- ૫૨૮/- (૨) " કાઉંન્ટી 
કલબ ડીલકસ વ્હીસ્કી " કાચની 
૧૮૦ મી.લી બોટલો નગં- 
૩૮૪/-(૩) " ગ્લોબસ સ્પીરીટસ 
-ડ્રાય જીન " કાચની ૧૮૦ મી. 
લી બોટલો નગં- ૧,૦૫૬/-  
(૪) " ઇમ્પકેટ બ્લ્ય ુ કલાસીસ 
વ્હીસ્કી "  કાચની ૧૮૦ મી.લી 
બોટલો નગં- ૫૭૬  (૫) " 
રૂસ્તમ પ્રીમીયમ ગ્રેઇન વ્હીસ્કી " 
કાચની ૧૮૦ મી.લી બોટલો 
નગં- ૪૨૪  આમ  કુલ મળી 
કિાટરીયા નગં- ૨૯૬૮/- 
દક.રૂ.૨,૯૬,૮૦૦/- તથા 
મોબાઇલ ફોન નગં-૦૨ દક.રૂ. 
૫,૫૦૦/- તથા ઓટો રીક્ષા  
GJ-06-BU-0127 દક. રૂ. ૭૫, 
૦૦૦ /-તથા  એિીએટર મોટર 
સાયકલ  ન.ં GJ-06-MH-7773  
દક.રૂ. ૪૦,૦૦૦/- મળી કુલ્લ ેરૂ. 
૪,૧૭,૩૦૦/- નો મદુામાલ. 
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૫ 

િારસીયા પો.સ્ટે. 
સ્ટેશન સ્ટાફ િડોદરા 

શહરે  

િારસીયા સ્ટાફના માણસોને મળેલ બાતમી અધારે તા.૦૭/૦૫/૨૦૨૦ના કલાક ૧૬/૨૫ િાગે પોપ્યલુર બેકરી પાછળ,મગનભાઇ 
િાડામા,ંઠાકુરભાઇ ઓડના મકાનમા ંઆરોપી (૧)ઠાકુરભાઇ મગનભાઇ ઓડ રહ.ેફતેપરુા,કંુભારિાડા (૨)રીતેશ પ્રવિણભાઇ કનોજીયા 
રહ,ેફતેપરુા, કંુભારિાડા (૩)ઘમેશ રઘનુાથ ચાલકે રહ.ેિારસીયા પોપ્યલુર બેકરી,જયભિાની ચોક,ઇમામપરુા(૪)રાહલુ ઉફે તષુાર 
મકેુશભાઇ કણસેરહ.ેિીરજયભિાની યિુક મડંળ,હાઇસ્કુલની પાછળ,મ.ન.ંસી-૭ િારસીયા(૫)સરેુશ શાતંીલાલ ચૌહાણ રહ.ે ફતેપરુા 
,કુભારિાડા ડૉ.દલિાડી ગલીમા,ં(૬)પ્રવિણ મયજીભાઇ ઓડ રહ.ેફતેપરુા,કંુભારિાડા(૭)સરેુશ રમેશભાઇ માળી રહ.ેલોકમાન્ય સોસા. 
,સી/૩૪ ફતેપરુા,િડોદરા(૮)ચનં્રકાન્ત પરસોત્તમ પ્રજાપવત રહ.ેફતેપરુા,લોકમાન્ય સોસા.(૯)મહશે સપંતરાિ ગજમલ રહ.ેિારસીયા 
પોપ્યલુર બેકરી,સાઇંબાબા મદંીર પાસે,િડોદરા(૧૦)કીરણાસીંગ સૌનસીંગ યાદિ રહ.ેિારસીયા,િીમા દિાખાના પાછળ, ગરુુદ્વારાની 
બાજુમા,ંિડોદરા(૧૧)રિી સકારામ ડીગે રહ.ેિારસીયા,ઇમામપરુા,ભાથજુી મદંીર પાસે, (૧૨)સાગર પ્રકાશભાઇ વત્રિેદી રહ.ે 
ફતેપરુા,કંુભારિાડા,ખારી તલાિડી(૧૩)દીલીપ ભગિાનદાસ ઓડ રહ.ેપોપ્યલુર બેકરી પાસે,મગનભાઇના િાડામા ં (૧૪)વિશાલ 
બીપીનભાઇ ઓડ રહ.ેિારસીયા.ભાથજુી મદંીર પાછ્ળ,(૧૫)દશટનસીંગ પજુારીસીંગ સરદાર(સીકલીગર) રહ.ેિારસીયા,િીમા 
દિાખાના પાછળ, ભડૂિાડા,(૧૬)સીતારામ લક્ષ્મીકાતં ઘેડેરાિ રહ.ેફતેપરુા,ખારી તલાિડી,મેલડી માતાના મદંીર પાસે,(૧૭) કનભુાઇ 
જ્યતંીભાઇ રાજપતુ રહ.ેફતેપરુા,કુભારિાડા,(૧૮)મહશે લક્ષ્મીકાતં દાદેરાિ રહ.ેફતેપરુા,ખારી તલાિડી, મેલડી માતાના મદંીર 
પાસે(૧૯)િચનસીંગ પે્રમસીંગ સરદાર(સીકલીગર)રહ.ેિીમા દિાખાના, ભાડંિાડા,(૨૦) નાનજી કીશનરાિ પિાર રહે . ફતેપરુા, 
નીશાિાડ,િાડી પો.સ્ટે.ઓફીસ પાસે,િડોદરાનાઓએ ઠાકુરભાઇ ઓડના મકાનમા ં અલગ અલગ કુડાળાિળી પોતે તેમજ બીજા 
ઓગણીસ મળી કુલ-૨૦ ઇસમો પત્તા પાના પૈસા િડે હારજીતનો જુગાર રમિા રમાડિા ભેગા કરી પત્તાપાના નગં-૧૦૪ દક.રૂ. 
૦૦/૦૦ તથા જમીનદાિ ઉપરના રોકડા રૂ.૧૨૧૨૦/- તથા અંગઝડતીના રોકડા રૂ.૪૧૦૨૦/-મળી કુલ્લે રોકડા રૂ.૫૩૧૪૦/- તથા 
મોબાઇલ ફોન નગં કુલ-૧૨ દક.રૂ.૪૯૫૦૦/- સાથે કુલ્લે દક.રૂ.૧,૦૨,૬૪૦/-જગાર રમતા મળી આિી આિતા િારસીયા પો.સ્ટે. 
૧૧૧૯૬૦૩૮૨૦૦૪૨૯/૨૦ જુગારધારા કલમ ૪,૫ મજુબ વન ગનુો તા.૭/૫/૨૦૨૦ના કલાક ૦૦/૨૦ િાગે ગનુો રજી.કરિામા ં
આિેલ છે. 

પત્તાપાના નગં-૧૦૪ દક.રૂ. 
૦૦/૦૦ તથા જમીનદાિના 
રોકડા રૂ. ૧૨૧૨૦/- તથા 
અંગ ઝડતીના રોકડા રૂ. 
૪૧૦૨૦/-મળી કુલ્લે રોકડા 
રૂ.૫૩૧૪૦/- તથા મોબાઇલ 
ફોન નગં કુલ-૧૨ દક.રૂ. 
૪૯૫૦૦/- સાથે કુલ્લે દક.રૂ. 
૧,૦૨,૬૪૦/- મદુ્દામાલ  

૬ 

પીસીબી શાખા  
િડોદરા શહરે સ્ટાફના 

માણસો 

 પીસીબી શાખા િડોદરા શહરે મળેલ બાતમી અધારે તા.૧૮/૦૫/૨૦૨૦ના કલાક ૧૬/૦૫ િાગે મ.ન.ંએ/૧૦૨,સાગર ફ્લેટના 
મકાનમા ં આરોપી (૧)સરુજભાઇ ઉફે સોન ુ નેિનભાઇ મલુાણી (વસિંન્ધી) રહ.ે મ.ન.ંએ/૧૦૨,િાઘો.રોડ,ખાતે આિેલ ગરુુદાસ 
સોસાયટી,સાગર ફ્લેટના િડોદરા શહરે (૨)આનદં સશુીલભાઇ ઓઝા રહ.ે એ/૩૦૧,િાઘો.રોડ,ખાતે આિેલ ગરુૂદાસ 
સોસાયટી,સાગર ફ્લેટન,િડોદરા શહરે(૩)રાજેશ બાળાસાહબે ખરડે રહ.ે૧૪/ડી, ગરુૂદત્ત સોસા. સાગર ફ્લેટન,િડોદરા 
શહરે(૪)મનીષ બાળાસાહબે રહ.ે૪૦૩,શીખર ફ્લેટ,પ્રભનુગર િીરજયભિાની યિુક મડંળ,હાઇસ્કુલની પાછળ,મ.ન.ંસી-૭ 
િારસીયા(૫)મોંટુ દકશોર રાણા રહ ે શ્યામ કોલોની સાગરફ્લેટની સામે િાઘોડીયા રોડ િડોદરા,(૬)દકરણા કાનજીભાઇ ભરિાડ રહ ે
બાપોદ ગામ ભરિાડ િાસ િડોદરાનાઓએ  મ.ન.એ/૧૦૫, સાગર ફ્લેટ્ના મકાનમા ં કુડાળંુિળી મળી કુલ-૦૬ ઇસમોએ પત્તા 
પાના પૈસા િડે હારજીતનો જુગાર રમિા રમાડિા ભેગા કરી પત્તાપાના નગં-૧૦૪ દક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા જમીનદાિ ઉપરના રોકડા 
રૂ.૪૪૦૦/- તથા અંગઝડતીના રોકડા રૂ.૧૭૧૦૦/-મળી કુલ્લે રોકડા રૂ.૨૧૫૦૦/-તથા મોબાઇલ ફોન નગં કુલ-૬ દક.રૂ.૨૩૫૦૦/- 

પત્તાપાના નગં-૧૦૪ દક.રૂ. 
૦૦/૦૦ તથા જમીનદાિના 
રોકડા રૂ.૪૪૦૦/- તથા 
અંગઝડતીના રોકડા રૂ. 
૧૭,૧૦૦/-મળી કુલ્લે રોકડા 
રૂ.૨૧,૫૦૦/- તથા મોબાઇલ 
ફોન નગં કુલ-૬ દક.રૂ. 
૨૩,૫૦૦/- સાથે કુલ્લે દક.રૂ. 
૪૫,૦૦૦/-મદુ્દામાલ  
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સાથે કુલ્લે દક.રૂ.૪૫,૦૦૦/- જુગાર રમતા મળી આિેલ હોય તેઓ વિરૂધ્ધમા ં બાપોદ પો.સ્ટે. ૧૧૧૯૬૦૦૨૨૦૦૬૦૦/૨૦ 
જુગારધારા કલમ ૪,૫ મજુબ ગનુો તા.૧૮/૫/૨૦૨૦ના કલાક ૨૦/૧૫ િાગે ગનુો રજીસ્ટર કરિામા ંઆિેલ છે.  

૭ 

SOG િડોદરા ગ્રામ્ય 
દ્વારા 

પાણીગેટ ૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૫૯૬/૨૦ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯,૧૧૪ મજુબના કામે તા.૨૪/૧૦/૨૦૧૬ ના કલાક ૨૪/૦૦ થી તા-
૨૫/૧૦/૨૦૧૬ ના કલાક ૬/૩૦ િાગ્યા દરમ્યાન બ્લોક-૧૯ મ.ન.૧૭ વડુાના મકાન ચરંપ્રભાનગર ઝુપડપટ્ટી પાસે િાડી મહાદેિ 
તળાિ પાણીગેટ િડોદરા શહરે ખાતેથી નમદૂ નથી તે આરોપીઓએ ફરીયાદીની હીરો સ્પેન્ડર મો.સા  નબંર- GJ-06-FR-0273 
જેનો ચેસીસ નબંર-MBLHA10ASD9B14690  તથા એન્જીન નબંર-HA10ELD9B15612 ની સને-૨૦૧૩ ના મોડેલની કાળા કલરની 
જેની દકમત આશરે રુપીયા ૧૫,૦૦૦/-ની ગણી શકાય જેને ડુપ્લીકેટ ચાિી િડે કે કોઇ અન્ય સાધન િડે લોક ખોલી ચોરી કરી લઇ 
જઇ ગનુો કયાટ વિગેરે મતલબની તા.૧૪/૫/૨૦૨૦  ના કલાક  ૨૦/૪૫ ફરીયાદ નોધાયેલ સદર ગનુાના આરોપી   (૧) 
આશીષકુમાર નિલસીંગ બારીયા રહ,ે કરજણ નિા બજાર જલારામા પ્રથવમક શાળા પાછળ ચામુડંાનગર તા કરજણ જી. િડોદરા 
(૨) અમીત દદલીપભાઇ કહાર (૩)  જસિત ઉફે બલ્લી નટિરભાઇ કહાર બને્ન રહ,ે કહાર મહોલ્લો વશતળમાતાના મદંદર પાસે 
નિાપરુા િડોદરા શહરેનાને SOG િડોદરા ગ્રામ્ય દ્વારા બાતમી આધારે શોધી કાઢી  તમામ આરોપેઓને તા. ૧૫/૫/૨૦ કલાક 
૨/૦ િાગે અટક કરી ગનુો ડીટેકટ કરી મદુામાલ રીકિર કરેલ છે  

મોસા-૧દક.રૂ. ૧૫૦૦૦/- 

૮ 

SOG િડોદરા ગ્રામ્ય 
દ્વારા 

પાણીગેટ  પોસ્ટે   I-ગ.ુર.ન-ં૧૩૬/૨૦૧૯ ઇ.પ.કો ૩૭૯,૧૧૪ મજુબના કામે તા.૧૭/૬/૧૯ ના કલાક ૨૨/૦ થી તા-૧૮/૬/૧૯ના 
કલાક ૦૫/૦ િાગે  મધરુો હાઉસ વિભાગ -૩ મહાદેિ તળાિ  ગાજરાિાડી  કમ્પાઉન્ડમાથી પાણીગેટ  િડોદરા શહરે ખાતેથી નમદૂ 
નથી તે આરોપીએ ફરીયાદીશ્રીની હોન્ડા પેશન પ્રો.મોટર સાયકલ રજી.ન.ં GJ06-HE-7032 જે સને 2013 ના મોડલ ન ુછે જેનો 
ચેસીસ ન-ંMB LHA10A WDHK 31948 તથા એન્જીન ન-ંHA10EN DHK6 2897 બ્લેક કલરન ુજેની આશરે દક.રૂ ૧૬,૦૦૦/-ની 
ગણાઇ જેને  ડુપ્પ્લકેટ ચાિી િડે લોક ખોલી અથિા લોક તોડી ચોરી કરી લઈ  ગનુો કયાટ વિગેરે મતલબની તા.૧૦/૭/૧૯ ના 
કલાક ૧૩/૩૦ િાગે ગનુો રજીસ્ટર થયેલ સદર ગનુામા ંઆરોપી (૧) આશીષકુમાર નિલસીંગ બારીયા રહ,ે કરજણ નિા બજાર 
જલારામા પ્રથવમક શાળા પાછળ ચામુડંાનગર તા કરજણ જી. િડોદરા (૨) અમીત દદલીપભાઇ કહાર (૩) જસિત ઉફે બલ્લી 
નટિરભાઇ કહાર બને્ન રહ,ે કહાર મહોલ્લો વશતળમાતાના મદંદર પાસે નિાપરુા િડોદરા શહરેનાઓને SOG િડોદરા ગ્રામ્ય દ્વારા 
બાતમી આધારે શોધી કાઢી  તમામ આરોપેઓને તા. ૧૫/૫/૨૦ કલાક ૧૯/૧૫ િાગે અટક કરી ગનુો ડીટેકટ કરી મદુામાલ 
રીકિર કરેલ છે  

મોસા-૧દક.રૂ. ૧૬૦૦૦/- 

૯ 

SOG િડોદરા ગ્રામ્ય 
દ્વારા   

પાણીગેટ પો.સ્ટે I ગ.ુર.ન.ં  ૧૭૦/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૭૯,૧૧૪ મજુબના કામે તા.૧૫/૮/૧૯ ના કલાક ૧/૦  થી કલાક ૯/૦  
દરમ્યાન  બ્લોક ન.ં ૩ મ.ન.ં ૧૬ નમુટ આિાસ યોજના વડુાના મકાન િેદાતં રેવસડન્ન્સની સામે ગોકુલ ટેનામેંટની પાસે ભારત પેરોલ 
પપં ડભોઇ િાઘોદડયા રીંગ રોડ પાણીગેટ િડોદરા શહરે ખાતેથી નમદૂ નથી તે આરોપીએ ફરી,ની હીરો કંપનીની સ્પ્લેન્ડર પ્લસ 
મો.સા. ન.ં GJ06LG3153 જેનો એંજજન.ન.ં HA10AGH5J18923 તથા ચેવસસ ન.ં MBLHAR08XH5J02334 દકિંમત રૂ. ૩૦૦૦૦ ગણી 

મોસા-૧ દક.રૂ. ૩૦૦૦૦/- 
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શકાય જેને ડુપ્લીકેટ ચાિીથી લોક ખોલી અગર તોડી ચોરી કરી લઇ જઈ ગનુો કયાટ વિગેરે મતલબની  તા.૨૪/૮/૧૯ ના કલાક 
૨૨/૧૦ િાગે ફરીયાદ નોધાયેલ સદર ગનુામા ંઆરોપી (૧) આશીષકુમાર નિલસીંગ બારીયા રહ,ે કરજણ નિા બજાર જલારામા 
પ્રથવમક શાળા પાછળ ચામુડંાનગર તા કરજણ જી. િડોદરા (૨) અમીત દદલીપભાઇ કહાર (૩) જસિત ઉફે બલ્લી નટિરભાઇ 
કહાર બને્ન રહ,ે કહાર મહોલ્લો વશતળમાતાના મદંદર પાસે નિાપરુા િડોદરા શહરેનાઓએ  SOG િડોદરા ગ્રામ્ય દ્વારા બાતમી 
આધારે શોધી કાઢી  તમામ આરોપેઓને તા. ૧૫/૫/૨૦ કલાક ૧૧/૦૦ અટક કરી ગનુો ડીટેકટ કરી મદુામાલ રીકિર કરેલ છે 

૧૦ 

SOG િડોદરા ગ્રામ્ય 
દ્વારા   

િાડી પોલીસ સ્ટેશન  ૧૧૧૯૬૦૩૫૨૦૦૫૬૮/૨૦ ઇપીકો કલમ ૩૭૯,૧૧૪ મજુબના કામે તા.૧૪/૫/૨૦ ના કલાક ૯/૦ િાગે.  
ગીતામદંદર ધિલ મેડીકલ સામે રોડના ફુટપાથ પર િાડી િડોદરા શહરે ખાતે નમદૂ નથી તે આરોપીએ ફરી.નુ ંએકટીિા ન-ં GJ-
06 MB-7691 ગે્ર કલરની જેનો ચેસીસ ન-ં ME 4 JF 50 AKJU 345443 તથા એન્જીન ન-ં JF 50 EU 7345483 જે સને ૨૦૧૮ 
ના મોડલન ુજેની કીં રૂ૩૦.૦૦૦/-ગણી શકાય જેને ડુપ્લીકેટ ચાિીથી લોક ખોલી અગર તોડી ચોરી કરી લઇ જઇ ગનુો કયાટ વિગેરે 
મતલબની ફરીયાદ આધારે તા.૧૪/૫/૨૦ ના કલાક ૧૬/૩૦ િાગે ફરીયાદ નોધાયેલ સદર ગનુામા ંઆરોપી (૧) આશીષકુમાર 
નિલસીંગ બારીયા રહ,ે કરજણ નિા બજાર જલારામા પ્રથવમક શાળા પાછળ ચામુડંાનગર તા કરજણ જી. િડોદરા (૨) અમીત 
દદલીપભાઇ કહાર (૩) જસિત ઉફે બલ્લી નટિરભાઇ કહાર બને્ન રહ,ે કહાર મહોલ્લો વશતળમાતાના મદંદર પાસે નિાપરુા િડોદરા 
શહરેનાઓએ  SOG િડોદરા ગ્રામ્ય દ્વારા બાતમી આધારે શોધી કાઢી  તમામ આરોપેઓને તા. ૧૬/૫/૨૦ કલાક ૧૨/૪૫ અટક 
કરી ગનુો ડીટેકટ કરેલ છે  

નીલ 

૧૧ 

SOG િડોદરા ગ્રામ્ય 
દ્વારા   

િાડી I  ૧૫૫/૧૫ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯,૧૧૪ મજુબના કામે તા.૨૨/૧૨/૧૫ કલાક  ૨૩/૦ થી તા. ૨૩/૧૨/૧૫ ના કલાક 
૧૦/૦૦ દરમ્યાન િાડી છેલ્લી પોળ ધનશ્યામ ભિન ફલેટ ના પાકીંગમા િાડી  િડોદરા શહરે ખાતેથી નમદૂ નથી તે આરોપીએ 
ફરી.નુ ં CMg0F S5GLGL એકટીિા ૩-જી SCY110F  મોડેલની સફેદ કલરની જેનો નબંર આિેલ નથી,  જેનો ફેમ 
ન.ંME4JFS04LF956898 તથા એન્જી. ન.ં JF50ET2957766  જેની દક.રૂ. ૫૫,૦૦૦/- ગણાઇ જેને ડુપ્લીકેટ ચાિીથી લોક ખોલી 
અગર તોડી ચોરી કરી લઇ જઇ ગનુો કયા વિગેરે મતલબની ફરીયાદ નોધયેલ સદર ગનુામા ંઆરોપી (૧) આશીષકુમાર નિલસીંગ 
બારીયા રહ,ે કરજણ નિા બજાર જલારામા પ્રથવમક શાળા પાછળ ચામુડંાનગર તા કરજણ જી. િડોદરા (૨) અમીત દદલીપભાઇ 
કહાર (૩) જસિત ઉફે બલ્લી નટિરભાઇ કહાર બને્ન રહ,ે કહાર મહોલ્લો વશતળમાતાના મદંદર પાસે નિાપરુા િડોદરા શહરેનાઓએ  
SOG િડોદરા ગ્રામ્ય દ્વારા બાતમી આધારે શોધી કાઢી  તમામ આરોપેઓને તા. ૧૬/૫/૨૦ કલાક ૧૨/૪૫ અટક કરી ગનુો ડીટેકટ 
કરી ડીટેકટ કરેલ છે  

નીલ 
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૧૨ 

િાડી પો.સ્ટે. સ્ટાફ 
િડોદરા શહરે  

િાડી ગ.ુર.ન.ં 11196035200605/20 ઇપીકો કલમ ૩૭૯ મજુબના કામે તા.૧૨/૩/૨૦ ના કલાક ૧૮/૦થી તા. ૧૩/૩/૨૦ કલાક 

૭/૦ દરમ્યાન  સોમા તળાિ વડુાના મકાનો સામે રોડ પર િાડી િડોદરા શહરે ખાતેથી નમદૂ નથી તે આરોપીએ ફરીયાદીની 

સાઇન મો.સા ન-ં GJ-06 LH- 9350 બ્લેક કલરની જેનો ચેસીસ ન-ં ME 4 JC 658 HH 7005822 તથા એન્જીન ન-ં JC 65 E 

71259039 નો છે જે સને ૨૦૧૭ ના મોડલન ુજેની કીં રૂા ૩૦.૦૦૦/-ગણી શકાય જેને ડુપ્લીકેટ ચાિીથી લોક ખોલી અગર તોડી 

ચોરી કરી લઇ જઇ ગનુો કયાટ વિગેરે મતલબની  ફરીયાદ તા.૩૦/૫/૨૦ ના કલાક ૧૩/૧૫ િાગે રજીસ્ટર  થયેલ સદર ગનુાની 

તપાસ દરમ્યાન  બાતમી આધારે આરોપી વિષ્ટ્ણ ુઉફે ચાગંો રવતલાલ મકિાણા રહ.ે પસિા ગામ વનશાળિાળુ ફળીય ુતા.સાિલી 

જી.િડોદરાને તા.૩૦/૫/૨૦ ના કલાક ૨૩/૦૫ પકડી અટક કરી  ગનુો શોધી  કાઢેલ છે.  

મોસા-૧ – દક.રૂ..૩૦,૦૦૦/ 
 

૧૩ 

પીસીબી શાખા  
િડોદરા શહરે સ્ટાફના 

માણસો  

પીસીબી શાખા િડોદરા શહરે મળેલ બાતમી અધારે તા.૨૮/૦૫/૨૦૨૦ ના કલાક ૭/૨૦ િાગે િાઘોડીયા ડભોઇ રીંગ રોડ ભારત 

પેરોલપપંની ગલીમા ંગોકુલ ટેનામેંટ ની પાછળ ખલુ્લા ગ્રાઉંડમા ંપાણીગેટ િડોદરા શહરે ખાતે  આરોપી એક GJ-08-R-0513 નો 

ચાલક જેના નામ સરનામાની ખબર નથી તે ગેરકાયદેસર રીતે ભારતીય બનાિટનો વિદેશી દારૂની રોયલ નાઇટ માલ્ટ વ્હીસ્કી 

કંપની શીલબધં હાલતની ૭૫૦ મીલી.ની બોટલો નગં ૪૩૨/- જેની દકમત રૂ. ૧,૨૯,૬૦૦/- તથા કોલીસ ટિેરા ગાડી નબંર- GJ-

08-R-0513 જેની દકમત રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/- મળી કુલ્લે દકમત રૂ. ૨,૭૯,૬૦૦/-નો મદુ્દામાલ મળી આિી નાસી જઈ ગયેલ હોય તેઓ 

વિરૂધ્ધમા  પાણીગેટ પો.સ્ટે ગ.ુર.ન.ં ૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૬૪૪/૨૦ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫ઇ,૯૮(૨)એ મજુબ ગનુો તા.૨૮/૫/૨૦ ના 

કલાક ૧૨/૪૫ િાગ્યે ગનુો રજીસ્ટર થયેલ છે. 

૭૫૦ મીલી.ની બોટલો નગં 
૪૩૨/- જેની દકમત રૂ. 
૧,૨૯,૬૦૦/- તથા કોલીસ 
ટિેરા ગાડી નબંર- GJ-08-
R-0513 જેની દકમત રૂ. 
૧,૫૦,૦૦૦/- મળી કુલ્લે 
દકમત રૂ. ૨,૭૯,૬૦૦/- 

૧૪ 

 પાણીગેટ  પો.સ્ટે. 
સ્ટાફ િડોદરા શહરે  

પાણીગેટ પો.સ્ટે.દ્વારા તા.૧૭/૫/૨૦ ના કલાક. ૧૯/૩૫ િાગે િાઘોડીયા િૈકંુઠ ટાઉનશીપ ન.ં૧ પાછળ આિેલ આશાપરુી ઝુપંડપટ્ટી 
મદંીરના સામે તલાિડી નજીક  આ કામેના આરોપી (૧) અજુ ટનભાઇ ચીમનભાઇ િસાિા રહ,ેઆશાપરુી ઝુપંડ પટ્ટી િૈકંુઠ-૧ ની 
પાછળ િાઘોડીયા રોડ િડોદરા શહરે (૨) રોહનભાઇ મહશેભાઇ િસાિા રહ,ે આશાપરુી ઝુપંડપટ્ટી િૈકંુઠ-૧ ની પાછળ િાઘોડીયા રોડ 
િડોદરા શહરે (૩) ગણેશ ઉફે ગોબો રમેશભાઇ ભટ્ટ રહ,ે પાણીગેટ બાિચાિાડ સ્લમ ક્િાટસટ ઘર ન.ં૨૮૪ બ્લોક ન.ં૪ દિાખાના 
પાછળ િડોદરા શહરે (૪) વિશાલ ગાધંીરામ ખરિાર રહ,ે ઘર ન.ં૧૮ આશાપરુી ઝુપંડપટ્ટી િૈકંુઠ-૧ ની પાછળ િાઘોડીયા રોડ 
િડોદરા શહરેનાઓએ  જાહરેમા ંગોળ કંુડાળુ કરી પત્તા પાના પૈસા િડે હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડતા  તમામની અંગ ઝડતીના 
રોકડા રૂપીયા ૯૦૦૦/- તથા જમીન દાિના રોકડા રૂપીયા ૨૦૬૦/-તથા મોબાઇલ ફોન નગં-૪ દક.રૂ-૧૦,૦૦૦/- પત્તા પાના નગં-
૫૨ દકિં.રૂ.૦૦/૦૦ તથા િાહન નગં-૨ દક.રૂ.૩૫,૦૦૦/-મળી કુલ્લે રૂપીયા ૫૬,૦૬૦/-ના મદુ ામાલ સાથે મળી આિી પકડાઇ ગયેલ 
હોય તેઓ વિરૂધ્ધમા પાણીગેટ પોલીસ સ્ ટે. ગ.ુર.ન-ં ૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૬૨૨ /૨૦૨૦  જુગારધારા કલમ ૧૨ મજુબ 
તા.૧૭/૦૫/૨૦ ના ક્લાક. ૨૧/૨૦ િાગે ગનુો રજી.થયેલ છે 
 

અંગ ઝડતીના રોકડા રૂપીયા 
૯૦૦૦/- તથા જમીન 
દાિના રોકડા રૂપીયા 
૨૦૬૦/-તથા મોબાઇલ ફોન 
નગં-૪ દક.રૂ-૧૦,૦૦૦/- 
પત્તા પાના નગં-૫૨ દકિં.રૂ 
.૦૦/૦૦ તથા િાહન નગં-૨ 
દક.રૂ.૩૫,૦૦૦/-મળી કુલ્લે 
રૂપીયા ૫૬,૦૬૦/- 
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૧૫ 

પીસીબી શાખા  
િડોદરા શહરે સ્ટાફના 

માણસો  

પીસીબી શાખા િડોદરા શહરે મળેલ બાતમી અધારે તા.૨૩/૫/૨૦ ના ક્લાક.૧૮/૨૦ િાગે  જય અંબે ફળીય ુ મેલડી માતાના 

મદંીર પાસે ઝડંા ચોકની પાછળ આિેલ ખલુ્લા મેદાનમા ંપાણીગેટ િડોદરા શહરે ખાતે (૧) નામદેિ ઉફે સન્ની ચનં્રકાતં શીકે રહ,ે 

કીશનિાડી,સદુામાપરુા ઝુપડપટ્ટી સ્કુલન.ં ૨૨ ની પાછળ િડોદરા શહરે  (૨) ગણેશ જયતંીભાઇ પાટીલ રહ.ેકીશનિાડી વડુાના 

મકાનમા ંબ્લોક ન.ં૪૮  મ.ન ં૭૨ સાઇં સર્જન  રેસીડેન્સી સામે િડોદરા (૩) સાહીલ કીશોરભાઇ  ચનુાર રહ,ે કીશન િાડી,સદુામાપરુા 

ઝુપડપટ્ટી સ્કુલન.ં ૨૨  ની પાછળ િડોદરા શહરે (૪) આકાશ દકશોરભાઇ કહાર રહ,ે બ્લોક ન,ં ૪૫ મ.ન ં૩૧  કીશન િાડી વડુાના 

મકાનમા ંિડોદરાનાઓએ જાહરેમા ંગોળ કંુડાળુ િડી પત્તા પાના પૈસા િડે હારજીતનો  જુગાર રમતા રોકડા રૂપીયા ૧૦,૩૦૦/- 

તથા જમીન દાિ ઉપર ના રોકડા રૂપીયા ૧૪૩૦/-તથા મોબાઇલ ફોન નગં-૦૨ જેની દકમત રૂપીયા ૭૦૦૦/-તથા પત્તા પાના 

નગં-૫૨ દકમત રૂપીયા ૦૦/૦૦ મળી કુલ્લે રૂપીયા ૧૮,૭૩૦/-નો મદુામાલ સાથે મળી આિી પકડાઈ ગયેલ હોય તેઓ વિરૂધ્ધમા ં

પાણીગેટ પો.સ્ટે.૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૬૩૩/૨૦૨૦ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મજુબનો ગનુો  તા.૨૩/૫/૨૦ ના ક્લાક. ૨૧/૨૫ િાગે 

ગનુો રજીસ્ટર થયેલ છે  

રોકડા રૂપીયા ૧૦,૩૦૦/- 
તથા જમીન દાિ ઉપર ના 
રોકડા રૂપીયા ૧૪૩૦/-તથા 
મોબાઇલ ફોન નગં-૦૨ જેની 
દકમત રૂપીયા ૭૦૦૦/-તથા 
પત્તા પાના નગં-૫૨ દકમત 
રૂપીયા ૦૦/૦૦ મળી કુલ્લે 
રૂપીયા ૧૮,૭૩૦/- 

૧૬ 

 િાડી  પો.સ્ટે. સ્ટાફ 
િડોદરા શહરે  

િાડી પોસ્ટે પો.સ્ટે.દ્વારા તા.૨૭/૫/૨૦ ના કલાક ૧૯/૩૫ િાગે ખારિાિાડસાઈં બાબા મદંદરની પાછળ િાડી િડોદરા શહરે ખાતે 
આરોપી (૧) વનકેશભાઈ લાલાભાઈ ચૌઘરી રહ,ે ન્ય ુલહરેીપરુા રોડ સાઈંબાબા મદંદરની પાછળ ખારિાિાડ િડોદરા શહરે (૨) 
વિશાલ વઘરેંદભાઈ ખારિા રહે, પથથરગેટ મદનજાપા રોડ  નાની ખારિાિાડ રવિ નાસ્તા હાઉસના ખાચંામા િડોદરા શહરે (૩) 
દદપકભાઈ નટિરલાલ ખારિા રહ,ે ૨૦૧ મખુીયાજી એપાટટટમેંટ સીયાબાગ સરદાર માકેટ િડોદરા શહરે (૪) સયુટકાતં ઉફે લાલ ુ
ભગિાનદાસ ખારિા રહ,ે લહરેીપરુા રોડ નાની ખારિાિાડ સાઈંબાબા મદંદરની ગલ્લીમા િડોદરા શહરે (૫) દરતેશ રાજુભાઈ 
ખારિા રહ,ે નાની ખારિાિાડ પથ્થરગેટ પોલીસ ચોકી મદનજાંપા, િડોદરા શહરે.(૬) જીતભુાઈ કાવંતલાલ ખારિા રહ,ે બરાનપરુા 
પરદેશી ફળીય ુિડોદરા શહરે.(૭) રાજેશ ભાઈ ઉફે રાજુ ભાઈ બળિતંભાઈ માછી રહ,ે બરાનપરુા જજ.ઈ.બી. ઓદફસ ની બાજુમા, 
િડોદરા શહરે.નાઓએ આરોપી વનકેશભાઈ લાલાભાઇ  ચૌઘરીનાએ  પોતાના આથીક ફાયદા સારૂ પોતાના મકાનમા ં બહારથી 
માણસો બોલાિી પતા પાના રૂપીયા િડે તીન પતી નો હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી પોતાના મકાનમા ંજુગારધામ તરીકે ઉપયોગ 
કરી અંગ ઝડતી ના કુલ રૂપીયા ૧૯૩૭૦/-તથા દાિ ઉપરના રૂ.-૨૯૫૦/- તથા મો.ફોન નગ-૪ દક.રૂ.૬૦૦૦/- ગણી કુલ્લે રૂ- 
૨૮૩૨૦/-મતાસાથે પકડાઇ ગયેલ હોય તેઓ વિરૂધ્ધમા ં િાડી પો.સ્ટે. ગ.ુર.ન.ં૧૧૧૯૬૦૩૫૦૦૬૦૧/૨૦ જુગાર અટ્કાયવત 
અવધવનયમ ૪,૫ મ.ુગનુો તા.૨૭/૫/૨૦ કલાક ૨૧/૩૦ િાગે ગનુો રજીસ્ટર થયેલ છે.                                                                                                                                                                                

અંગ ઝડતી ના કુલ રૂપીયા 
૧૯૩૭૦/-તથા દાિ ઉપરના 
રૂ.-૨૯૫૦/- તથા મો.ફોન 
નગ-૪ દક.રૂ.૬૦૦૦/- ગણી 
કુલ્લે રૂ- ૨૮૩૨૦/ 
 
 
 

૧૭ 
મકરપરુા પો.સ્ટે. સ્ટાફ 

િડોદરા શહરે  
 મકરપરુા પો.સ્ટે  નાઓને બાતમી મળેલ કે, મો.જે.  જામ્બિુા બ્રીજ થી તરસાલી બ્રીજ તરફ જતા ને.હા.ન.ં ૪૮ ઉપર તરસાલી બ્રીજ 
થી આશરે ૫૦૦ મીટર પહલેા કાચા રસ્તા ઉપર થી અંદર નીલગીરી ખેતરમા ંઘાસના પડુાની આડમા ં આ કામના આરોપીઓ િગર 
પાસ પરમીટે ભારતીય હાથ બનાિટની વિદેશી દારૂની ૭૫૦ મી.લી.ની બોટલ નગં-૫૫૦ દક.રૂ.૧,૬૫,૦૦૦/- તથા ૧૮૦ મી.લી.ની 

ભારતીય હાથ બનાિટની 
વિદેશી દારૂની ૭૫૦ 
મી.લી.ની બોટલ નગં-૫૫૦ 
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બોટલ નગં- ૪૧૨૮ દક.રૂ.૪,૧૨,૮૦૦/-  મળી કુલ્લે બોટલ નગં-૪૬૭૮  દક.રૂ.૫,૭૭,૮૦૦/- મોબાઇલ ફોન- ૦૨  દક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- 
મોપેડ - ૧ દક.રૂ.૧૫,૦૦૦/-   મળી કુલ્લે રૂ.૬,૦૨,૮૦૦/- ના મદુ ામાલ સાથે આરોપી ન.ં (૧) મયરુ ઉફે વિકટીી દદપકભાઇ 
કનોજીયા રહ.ે શીિનગર સએુઝ પપંીગ પાસે, ગાજરાિાડી, (૨) સરેુશ ઉફે કાલ ુસોમાભાઇ િણઝારા રહ.ે ભાતિાડી ઝુપડપટ ી, 
યમનુા મીલ પાસે, ડભોઇ રોડ, િડોદરા મળી આિેલ તેમજ આરોપી ન.ં (૩) િોન્ટેડ  નગીન ભીખાભાઇ જાદિ રહ.ે ઉંમગ કોમ્પ્લેક્ષ 
છેલ્લ ુફળીય,ુ ગાજરાિાડી, િડોદરા નાઓ હાજ નહી મળી આિતા મકરપરુા પો.સ્ટે. પાટટ-સી- ૧૧૧૯૬૦૧૬૨૦૧૦૧૧/૨૦૨૦ પ્રોદહ 
એક્ટ ક.૬૫(ઇ),૧૧૬(ખ), ૧૦૮,૮૧,૯૮(૨) મજુબનો ગનુો તા.૨૮/૫/૨૦૨૦ના કલાક- ૨૧/૦૦ િાગે રજીસ્ટર થયેલ છે.                                                                                                                                                                                 

દક.રૂ.૧,૬૫,૦૦૦/- તથા 
૧૮૦ મી.લી.ની બોટલ નગં- 
૪૧૨૮ દક.રૂ.૪,૧૨,૮૦૦/-  
મળી કુલ્લે બોટલ નગં-
૪૬૭૮  દક.રૂ.૫,૭૭,૮૦૦/- 
મોબાઇલ ફોન- ૦૨  
દક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- મોપેડ - ૧ 
દક.રૂ.૧૫,૦૦૦/-   મળી 
કુલ્લે રૂ.૬,૦૨,૮૦૦/- 

૧૮ 

 ડી.સી.બી.પો.સ્ટે.  
પોલીસ સ્ટાફના 

માણસો 

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે સ્ટફના  નાઓને બાતમી આધારે  આરોપી અક્ષય ઉફે બોડીયો સરેુન્રવસિંહ ચાિડા રહ,ે િહોરાિાળુ ફળીય ુગામ- 
રામપરુા (ભીલોડીયા) તા.સખંેડા જી. છોટાઉદેપરુ નાને અટક કરી સખંેડા પો.સ્ટે. ગ.ુર.ન ંએ-૧૧૧૮૪૦૦૯૨૦૦૩૭૨/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો 
કલમ ૩૭૯ મજુબના ગનુાના કામે ચોરીમા ંગયેલ સીડી ડીલક્ષ મોટર સાયકલ GJ-34-A-9751 દકિંમત રૂ.૨૦,૦૦૦/- ની કબજે કરી 
અનડીટેકટ ગનુો શોધી કાઢેલ છે.  

સીડી ડીલક્ષ મોટરસાયકલ  
GJ-34-A-9751 દકિંમત 

રૂ.૨૦,૦૦૦/-  


