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માહ ે૦૬/ર૦૨૦ ના માસમાાં પોલીસ ેકરેલ સારી કામગીરીન ાં પત્રક  વડોદરા  શહરે. 

અ. 
નાં. 

સારી કામગીરી ક૨ના૨ 
પોસ્ટે/શાખા/એજન્સીન  

નામ 
કરેલ સારી કામગીરીની વવગત. રીકવર કરેલ મ દામાલ 
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ગોત્રી પો.સ્ટે. 
તથા સ્ટાફ  

ગોત્રી પો.સ્ટે  નાઓન ેબાતમી મળેલ કે તા ૨૦/૦૬/૨૦૨૦ કલાક ૦૮/૦૦ વાગે સર સયાજીનગર ગહૃ સામે જાહરેમાાં વડોદરા 
શહરેખાત ેઆરોપી (૧) કૈલસેક માર રાજ ભાઇ વસૈયા ઉ.વ ૨૨ રહ ેડ ાંગરી ફળીયા મ વાડા ઝાલોદ તા ઝાલોદ જજ. દાહોદ (૨) (વોન્ટેડ): 
સતીષ વસયૈા રહ ેમલેણીયા ગામ તા ઝાલોદ જી દાહોદનાઓએ વગર પાસ પરમીટે દેશી હાથ બનાવટની પીસ્ટલ તથા જીવતા 
કારત  સ નાંગ ૨ તથા મોબાઇલ ફોન એક તથા રોકડ રૂ,૨૦૦૦/- તથા લધેરન  પાકીટ અન ેચ ટાણી કાડડ સહહત ક લ હક.રૂ ૮,૧૦૦/- ની 
સાથ ેમળી આવલે હોય તમેજ  આ પીસ્ટલ આપનાર ઇસમ સતીષ વસયૈા રહ ેમલેણીયા ગામ તા ઝાલોદ જી દાહોદ નાનો નહી મળી 
આવી અન ેમ.ેપોલીસ કવમશ્નર શ્રી વડોદરા શહરે નાઓના હથીયાર બાંધીના જાહરેનામાનો ભાંગ કરી આરોપી નાં (૧) નો મળી આવી 
તથા નાં (૨) નાનો નહી મળી આવી ગ નો કયાડ વવગેરે બાબતે ગોત્રી પો.સ્ટે II.ગ.ુર.ન.ં૪૪/૨૦૨૦ (૧૧૧૯૬00૪૨00૯૯૩) ધી આર્મસડ 
એક્ટ કલમ ૨૫(૧)(બી)(એ) તથા જી.પી.એક્ટમ જબનો ગ નો તા.૨૦/૦૬/૨૦૨૦ ના કલાક ૦૮/૨૦ સ્ટે.ડા એંટ્રી નાં-૦૮/૨૦૨૦ વાગે 
રજી. કરેલ છે.  

દેશી હાથ બનાવટની પીસ્ટલ તથા જીવતા 
કારત  સ નાંગ ૨ તથા મોબાઇલ ફોન એક 
તથા રોકડ રૂ,૨૦૦૦/- તથા લધેરન  
પાકીટ અન ેચ ટાણી કાડડ સહહત ક લ હક.રૂ 
૮,૧૦૦  
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વાડી પો.સ્ટે.  
તથા સ્ટાફ 

વાડી  પો.સ્ટે. નાઓન ેબાતમી મળેલ કે તા.૨૧/૬/૨૦ ના કલાક ૧૭/૩૫  વાગે  મારૂ ફળીયા પાસ ે મ લ્લાની ચાલમા વપય શ 
પટેલના મકાનમાાં વાડી વડોદરા શહરે ખાતે આરોપી (1) પીય શ વાડીલાલ પટેલ ઉ.વ.૫૪ રહ ેમારૂ ફળીયા પાસ ેમ લ્લાની ચાલ , 
વડોદરા. (2) હદપક નટવરલાલ ઠક્કર ઉ,વ,૫૫ રહરેાજહદપ એપાટડમેંટ સામ ેવાડી મારૂ ફળીયા, વડોદરા શહરે (3) વવપ લ કૃષ્ણકાાંત 
પટ્ટણી ઉ.વ. ૨૨ રહ ેચોખાંડી ચાર રસ્તા વાડી વાયડા પોળ, (4) મનોજ નાંદ હકશોર સ્લાટ ઉ.વ.૩૧ રહ ેવાડી મારૂ ફળીયા દ્વાકેશ 
કોર્મ્લકે્ષ. (5) અન્વેશ રમેશભાઈ પટ્ટણી ઉ.વ.૨૪ રહ ે વાડી મારૂ ફળીયા રાજહદપ કો. મ.નાં. ૪૦૨ , વડોદરા શહરે (6) રાજન 
રાજ ેંદ્રક માર ભાટીયા ઉ.વ. ૨૪ રહ ેમ.નાં.હડ/૪૩ રવવપાકડ સોસાયટી ગાંગાસાગર રોડ, વડોદરા શહરે (7) સન્ની ઉફે મોંટ  ઘનજી ભાઈ 
પટ્ટણી ઉ.વ.૩૪ રહ ેવાડી મારૂ ફળીયા રાજદીપ એપાટટડમેંટ મ.નાં. ૩૦૧, વડોદરા શહરે (8) અનીલ ઉફે ડેની ભીખાભાઈ કવડે ઉ.વ. ૩૦ 
રહ ેવાડી મારૂ ફળીયા શ્રી રામ એપાટમેંટ મ.નાં. ૩૦૨,વડોદરા શહરે (9) મનીષભાઈ હકશનલાલ પરમાર ઉ.વ. ૩૯ રહ ેવાડી ટાવર 
મારૂ ફળીયા બેંક ઓફ બરોડા સામે, વડોદરા શહરેનાઓએ જાહરેમા ગોળ ક ડળૂ વળી પત્તા પાના પૈસા વડે હાર જીતનો જ ગાર રમી 
રમાડી અંગ ઝડતી તથા જમીન દાવના મળી ક લ્લ ેરોકડા રૂવપયા ૧૪૯૭૦/- મોફો-૪ હક.ર . ૨૭૦૦૦/- તથા પત્તા પાના નાંગ-૫૨ 
હક.રૂ.૦૦/૦૦ ના મ દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઈ જઇ ગ નો કયાડ વવગેરે મતલબ ેવાડીપો.સ્ટે. ગ.ુર.ન.ં 11196035200660/20 
જ ગાર ધારા કલમ 4,5 મ જબ ગ નો તા.૨૧/૬/૨૦ ના કલાક ૧૯/૦૫ વાગે રજી. કરેલ છે.  

રોકડા નાણાાં રૂ ૧૪૯૭૦/- મો.ફોન. -૪ 
હકરૂ. . ૨૭૦૦૦/-  તથા પાના નાંગ -૫૨  
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પીસીબી શાખા. તથા 
સ્ટાફ 

 

પી.સી.બી. શાખા નાઓને બાતમી મળેલ કે તા.૨૮/૦૬/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૩/૧૫ વાગે પાણીગેટ અજબડી મીલના ભ ગળા(ચીમની) 
પાસે જાહરેમાાં ,વડોદરા શહરે ખાત ે આરોપી (૧) નદીમ ઝાફરભાઇ શખે રહ.ે બ્લોક નાંબર ૧૧ મ.નાં/ ૨૬ વ ડાના 
મકાન,એમ.એમ.વ્હોરા શોરૂમની સામ ે સોમા તળાવ વડોદરા શહરે, (૨) મન ભાઇ વવરજીભાઇ ચૌહાણ રહ.ે પટણી વાડી મોહન 
હાડડવદૈનો ખાચો હન માનજીના માંદીરની બાજ મા ચોખડી વડોદરા શહરે, (૩) રવી રમનભાઇ માછી  રહ.ે હકશનવાડી સોમનાથનગર 
કોટીયાડડ નગર સામ ેવડોદરા શહરે, (૪) હદવ્યાાંગ નટવરભાઇ રાજપ ત રહ.ે વાડી પોમલી ફળીયા રૂદ્ર એપાટડમને્ટ મ નાં ૦૦૩ ભાંડારેશ્વર 
ભ વનની બાજ મા વાડી વડોદરા, (૫) સાંતોશ ઉફે સાંજય શાંકરભાઇ વસાવા રહ.ે ગણશેનગર ડભો રોડ ભાથીજી માંદીર સામ ેવડોદરા, 
(૬) રીફાકત અલી અકબરઅલી શખે  રહ.ે અજબડીમીલ બડેમલ દાદાની દગાડ પાસ ેપાણીગેટ વડોદરા શહરે ,(૭) વોન્ટેડ- અફ્ઝલ 
ઉફે અન્ન  પઠાણ રહ.ે યાક તપ રા ત્રીકોનીયા સકડલ વડોદરા શહરે (૮) વોન્ટેડ- હ શનેખાન પઠાણ રહ.ે યાક તપ રા ત્રીકોનીયા સકડલ 
વડોદરા શહરે નાઓએ પોતાના આવથિક ફાયદા સારૂ જાહરેમાાં પત્તા પાના પસૈા વડે , ગોળક ાંડાળુ વળી હારજીતનો જ ગાર રમી રમાડી 
થી પકડાઇ ગયલે હોય જેઓની અંગઝડતીના રોકડા ર પીયા ૧૧,૦૦૦/- તથા જમીનદાવ ઉપરના ૪૫૦૦/- તથા જ દીજ દી કાંપનીના 
મોબાઇલ ફોન નાંગ-૬ જેની હકમત રૂ.૪૭,૫૦૦ /- તથા પત્તાપાના નાંગ -૫૨ હકમત રૂ. ૦૦/૦૦ મળી ક લ્લ ેર પીયા ૬૩,૦૦૦/- નો 
મ દ્દામાલ સાથ ેપકડાઇ જઇ તમેજ નહી પકડાયલે ઇસમો અફ્ઝલ ઉફે અન્ન  પઠાણ તમેજ તેનો ભાઇ હ શનેખાન પઠાણ રહ.ેયાક તપ રા 
ત્રીકોનીયા સકડલ વડોદરા શહરે નાઓ વોન્ટેડ હોય વવગેરે મતલબ ે  પાણીગેટ પો.સ્ટે ગ.ુર.ન.ં ૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૭૦૪/૨૦૨૦ જ ગાર 
ધારા કલમ ૧૨ મ જબનો ગ નો તા.૨૮/૦૬૩/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૬/૨૦ વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરાવલે છે.  

અંગઝડતીના રોકડા ર પીયા ૧૧,૦૦૦/- 
તથા જમીનદાવ ઉપરના ૪૫૦૦/- તથા 
જ દીજ દી કાંપનીના મોબાઇલ ફોન નાંગ-૬ 
જેની હકમત રૂ.૪૭,૫૦૦ /- તથા 
પત્તાપાના નાંગ -૫૨ હકમત રૂ. ૦૦/૦૦ 
મળી ક લ્લ ેર પીયા ૬૩,૦૦૦/- 
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પાણીગેટ પો.સ્ટે. તથા 
સ્ટાફ 

પાણીગેટ પો.સ્ટે. દ્વારા તા.૨૪/૬/૨૦ ના કલાક. ૧૭/૩૫ વાગ્ય ેઆજવા રોડ પરીવાર સ્ક લ પાસે આરોપી રૂપેશ રામશે્વર કેંદ લકર 
રહવેાસી જીવનનગર વવભાગ-૨ મકાન નાં-૬ નવજીવન સોસાયટીની બાજ માાં મહાવીર હોલ પાસ ેઆજવા રોડ વડોદરા મ ળ રહવેાસી 
હકશનવાડી વ ડાના મકાન બ્લોક નાંબર-૬૦ મકાન નાં-૨૩ વારસીયા રીંગ રોડ વડોદરા   ખાત ેપોતાની ઇન્ડીકા કાર GJ06DQ6602 
હક.રૂા.૧,૦૦,૦૦૦/- માાં ગેરકાયદેસર અન ે વગર પાસ પરવમટે જ દા-જ દા બ્રાન્ડની ૭૫૦ વમ.લી.તથા ૧૮૦ મી.લી.ની ્લાસ્સ્ટકની 
ભારતીય બનાવટના ઇંગ્લીશ દારૂની બોટલો નાંગ-૯૬ ની હક.રૂા.૨૫,૬૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૧ જેની હક.રૂા.૫૦૦/- સાથે મળી 
ક લ હક.રૂા.૧,૨૬,૧૦૦/- ના મ દૃામાલ સાથ ે મળી આવી પકડાઇ જઈ ગ નો કયાડ વવગેરે પાણીગેટ પો.સ્ટે 
ગરુ.ન.ં૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૬૯૬/૨૦  પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ઇ,૯૮(૨),૧૦૮ મ જબ તા.૨૪/૬/૨૦ ના કલાક.૨૦/૦૫ વાગે ગ નો 
રજી.થયલે  છે.  

૭૫૦ તથા ૧૮૦ મી.લી બોટલો નાંગ-૯૬ 
ની હક.રૂા. ૨૫,૬૦૦/- તથા મો.ફોન નાંગ-
૧ જેની હક.રૂા.૫૦૦/- ઇન્ડીકા કાર -૧ 
હક.રૂા. ૧,૦૦,૦૦૦/- સાથ ે મળી ક લ 
હક.રૂા.૧,૨૬,૧૦૦/- 
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પીસીબી શાખા. તથા 
સ્ટાફ 

 

પી.સી.બી. શાખા નાઓન ેબાતમી મળેલ કે  તા.૨૪/૬/૨૦ ના કલાક. ૧૪/૪૦ વાગ્ય ે એ/૩૩,આનાંદ એસ્ટેટ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટના 
ગોડાઉનમાાં આરોપી (૧) માધ વસિંહ મ કામવસિંહ ચૌહાણ રહ,ે બીલા કોલોની ગામ-ઉદયગઢ થાના .જોબટ તા.જી. અલીરાજપ ર (એમ.પી) 
(૨) રાકેશ કમલવસિંહ રાવત રહ,ે પ્રતાપપ રા  ગામ- થાના રાણપ ર તા.જી. જાર્મબા (એમ.પી) વોંટેડ (૧) રાજેશભાઇ હરગોવવદભાઇ 
ઠાકોર તથા (૨)  કમલશે  વવનોદભાઇ પરમાર બન્ન ે રહવેાસી વાડી વડોદરા વગર પાસ પરમીટે પોતાના કબજા ભોગવાટાવાળા 
વાહનમાાં ભારતીય બનાવટ નો વવદેશી દારૂ ની જ દી જ દી બ્રાાંન્ડની નાની મોટી બોટલો કાચની તથા ્લાસ્ટીક ની નાંગ- ૮૫૨ તથા 
બીટર ટીન નાંગ-૧૬૮ જે બન્નનેી હકમત રૂપીયા ૩,૬૭,૮૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૨ હકમત રૂપીયા ૨૦,૦૦૦/- તથા (૮) ડી.વી.આર 
અહ વા કાંપનીન ાં હકમત રૂપીયા ૨,૦૦૦/- તથા (૯)  ભાગીદારી લખે તથા રોજમળેનો ચોપડો હકમત રૂપીયા ૦૦/૦૦  (૧૦) 

નાની મોટી બોટલો નાંગ- ૮૫૨ તથા 
બીટર ટીન નાંગ-૧૬૮ જે બન્નનેી હક.રૂ.  

૩,૬૭,૮૦૦/- તથા મો. ફો. નાંગ-૨ હકમત 
રૂપીયા ૨૦,૦૦૦/- તથા (૮) ડી.વી.આર- 
હક.રૂ. ૨,૦૦૦ /- તથા   રોજમળે નો 
ચોપડો હક. રૂ. ૦૦/૦૦  અશોકલેલન્ડ 
ટેર્મપો હકમત રૂપીયા ૧,૫૦,૦૦૦/- મળી 

https://egujcop.gujarat.gov.in/hdiits/hdiits.htm?actionFlag=reportService&reportCode=281&action=generateReport&caseNumber_report=11196017200704&caseId_report=10010131930180&fromFir=Y&fromApplication=TRUE
https://egujcop.gujarat.gov.in/hdiits/hdiits.htm?actionFlag=reportService&reportCode=281&action=generateReport&caseNumber_report=11196017200704&caseId_report=10010131930180&fromFir=Y&fromApplication=TRUE
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અશોકલલેન્ડ ટેર્મપો બાંધ બોડીવાળો રજીસ્ટે્રશન નાંબર- GJ-09-AU-1814 હકમત રૂપીયા ૧,૫૦,૦૦૦/- મળી ક લ્લ ે રૂપીયા 
૫,૩૯,૮૦૦/-નો મ દામાલ સાથ ે મળી આવી પકડાઇ જઈ ગ નો કયાડ વવગેરે પાણીગેટ પો.સ્ટે ગ.ર.નાં. ૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૬૯૭/૨૦ 
પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫(ઇ), ૯૮(૨), ૮૧,મ જબ  તા.૨૪/૦૬/૨૦૨૦ ના કલાક.૨૨/૩૦ વાગે  ગ નો રજી.કરાવામા આવેલ છે, 

ક લ્લ ેરૂપીયા ૫,૩૯,૮૦૦/- 
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ડીસીબી પો.સ્ટે. તથા 
સ્ટાફ 

 

ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. નાઓન ેબાતમી મળેલ કે તા.૨૯/૦૬/૨૦૨૦ ના કલાક ૦/૧૫ વાગ ે  મોજે- નશેનલ હાઇવ ેનાંબર - ૪૮ ઉપર 
અમદાવાદ થી સ રત તરફ જતા હાઇ-વ ેઉપર આવલે કપ રાઇ બ્રીજ ના સવીસ રોડ ઉપર,વડોદરા શહરે ખાત ે એક બોલરેો પીક-અપ 
વાન નાં. એમ.પી. ૪૩જી ૨૪૦૨ નો ચાલક પોતાના આવથિક ફાયદા સારૂ વગર પાસ પરમીટે માનવ સ્વાસ્થય માટે હાનીકારક 
ભારતીય બનાવટનો વવદેશી દારૂનો જથ્થો ભરી લાવી વચેાણ કરવાના ઇરાદે ગેરકાયદેસ રીત ેઅમદાવાદ થી સ રત તરફ જતા 
હાઇવ,ે કપ રાઇ બ્રીજના સવીસ રોડ ઉપર બીનવારસી ગાડી પાકડ કરેલ અન ેપોલીસ રેઇડ દરર્મયાન પીકવાનમાાંથી ૭૫૦ મી.લી.ની 
્લાસ્ટીકની તથા કાચની વવદેશી દારૂ ભરેલ બોટલ ક લ્લ ેનાંગ- ૭૮૦ હક.રૂ. ૪,૫૯,૬૦૦/-તેમજ પીક વાન કી.રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦ તથા 
મો.ફોન-૧ કી.રૂ. ૫૦૦/- તથા ગાડીના કાગળો વવગેરેની ફાઇલ કી.રૂ. ૦૦/૦૦ મળી તમામની ક લ્લ ેકીમત ર પીયા ૭,૬૦,૧૦૦/- નો 
મ દ્દામાલ મળી ગ નો કયાડ વવગેરે પાણીગેટ પો સ્ટે ગ.ુર.ન.ં ૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૭૦૫/૨૦૨૦ પ્રોહી. એક્ટ 65(e),98(2),116-ખ.મ જબ તા. 
૨૯/૦૬/૨૦૨૦ ના કલાક ૦૧/૨૫ ગ નો રજીસ્ટર થયલે છે.  

૭૫૦ મી.લી.ની ્લાસ્ટીક ની તથા કાચની 
વવદેશી દારૂ ભરેલ બોટલ ક લ્લ ેનાંગ- ૭૮૦ 
હક.રૂ. ૪,૫૯, ૬૦૦/-તમેજ પીક વાન કી.રૂ. 
૩,૦૦,૦૦૦ તથા મો. ફોન-૧ કી.રૂ. 
૫૦૦/- તથા ગાડીના કાગળો વવગેરેની 
ફાઇલ કી.રૂ. ૦૦/૦૦ મળી તમામની ક લ્લે 
કીમત ર પીયા ૭,૬૦,૧૦૦/- 
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ડીસીબી પો.સ્ટે. તથા 
સ્ટાફ 
 .  

 ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. નાઓન ેબાતમી મળેલ કે  વદેાાંત વવશ્રામ ફ્લટે્સના ટાવર આઇ ના મકાન નાં. ૩૦૨ માાં આ કામનો આરોપી વગર 
પાસપરમીટે ભારતીય હાથ બનાવટની ઇર્મપીરીયલ બ્લ્ય  સ્વ્હસ્કીની વવદેશી દારૂની ૧૮૦ મી.લી.ની બોટલ નાંગ- ૪૮ હક.રૂ.૪૮૦૦/- 
તથા રીયા જીન નામની વવદેશી દારૂની૧૮૦ મી.લી.ની બોટલ નાંગ- ૪૮ હક.રૂ.૪૮૦૦/-, તેમજ હકિંગહફશર બીયરના ટીન નાંગ- ૭૨ 
હક.રૂ.૭,૨૦૦/-, તમેજ કાાંગારૂ બીયરના ટીન નાંગ- ૭૨ હક.રૂ.૭,૨૦૦/- મળી ક લ્લ ે રૂ.૨૪,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન- ૧ 
હક.રૂ.૪,૦૦૦/- ની સાથ ે ક લ્લે રૂ.૨૮,૦૦૦/- ના મ દામાલ સાથ ે મળી આવી પકડાઇ જતા  મકરપરુા પો.સ્ટે. પાટટ -સી- 
૧૧૧૯૬૦૧૬૨૦૧૦૨૩/૨૦૨૦ પ્રોહહ એક્ટ ક.૬૫(ઇ), મ જબનો ગ નો રજી. કરાવલે છે.  

ઇર્મપીરીયલ બ્લ્ય  સ્વ્હસ્કીની વવદેશી દારૂની 
૧૮૦ મી.લી. ની  બોટલ નાંગ- ૪૮ 
હક.રૂ.૪૮૦૦/- તથા રીયા જીન નામની 
વવદેશીદારૂની ૧૮૦ મી.લી. ની બોટલ 
નાંગ-૪૮ હક.રૂ. ૪૮૦૦/-,હકિંગહફશર બીયર 
ના ટીન નાંગ- ૭૨ હક.રૂ. ૭,૨૦૦/-, કાાંગારૂ 
બીયર ના ટીન નાંગ- ૭૨ હક.રૂ. ૭,૨૦૦/- 
મળી ક લ્લ ે રૂ. ૨૪,૦૦૦/-મો.ફોન- ૧ હક. 
રૂ. ૪,૦૦૦/- ની સાથ ેક લ્લ ેરૂ.૨૮,૦૦૦/-  

8 

 મકરપ રા પો.સ્ટે. તથા 
સ્ટાફ  

 મકરપ રા પો.સ્ટે.નાઓન ેબાતમી મળેલ કે, જાબ્મ આ સબ સ્ટેન્ડ સામ ેઅમદાવાદ થી સ રત તરફ રોડ ઉપર આ કામના આરોપી 
કાયદાના સાંઘષડમાાં આવેલ બાળક નાનો વગર પાસ પરમીટે ભારતીય હાથ બનાવટની વવદેશી દારૂ ભરેલી બોટલ ૧૮૦ મી.લી. ની 
નાંગ- ૪૮૦ જેની હક.રૂ.૪૮,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન- ૧ હક.રૂ.૮,૦૦૦/- મળી ક લ્લ ેરૂ.૫૬,૦૦૦/- ના મ દામાલ સાથ ેમળી આવી 
પકડાઇ જતા મકરપરુા પો.સ્ટે.પાટટ -સી- ૧૧૧૯૬૦૧૬૨૦૧૦૫૨/૨૦ પ્રોહહ એક્ટ ક.૬૫(ઇ),૧૧૬(ખ),૧૦૮ મ જબનો ગ નો રજી. કરાવલે 
છે. સદર ગ નાના કામમાાં કાયદાના સાંઘષડમાાં આવલે બાળક નામે આતીશભાઇ જગદીશભાઇ સોલાંકી ઉ.વ.૧૬ રહ.ે બ્લોક નાં.૧૨ રૂમ 
નાં.૮ ,વ ડાના મકાનમાાં જાર્મબ આ જી.ઇ.બી. સબ સ્ટેશન પાછળ, જાર્મબ આ , વડોદરા નાને તા.૧૩/૦૬/૨૦૨૦ ના ક.૧૫/૩૦ વાગે 
હડટેઇન કરેલ છે.   
 

ભારતીય હાથ બનાવટની વવદેશી દારૂ 
ભરેલી બોટલ ૧૮૦ મી.લી.ની નાંગ- 
૪૮૦જે ની હક.રૂ. ૪૮, ૦૦૦/-તથા મો. 
ફોન- ૧ હક.રૂ.૮,૦૦૦/- મળી ક લ્લ ે
રૂ.૫૬,૦૦૦/- 
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મકરપ રા પો.સ્ટે. તથા 
સ્ટાફ  

 મકરપ રા પો.સ્ટે.નાઓન ે બાતમી મળેલ કે, મારેઠા ગામ, બીજા નાંબરના રેલ્વ ે ફાટક પાસ ે ખ લ્લા ઝાડીમાાં એક ઇસમ મો.સા.નાં. 
જી.જે.૦૬ એમ.એફ.૨૯૮૯ ઉપર વગર પાસ પરમીટે ભારતીય હાથ બનાવટની વવદેશી દારૂ ભરેલ ૭૫૦ મી.લી.ની બોટલ નાંગ- ૧૨૦ 
જેની હક.રૂ.૩૬,૦૦૦/- ગણી શકાય ત ેવચેાણ કરવાના ઇરાદે પોતાના કબજામાાં રાખી પોલીસ રેઇડ દરર્મયાન મ દામાલ બીન વારસી 
હાલતમાાં મ કી નાશી જતા મકરાપરુા પો.સ્ટે. પાટટ -સી- ૧૧૧૯૬૦૧૬૦૧૦૯૪/૨૦૨૦ પ્રોહી એક્ટ ક.૬૫(ઇ) ,૯૮(૨),૧૦૮,૧૧૬ (ખ) 
મ જબનો ગ નો રજી. કરાવલે છે.    

ભારતીય હાથ બનાવટની વવદેશી દારૂ 
ભરેલ ૭૫૦ મી.લી.ની બોટલ નાંગ- ૧૨૦ 
જેની હક.રૂ. ૩૬, ૦૦૦/-મો.સા.નાં. જી. જે. 
૦૬ MF ૨૯૮૯ જેની હક.રૂ. ૨૫,૦૦૦/- 
મળી ક લ્લ ેરૂ. ૬૧,૦૦૦/-   
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માાંજલપ ર 
પો.સ્ટે. તથા સ્ટાફ   

માાંજલપ ર પો.સ્ટે. નાઓન ેબાતમીદાર રાહ ેબાતમી મળેલ કે,માાંજલપ ર ગામ, કાંચનબાગ પાસ ેઆ કામના આરોપીઓ જાહરેમાાં પત્તા 
પાના પસૈા વડે હાર જીતનો જ ગાર રમી રમાડી મળી આવતા તેઓની અંગ ઝડતી તથા જમીન દાવના રોકડા રૂ.૧૦,૧૫૦/-, પત્તા 
પાના નાંગ- ૫૨ હક.રૂ.૦૦/- ની સાથ ેમળી આવતા માજંલપરુ પો.સ્ટે. પાટટ -બી- ૧૧૧૯૬૦૩૨૦૧૦૩૨/૨૦૨૦ જ ગારધારા કલમ ૧૨ 
મ જબનો ગ નો શોધી કાઢેલ છે. સદર ગ નાના આરોપીઓ નામ ે.(૧) રાજેશ વવનોદભાઇ રાજપ ત રહ.ેમાાંજલપ ર ગામ નવાપ રા ફળીય  
માાંજલપ ર વડોદરા નાં.(૨) રજનીકાાંત રામાભાઇ પરમાર રહ.ેક ાંભારવાડા માાંજલપ ર વડોદરા.(૩) ઉપશે વજાભાઇ રાઠવા રહ.ે 
કમલશે્વરનગર મ.નાં.૨૭ અલવાનાકા માાંજલપ ર વડોદરા.(૪) રમશેભાઇ શનાભાઇ માળી રહ.ે મહાકાળી નગર જાગનાથ મહાદેવ 
કલાલી રોડ વડોદરા નાઓન ેતા.૧૨/૬/૨૦૨૦ ના ક.૧૫/૪૫ વાગે અટક કરેલ છે.  

અંગ ઝડતીના તથા રોકડા રૂ.૧૦,૧૫૦/- 
પત્તા પાના નાંગ- ૫૨ હક.રૂ.૦૦/-  

11 

ડીસીબી પો.સ્ટે શહરે તથા 
સ્ટાફ  

ડીસીબી પો.સ્ટે. સ્ટાફના સ્ટાફ દ્વારા  તા.૦૨/૦૬/૨૦૨૦ના કલાક ૧૭/૦૦ વાગે બાપા સીતારામ નગર -૨ માાં નવા બનતા મકાન નાં 
૧૦ અને ૧૨ પાસ ેવોંટેડ આરોપી કાલકા પ્રસાદ ઉફે કાવો રમેશભાઇ કહાર રહ ેલક લશેનગર સોસા. , આજવા રોડટ , વડોદરા શહરે 
ઓએ  ફોર વ્હીલ ટાટા નનેો ગાડી નાંબર GJ-06-DB-6756 હક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/-મા ભારવતય બનાવટની વવદેશી દારૂની રોયલ બાર 
પ્રસે્ટીઝ્ગ્રૈન સ્વ્હસ્કી ની બોટલો નાંગ ૧૫૬ હક.રૂ.૭૪૧૦૦/- તથા ભારવતય બનાવટની વવદેશી દારૂની રોયલ નાઇટ મોલ્ટ સ્વ્હસ્કી 
્લાસ્ટીક ની બોટલ નાંગ ૧૨ હક. રૂ. ૫૧૦૦ તથા માઉન્ટ્સ ૬૦૦૦ સ પર સ્ટ્રોંગ બીયર ના ટીન નાંગટ - ૭૨  હક. રૂ ૭૨૦૦ મળી ક લ્લ ેરૂ. 
૧૮૬૪૦૦/- નો મ દ્દામાલ વગર પાસ પરમીટે પોતાની ગાડી માાં રાખી બબનવારસી હાલતમાાં ,મળી આવલે વવ. બાબત ેબાપોદ પો.સ્ટે. 
૧૧૧૯૬૦૦૨૨૦૦૬૩૩/૨૦ પાટડ સી પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ઇ,૯૮(૨) મ જબ ગ નો  તા.૦૨/૦૬/૨૦૨૦ના કલાક ૨૦/૩૫ વાગે 
રજી.કરાવલે છે.  

ફોર વ્હીલ ટાટા નનેો ગાડી નાંબર GJ-06-
DB-6756 હક.રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/-મા 
ભારવતય બનાવટની વવદેશી દારૂની રોયલ 
બાર પ્રસે્ટીઝ્ગ્રૈન સ્વ્હસ્કી ની બોટલો નાંગ 
૧૫૬ હક.રૂ. ૭૪૧૦૦/- તથા ભારવતય 
બનાવટની વવદેશી દારૂની રોયલ નાઇટ 
મોલ્ટ સ્વ્હસ્કી ્લાસ્ટીક ની બોટલ નાંગ ૧૨ 
હક. રૂ. ૫૧૦૦ તથા માઉન્ટ્સ ૬૦૦૦ સ પર 
સ્ટ્રોંગ બીયર ના ટીન નાંગટ - ૭૨  હક. રૂ 
૭૨૦૦ મળી ક લ્લ ે રૂ. ૧૮૬૪૦૦/- નો 
મ દ્દામાલ 
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ડીસીબી પો.સ્ટે શહરે તથા 
સ્ટાફ  

ડીસીબી પો.સ્ટે. સ્ટાફના સ્ટાફ દ્વારા   તા:૦૨/૦૬/૨૦૨૦ ના કલાક:૧૮/૦૦ વાગ ેમોટનાથ રોડ હદલ્લી પબ્લીક જવા ના રોડ પર 
કેનાલ પાસ ેબનલે છે આ કામના ફરીયાદી અ.હ.ેકો. હદપકક માર જબ્બરસીંગ બ.નાં. ૧૨૬૩ નોકરી ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા 
શહરે નાઓએ ફરીયાદ આપી કે આ કામના તહોમતદાર ૧) દોલતવસહ દેવીવસહ સીસોદીયા રહ-ે અદવાસ ગાવ, થીમડી તા. સરાડા 
જી. ઉદેપ ર, રાજસ્થાન (૨) ચતેનવસહ ભગવાનવસહ ચૌહાણ રહ.ે શીવકોલોની મકાન નાં.૨૬, પ્રતાપનગર, આર.ટી.ઓ. ઓફીસ નજીક, 
ઉદેપ ર તા.જી. ઉદેપ ર, રાજસ્થાન (૩) સોન  સરદાર મોબાઇલ નાંબર ૮૬૯૬૫૯૫૯૬૫  જેના નામ ઠામ ની ખબર નથી. (૪) 
સોહનવસગ રાજપ ત રહ.ે મ નવાસ ગાવ, ઉદેપ ર, રાજસ્થાન ૫)  વડોદરમા મો.નાં.૯૭૭૨૦૧૪૦૭૫વાળો ઇસમો જેના નામ ઠામ ની 

GJ-04-BE-5946 કારમા પરપ્રાાંતીય 
ભારતીય બનાવટનો વવદેશી દારૂ (૧) 
કાચની ૭૫૦ એમ.એલ.ની ઓફીસર 
ચોઇસ વ્હીસ્કીની બોટલો નાંગ-૧૮૦ હક.રૂ. 
૮૦,૧૦૦/- તથા (૨) કાચની ૭૫૦ 
મીલીની રોયલ ચેલેંજ પ્રીમીયર વ્હીસ્કીની 
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ખબર નથી. ત ેGJ-04-BE-5946 કારમા પરપ્રાાંતીય ભારતીય બનાવટનો વવદેશી દારૂ (૧) કાચની ૭૫૦ એમ.એલ.ની ઓફીસર 
ચોઇસ વ્હીસ્કીની બોટલો નાંગ-૧૮૦ હક.રૂ. ૮૦,૧૦૦/- તથા (૨) કાચની ૭૫૦ મીલીની રોયલ ચલેેંજ પ્રીમીયર વ્હીસ્કીની બોટલો નાંગ-
૭૨ હક.રૂ. ૪૬,૦૮૦/- તથા (૩) કાચની ૧૮૦મીલીની ઓફીસર ચોઇસ વ્હીસ્કીની બોટલો નાંગ-૫૬૮ હક.રૂ. ૬૨,૪૮૦/- તથા દારૂની 
હરેાફેરીમા ઉપયોગમા લીધેલ ડસ્ટર કાર હક.રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/- તથા અલ્ટો કાર હક.રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૩ હક.રૂ. 
૩૦૦૦/- તથા અંગ ઝડતીના રોકડા રૂપીયા ૨૩૦૦/- તથા ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ હક.રૂ. ૦૦/૦૦ ની મળી ક લ્લ ેહક.રૂ. ૮,૪૩,૯૬૦/- ની 
સાથ ેઇસમ નાં.(૧) તથા (૨) નાઓ વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટની વવદેશી દારૂની હરેાફેરીમા મળી આવી પકડાઇ જઇ ગ નો 
કયાડ વવગેરે બાબતે હરણી પો.સ્ટે.ગ.ુર.ન-ં૩૬૭/૨૦૨૦ પ્રોહી એમેન્ડમેન્ડ એક્ટ કલમ ૬૫(એ)(ઇ), ૯૮(૨), ૧૧૬(બી), ૮૧ મ જબનો 
ગ નો તા:૦૨/૦૬/૨૦૨૦ ના કલાક:૨૨/૩૦ વાગે રજી.કરાવલે છે. 

બોટલો નાંગ-૭૨ હક.રૂ. ૪૬,૦૮૦/- તથા 
(૩) કાચની ૧૮૦મીલીની ઓફીસર ચોઇસ 
વ્હીસ્કીની બોટલો નાંગ-૫૬૮ હક.રૂ. 
૬૨,૪૮૦/- તથા દારૂની હેરાફેરીમા 
ઉપયોગમા લીધલે ડસ્ટર કાર હક.રૂ. 
૫,૦૦,૦૦૦/- તથા અલ્ટો કાર હક.રૂ. 
૧,૫૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-
૦૩ હક.રૂ. ૩૦૦૦/- તથા અંગ ઝડતીના 
રોકડા રૂપીયા ૨૩૦૦/- તથા ડ્રાઇવીંગ 
લાયસન્સ હક.રૂ. ૦૦/૦૦ ની મળી ક લ્લે 
હક.રૂ. ૮,૪૩,૯૬૦/- મ દ્દામાલ સાથે 
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બાપોદ પો.સ્ટે. તથા સ્ટાફ  બાપોદ પો.સ્ટે.ના સ્ટાફના માણસો દ્વારા  તા. ૦૯/૦૬/૨૦૨૦ના કલાક ૬/૧૫ વાગે સરદાર એસ્ટેટ,સ પર બકેરી કારખાનાની પાછળ 

આરોપી (૧)શલૈષેભાઇ ઉફે શલૈો જ્યાંવતલાલ ધાણકવાડીયા રહ.ેમ.નાં.એફ/૨૪૦ આકાશ ગાંગા સોસા.ન્ય .સમા રોડ,વડોદરા શહરે 

(૨)વોન્ટેડ-હાજર મળી આવલે નહી ઇસમ કાલ  ઉફે ટોપી તલેવાણી રહ.ેશ્રધ્ધાપાકડ સોસા.,વારસીયા રોડ, વડોદરા શહરેનાઓએ તેની 

હોન્ડા ફોર વ્હીલ ગાડી નાંબર GJ-06-DG-3213 હક.રૂ.૨,૫૦,૦૦૦/-ની આપેલ હોઇ જેમા ભારતીય બનાવટ ઇગ્લીશ દારૂ રોયલ સ્ટેગ 

ચલેને્જ કાંપનીની હક.રૂ.૪૮,૦૦૦/- તથા ભારતીય બનાવટ ઇગ્લીશ દારૂ રોયલ ચલેને્જ કાંપનીની ૨૪ બોટલ હક.રૂ.૧૨,૦૦૦/-તથા 

ભારતીય બનાવટ ઇગ્લીશ દારૂ મેકડોલ્સ નાંબર-૧ કાંપનીની ૧૨ બોટલ હક.રૂ.૬,૦૦૦/- તથા અંગઝડતીમાાંથી મળી આઇટેલ કાંપનીનો 
મોબાઇલ હક.રૂ.૫૦૦/-મળી ક લ્લ ે રૂવપયા ૧૬,૫૦૦/-ના મ દ્દામાલ સાથે મળી આવી ગ નો કયાડ વવ.મતલબ ે બાપોદ પો.સ્ટે. 

૧૧૧૯૬૦૦૨૨૦૦૬૪૭/૨૦ પાટટ  સી પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ઇ,૧૧૬(ખ),૯૮(૨) મ જબ તા.૦૯/૦૬/૨૦૨૦ના કલાક ૮/૧૫ વાગે ગ નો 

રજી.કરેલ છે.  

હોન્ડા ફોર વ્હીલ ગાડી નાંબર GJ-06-DG-
3213 હક.રૂ.૨,૫૦,૦૦૦/-ની આપલે હોઇ 
જેમા ભારતીય બનાવટ ઇગ્લીશ દારૂ 
રોયલ સ્ટેગ ચલેને્જ કાંપનીની હક.રૂ. 
૪૮,૦૦૦/- તથા ભારતીય બનાવટ 
ઇગ્લીશ દારૂ રોયલ ચલેને્જ કાંપનીની ૨૪ 
બોટલ હક.રૂ.૧૨,૦૦૦/-તથા ભારતીય 
બનાવટ ઇગ્લીશ દારૂ મકેડોલ્સ નાંબર-૧ 
કાંપનીની ૧૨ બોટલ હક.રૂ.૬,૦૦૦/- તથા 
અંગઝડતી માાંથી મળી આઇટેલ કાંપનીનો 
મોબાઇલ હક.રૂ.૫૦૦/-મળી ક લ્લે રૂવપયા 
૧૬,૫૦૦/-ના મ દ્દામાલ સાથે 
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  પી.સી.બી. શાખા. તથા 
સ્ટાફ 

પી.સી.બી.શાખાના સ્ટાફના દ્વારા તા.૦૯/૦૬/૨૦૨૦ના કલાક ૨૧/૧૫ વાગે વસકાંદરપ રા ગામ તરફ જતા રોડ ઉપર સયાજીપ રા ગામ 
પાાંજરાપોળ અન ે મણીભાઇપાકડના ગેટ સામે,રોડ ઉપર બનાવલે સ્પીડ બ્રકેર પાસેની જગ્યાએ આરોપી (૧) મોહર્મમદતોસીફ 
સ લતાનવમયા શખે રહ.ે સી-૧, લક્ષ્મીનગર,એકતાનગર પાસ,ે સયાજીપાકડ વડોદરા શહરે (૨) હકશનલાલ નગજીલાલ કલાલ રહ.ે 
લક્ષ્મીનગર મ.નાં બી/૨૦, એકતાનગર પાસ ેસયાજીપાકડ  વડોદરા શહરે મળૂ રહ.ેમીયાલા કા ખડેા ગાવ તા.દેવગઢ જી. રાજસમદ 
થાના દેવગઢપ લીસ થાના કાયડક્ષતે્ર રાજસ્થાન (૩) (વોન્ટેડ) કમલ બાંસીલાલ તોરાણી મોબાઇલ  નાંબર ૭૬૨૧૯૬૯૮૯૫ (૪) 
(વોન્ટેડ) મહને્દ્રભાઇ જેનો મોબાઇલ નાંબર ૯૬૦૨૫૮૦૧૪૨નાઓએ આ કામના આરોપીઓ નામ ેમોહર્મમદતોસીફ સ લતાનવમયા શખે 

પોતાની કબ્જા ભોગવટાવાળી હોન્ડાઇ 
વનાડ કાર નાંબર GJ-06-CB-7484  માાં 
"લન્ડન પ્રાઇડ પ્રીમીયમ વીસ્કી " ૧૮૦ 
એમ.એલના  શીલ બાંધ હાલતના 
ક્વાટરીયા નાંગ-૫૨૮ હકમત રૂપીયા 
૫૨,૮૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૨ 
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રહ.ે સી-૧, લક્ષ્મીનગર,એકતાનગર પાસ,ે સયાજીપાકડ વડોદરા શહરે તથા હકશનલાલ નગજીલાલ કલાલ રહ.ે લક્ષ્મીનગર મ.નાં 
બી/૨૦, એકતાનગર પાસ ેસયાજીપાકડ વડોદરા શહરે મળૂ રહ.ેમીયાલા કા ખડેા ગાવ તા.દેવગઢ જી. રાજસમદ થાના દેવગઢપ લીસ 
થાના કાયડક્ષતે્ર રાજસ્થાન  નાઓ વગર પાસ પરમીટે પોતાની કબ્જા ભોગવટાવાળી હોન્ડાઇ વનાડ કાર નાંબર GJ-06-CB-7484  માાં 
"લન્ડન પ્રાઇડ પ્રીમીયમ વીસ્કી " ૧૮૦ એમ.એલના  શીલ બાંધ હાલતના ક્વાટરીયા નાંગ-૫૨૮ હકમત રૂપીયા ૫૨,૮૦૦/- તથા 
મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૨ હકમત રૂપીયા ૧૦,૦૦૦/- તથા તમેજ હોન્ડાઇ વનાડ કાર નાંબર GJ-06-CB-7484  જેની હકમત 
૨,૦૦,૦૦૦/- ની ગણી આમ ક લ્લ ેરૂપીયા ૨,૬૨,૮૦૦/- નો મ દામાલ અન ેવાહન સાથ ેભારતીય બનાવટનો વવદેસી દારૂનો જથ્થો 
પ રો પાડનાર વોન્ટેડ કમલ બાંસીલાલ તોરાણી મોબાઇલ  નાંબર ૭૬૨૧૯૬૯૮૯૫ તથા મહને્દ્રભાઇ જેનો મોબાઇલ નાંબર 
૯૬૦૨૫૮૦૧૪૨ નો છે અન ેમળી આવલે બાંન્ન ેઆરોપીઓન ેવતડમાન સમયમાાં કોરોના વાયરસ સબબ મડેીકલ ચકાસણી જરૂરી હોય 
જરૂરી જા્તા સાથ ેએસ.એસ.જી હોસ્પીટલ મોકલી આપલે છે વવગેરે બાબત ેબાપોદ પો.સ્ટે. ૧૧૧૯૬૦૦૨૨૦૦૬૪૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ 
૬૫(ઇ), ૯૮(૨),૮૧ મ જબ તા.૧૦/૦૬/૨૦૨૦ ના કલાક.૦૨/૧૦ વાગ ેગ નો રજી.કરાવલે  છે. 

હકમત રૂપીયા ૧૦,૦૦૦/- તથા તમેજ 
હોન્ડાઇ વનાડ કાર નાંબર GJ-06-CB-7484  
જેની હકમત ૨,૦૦,૦૦૦/- ની ગણી આમ 
ક લ્લ ે રૂપીયા ૨,૬૨,૮૦૦/- નો મ દામાલ 
અન ેવાહન સાથે 
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હરણી પો.સ્ ટે. તથા સ્ટાફ હરણી પૉલીસ સ્ટેસનના સ્ટાફ દ્વારા તા.૧૧/૦૬/૨૦૨૦ ના ક.૨૨/૦૫ વાગે ન.ેહા.નાં-૪૮ એરફોસડ બ્રીજના છેડે પાાંજરાપોળ સામે આ 
કામના આરોપી એક ટાટા કાંપની ટેર્મપા ચાલક જેનો રજી નાં. GJ 05 AZ 9546 રહ-ે જેના નામ સરનામા ખબર નથી ત ેઆ કામના 
એક ટાટા કાંપનીનો બાંધ બોડીનો ટેર્મપાનો ચાલક જેનો રજી.નાંબર GJ 05 AZ 9546  ટેર્મપાની હકિંમત રૂ.૬,૫૦,૦૦૦/- માાં  ભારતીય 
બનાવટના વવદેશીદારૂ ભરેલી કાચની બોટલો નાંગ –૯૭૨ કીંમત રૂપીયા – ૪,૮૬,૦૦૦/- નો  તથા એમ ક લ્લ ે મળી કી.રૂ!-
૧૧,૩૬,૦૦૦/- નો રાખી ટેર્મપો મ કી નાસી  જઈ  ગ નો કયાડ વવ. બાબતે હરણી પો.સ્ટે. ગ.ુર.ન.ં૩૭૩/૨૦૨૦ પ્રોહી એક્ટ કલમ 
૬૫(એ)(ઈ), ૯૮(૨), ૧૧૬(બી) નો ગ નો તા.૧૨/૦૬/૨૦૨૦ ના કલાક -૦૧/૧૦ વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરવામાાં આવલે છે.  

ટાટા કાંપની ટેર્મપા ચાલક જેનો રજી નાં. GJ 
05 AZ 9546 રહ-ે જેના નામ સરનામા 
ખબર નથી ત ે આ કામના એક ટાટા 
કાંપનીનો બાંધ બોડીનો ટેર્મપાનો ચાલક 
જેનો રજી.નાંબર GJ 05 AZ 9546  
ટેર્મપાની હકિંમત રૂ.૬,૫૦,૦૦૦/- માાં  
ભારતીય બનાવટના વવદેશીદારૂ ભરેલી 
કાચની બોટલો નાંગ –૯૭૨ કીંમત રૂપીયા 
– ૪,૮૬,૦૦૦/- નો  તથા એમ ક લ્લ ે
મળી કી.રૂ!-૧૧,૩૬,૦૦૦/- નો રાખી ટેર્મપો 
મ કી નાસી  જઈ   
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ડી.સી.બી પોલીસ સ્ ટેશન 
તથા સ્ટાફ 

ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. દ્વારા તારીખ.૧૭/૦૬/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૩/૩૦ ન્ય  હ સનૈી સમોસા નામની દ કાન પાસ ેપાણીગેટથી ભદ્ર કચરેી 
તરફના જાહરે રોડ ઉપર  આરોપી (૧)આસીફ મહમાંદહ સનૈ વોરા હે.ઉંડા ફળીયા ગોલવાડ ફતપે રા વડોદરા શહરે(૨)વોન્ટેડ- અકબર 
કાદરમીયા સ ન્ની રહ.ે કાસમઆલા કબ્રસ્તાન, કારેલીબાગ, વડોદરા શહરે વોન્ટેડ- રણજીત ઉફે વપન્ટ  ઉફે બાંન્ટી સ/ઓ જશવાંતભાઇ 
જાદવ રહ.ે કડાછલા ગામ કેનાલ, તા. બોડેલી જજ.છોટાઉદેપ રનાઓમા  આ કામના આરોપી ન.૧ ના એ  પોતાના આવથિક ફાયદા સારૂ 
વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટનો અંરેજીદારૂનો જથ્થો આરોવપ નાં-.૩ પાસથેી મળેવી આરોવપ નાં.-૨ ન ેઆપવા માટે જતા દારૂ 
ભરેલ બોટલો નાંગ-૮૯ કીં.રૂ.૪૨,૨૭૫/-, એક મોબાઇલ ફોન કીં.રૂ.૨૫૦૦/- તથા ઓટો હરક્ષા નાં. GJ 06 AY 6880  કીં.રૂ.૫૦,૦૦૦/- 
મળી ક લ કીં.રૂ.૯૪,૭૭૫/-ના મ દ્દામાલ  સાથે મળી આવલે. પરાંત   હાલમાાં કોવીડ-૧૯ કોરોના વાયરસની મહામારી ને ધ્યાનમાાં રાખી 
નામદાર સ વપ્રમ કોટડની ગાઇડ લાઇન મ જબ સદર આરોપીન ેઅટક કરેલ નહીં અન ેતનેી સારવાર (તપાસ) કરાવ્યાાં બાદ અટક કરવાાં 

વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટનો 
અંરેજીદારૂનો જથ્થો આરોવપ નાં-.૩ પાસથેી 
મળેવી આરોવપ નાં.-૨ ન ે આપવા માટે 
જતા દારૂ ભરેલ બોટલો નાંગ-૮૯ 
કીં.રૂ.૪૨,૨૭૫/-, એક મોબાઇલ ફોન 
કીં.રૂ.૨૫૦૦/- તથા ઓટો હરક્ષા નાં. GJ 
06 AY 6880  કીં.રૂ.૫૦,૦૦૦/- મળી ક લ 
કીં.રૂ.૯૪,૭૭૫/-ના મ દ્દામાલ  સાથ ે
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લગત પો.સ્ટે.ન ેસમજ કરવાાંની પાંચોની હાજરીમાાં આરોપીને સમજ કરેલ છે. તથા આરોપી નાંબર ૨ અને ૩નાઓ નહીં પકડાઇ ગ નો 
કયાડ વવગેરે બાબત ેસીટી  પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરે FIR NO. 11196006200372/20 પ્રોહી. એક્ટ કલમ ૬૫ઇ, ૮૧, ૧૦૮, 
૯૮(૨) મ જબ તા.૧૭/૦૬/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૮/૦૫૫ વાગે રજી.કરવવામાાં આવલે છે.  
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કારેલીબાગ પો.સ્ ટે. તથા 
સ્ટાફ 

કારેલીબાગ પોલીસ સ્ટેશન,સ્ટાફ દ્વારા તા ૧૪/૦૬/૨૦૨૦ ના કલાક ૦૬/૦૫ વાગે પાણીની ટાાંકી રોડ સ્વીમીંગ પ લ પાસ ેખાતે 
બનલે છે આ કામના ફરીયાદી અપોકો પ્રભાતભાઇ લીલાભાઇ બનાં ૧૯૩૩ કારેલીબાગ પો.સ્ટે વડોદરા શહરે નાઓએ ફરીયાદ આ 
કામના આરોપીઓ (૧)શલૈષે અંબાલાલ રાજપ ત ઉ.વ ૪૫ રહ ેવાઘોડીયા રોડ ઉકાજીના વાડીયા પાસ ેવલ્લભ દશડન ફલટે મનાં ૧૧૧ 
વડોદરા શહરે(૨) (વોન્ટેડ) મ કેશ મોટવાણી રહ ે વારસીયા આર.ટી.ઓ પાસે(૩) (વોન્ટેડ) મ કેશ ધોબી રહ ે મહશે કોર્મપલકે્ષ પાસે 
વાઘોડીયા રોડ વડોદરા નાઓએ પોતાના આથીક ફાયદા પોતાની  કબ્જા ભોગવટાવાળી ઓટોરીક્ષા નાં GJ-06-AU-1392 હકિં રૂ 
૭૫,૦૦૦/-ની જેમા સફેદ કલરના ગોવા લખલે ૦૬ બોકસ જેમા ભારતીય બનાવટના વવદેશી દારૂ ભરેલ જે ૧૮૦ મી.લી. ક્વાટર નાંગ 
૩૦૦ હકિં.રૂ ૩૦,૦૦૦/-નો ગણી શકાય ત ેતમેજ નોકીયા કાંપનીનો સફેદ કલરનો કીપઇેડ ફોન -૧ હકિં રૂ ૫૦૦/-નો ગણી શકાય તે 
મ દ્દામાલ મળી ક લ્લ ેરૂ ૧,૦૫,૫૦૦/-નો મ દ્દામાલ ઉપર જણાવેલ વોન્ટેડ આરોપી નાસી જઇ ગ નો કયાડ વવ.બાબત ેકારેલીબાગ પો.સ્ટે 
પાટટ  સી ૧૧૧૯૬૦૨૭૨૦૦૩૦૬/૨૦૨૦ પ્રોહી એક્ટ ૬૫(ઇ),૯૮(૨),૮૧ મ જબનો ગ નો  તા ૧૪/૦૬/૨૦૨૦ ના કલાક ૦૮/૦૫ વાગે 
દાખલ થયલે છે.  

પોતાના આથીક ફાયદા પોતાની  કબ્જા 
ભોગવટાવાળી ઓટોરીક્ષા નાં GJ-06-AU-
1392 હકિં રૂ ૭૫,૦૦૦/-ની જેમા સફેદ 
કલરના ગોવા લખલે ૦૬ બોકસ જેમા 
ભારતીય બનાવટના વવદેશી દારૂ ભરેલ જે 
૧૮૦ મી.લી. ક્વાટર નાંગ ૩૦૦ હકિં.રૂ 
૩૦,૦૦૦/-નો ગણી શકાય ત ે તમેજ 
નોકીયા કાંપનીનો સફેદ કલરનો કીપઇેડ 
ફોન -૧ હકિં રૂ ૫૦૦/-નો ગણી શકાય તે 
મ દ્દામાલ મળી ક લ્લ ે રૂ ૧,૦૫,૫૦૦/-નો 
મ દ્દામાલ 
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પી.સી.બી. શાખા, તથા 
સ્ટાફ 

 પી.સી.બી. શાખાના સ્ટાફના દ્વાર તા.૨૮/૦૬/૨૦૨૦ ના ક.૦૦/૧૫ વાગે મોજે: અમદાવાદ થી સ રત જતા રોડ ઉપર રામદેવ હોટલ 
બહાર બહાર રસ્તા ઉપર આરોપી (૧) ગોવવિંદવસગ રામસીગ  રાજપ ત રહ.ે બીચ્છુદડા ગામ તા.બદનોર જી. ભીલવારા, રાજસ્થાન (૨) 
ભવરવસિંગ ગોપાલવસિંગ રાજપ ત રહ.ે બીચ્છુદડા ગામ તા.બદનોર જી. ભીલવારા, રાજસ્થાન   ) ૩)  ભગવાનવસિંગ ડ ાંગરવસિંગ ચૌહાણ 
રહ.ે પ્રથમ કોર્મ્લકે્ષ વ ડાના મકાન બ્લોક નાંબર ૫ મકાન નાંબર -૧૭ હરીનગર વાસણા રોડ વડોદરા કામના  આરોપીએ ટાટા ટ્રકનો 
આર.ટી.ઓ. રજીનાં RJ-09-GB-2502  માાં ્લાસ્ટીકની થેલીઓમાાં તમેજ પ ઠાના  બોક્ષમાાં (પટેી) ભારતીય બનાવટ નો વવદેશી દારૂ 
વાઇટ લકે  વોડકા ઓરેન્જ ફ્લવેર  કાચના ક્વાટર કાંપની શીલબાંધ ૧૮૦ નાંગ- ૫૭૬ હકમત રૂપીયા ૫૭,૬૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન 
નાંગ-૦૨ હકમત રૂપીયા ૧૮,૦૦૦/- તથા તથા ટાટા  ટ્રકનો આર.ટી.ઓ. રજી નાં RJ-09-GB-2502 જેની  હકમત રૂપીયા 
૭,૦૦,૦૦૦/-આમ ક લ્લ ે રૂપીયા ૭,૭૫,૬૦૦/- નો રાખી મળી આવી પકડાઇ જઇ ગ નો કયાડ વવ. બાબતે હરણી પો.સ્ટે. 
ગ.ુર.ન.ં૩૮૫/૨૦૨૦ પ્રોહી એક્ટ કલમ  ૬૫(ઇ), ૯૮(૨),૮૧  મ જબ તા.૨૮/૦૬/૨૦૨૦ ના ક.૦૩/૩૦ વાગે રજી.કરાવલે છે 

ટાટા ટ્રકનો આર.ટી.ઓ. રજીનાં RJ-09-
GB-2502  માાં ્લાસ્ટીકની થેલીઓમાાં 
તમેજ પ ઠાના  બોક્ષમાાં (પટેી) ભારતીય 
બનાવટ નો વવદેશી દારૂ વાઇટ લકે  
વોડકા ઓરેન્જ ફ્લવેર  કાચના ક્વાટર 
કાંપની શીલબાંધ ૧૮૦ નાંગ- ૫૭૬ હકમત 
રૂપીયા ૫૭,૬૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન 
નાંગ-૦૨ હકમત રૂપીયા ૧૮,૦૦૦/- તથા 
તથા ટાટા  ટ્રકનો આર.ટી.ઓ. રજી નાં RJ-
09-GB-2502 જેની  હકમત રૂપીયા 
૭,૦૦,૦૦૦/-આમ ક લ્લે રૂપીયા 
૭,૭૫,૬૦૦/ નો મ દ્દામાલ 
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કારેલીબાગ પો. સ્ટે. તથા 

સ્ટાફ 
કારેલીબાગ પો.સ્ટે દ્વારા તા.૦૬/૦૬/૨૦૨૦ ના કલાક.૧૮/૪૫ વાગ્ય ે કારેલીબાગ આનાંદનગર મકાન નાં-૩૯૮ ખાતે બનેલ છે આ 
કામના ફરીયાદી અ.હ.ેકો.રમશેભાઇ શાંકરભાઇ બ.ન.૨૫૯૨ નોકરી કારેલીબાગ પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરે નાઓએ ફરીયાદ આપી 
કે આ કામના આરોપી  યોગેશભાઇ જયાંતીલાલ સોલાંકી રહ,ે મકાન નાં-૩૯૮ આનાંદનગર કારેલીબાગ વડોદરા શહરે નાએ પોતાના 

પત્તા-પાના વડે પસૈાથી હારજીત નો 
જ ગાર રમી રમાડી પત્તાપાના નાંગ-૫૨ 
હક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા અંગઝડતી તથા 
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આથીક ફાયદા સારૂ પોતાના કબ્જા ભોગવટા વાળા મકાનમાાં અન્ય ચાર ઇસમો (૨) જયેશભાઇ નટવરલાલ જાગાણી બી ટાવર મકાન 
નાં-૨૦૬ હકષ્ણાવલેી એપામને્ટ અવમતનગર પાસ ે કારેલીબાગ વડૉદરા શહરે (૩) હહતષેભાઇ જીતને્દ્રભાઇ રાણા  રહ,ે એ-૦૧/૪૧ 
મહાલક્ષ્મી પાકડ સોસાયટી પોલીસ કોલોની સામ ે વારસીયા રીંગ રોડ વારસીયા વડોદરા શહરે  (૪) મૌલીક નટવરલાલ જીન્ગર 
રહ,ે૪૧૯ આનાંદનગર  કારેલીબાગ વડોદરા શહરે (૫) પ્રમોદ અશ્વીનભાઇ રાણા રહ,ે૪૩૨ આનાંદનગર કારેલીબાગ વડૉદરા શહરે સાથે  
મળી પત્તા-પાના વડે પસૈાથી હારજીત નો જ ગાર રમી રમાડી પત્તાપાના નાંગ-૫૨ હક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા અંગઝડતી તથા જમીનદાવ 
પરથી મળી આવલે ક લ્લ ેરૂ.૧૭,૫૦૦/- ના મ દ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઈ ગ નો કયાડ વવ.બાબત ેકારેલીબાગ પો.સ્ટે પાટટ  બી 
ગ.ુર.ન.૧૧૧૯૬૦૨૭૨૦૦૨૯૫/૨૦૨૦ જ ગારધારા કલમ ૪,૫ મ જબનો ગ નો તા.૦૬/૦૬/૨૦૨૦ ના કલાક.૨૦/૧૦ વાગે દાખલ 
કરેલ છે  

જમીનદાવ પરથી મળી આવેલ ક લ્લ ે
રૂ.૧૭,૫૦૦/- ના મ દ્દામાલ સાથે 
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હરણી પો. સ્ટે. તથા સ્ટાફ   હરણી પૉલીસ સ્ટેસન  સ્ટાફના માણસોની ટીમ ેતા.૧૧/૦૬/૨૦૨૦ ના ક.૧૬/૧૫ વાગે ઉપવન હેરીટેજ ફલટે મ.ન-૩૦૨ માાં  આ 
કામના આરોપી બહનેો  (૧) હીનાબને વા/ઓ પ્રકાશભાઇ કીશોરાણી રહ-ે ઉપવન હરેીટેજ ફલટે મકાન ન-૩૦૨ ખોડીયાર નગર ચાર 
રસ્તા પાસે ન્ય  વી.આઇ.પી.રોડ વડોદરા(૨) મોનીકાબને  W/O ઢોલ ભાઇ દયાલદાસ રામચાંદાણી રહ-ે બ્લોક નાં-એ/૨/૭ સાંતકવર 
કોલોની વારસીયા વડોદરા શહરે (૩) રાણીબને  W/O અરૂણક માર વધૈ્ય રહ-ે સી/૪૦૨ ક બરે ભવન વનલાાંબર બાંગ્લોઝ પાસે 
વઘોડીયા ડભોઇ રીંગ રોડ વડોદરા શહરે (૪) નાનકીબેન W/O હીરાલાલ લાલવાણી રહ-ેવાસવાણી ઝુપડપટ્ટી ઝુલલેાલ માંદીરની 
સામ ે ટી-૧૩ વારસીયા વડોદરા શહરે (૫) માયાબને W/O કીશોરક માર રાધાકીસનભાઇ ખમેચાંદાણી રહ-ેબ્લોક ટી-૨૭ મ.નાં-૩૯૧ 
સાંતકવર કોલોની વારસીયા વડોદરા શહરે(૬) સીમાબને W/O રામચાંદ ખ બચાંદાણી રહ-ેમ.નાં-૧૭૫ વાસવાણી કોલોની વારસીયા 
વડોદરા શહરે (૭) લક્ષ્મીબને W/O વીજયભાઇ રામવાણી રહ-ેટી-૧૩ મ.નાં-૧૮૩ એસ.કે.કોલોની હરીશીવા હાઇસ્ક લ પાસ ેવારસીયા 
વડોદરા શહરે(૮) લત્તાબેન W/O ભીમનદાસ રામલખાણી રહ-ેગ રૂ દ્વારા પાસસે્વાદ કવાટસડ વારસીયા વડોદરા શહરે આ કામના 
તોહદારણ બહનેો પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ તીન પત્તીનો પત્તાપાના પૈસા વડે હારજીતની જ ગાર રમી રમાડી આઠેય બહનેોની અંગ 
ઝડતી માાંથી રોકડા રૂવપયા ૯૫૪૦/- તથા જમીન દાવ ઉપરથી રોકડા રૂવપયા ૮૫૦/- મળી કૂલ રૂવપયા ૧૦૩૯૦/- તથા પત્તા પાના 
નાંગ-૫૨ હક.રૂવપયા ૦૦/૦૦ ગણી જ ગારના સાધનો સાથ ેમળી આવી પકડાઇ જઇ ગ નો કયાડ વવગેરે બાબત ેહરણી પો.સ્ટે ગ.ુર.ન.ં 
૩૭૨/૨૦૨૦ જુગાર ધારા કલમ ૪,૫ મ જબનો ગ નો તા.૧૧/૦૬/૨૦૨૦ ના ક.૧૯/૦૦ વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરવામાાં આવેલ છે.  

પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ તીન પત્તીનો 
પત્તાપાના પસૈા વડે હારજીતની જ ગાર 
રમી રમાડી આઠેય બહનેોની અંગ ઝડતી 
માાંથી રોકડા રૂવપયા ૯૫૪૦/- તથા જમીન 
દાવ ઉપરથી રોકડા રૂવપયા ૮૫૦/- તથા 
પત્તા પાના નાંગ-૫૨ હક.રૂવપયા ૦૦/૦૦ 
મળી કૂલ રૂવપયા ૧૦૩૯૦/- ના 
મ દ્દામાલ સાથે 
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કારેલીબાગ પૉલીસ 
સ્ટેશન , તથા સ્ટાફ 

કારેલીબાગ પૉલીસ સ્ટેસન  સ્ટાફના માણસો દ્વારા તા,૧૧/૦૬/૨૦૨૦ ના કલાક-૨૩/૦૫ વાગ્ય ે  મચ્છછીપીઠ નવાબ વાડા  કડ ની 
પાગા બજેમને્ટ મા ઇમરાન મહેમ દખાન પઠાણ નાનો પોતાના ધર માાં આ કામના આરોપી (૧) ઇમરાન મહમે દખાન પઠાણ 
ઉ.વ.૩૮ રહ,ે મચ્છછીપીઠ નવાબવાડા  કડ ની પાગા બજેમને્ટ માાં વડોદરા શહરે(૨) શાહરૂખ ઉફે શાન  રહીમમીયા શેખ ઉ.વ.૨૩ 
રહ,ે યાક તપ રા મીનારા મસ્જીદ રેશમબાબાનો ખાચો ફતપે  રા  વડૉદરા શહરે (૩) મોહશીનખાન ઉફે લાલ  ગ લામહ સને પઠાણ ઉ.વ.૨૨ 
રહ,ે સલાટવાડા ગવમને્ટ કોલોની એ-૨ કારેલીબાગ વડોદરા શહરે  (૪)ઝહીર મકબ લ શખે રહ,ે રાવપ રા નવાબવાડા ફહીમા ફ્લટે 
મકાન નાં-૩૦૯ કારેલીબાગ વડોદરા  શહરેનો (૫) તાહીર તાજમહમાંદ શખે ઉ.વ.૩૦ રહ,ે હાથીખાના ગેંડા ફળીયા સત્યમ એપામને્ટ 
સીટી વડોદરા (૬) આસીફખાન ઉફે આશ  કરીમખાન પઠાણ ઉ.વ.૨૮ રહ,ે રાવપ રા નવાબવાડા શબનમ ચરે્મબસડ કારેલીબાગ વડૉદરા 
શહરે (૭) હ સેન હનીફ મહોમાંદ શેખ ઉ.વ.૨૭ રહ-ે રાવપ રા મચ્છછીપીઠ ઝાફર કોર્મપલેક્ષ સરવન ટેકરા કારેલીબાગ વડોદરા શહરે (૮) 

પોતાના આથીક ફાયદા સારૂ પોતાના 
કબ્જા ભોગવટા વાળા મકાનમાાં અન્ય ૦૯ 
ઇસમો સાથ ેમળી પત્તા-પાના વડે પસૈાથી 
હારજીત નો જ ગાર રમી રમાડી પત્તાપાના 
નાંગ-૫૨ હક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા અંગઝડતી 
તથા જમીનદાવ પરથી મળી આવલે ક લ્લ ે
રૂપીયા -૧૨૭૮૦/- તથા મોબાઇલ ફોન 
નાં-૦૬ હક.રૂ.૪૭,૫૦૦/- મળી ક લ્લ ે
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આસીફ મહોમાંદ ઉફે ઇચી રફીક મોહમાંદ શખે ઉ.વ.૨૬ રહ,ે રાવપ રા સરવન ટેકરા જી-૦૧ ઝાફર કોર્મપલકે્ષ કારેલીબાગ વડોદરા શહરે 
(૯) શાકીબખાન શઇદખાન ખાન ઉ.વ.૨૮ રહ,ે શારદામાંદીર સ્ક લ સામ ે સવડન ટેકરાની બાજ માાં કારેલીબાગ વડૉદરા શહરે (૧૦) 
અહજેાદ હનીફ મહોમદ શેખ ઉ.વ.૩૦ રહ,ે રાવપ રા મચ્છછીપીઠ પાછળ સરવન ટેકરા કારેલીબાગ વડોદરા શહરે આ કામના આ કામના 
આરોપી  ઇસમ નામ ેઇમરાન મહેમ દખાન પઠાણ રહ,ે મચ્છછીપીઠ નવાબવાડા  કડ ની પાગા બેજમને્ટ માાં વડોદરા શહરે નાએ પોતાના 
આથીક ફાયદા સારૂ પોતાના કબ્જા ભોગવટા વાળા મકાનમાાં અન્ય ૦૯ ઇસમો સાથ ેમળી પત્તા-પાના વડે પસૈાથી હારજીત નો જ ગાર 
રમી રમાડી પત્તાપાના નાંગ-૫૨ હક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા અંગઝડતી તથા જમીનદાવ પરથી મળી આવલે ક લ્લ ેરૂપીયા -૧૨૭૮૦/- તથા 
મોબાઇલ ફોન નાં-૦૬ હક.રૂ.૪૭,૫૦૦/- મળી ક લ્લ ે૬૦,૨૮૦/-મ દ્દામાલ સાથ ેમળી આવી પકડાઇજઈ  ગ નો કયાડ વવ.બાબત ેકા.બાગ. 
પો.સ્ટે. પાટટ -બી.  ૧૧૧૯૬૦૨૭૨૦૦૩૦૩/૨૦૨૦ જ ગારધારા કલમ ૪,૫ મ જબ નો ગ નો તા,૧૨/૦૬/૨૦૨૦ ના કલાક-૦૦/૪૫વાગ્યે 
ગ નો રજીસ્ટર કરવામાાં આવલે છે.  

૬૦,૨૮૦/-મ દ્દામાલ સાથે 
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વારસીયા પો.સ્ટે. તથા 
સ્ટાફ  

વારસીયા પો.સ્ટેશન સ્ટાફના માણસો દ્વારા તારીખ.૨૫/૦૬/૨૦૨૦ ના કલાક ૦૦/૦૫ ધ ળધોયાવાડ નાકા પાસ ેઆરોપી (૧)સસ દીન 
ન રૂદ્દીન સયૈદ રહ.ે ફતપે રા, ધ ળધોયાવાડ, નઇમ કોર્મપલકે્ષની બાજ માાં,વડોદરા શહરે(૨)અજીતભાઇ અમીતભાઇ શખે રહ.ેફતપે  રા, 
ધ ળધોયાવાડ નાકાની બાજ માાં,વડોદરા શહરે(૩)રફીક એહમદ શખે રહ.ેફતપે  રા, ધ ળધોયાવાડ નાકાની બાજ માાં,વડોદરા(૪) 
અમજદખાન સતરખાન પઠાણ રહ.ેરાવતશરેીના નાકે,ફતપે રા ચાર રસ્તા,વડોદરા (૫)ઇમરાન ગ લામભાઇ દ ધવાલા રહ.ેઉંડા 
ફળીયામા,સ પ્રીમ ઓટો પાટડની ગલીમાાં,વડોદરા (૬)સફી સીરાજઉદ્દીન વમસ્ત્રી રહ.ેફતપે  રા,ધ ળધોયાવાડ નાકા પાસ,ેપાડાખાનામાાં, 
ફતપે રા ચાર રસ્તા,વડોદરા (૭)મોહમદ ઇમરાન હનીફ રહ.ેફતપે  રા, હાથીખાના, પટેલ ફળીયા,વડોદરા (૮)કાસીમ ગ લામઅલી 
દ ધવાલા રહ.ેફતપે  રા ચાર રસ્તા,બીપીન સ્ટ ડીયોની બાજ માાં,વડોદરાનાઓએ પોતાના અંગત ફાયદા સાર  આજરોજ તા.૮/૬/૨૦૨૦ 
ના કલાક ૦૦/૦૫ વાગે સ રબક્ષત ન રૂદ્દીન સયૈદ પોતાના વપતાના ભોગવટાના મકાનમાાં હાજર રહી પોતે તમેજ બીજા સાત ઇસમોન ે
પત્તાપાના પસૈા વડે હારજીતનો જ ગાર રમવા રમાડવા ભગેા કરી પત્તા પાના નાંગ-૫૨ હક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા જમીનદાવ ઉપરના નાણા 
રૂ.૨૧૧૦/- તથા અંગઝડતી રોકડા રૂ.૮૪૫૦/- ગણી ક લ્લ ેરૂ.૧૦૫૬૦/-ના માલમત્તા સાથ ેજ ગાર રમતા મળી આવી પકડાઇ જઇ 
ગ નો કયાડ વવગેરે બાબત ેવારસીયા પો.સ્ટે.FIR NO.11196038200564/20 પાટડ-બી જ ગારધારા કલમ ૪,૫ મ જબ તા.૨૫/૦૬/૨૦૨૦ 
ના કલાક ૧/૪૫ વાગે રજી.કરી કરવામા આવલે છે. 

પત્તાપાના પૈસા વડે હારજીતનો જ ગાર 
રમવા રમાડવા ભગેા કરી પત્તા પાના 
નાંગ-૫૨ હક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા જમીનદાવ 
ઉપરના નાણા રૂ.૨૧૧૦/-તથા અંગઝડતી 
રોકડા રૂ.૮૪૫૦/- ગણી ક લ્લ ે
રૂ.૧૦૫૬૦/-ના માલમત્તા સાથે 
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કારેલીબાગ પો.સ્ટે.  તથા 
સ્ટાફ 

કારેલીબાગ પોલીસ સ્ટેશન, સ્ટાફ દ્વારા  તા.૨૮/૦૬/૨૦૨૦ કલાક ૧૯/૧૫ વાગે.  કાસર્મહાલા બાળ હરમાાંન્ડ હોમ મા નવા બનતા 
મકાન ની નીચ ેખ ણા મા  આરોપીઓ  રોશનઅલી રહમેતઅલી સયૈદ રહ,ેકારેલીબાગ કાસમહાલા કબ્રસ્થાન ની સામ ેવડોદરા શહરે 
(૨) સાજીદ ઉફે સાજો કાલ ભાઇ મલકે ઉ.વ.૩૧ રહ,ેહાથીખાના મહાવત ફળીય  ૩૬ કવાટસડ ની પાછળ વડોદરા શહરે (૩) 
જગદીશભાઇ અશોકભાઇ ચૌધરી ઉ.વ.૩૧ રહ,ેહ જરાત ટેકરા બાવચાવાડ મહાકાળી માંદીર પાસ ેવડોદરા શહરે (૪)સલીમ અકબરભાઇ 
શખે ઉ.વ.૪૫ રહ,ે સયાજીપાકડ એકતાનગર આજવારોડ વડોદરા શહરે(૫)અબ્દ લ કરીમ ગ લામમહમદ મલકે ઉ.વ.૫૦ રહ,ેનાગરવાડા 
લાલજીક ાંઇ નવગજા પીરની દરગાહ પાસ ેવડૉદરા શહરે (૬)વનયાઝ મહમાંદ શદર દીન અન્સારી ઉ.વ.૨૯ રહ,ેઇન્દીરાનગર હાથીખાના 
ગેટ નાં-૦૧ ની સામે વડોદરા શહરે (૭)અઝરૂદીન હ સ્ન દીન શખે ઉ.વ.૨૮ રહ,ેબાવામનપ રા ન રાની મસ્જીદ પાસે પાણીગેટ વડોદરા 
શહરે (૮)ઉસ્માન ય ન સભાઇ શ ન્ની ઉ.વ.૨૧ રહ,ે કાસમહાલા બાળ હરમાન્ડ હોમ ની બાજ માાં કારેલીબાગ વડોદરા શહરે (૯)સાજીદ 

પોતાના આથીક ફાયદા સારૂ  અન્ય ૧૩ 
ઇસમો સાથ ેમળી પત્તા-પાના વડે પસૈાથી 
હારજીત નો જ ગાર રમી રમાડી પત્તાપાના  
નાંગ-૫૨ હક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા અંગઝડતી 
તથા જમીનદાવ પરથી મળી આવલે ક લ્લ ે
રૂપીયા - ૩૫,૨૫૦ /- તથા  મોબાઇલ 
ફોન નાંગ-૧૩  કીમાંત રૂ-૩૯,૫૦૦/- તથા 
પત્તા પાનાનાંગ-૫૨ હક.રૂ.-૦૦/૦૦ જે 
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સીરાજમીયા શખે ઉ.વ.૪૦ રહ,ેહાથીખાના મહાવત ફળીયા સરકારી સ્ક લ પાસ ેવડૉદરા શહરે (૧૦)આરીફ અબ્દ લ કરીમ શખે ઉ.વ.૩૫ 
રહ,ેઅજબડીમીલ મીના ટે્રડસડ ની પાછળ યાક ત પ રા વડૉદરા શહરે (૧૧)અમજદ જેન ભાઇ શખે રહ-ેકાસમહાલા ચાર રસ્તા વડૉદરા 
શહરે (૧૨)આસીફ રહમેાન મીયા અરબ ઉ.વ.૩૬ રહ,ેયાક તપ રા રેશમવાલા ખાચો જયપ ર ગોલ્ડન ટ્રાન્સપોટડ ની બાજ માાં વારવસયા 
તળાવ વડોદરા શહરે  (૧૩)અમઝદ અહમેદભાઇ શખે ઉ.વ.૪૪ રહ,ેફતગેાંજ કમાટીપ રા શીવ શક્તી બાંગ્લોઝની બાજ માાં બારી ઇમામ 
ચાલ ની સામ ેફતગેાંજ વડોદરા શહરે (૧૪)કાદરમીયા બચ મીયા સ ન્ની ઉ.વ.૫૨ રહ ેકાસમહાલા કબ્રસ્તાન કારેલીબાગ વડોદરા શહેર 
આ કામના આરોપી  ઇસમ નામ ેરોશનઅલી રહમેતઅલી સયૈદ રહ,ેકારેલીબાગ કાસમહાલા કબ્રસ્થાન ની સામે વડોદરા શહરે નાએ 
પોતાના આથીક ફાયદા સારૂ  અન્ય ૧૩ ઇસમો સાથ ેમળી પત્તા-પાના વડે પસૈાથી હારજીત નો જ ગાર રમી રમાડી પત્તાપાના  નાંગ-
૫૨ હક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા અંગઝડતી તથા જમીનદાવ પરથી મળી આવલે ક લ્લ ેરૂપીયા - ૩૫,૨૫૦ /- તથા  મોબાઇલ ફોન નાંગ-૧૩  
કીમાંત રૂ-૩૯,૫૦૦/- તથા પત્તા પાનાનાંગ-૫૨ હક.રૂ.-૦૦/૦૦ જે તમામ મળી ક લ્લ ેહક.રૂા- ૭૪,૭૫૦/- ની સાથ ેમળી આવી પકડાઇ 
જઈ  ગ નો કયાડ વવ. કા.બાગ પો.સ્ટે પાટટ  બી-૧૧૧૯૬૦૨૭૨૦૦૩૨૫/૨૦૨૦ જુગારધારા કલમ-૧૨ મ જબ રજી.કરવામા આવલે છે  

તમામ મળી ક લ્લ ે હક.રૂા- ૭૪,૭૫૦/- ની 
સાથે 
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પી.સી.બી. શાખા, તથા 
સ્ટાફ  

પી.સી.બી.શાખાના સ્ટાફ નાઓન ેતા.૧૪/૬/૨૦૨૦ ના રોજ બાતમી મળેલકે.   મોજે-વનઝામપ રા રાણા બીલ્ડીંગ વસિંચ રીયન બાઇકની 
સામ ેબીજા માળે સલીમ રાણા નામનો ઇસમ વડોદરા શહરે  ખાત ેબાતમી આઘારે રેઇડ કરતાાં આકામનાઆરોપીઓ  ૧) હીતષે ઉફે 
સલીમ માધવવસિંહ રાણારહ,ેબીજો માળ  રાણા બીલ્ડીંગ વડોદરા શહરે (૨) મહમદ સઇદ અબ્દ લહઇદ ખાન રહ,ેજી/૭૧ તાઇફનગર 
તાાંદલજા વડોદરા શહરે (૩) ભરત કન ભાઇ પરમાર રહ,ેમચ્છજીદ મહોલ્લો ક ાંભારવાડા નીઝામ પ રા લેબરેોટરીની બાજ મા વડોદરા (૪) 
જાનઆેલમ ઉફે ચાાંદ તબરેઝાઅલમ ગૌર રહ,ેએ/૨૨ અમનબાંગ્લોઝ તાદલજા  વડોદરા શહરે  (૫) રણજીત ગ લાબવસહ પરમાર 
રહ.ેમચ્છજીદ મહોલ્લો ક ાંભારવાડા લબેરેોટરીની બાજ મા વનઝામપ રા વડોદરા શહરે (૬) અભીષકે અકબરભાઇ રાણા રહ,ેપ્રથમ માળ 
રાણા બીલ્ડીંગ વનઝામપ રા વડોદરા શહરે (૭) હદનશે ગોરધનભાઇ પરમાર રહ,ેપટેલ ફળીય  વનઝામપ રા ગામ વડોદરા શહરે (૮) 
ય ન શ ઇસ્માઇલભાઇ માંસ રી રહ,ેખ્રીસ્તી મહોલ્લો વનઝામપ રા ગામ વડોદરા શહરે (૯) રાજેશ કન ભાઇ પરમાર રહ,ે૨૨૨ ક ાંભારવાડા 
લબેોરેટરી પાછળ વનઝામપ રા વડોદરા (૧૦) સાંદીપવસિંહ ઉફે  શીક્કો રાયવસિંહ મહીડા રહ.ેમોટ  ફળીય  પરબડી પાસે મ .પો ધનયાવી 
તા.જી વડોદરા શહરે   નાઓ  એ  તે એવી રીતે કે ઉપરોક્ત તા.ટા અન ેજગ્યાએ આ કામના તોહમત્દાર રાણા બીલ્ડીંગ બીજા માળ 
ખાત ે ફ્લટેમા પતા પાના પૈસા વડે હારજીતના સાધાનો જેમા અંગ ઝડતીમાાંથી મળેલ રોકડા ક લ રૂપીયા ૧૭,૦૮૦/- તથા 
જમીનદાવના ૧૪૧૫૦/- તેમજ મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૯ હક.રૂ.૪૬૫૦૦/- તથા પતા પાના નાંગ ૫૨ હક રૂ ૦૦/૦૦ તમેજ  લાઇટબીલ 
હક રૂ ૦૦/૦૦ ગણી ક લ્લ ે રૂ.૭૭૭૩૦/- સાથ ે મળી પકડાઇ જઇ  ગ નો કયાડ વવગેરે બાબત ે ફતેગજં  પો.સ્ટે. પાટટ -બી ગ.ુર.ન.ં 
૧૧૧૯૬૦૧૨૨૦૦૫૫૮./૨૦૨૦   જ ગાર ધારા કલમ ૪,૫ મ  ગ નો તા. ૧૪/૬/ ૨૦૨૦ ના  ૧૭/૧૫  વાગે રજી. કરાવલે છે.   

પસૈા વડે હારજીતના સાધાનો જેમા અંગ 
ઝડતીમાાંથી મળેલ રોકડા ક લ રૂપીયા 
૧૭,૦૮૦/- તથા જમીનદાવના 
૧૪૧૫૦/- તમેજ મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૯ 
હક.રૂ.૪૬૫૦૦/- તથા પતા પાના નાંગ ૫૨ 
હક રૂ ૦૦/૦૦ તમેજ  લાઇટબીલ હક રૂ 
૦૦/૦૦ ગણી ક લ્લ ે રૂ.૭૭૭૩૦/- સાથે 
મળી   
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 ડી.સી.બી.પો.સ્ટે   
  તથા સ્ટાફ  

ડી.સી.બી. પો.સ્ટેશન નાઓએ તા. ૧૮/૬/૨૦૨૦  ના રોજ  સયાજીગાંજ સયૂાડ પલેસે હોટલની સામ ેઆવલે પારસી અગીયારીના 
ખ લ્લા મદેાનમાાં સ યાડ પલેસે હોટલની સામનેા ગેટ પાસ ેબાતમી આઘારે રેઇડ કરતાાં   આકામનાઆરોપી (૧) જીવરાજ ઉફે જીવો 
રાધશે્યામ રાજપ ત રહ.ે સાંતોષનગર અટલાદરા રોડ વડોદરા  (૨) પરેશ ઉફે ચકો શનાભાઈ ચૌહાણ રહ.ેગીતાાંજલી એપાટડમને્ટ, 
કારેલીબાગ, વડોદરા નાઓ ગ નો ત ેએવી રીત ે કે ઉપરોકત તા. ટા અન ેજગ્યાએ આરોપી નામ ે  જીવરાજ ઉફે જીવો રાધશે્યામ 
રાજપ ત રહ.ે સાંતોષનગર અટલાદરા રોડ વડોદરાનાએ આરોપી પરેશ ઉફે ચકો શનાભાઈ ચૌહાણ રહ.ેગીતાાંજલી એપાટડમને્ટ, 

વવદેશી દારૂનો જથ્થો ૭૫૦ એમ.એલ.ની 
બોટલો ક લ નાંગ-૧૯૪૦ તથા ૩૭૫ 
એમ.એલ. ની ક લ બોટલો નાંગ-૧૦ તથા 
૧૮૦ એમ.એલ.ની બોટલો ક લ નાંગ-૧૪ 
મળી ક લ હકિં.રૂ. ૮,૪૮,૬૪૦/- નો પ્રોહી 



                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                             

Vadodara City SAFLY GATHA 2018 – mahiti  2-2-19.. 12 

 

કારેલીબાગ, વડોદરા પાસથેી ભારતીય બનાવટના વવદેશી દારૂનો જથ્થો ૭૫૦ એમ.એલ.ની બોટલો ક લ નાંગ-૧૯૪૦ તથા ૩૭૫ 
એમ.એલ.ની ક લ બોટલો નાંગ-૧૦ તથા ૧૮૦ એમ.એલ.ની બોટલો ક લ નાંગ-૧૪ મળી ક લ હકિં.રૂ. ૮,૪૮,૬૪૦/- નો પ્રોહી મ દ્દામાલ 
માંગાવી અલગ અલગ ઉપરોકત ચાર વાહનોમાાં પારસી અગીયારી મદેાનમાાં ુપાવી રાખી આજરોજ રેઈડ દરર્મયાન સદર પ્રોહી. 
મ દ્દામાલ તથા  વાહનો નાંગ-૪ હકિં.રૂ.૩,૮૦,૦૦૦/- તથા અન્ય મ દ્દામાલ તાડપત્રી નાંગ-૧, તથા ફાઈલ નાંગ-૧, તાળુ નાંગ-૧ તથા 
ચટાઈ નાંગ-૧ ક લ હકિં.રૂ.૦૦/૦૦ મળી ક લ હકિં.રૂ.૧૨,૨૮, ૬૪૦/-નો મ દ્દામાલ રેઈડ દરર્મયાન મળી આવલે તમેજ આરોપીઓ સ્થળ 
ઉપર હાજર નહી મળી આવી  ગ નો કયાડ વવગેરે બાબતેનોસયાજીગાંજ પો.સ્ટે.ગ  ર ન ં ૧૧૧૯૬૦૩૦૨૦૦૬૦૫/૨૦ પ્રોહી એકટ ક. 
૬૫(ઈ),૮૧,૮૩,૯૮ , (૨)૧૦૮ મ જબનો  ગ નો તા.૧૮/૬/૨૦૨૦ ના રોજ કલાક ૧૭/૦૫  વાગે રજી  કરાવલે લ છે.   
 

મ દ્દામાલ માંગાવી અલગ અલગ ઉપરોકત 
ચાર વાહનોમાાં પારસી અગીયારી 
મદેાનમાાં ુપાવી રાખી પ્રોહી. મ દ્દામાલ 
તથા  વાહનો નાંગ-૪ હકિં.રૂ.૩,૮૦,૦૦૦/- 
તથા અન્ય મ દ્દામાલ તાડપત્રી નાંગ-૧, 
તથા ફાઈલ નાંગ-૧, તાળુ નાંગ-૧ તથા 
ચટાઈ નાંગ-૧ ક લ હકિં.રૂ.૦૦/૦૦ મળી  
ક લ હકિં.રૂ.૧૨,૨૮, ૬૪૦/-નો મ દ્દામાલ  
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ફતગેાંજ પો.સ્ટે. તથા સ્ટાફ  ફતગેાંજ પો.સ્ ટે.ના સ્ ટાફ દ્વારા  તા.૨૧/૦૬/૨૦૨૦  ના કલાક- ૧૯/૨૦    વાગે  યોગીનગર સોસા નાકા ફતગેાંજ ખાત ેવડોદરા શહરે 
ખાત ે રેઇડ કરતાાં આ કામના આરોપીઓ  (૧) મતીન અહમેદ સલીમમીયા શખે ઉ.વ-૩૩ રહ ે ભાાંડવાડા ફાતીમા જોરા કોર્મ્લકે્ષ 
ફતપે રા વડોદરા શહરે (૨) સ ની પઠાણ રહ ેહાથીખાના કારેલીબાગ વડોદરા શહરે મો નાં ૯૫૭૪૦૧૧૫૦૦નાઓએ રીક્ષા નાં GJ-06-
AW-4399મા ડ્રાઈવર સીટન ેનીચ ેએક મોટા કાપડના થલેામાાં રોયલ બાર પ્રસે્ટીજ રેઈન વ્હીસ્કી ૭૫૦ એમ.એલ બોટલો ક લ નાંગ-
૫૬ બોટલની હક.રૂ ૨૮,૦૦૦/- ની વગર પાસ પરમીટે ગેરકાયદેસર રીત ે(૨)સમીર સ ની પઠાણ રહ ેહાથીખાના કારેલીબાગ વડોદરા 
શહરે મો નાં ૯૫૭૪૦૧૧૫૦૦ વાળાના આથીક ફાયદાસાર  વચેાણ માટે બોડેલી કેનાલ ખાતથેી રીક્ષામાાં મ કી લઈન ેઆવતા આરોપી 
નાં(૧) મળી આવતા તનેી અંગ ઝડતી કરતા એક સેમાંસગ કાંપની જે-૭ મોડલનો સીલ્વર કલરનો મોબાઇલ જેની કી.રૂ ૫૦૦૦/- તથા 
રીક્ષા નાં GJ-06-AW-4399જેની કી.રૂ ૫૦,૦૦૦/-ગણી ક લ્લ ે હક.રૂ ૮૩,૦૦૦/- ના મ દ્દામાલ સાથ ેમળી આવી ગ નો કયાડ વવ.બાબતે 
ફતેગજં  પો.સ્ટે. પાટટ -સી ગ.ુર.ન.ં૧૧૧૯૬૦૧૨૨૦૦૫૭૨./૨૦૨૦ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫-ઇ,૧૧૬(બી),૮૧,૯૮(૨) મ જબનો ગ નો 
તા.૨૧/૦૬/૨૦૨૦  ના કલાક ૨૧/૪૫ વાગે  રજી. કરવામાાં આવેલ છે.  

એક મોટા કાપડના થલેામાાં રોયલ બાર 
પ્રસે્ટીજ રેઈન વ્હીસ્કી ૭૫૦ એમ.એલ 
બોટલો ક લ નાંગ-૫૬ બોટલની હક.રૂ 
૨૮,૦૦૦/- એક સમેાંસગ કાંપની જે-૭ 
મોડલનો સીલ્વર કલરનો મોબાઇલ જેની 
કી.રૂ ૫૦૦૦/- તથા રીક્ષા નાં GJ-06-AW-
4399જેની કી.રૂ ૫૦,૦૦૦/-ગણી ક લ્લ ે
હક.રૂ ૮૩,૦૦૦/- ના મ દ્દામાલ સાથ ે
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જવાહરનગર પો.સ્ટે.તથા  
સ્ટાફ  

જવાહરનગર પો.સ્ટે.ના સ્ટાફના નાઓની  બાતમી આાઘરે તા. ૧૯/૬/૨૦૨૦ ના રોજ  અંકોડીયા જવાના ત્રણ રસ્તા પાસેથી આ 
કામના આરોપી (૧) સ નીલભાઇ નીલષેભાઇ વસાવા ઉ.વ ૨૧ રહે અંકોડીયા ગામ ઇંદીરાનગર- ૦૧ તા.જી વડોદરા તથા નાં (ર) 
ચીરાગભાઇ મનહરભાઇ નાયક ઉ.વ ૨૦ રહ ેઅંકોડીયા ગામ ઇંદીરાનગર- ૦૧ તા.જી વડોદરા તથા નાં  (૩) રાહ લભાઇ વીનોદભાઇ 
પરમાર ઉ.વ ૨૦ રહ ેવ્રજધામ સોસાયટી અંકોડીયા ગામ  તા.જી વડોદરા મ ળ રહ ેઅભરાગામ તા. કરજણ જી વડોદરા શહરે નાઓની 
પાસથેી  અલગ  અલગ  કાંપની ની  ક લ  સાયકલો નાંગ  ૧૬  હકમત રૂા  ૭૪૫૦૦/-- નો  મ ધ્દામાલ  પકડી પાડવામાાં આવલે જે  
અંગે  જવાહરનગર પો.સ્ટે. ૪૧(૧)  ડી મજુબ ત્રણેય આરોપીઓન ે તા.19/06/2020  કલાક 23/35 વાગે અટક કરવામા આવલે છે.   

(૧) અલગ અલગ કાંપનીની સાયકલો નાંગ ૧૬ 
હકમત ૭૪,૫૦૦/-  નો  મ ધ્દામાલ (૨) સદરી 
આરોપીઓએ ગોરવા પો.સ્ટે હદ વવસ્તાર માાંથી 
સાયકલો નાંગ ૦૪ લક્ષ્મીપ રા પો.સ્ટે હદ 
વવસ્તારમાાંથી સાયકલો નાંગ ૪ ફતેગાંજ પો.સ્ટે 
હદ વવસ્તાર માાંથી સાયકલો નાંગ-૩ ચોરી 
કરેલ હોવાની કબ લાત કરેલ  

28 

ડી.સી.બી.પો.સ્ટે   
  તથા સ્ટાફ  

ડી.સી.બી પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નાં ૦૭/૨૦૨૦ CRPC કલમ ૪૧(૧) મ જબ આરોપી નામે સાલીક સ/ઓ સલીમભાઇ ગ લામ 
રસ લ મલેક ઉ.વ.૨૪ રહ.ેમકાન નાં.૪૦, બાલાનગર સોસાયટી, ્લાઝા હોટલ પાસે, જ ાંબ સર જજ. ભરૂચ તથા નાં-(૨) 
શાંભ નાથ સ/ઓ રાજબહાદ ર રમાપવત ગૌત્તમ ઉ.વ.૨૪, રહ.ેમહમાંદી સોસાયટી (ટેબલફોન એક્ષચેન્જ સોસા.), હોન્ડા 

ક લ્લે ૧૧ મો.સા હક.રૂ.૧,૯૧,૦૦૦/-  
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શોરૂમની આગળ, જ ાંબ સર જજ.ભરૂચ નાઓ ને પકડી પાડી ક લ્લે ૧૧ મો.સા હક.રૂ. ૧૯૧૦૦૦/ નો મ .માલ કબ્જે કરેલ છે. 
તા.૧૧/૬/૨૦૨૦ 
(૧) રાવપ રા પો.સ્ટે. ૧૧૧૯૬૦૨૬૨૦૧૩૭૭ એ-પાટડ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મ જબ તથા બીજા ક લ-૧૦ અનડીટેકટ ગ ના 
શોધી કાઢેલ છે. ક લ-૧૧ વાહન ચોરીના ગ ના.  

29 

ડી.સી.બી.પો.સ્ટે   
  તથા સ્ટાફ  

ડી.સી.બી પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નાં ૧૦/૨૦૨૦ CRPC કલમ ૪૧(૧) મ જબ આરોપી નામે ફઝલ શહફક રોબર રહ.ે ટાંકારીયા, 
ભરૂચ (ર) અલ્તાફ હ સેનભાઇ શેખ રહ.ે હકશાનનગર કેલનપ ર ડભોઇ રોડ જી.વડોદરા નાઓના કબજામાાંથી સ્કોપીઓ 
ગાડી નાંગ-૦૨ હક.રૂ. ૪,૦૦,૦૦૦/- તેમજ ગાયો તથા વાછરડા મળી ક લ-૦૭ હક.રૂ.૪૦,૦૦૦/- તેમજ મોબાઇલ ફોન 
નાંગ-૦૧ હક.રૂ.૫૦૦૦/- ની મળી ક લ્લે રૂપીયા ૪,૪૫,૦૦૦/- નો મ દ્દામાલ તપાસ અથે સી.આર.પી.સી. કલમ ૧૦૨ 
મ જબ કબ્જે કરી કારેલીબાગ પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ ગ .ર.નાં. ૧૧૧૯૬૦૨૭૨૦૦૨૯૬/૨૦ ઇપીકો કલમ ૩૭૯ મ જબનો ગ નો 
શોધી કાઢેલ છે. 

સ્કોપીઓ ગાડી નાંગ-૦૨ હક.રૂ. 
૪,૦૦,૦૦૦/- તેમજ ગાયો તથા 
વાછરડા મળી ક લ-૦૭ હક.રૂ. 

૪૦,૦૦૦/- તેમજ મોબાઇલ ફોન 
નાંગ- ૦૧ હક.રૂ.૫૦૦૦/- ની મળી 

ક લ્લે રૂપીયા ૪,૪૫,૦૦૦/- 

30 

ડી.સી.બી.પો.સ્ટે   
  તથા સ્ટાફ  

ડી.સી.બી પો.સ્ટે સ્ટે.ડા.એ.નાં.૮/ર૦ર૦ સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧)(અ) ના કામે આરોપી રાજેન્દ્ર ઉફે લોખાંડ 
માતાબદલ કનોજીયા રહ,ે એ/૨૨ અંબબકાધામ સ એજ પાંવપિંગ સ્ટેશન ગાજરાવાડી વડોદરા શહરે નાનો પાણીગેટ પો.સ્ટે. 
ગ .ર.નાં  ૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૨/૨૦૨૦ પ્રોહી. એક્ટ ૬૫(ઇ), ૯૮(૨) મ જબના કામના નાસતા ફરતો હોય જેની પકડેલ છે.  
તા.૧૦/૦૬/૨૦૨૦  

નાસતો ફરતો 

31 

ડી.સી.બી.પો.સ્ટે   
  તથા સ્ટાફ  

ડી.સી.બી પો.સ્ટે સ્ટે.ડા.એ.નાં.૮/ર૦ર૦ સી.આર.પી.સી કલમ ૪૧(૧)અ ના કામે આરોપી ઋષીસીંહ ગ રૂમતસીંગ વાલીયા 
ઉ.વ. ૨૧ રહ.ે ૪૭, આશીષ સોસાયટી, હરણી વારસીયા રીંગ રોડ વડોદરા નાનો પાણીગેટ પો.સ્ટે. ગ .ર.નાં. 
૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૧૩૫ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૦૨,૧૪૩,૧૪૬,૩૨૩, વવગેરે મ જબના કામના નાસતા ફરતો હોય જેની પકડેલ 
છે. તા.૧૮/૬/ર૦ર૦  

નાસતો ફરતો  

32 

ડી.સી.બી.પો.સ્ટે   
  તથા સ્ટાફ  

ડી.સી.બી પો.સ્ટે સ્ટે.ડા.એ.નાં.૮/ર૦ર૦ સી.આર.પી.સી કલમ ૪૧(૧)ડી આરોપી ઇમરાન ઉફે વેપારી સ/ઓ ઉસ્માનભાઇ 
શેખ ઉ.વ.૨૭ રહ.ે બ્લોક નાં.૬ રૂમ નાં.૧૨, વ ડાના મકાન, સોમા તળાવ, ડભોઈ રોડ, વડોદરા શહરે ના કબજામાાંથી પેશન 
પ્રો મો.સા. કીં.રૂ.૨૦,૦૦૦/-ની મળી આવેલ જે કારેલીબાગ પો.સ્ટે. ૭૬/ર૦૧૯ ઇ.પી.કો. ૩૭૯ ના કામે ચોરીમાાં ગયેલ 
જે અનડીટેકટ ગ નો શોધી કાઢેલ છે.  

પેશન પ્રો મો.સા. કીં.રૂ.૨૦,૦૦૦/- 


