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

 

માહ ે૦૭/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 

1 

જિાહરનગર પો.સ્ટે. તથા 
સ્ટાફ  

જિાહરનગર પો.સ્ટે.નાઓએ તા.૪/૭/૨૦૨૦ ના રોજ બાતમી આધારે કરોડિયાગામ મસાણી માતાના મદંીર પાસે િિોદરાશહરે ખાત ે
બાતમી આધારે રેઇિ કરતા ંઅમકામના આરોપીઓ  (૧) મહમદ ઇસ્માઇલભાઇ અજમરેી રહ-ેકરોિીયા રોિ બોરીયા તળાિ પાસે 
સમશરેનગર તા.જી.િિોદરા તથા ન ં (૨) સજંયભાઇ ગગભુાઇ રાણા રહ-ે કરોિીયા રોિ બોરીયા તળાિ પાસ ે સમશરેનગર 
તા.જી.િિોદરા નાઓ એ ગનુો ત ેએિી રીત ેકે આ કામ ના આરોપી ના ઓ પોતાના કબજા ભોગિટામા ગેરકાયદેસર રીત ેિગર પાસ 
પરમીટે ભારતીય બનાિટના ઇંગ્લીશ દારૂના પ્લાસ્ટીકના કિાટરીયા નગં-૧૯૨ ડક.રૂ.૨૮,૮૦૦/- તથા પ્લાસ્ટીકની બોટલ નગં-૧૨ 
જેની કુ. ડક.રૂ.૬૦૦૦/- તથા એક મો.ફોન કી રુ ૫૦૦/- મળી કુલ્લ ે૩૫,૩૦૦/-ના મદુામાલ સાથ ેમળી આિી પકિાઇ  ગનુો કયાા િી 
બાબતે જ.નગર પોસ્ટ ગ  ન ૧૧૧૯૬૦૦૯૨૦૦૪૬૨/૨૦૨૦  પ્રોહી કલમ  લમ ૬૫ ઇ ,૮૧ મજુબ નો  ગનુો તા. ૪/૭/૨૦૨૦ 
ના રોજ કલાક ૧૬/૫૦  િાગે રજી  કરિામા ંઆિલે છે.   

ભારતીય બનાિટના ઇંગ્લીશ દારૂના 
પ્લાસ્ટીકના કિાટરીયા નગં-૧૯૨ 
ડક.રૂ.૨૮,૮૦૦/- તથા પ્લાસ્ટીકની બોટલ 
નગં-૧૨ જેની કુ. ડક.રૂ.૬૦૦૦/- તથા એક 
મો.ફોન કી રુ ૫૦૦/- મળી કુલ્લ ે
૩૫,૩૦૦/-ના મદુામાલ સાથે 

2 

  જિાહરનગર પો.સ્ટે. 
તથા સ્ટાફ  

જવાહરનગર પો.સ્ટે. નાઓએ બાતમી આધારે  કરચીયાગામ ધનકુવા પાણીની ટાાંકી પાસે રઇેડ કરતાાં આકમના આરોપીઓ એ ((૧) 
ઠાકરસીાંગ સોહનસીાંગ સૈની રહે. કરચીયાગામ ધનકુવા તા.જી.વડોદરા તથા (૨) અવવનાશ જગમોહન અરોરા રહે બાજવાગામ સુથાર 
ફળીયુ તા.જી.વડોદરા તથા (૩) ગુરપીતસીાંગ મોહનસીાંગ મહેરા રહે. કરચીયાગામ ધનકુવા તા.જી.વડોદરા તથા  (૪) ધીરૂભાઇ નાથુભાઇ 
શાહ કરચીયાગામ ધનકુવા તા.જી.વડોદરા નાઓ એ  ત ેએિી ડરત ેકે આ કામના તહોમતદરા  નાઓ જાહરેમા ંગોળ કંુિાળુ િળી પસૈા, 
પાના પત્તા િિે હાર જીતનો જુગાર રમી રમાિી અંગઝિતીના રોકિા રૂ ૪૨૦૦/- તથા જમીનદાિના રૂ. ૮૨૨૦/- તેમજ પત્તા પાના 
નગં-૫૦  ડક.રૂ.૦૦/૦૦- ગણી કુલ્લ ે રુ. ૧૨૪૨૦/- મદુામાલ સાથ ેમળી આિી પકિાઇ ગયલે  જ ે બાબતે  જિાહરનગર પો.સ્ટે. 
ગ .ર.નાં-૧૧૧૯૬૦૦૯૨૦૦ ૫૪૧ / ૨૦૨૦ જ ગાર ધારા કલમ- ૧૨ મજુબ નો  ગનુો તા.31/07/2020 કલાક 21/45  રજી કરવામા 

આવેલ છે .  

પાના પત્તા િિે હાર જીતનો જુગાર રમી 
રમાિી અંગઝિતીના રોકિા રૂ ૪૨૦૦/- 
તથા જમીનદાિના રૂ. ૮૨૨૦/- તમેજ 
પત્તા પાના નગં-૫૦  ડક.રૂ.૦૦/૦૦- ગણી 
કુલ્લ ેરુ. ૧૨૪૨૦/- મદુામાલ સાથ ેમળી 

3 

ફતગેજં  પો.સ્ટે. તથા 
સ્ટાફ 

ફતહેગજં પો.સ્ટે.નાઓન ેતા.૨૬/૭/૨૦૨૦ ના રોજ  બાતમી આધારે  રૂદ્રાક્ષ ફ્લટે મ ન ંએફ/303 ટીપી-૧૩ િિોદરા શહરેખાત ે
બાતમી આઘારે રેઇિ કરતા ંઆકામના આરોપીઓએ  (૧) ભાિશેભાઇ દામજીભાઇ સીતાપરા રહ ેરહ,ેએફ/૫૦૨ રૂદ્રાક્ષ ફ્લટે ટીપી-૧૩ 
છાણી જકાત નાકા િિોદરા શહરે (૨) કેશિભાઇ કરશનભાઇ પાિલીયા રહ ેમ ન ં૩ જલારામ સોસા કેનાલ રોિ છાણી ખોિીયારનગર 
ચાર રસ્તા િિોદરા શહરે(૩) શૈલષેભાઇ હરીલાલ ખાટં રહ ેમ ન ં૩ જલારામ સોસા કેનાલ રોિ છાણી ખોિીયારનગર ચાર રસ્તા 
િિોદરા શહરે(૪)પરેશભાઇ મોહનભાઇ સીતાપરારહ ેરૂદ્રાક્ષ ફ્લટે મ ન ંએફ/૫૦૨ ટીપી-૧૩ િિોદરા શહરેનાઓ પકૈી આરોપીન.ં(૪) 

પોતાના આવથિક  ફાયદા સારૂ આરોપી 
ન.ં૧  થી ૪ નાઓન ે  બહારથી બોલાિી 
પોતાના માસીના રહણેાકં મકાનરૂદ્રાક્ષ 
ફ્લટે ન ં િી/૪૦૩ટી.પી.૧૩િિોદરા 
શહરેમા ંપતા પાના રૂપીયા િિે હારજીતનો 
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પરેશભાઇ મોહનભાઇ સીતાપરારહ ેરૂદ્રાક્ષ ફ્લટે મ ન ંએફ/૫૦૨ ટીપી-૧૩ િિોદરા શહરે નાઓ  તે  જેથી ઉપરોકત આરોપીઓ (૧) 
ભાિશેભાઇ દામજીભાઇ સીતાપરા રહ ે રહ,ેએફ/૫૦૨ રૂદ્રાક્ષ ફ્લટે ટીપી-૧૩ છાણી જકાત નાકા િિોદરા શહરે (૨) કેશિભાઇ 
કરશનભાઇ પાિલીયા રહ ેમ ન ં૩ જલારામ સોસા કેનાલ રોિ છાણી ખોિીયારનગર ચાર રસ્તા િિોદરા શહરે(૩) શલૈષેભાઇ હરીલાલ 
ખાટં રહ ેમ ન ં૩ જલારામ સોસા કેનાલ રોિ છાણી ખોિીયારનગર ચાર રસ્તા િિોદરા શહરે (૪) પરેશભાઇ મોહનભાઇ સીતાપરારહે 
રૂદ્રાક્ષ ફ્લટે મ ન ંએફ/૫૦૨ ટીપી-૧૩ િિોદરા શહરેનાઓ પકૈી આરોપીન.ં(૪) પરેશભાઇ મોહનભાઇ સીતાપરારહ ેરૂદ્રાક્ષ ફ્લટે મ ન ં
એફ/૫૦૨ ટીપી-૧૩ િિોદરા શહરેનાઓએ પોતાના આવથિક  ફાયદા સારૂ આરોપી ન.ં૧  થી ૪ નાઓન ે બહારથી બોલાિી પોતાના 
માસીના રહણેાકં મકાનરૂદ્રાક્ષ ફ્લેટ ન ંિી/૪૦૩ ટી.પી.૧૩િિોદરા શહરેમા ંપતા પાના રૂપીયા િિે હારજીતનો જુગાર રમી રમાિતા 
રોકિા રૂપીયા ૧૧૦૪૦/- તથા મોબાઇલ ફોન ૦૩ ડક.રૂ. ૧૮૦૦૦/- મળી  કુલ્લ ે ડક.રૂ. ૨૯૦૪૦/- ના મદુ્દામાલ સાથ ેમળી આિી 
પકિાઇ ગયલે ગનુો  કયાા વિગેરે બાબત ેફતેગાંજ પોસ્ટે  બી-પાટૅ    ગ .ર.ન. ૧૧૧૯૬૦૧૨૨૦૦૬૬૩/૨૦૨૦ જુગાર ધારા કલમ 
૪,૫ મજુબનો તા.  ૨૬/૭/૨૦૨૦ ના રોજ  રજી  કરિામા ંઆિલે છે. 

જુગાર રમી રમાિતા રોકિા રૂપીયા 
૧૧૦૪૦/- તથા મોબાઇલ ફોન ૦૩ ડક.રૂ. 
૧૮૦૦૦/- મળી  કુલ્લ ે ડક.રૂ. ૨૯૦૪૦/- 
ના મદુ્દામાલ સાથ ેમળી 

4 

નિાપરુા પો.સ્ટે. તથા 
સ્ટાફ  

નિાપરુા પો.સ્ટે.ગ.ુર.ન.ં પાટા-બી-૧૧૧૯૬૦૧૫૨૦૧૦૧૭/૨૦૨૦ જુગારા ધારા ક.૧૨ મજુબ ત ેએિી રીત ેકે આ કામના આરોપીઓએ 
પોતાના ફાયદા સારૂ જાહરેમા ંકુકરી દાણા િિે હારજીતનો જુગાર રમી રમાિતા જમીન દાિના રૂ/- ૨૨૩૦/- તથા અંગઝિતી ના 
રૂ/- ૧૧૭૭૦/- મળી કુલ્લ ેરૂ/- ૧૪૦૦૦/- તથા કુકરીના દાણા નગં-૨ ડહિં.રૂ/- ૦૦/૦૦ જુગાર રમિાના સાધનો સાથ ેમળી આિી 
પકિાઇ જઇ ગનુો કયાા વિ.બાબત.   

જમીન દાિના રૂ/- ૨૨૩૦/- તથા 
અંગઝિતી ના રૂ/- ૧૧૭૭૦/- મળી કુલ્લ ે
રૂ/- ૧૪૦૦૦/- તથા કુકરીના દાણા નગં-

૨ ડહિં.રૂ/- ૦૦/૦૦ જુગાર રમિાના 
સાધનો 

5 

નિાપરુા પો.સ્ટે. તથા 
સ્ટાફ  

નિાપરુા પો.સ્ટે.ગ.ુર.ન.ં પાટા-બી-૧૧૧૯૬૦૧૫૨૦૧૦૨૦/૨૦૨૦ જુગારા ધારા ક.૧૨ મજુબ ત ેએિી રીત ેકે આ કામના આરોપીઓએ 
પોતાના ફાયદા સારૂ જાહરેમા ંકુકરી દાણા િિે હારજીતનો જુગાર રમી રમાિતા જમીન દાિના તથા અંગઝિતી ના રૂ/- ૧૩૭૨૦/- 
તથા મોબાઇલ નગં-૬ ડકિં.રૂા/- ૨૩૫૦૦/- તમેજ સ્કુટર-૨ – ડકિં.રૂ/- ૬૫૦૦૦/- મળી કુલ્લ ેરૂ/- ૧૦૨૨૨૦/- તથા કુકરીના દાણા 
નગં-૨ ડહિં.રૂ/- ૦૦/૦૦ જુગાર રમિાના સાધનો સાથ ેમળી આિી પકિાઇ જઇ ગનુો કયાા વિ.બાબત.   

અંગઝિતી ના રૂ/- ૧૩૭૨૦/- તથા મોબાઇલ 
નગં-૬ ડકિં.રૂા/- ૨૩૫૦૦/- તેમજ સ્કુટર-૨ – 

ડકિં.રૂ/- ૬૫૦૦૦/- મળી કુલ્લે રૂ/- 
૧૦૨૨૨૦/- તથા કુકરીના દાણા નગં-૨ ડહિં.રૂ/- 

૦૦/૦૦ જુગાર રમિાના સાધનો સાથે 

6 

નિાપરુા પો.સ્ટે. તથા 
સ્ટાફ  

નિાપરુા પો.સ્ટે.ગ.ુર.ન.ં પાટા-બી-૧૧૧૯૬૦૧૫૨૦૧૦૨૧/૨૦૨૦ જુગારા ધારા ક.૧૨-અ મજુબ ત ેએિી રીતે કે આ કામના 
આરોપીઓએ પોતાના ફાયદા સારૂ જાહરેમા ંગોળકંુિાળુ િળી િરલી મટકાના આંકિા લખી હારજીતનો જુગાર રમી રમાિી જુગારના 
સાધનો જેમા ંઆંક ફરકના આંકિા લખલે કાપલીઓ નગં-૩ તથા બોલપને નગં-૧- ડકિં.રૂ/-૦૦/૦૦ તથા  અંગઝિતી ના રૂ/- 
૧૦૦૫૦/- મળી કુલ્લ ેરૂ/- ૧૦૦૫૦/- સાથે મળી આિી પકિાઇ જઇ ગનુો કયાા વિ.બાબત.   

જુગારના સાધનો જેમા ંઆંક ફરકના આંકિા 
લખેલ કાપલીઓ નગં-૩ તથા બોલપને નગં-
૧- ડકિં.રૂ/-૦૦/૦૦ તથા  અંગઝિતી ના રૂ/- 
૧૦૦૫૦/- મળી કુલ્લે રૂ/- ૧૦૦૫૦/- સાથે 

7 

વાડી પો.સ્ટે. તથા સ્ટાફ  િાિી પો.સ્ટે.ગરુ.ન.ં ૧૧૧૯૬૦૩૫૨૦૦૭૦૧/૨૦ ઇપીકો કલમ ૩૭૯ મજુબના કામ ે તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૦/૦૦ થી 
તા.૦૩/૦૭/૨૦૨૦  ના કલાક ૦૯/૦ દરમ્યાન  મોજે- શાતંી ચને્મબસા ના પાડકિંગમા િાિી િિોદરા શહરે ખાતેથી ફરી.શ્રી હાડદિપભાઇ 
હમેતંભાઇ શાહ મ.ન-SFS/૧૭ થિા ફલોર શાતંી ચમે્બસા પ્રતાપગર રોિ, િાિી િિોદરા શહરેનાઓનુ ં બ્લકે કલરન ુ પ્લસર બજાજ 
કંપનીન ુમો.સા.નબંર GJ06LG5989 ન ુજેનો ચેસીસ ન-ં MD2A13EY2HCF72289 તથા એન્જીન ન-ંDKYCHF61339 જે સન ે૨૦૧૭ 
ના મોિલન ુજેની ડક.રૂા. ૪૦.૦૦૦/- ગણી શકાય જેન ેડુપ્લીકેટ ચાિી અગર હોઇ સાધન િિે લોક ખોલી અગર તોિી ચોરી કરી લઇ 

મો.સા-૧ ડક.રૂ. ૪૦,૦૦૦/- 
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જઇ ગનુો કયાા વિગેરે મતલબની ફરીયાદ આધારે તા.૦૫/૦૭/૨૦૨૦ કલાક ૧૫/૩૦ િાગે ગનુો નોધાયલે સદર ગનુાની તપાસં 
દરમ્યાન  બાતમી આધારે આરોપી ધમેશ ઉફે છોતરે ઉફે પ્રમે ગગંાસાગર મારિાિી રહ,ે ૫૦૪ િકુૈઠ-૨ ન્ય ુ િી.આઇ.પી. રોિ 
ખોિીયારનગર િિોદરાને તા.૨૧/૭/૨૦ કલાક ૨૧/૩૦ િાગે પકિી અટક કરી  ગનુો શોધી કાઢેલ છે.  

8 

વાડી પો.સ્ટે. તથા સ્ટાફ  િાિી પો.સ્ટે.ગ.ુર.ન.ં૧૧૧૯૬૦૩૫૨૦૦૭૮૪/૨૦ ઇ.પી.કો.કલમ-૩૭૯,૧૧૪,૪૧૧ મ જબના કામે આજથી સાતેક માસ પહલેા બપોરના 
સમયે મોજે-માાંડવી એમ.જી.રોડ બસ સ્ટેન્ડ પાછળ આવેલ મેસસસ બાપ લાલ અમથાલાલ ચોકસી નાઓની સોના-ચાદંી ના ધરેણાની 
દુકાનમા,ંિાિી િિોદરા શહરે ખાત ેઅજાણ્યા બ ેઇસમો જેના નામઠામની ખબર નથી ત ે ફરી.ની દુકાન ઉપર આિી સોનાની િીંટી 
ખરીદિાના બહાન ેસોનાની િીટી િજન આશરે સાત થી આઢ ગ્રામ ડક.રૂ.૩૦૦૦૦/- ની ચોરી કરી ગનુો કયાા વિગેરે મતલબની 
ફરીયાદ આધારે તા. ૨૧/૭/૨૦ ના કલાક ૧૯/૩૫ ગનુો રજીસ્ટર થયલે સદર ગનુાની તપાસ દરમ્યાન બાતમી આધારે આરોપી 
(૧) કંચનભાઇ રમશેભાઇ શેંનિા ઉ.િ-૨૫ રહ-ે કુબરે ફલટે મ.ન ં૩૦૨ ધનાયાિી બ્રીજ પાસ ેતરસાલી િિોદરા શહરે (૨) વનમષેભાઇ 
મનભુાઇ રાિલ ઉ.િ-૩૬ રહ-ેસી-૧૨૮ નાથીબાનગર સોસાયટી હરણી રોિ િિોદરા શહરે (૩) પ્રવિણાબને િા/ઓ કંચનભાઇ 
રમશેભાઇ શેંનિા ઉ.િ-૩૦ રહ-ે કુબરે ફલટે મ.ન ં૩૦૨ ધનાયાિી બ્રીજ પાસ ેતરસાલી િિોદરા શહેરનાઓન ે તા.૨૩/૭/૨૦ કલાક  
૧૩/૦ િાગે પકિી  અટક કરી  ગનુો શોધી કાઢેલ છે.  

સોનાની િીટી િજન આશરે સાત થી આઢ 
ગ્રામ ડક.રૂ.૩૦૦૦૦/- 

9 

પીસીબી શાખા  તથા 

સ્ટાફ 
પી.સી.બી શાખા નાઓએ  તા.13/07/2020 ના કલાક.14/20 િાગે મોજે- હરીયાળી હોટલ પાસ ેબગીચા પાસ ેપાણીગેટ િિોદરા 

શહરે ખાત ેઆરોપી ધનવસિંગભાઇ ભલજીભાઇ રાઠિા રહ,ે બિેિી ગામ પટેલ ફળીય ુતા.જી છોટા ઉદેપરુનાઓએ િગર પાસ પરમીટે 

પોતાના કબજા ભોગિટા િાિી કાર ન ંGJ 06 AB 4776 મા ં" રોયલ બાર પ્રસે્ટીઝ ગ્રીન વ્હીસ્કી " પલાસ્ટીકની ૭પ૦ મી.લી. કંપની 

શીલબધં હાલતની ભારતીય બનાિટ નો વિદેશી દારૂ ની બોટલો નગં -૧૧૫ જે એક પ્લાસ્ટીકની બોટલ ની ડકમત રૂપીયા ૪૩૦/- 

લખે ેકુલ ડકમત રૂપીયા ૪૯,૪૫૦/- તથા કાર નબંર GJ 06 AB 4776 જેની ડક રૂ ૪૦,૦૦૦/-તથા મોબાઇલ નગં ૧ ડક રૂ ૧૦,૦૦૦/- 

મળી કુલ ૯૯૪૫૦/- ના મદુામાલ સાથે મળી આિી પકિાઇ જઈ ગનુો કયાા વિગેરે બાબત ે પાણીગેટ 
પો.સ્ટે..ગ .ર.નાં.11196017200782/2020 પ્રોહી. એક્ટ 65(e),81,98(2.મજુબ તા ૧૩/૭/૨૦ ના કલાક.૧૫/૧૦ િાગે ગનુો રજીસ્ટર 

કરિામા ં આિલે છે.  

(૧) ૭૫૦ મીલીની વિદેશી દારૂની  બોટલ 
નગં -૧૧૫ ડક.રૂ. ૪૯,૪૫૦/- 
(૨) મોફો-૧- ડક.રુ. ૧૦,૦૦૦/- 
(૩) કાર-૧ ડક.રુ. ૪૦,૦૦૦/-  

10 

પાણીગેટ પો.સ્ટે. તથા 

સ્ટાફ 
 પાણીગેટ પો.સ્ટે. સ્ટાફ નાઓએ તા:૧૭/૦૭/૨૦૨૦ ના ક:૦૮/૨૦ િાગે કપરુાઇ ચકે પોસ્ટ પાસે પાણીગેટ િિોદરા શહરે ખાત ે
આરોપી (૧) લક્ષ્મણભાઇ ઝડુંભાઇ રાઠિા રહિેાસી ગામ-બોકિીયા ,િાસ કેલીય ુફળીય ુતા.કઠીિાિા જી.અલીરાજપરુ મધ્યપ્રદેશ (૨) 
શલેષેભાઇ પારસીગભાઇ રાઠિા રહિેાસી ગામ રંગપરુ મોટા ફળીયા તા.જી. છોટા-ઉદેપરુ િોંટેિ (૩) જીતેન રાઠિા રહિેાસી 
અલીરાજપરુ મધ્યપ્રદેશ (૪) રુપેશ રહ.ેિિોદરા શહરેનાઓએ પોતાની બોલરેો પીકઅપ MP-69-G-0712 ડક. રૂા.૩,૦૦,૦૦૦/-મા ં
શાકભાજી (બગિેલ કાકિી) ની આિમા ંગેરકાયદેસર અન ેિગર પાસ પરવમટે જુદાજુદા બ્રાિંની ૭૫૦ વમ.લી. તમેજ ૧૮૦ મી.લી.ની 
પ્લાસ્સ્ટક તમેજ કાચની ભારતીય બનાિટના ઇંગ્લીશ દારૂની કુલ બોટલો નગં-૭૪૪ ની કુલ ડક.રૂા.૧,૩૫,૬૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન 
નગં-૨ ડક.રૂા.૧,૦૦૦/- સાથ ેમળી કુલ ડક.રૂા. ૪,૩૬,૬૦૦/- ના મદુ ામાલ સાથે મળી આિી પકિાઇ જઈ ગનુો કયાા વિગેરે  બાબતે  

(૧) ૭૫૦ મીલી બોટલ નગં ૨૬૪ 
ડકરુ.૮૭૬૦૦/- 
(૨) ૧૮૦ મીલી  બોટલ નગં  ૪૮૦ ડકરુ. 
૪૮૦૦૦/- 
(૩) મોફો.૨ ડક.રુ.૧૦૦૦/- 
(૪) બોલરેો ગાિી-૧ ડકરુ. ૩૦૦૦૦૦/- 
કુલ ડક.રુ. ૪,૩૬,૬૦૦/-  
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પાણીગેટ પો.સ્ટે. ગ.ુર.ન.ં૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૮૦૨/૨૦૨૦ પ્રોહી એકટ ક:૬૫ઇ,૯૮(૨),૮૧,૧૦૮ મજુબ તા.૧૭/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક 
૧૨/૨૦ િાગે ગનુો રજીસ્ટર કરાિલે છે.   

11 

પાણીગેટ પો.સ્ટે. તથા 

સ્ટાફ  
પાણીગેટ પો.સ્ટે. સ્ટાફ નાઓએ  તા.૪/૭/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૬/૪૦ િાગે જીિણનગર વિુાના મકન પાસ ેપીપળાના ઝાિ નીચે 

ખલુ્લા ંમદેાનમા ંપાણીગેટ િિોદરા શહરે ખાત ે આરોપી (૧) ડકશન કનયૈાલાલ કહાર રહ.ે પાણીગેટ ભોઇિાિા િિોદરા શહરે (૨) 

રાહુલ નગીનભાઇ િસાિા રહ.ેિાિી મહમદ તળાિ વિુાના મકાનમા બ્લોક ન ં ૯/૩૧ િિોદરા શહરે (૩) પરશરામ ઉફે પરસ્યો 

મણીલાલ કહાર રહ.ે પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન પાછળ કહાર મહોલ્લો િિોદરા શહરે (૪) મકેુશ ઇશ્વ૨ભાઇ િસાિા રહ.ે જીિણનગર 

બ્લોક ન ં૧૧/૪ પ્રભાત ચાર રસ્તા પાસ ેિાધોડિયા રોિ િિોદરા શહરેનાઓએ જાહરેમા ંગોળ કંુિાળુ કરી પત્તા પાના પસૈા િિે હાર 

જીતનો જુગાર રમી રમાતા પત્તા પાના નગં-૫૨ ડકિં.રૂ.૦૦/૦૦ તથા તમામની અંગ ઝિતીના રોકિા રૂપીયા ૫૦૦૦/- તથા જમીન 

દાિના રોકિા રૂપીયા ૫,૨૦૦/- મળી કુલ્લ ેરૂપીયા ૧૦,૨૦૦/-ના મદુ ામાલ સાથ ેમળી આિી પકિાઇ જઇ ગનુો કયાા વિગેરે  બાબત ે
પાણીગેટ પો.સ્ટે. ગ .ર.નાં. ૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૭૨૭/૨૦૨૦ જુગાર ધારા કલમ ૧૨  મજુબ તા.૦૪/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૭/૪૫ િાગે 

ગનુો રજીસ્ટર કરિામા ં આિેલ છે. 

રોકિા નાણા ંરૂપીયા ૧૦,૨૦૦/-પાના-૫૨  

12 

પાણીગેટ પો.સ્ટે. તથા 

સ્ટાફ  
પાણીગેટ પો.સ્ટે. સ્ટાફ નાઓએ   તા.૧૧/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૮/૧૦ િાગે બાિામાનપરુા ગરીબ મહોલ્લામા ંનાસીર અરબના 

મકાનમા આરોપી (૧) નાસીરમીયા ઇસ્માઇલમીયા અરબ રહિેાસી પાણીગેટ બાિામાનપરુા દરગાહની સામ ેગરીબ મહોલ્લો િિોદરા 

(૨) મહબેબુખાન રમઝાનખાન પઠાણ રહિેાસી નિાબિાિો મકાન ન-ં૪૦૩ રાિપરુા િિોદરા (૩) અબ્દુલ રહમેાન યાસીનશા ડદિાન 

રહિેાસી બાિામાનપરુા નરુાની મસ્જીદ પાસે ઝુપિામા ં િિોદરા (૪) ઉસ્માનગની અબ્દુલબકર ડકગાર રહિેાસી પાણીગેટ 

બાિામાનપરુા કાગિાની ચાલી િિોદરા શહરે (૫) મખુ્તીયાર એહમદ અસ્પાકએહમદ અન્સારી રહિેાસી મોગલિાિા યાસીનખાન 

પઠાણ રોિ સ્િામીનારાયણ મદંીર સામે િિોદરા (૬) અબ્દુલ જોરુભા મલકે રહિેાસી બાિામાનપરુા વિમા દિાખાના પાછ્ળ હદેરી 

મહોલ્લા િિોદરા (૭) ઇમરાન અલ્લારખા શખે રહિેાસી પાણીગેટ બહાર કલ્યાણ સોસાયટી આયશા મસ્જીદ બાજુમા ંહરીશ પટે્રોલ પપં 

બાજુમા ં િિોદરા (૮) નામ સયેદઅલી વનશારઅલી સેયદ રહિેાસી બાપપુાનની ગલી ભિંારીશા દરગાહની પાસ ે બાિામાનપરુા 

િિોદરા (૯) અલી મોહમદ મોહમદયસુબુ મેમણ રહિેાસી વિમા દિાખાના પાસ ેઝુપિામા ંબાિામાનપરુા િિોદરા શહરે નાઓ પકૈી 

જુગારન ુસચંાલન કરતા આરોપી ન.ં (૧) નાસીરમીયા ઇસ્માઇલમીયા અરબ રહિેાસી પાણીગેટ બાિામાનપરુા દરગાહની સામ ેગરીબ 

મહોલ્લો િિોદરા નાએ પોતાના આવથિક ફાયદા સારૂ ઉપરોકત ૮ ઇસમોન ેબહારથી બોલાિી ભગેા કરી તમામ ઇસમો ગોળ કંુિાળુ 

િળી રૂમમા ંજમીન ઉપર બસેી પત્તા-પાના રૂપીયા િિે હારજીતનો જુગાર રમી રમાિી તમામની અંગ ઝિતીના નાણા ંરૂ. ૯૫૫૦/- 

તથા જમીન દાિ પરના નાણા ં રૂ.૧૦૫૦/- તથા પત્તા-પાના નગં-૫૨ ડક.રૂ. ૦૦/- તથા લાઇટબીલ ડક.રૂ. ૦૦/- સાથ ે કુલ્લ ે ડક.રૂ. 

૧૦,૬૦૦/-ના મદુ્દામાલ સાથે મળી આિી પકિાઇ જઇ ગનુો કયાા વિગેરે બાબત ે પાણીગેટ પો.સ્ટે.ગ.ુર.ન.ં 

રોકિા નાણા ં  રૂ.૧૦૬૦૦/- તથા પત્તા-
પાના નગં-૫૨ ડક.રૂ. ૦૦/- તથા 
લાઇટબીલ ડક.રૂ. ૦૦/- સાથે કુલ્લ ે ડક.રૂ. 
૧૦,૬૦૦/- 



ID-5208 Vadodara City  SAFLY GATHA 7- 2020 mahiti ._.doc                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                             

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

 

૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૭૬૬/૨૦૨૦ જુગાર ધારા કલમ ૪,૫ મજુબ તા.૧૧/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક.૨૦/૩૦ િાગે ગનુોરજીસ્ટર કરિામા ં

આિલે છે.  

13 

પાણીગેટ પો.સ્ટે. તથા 

સ્ટાફ  
પાણીગેટ પો.સ્ટે. સ્ટાફ નાઓએ   તા.૧૫/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૩/૦૫ િાગે  િાઘોિીયા રોિ જીિનનગર વિુાના મકાન નજીક 

આિલે વ્રજ કોમ્પલેક્ષ દુકાન ન-ં૧ પાસ ેપાણીગેટ િિોદરા શહરે ખાત ેઆરોપી (૧) સદંીપભાઇ ઉફે પપ્પ ુકાનં્તીભાઇ ધોબી રહ.ે િાિી 

રંગમહાલ રામજી મદંીર ના ઉપરના કોમ્પ્લેક્ષના ત્રીજા માળે િિોદરા (૨) રામઉજાગર રામશબ્દ િમાા (૩) શ્યામ ઉફે સુદંર કહાર 

રહ.ેઉકાજીના િાિીય ુિિોદરાનાઓએ પોતાના આથીક ફાયદા સારૂ િરલી મટકાના આંક ફરકના આકંિા લખી લખાિી જુગાર રમી 

રમાિી આંક ફરકના આંકિા લખલે ચચઠીઓ નગં-૦૪ તથા જુદા જુદા આંક ફરકના આકંિાઓ િોટ્સઅપમા ંલખેલ છે ત ેમોબાઇલ ફોન 

નગં-૦૧ ડક.રુ.૩૦૦૦/- તથા અંગઝિતીના જુદા-જુદા દરની ચલણી નોટો રોકિા રૂપીયા ૩૧,૧૦૦/- તથા બોલપેન ડક.રૂ.૦૦/- મળી 
કુલ ડક,રૂ.૩૪,૧૦૦ /- ના મદુ્દામાલ સાથ ે મળી આિી પકિાઈ જઈ ગનુો કયાા વિગેરે બાબત ે પાણીગેટ પો.સ્ટે. ગ .ર.નાં. 

૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૭૯૫/૨૦૨૦ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ અ મજુબ તા.૧૫/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક.૧૫/૧૫ ગનુો રજીસ્ટર થયલે છે.  

(૧) રોકિા રૂપીયા ૩૧,૧૦૦/- (૨) 
મોબાઇલ ફોન નગં-૧ ડક.રુ.૩૦૦૦/-  (૩) 
ચચઠી નગં-૦૪ (૪) બોલપને ડક.રૂ.૦૦/- 
મળી કુલ ડક,રૂ.૩૪,૧૦૦ /- 

14 

 પીસીબી શાખા  તથા 

સ્ટાફ 
પીસીબી શાખા  તથા સ્ટાફ  નાઓએ  તા 18/07/2020 ના કલાક 00:35 િાગે િાિી ગાજરાિાિી ઇદગાહ મદેાન સામે બાળા 
સાહબેના પીઠા પાસ ેિાિી િિોદરા શહરે ખાત ેખલુ્લા પ્લોટમા ંઆરોપી (1) ડદનશેભાઇ ફકીરાભાઇ કહાર રહ,ે રામગઢ ઝુપિપટી 
બાિચાિાિ પાણીગેટ િિોદરા શહરે. (2) ડફરોઝખાન વસિંકદરખાન પઠાણ રહ ે ડહિંદુસ્થાન બકેરીની બાજુમા સાઇબાબા ચમે્બર સામે 
યાકુતપરુા િિોદરા શહરે (3) રમશેભાઇ હરીશલાલ ભાલાણી રહ,ે બી/૫૨ સતંકિર કોલોની િારસીયા પોલીસ સ્ટેશનની પાસે 
િારસીયા િિોદરા શહરે. (4) વનલશેકુમાર શીિાજીરાિ કાટે રહ.ેદાિીયા બજાર મરીમાતાનો ખાચો રાિપરુા િિોદરા શહરે.(5) મનીશ 
અરવિિંદભાઇ ચાિિા રહ ે૮૩-૮૪ અયોધ્યાનગર સ્િામી સયુાનારાયણ સોસાયટીની પાછળ તલુસીધામ ચાર રસ્તાિિોદરા શહરે. (6) 
તષુાર સયાજીરાિ જગતાપ રહ.ે ૩૦૧ કાશી વિશ્વનાથ એપાટામેંટ કવિ પ્રમાન્દ પોળ િાિી િિોદરા શહરે.(7) અમીરહુશને શકીલ 
અહમેદ પઠાણ રહ ેિાિી બાિચાિાિ ૧૩૬ ધોબી તલાિ મહોલ્લો િિોદરા શહરે. (8) ડદનશે શકંરલાલ કેથિાસ (ભયૈા) રહ ેબાળા 
સાહબેના પીઠા પાછળ હનમુાન ટેકરી ઝુપિપટી ગાજરાિાિી રોિ ઇદગા મદેાન પાસ ે િિોદરા શહરે. (9) સજંય વસિલાલભાઇ 
કનોજીયા રહ ે બાળા સાહબેના પીઠા પાછળ હનમુાન ટેકરી ઝુપિપટી ગાજરાિાિી રોિ ઇદગા મદેાન પાસ ે િિોદરા શહરે (10) 
કૈશીકભાઇ નટિરવસિંહ જાદિ રહ ેએ/૧૫૩ બજરંગનગર દંતશે્વર િિોદરા શહરે (11) ભાવિકભાઇ કનભુાઇ પરમાર રહ ેિાિી રંગમહાલ 
મહોલ્લા અખાિાની પાસે િિોદરા શહરે. (12) આકાશ ધમને્દ્રભાઇ ગોિીયા રહ ેરામજી મદીર સરસીયા તળાિ પોપ્યલુર બકેરીની સામ ે
િિોદરા શહરે. (13) તોહીદ ગલુામહુશને સરુતી રહ ે મોગલિાિા મૌફતી કીતાબ ઘર પાસ ે િાિી િિોદરા શહરે (14) આસીફ 
ગલુામહુશેન શખે યાકુતપરુા લાલ અખાિા પાસ ે અરૂણૉદય હોલની બાજુમા િિોદરા શહરે (15) સરુજ ચબહારીલાલ િસાિા રહ,ે 
નિગ્રહ મદંીરની પાછળ બાિચાિાિ િાિી િિોદરા શહરે. (16)  િોંટેિ (જુગાર રમાિનાર) રાજેશ હરગોવિિંદ ઠાકોર રહ,ે િાિી િિોદરા 
શહરેનાઓએ ખલુ્લા પ્લોટમા ંખાતે પતા પાના પસૈા િિે પોતાના આથીક ફાયદા માટે હારજીત નો જુગાર રમાિાના સાધનો જેમા અંગ 
ઝિતી માથંી મળેલ રોકિા કુલ રૂપીયા ૨,૨૩,૦૦૦/- તથા જમીનદાિના ૨૮,૦૦૦/- તમેજ મોબાઇલ ફોન નગં- ૧૨ ડક.રૂ. 

રોકિા કુલ રૂપીયા ૨,૨૩,૦૦૦/- તથા 
જમીનદાિના ૨૮,૦૦૦/- તમેજ મોબાઇલ 
ફોન નગં- ૧૨ ડક.રૂ. ૯૯,૬૦૦/- એક 
એક્ટીિા નબંર GJ 06 KN 0524 જેની ડક 
રૂ ૨૫,૦૦૦/- તથા પતા પાના નગં ૧૫૬ 
ડક રૂ ૦૦/૦૦ ગણી કુલ્લે રૂ.૩,૭૫,૬૦૦/- 
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૯૯,૬૦૦/- એક એક્ટીિા નબંર GJ 06 KN 0524 જેની ડક રૂ ૨૫,૦૦૦/- તથા પતા પાના નગં ૧૫૬ ડક રૂ ૦૦/૦૦ ગણી કુલ્લ ે
રૂ.૩,૭૫,૬૦૦/- સાથ ેમળી આિી પકિાયલે ગયલે તમામ ઇસમો તમેજ નહી મળી આિેલ (જુગાર રમાિનાર) રાજેશ હરગોવિિંદ 
ઠાકોર રહ,ેિાિી િિોદરા શહરેનાઓએ ગનુો કયાા વિગેરે બાબતે વાડી પો.સ્ટે.ગ .ર.નાં. 11196035200763/20 જ ગાર અટકાયતી 
અધિધનયમ કલમ 12 મ જબ  તા.18/07/2020 ના કલાક 05:35 િાગે ગનુો રજીસ્ટર થયલે છે.    

15 

પાણીગેટ પો.સ્ટે. તથા 

સ્ટાફ 
પાણીગેટ પો.સ્ટે. તથા  સ્ટાફ નાઓએ  તા:૧૮/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૬/૪૫ િાગે  બાિામાનપરુા કંુભારિાિા લીમિા પાસે 
પાણીગેટ િિોદરા શહરે ખાત ેઆરોપી (૧) ગલુાબશા રમઝાનશા ડદિાન રહ.ે કંુભારિાિા લીમિા ની પાસ ેબાિામાનપરુા િિોદરા 
શહરે (૨) અબ્દુલ હમીદ અબ્દુલ કરીમ પઠાણ રહ.ે પાણીગેટ બાિામાનપરુા નરુાની મસ્જીદપાછળ િિોદરા શહરે (૩) ગલુામ 
દસ્તગીર યાકુબભાઇ શખે રહ.ેઅમીર મઝીંર બાિામાનપરુા નિાપરુા િિોદરા શહરે (૪) મહમદ મનુાફ ઉમરભાઇ આરેફીનિાલા 
રહ.ેમોંગલિાિા બકરી ચોકી ગલુમીલશા મસ્જીદ પાસ ેિાિી િિોદરા શહરે (૫) અબ્દુલ હમીદ જમાલભાઇ શખે રહ.ેમટન માકેટની 
સામ ેખાટકીિાિા મોિલિાિા િાિી િિોદરા શહરે (૬) મહમદ ફારૂક ગલુામ હુસને કુરેશી રહ.ે મોગલિાિા પાજરીકર મોહલ્લોગોસીયા 
મસ્જીદ પાસે િિોદરા શહરે (૭) યાકુબભાઇ સલુમેાનભાઇ દુધિાલા રહ.ેન્યાય મડંદર મસ્જીદ મોહલ્લો દુધિાલો મહોલ્લો િિોદરા શહરે 
(૮) મહબેબુભાઇ કરીમભાઇ શખે રહ.ેમાિંિી નજર બાગ સામ ેરાજ પરુાની પોર િિોદરા શહરેનાઓએ ગોળ કંુિાળુ િળી રૂમમા ંજમીન 
ઉપર બસેી પત્તા-પાના રૂપીયા િિે હારજીતનો જુગાર રમી રમાિી તમામની અંગ ઝિતીના રૂા. ૮,૦૪૦/-તથા જમીન દાિ પરના 
રોકિા રૂા. રૂા.૩,૩૯૦/- તથા તમામ આરોપીઓ પાસે કબ્જે કરેલ મોબાઇલ નગં -૭ જેની ડકિં.રૂ.૮,૫૦૦/- મળી આિલે તથા પત્તા-
પાના નગં-૫૨ ડક.રૂા.૦૦/- તથા લાઇટબીલ ડક.રૂા.૦૦/- સાથે કુલ્લ ે ડક.રૂા.૧૯,૯૩૦/- ના મદુ્દામાલ સાથ ેમળી આિી પકિાઇ જઈ 
ગનુો કયાા વિગેરે બાબત ેપાણીગેટ પો.સ્ટે. ૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૮૦૭/૨૦૨૦ જ ગાર િારા કલમ ૪,૫ મ જબ  તા:૧૮/૦૭/૨૦૨૦ ના 
કલાક :૧૯/૦૫ િાગે ગનુો રજીસ્ટર થયલે  છે.  

અંગ ઝિતીના રૂા. ૮,૦૪૦/-  તથા જમીન 
દાિ પરના રોકિા રૂા. રૂા.૩,૩૯૦/- તથા 
તમામ આરોપીઓ પાસે કબ્જે કરેલ 
મોબાઇલ નગં -૭ જેની ડકિં.રૂ.૮,૫૦૦/- 
મળી આિલે તથા પત્તા-પાના નગં-૫૨ 
ડક.રૂા.૦૦/- તથા લાઇટબીલ ડક.રૂા.૦૦/- 
સાથ ેકુલ્લ ેડક.રૂા.૧૯,૯૩૦/- 
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 પાણીગેટ પો.સ્ટે. તથા 

સ્ટાફ 
પાણીગેટ પો.સ્ટે. તથા સ્ટાફ  નાઓએ કામે તા.૨૨/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક.૧૮/૫૦ િાગે મોજે- બાિામાનપરુા વપ્રરઅજીમ કોમ્પ્લકે્ષ 

સામ ેગોસ ેજીલાની ફલટેના ત્રીજા માળે મ.ન ં૩૦૩ મા ંપાણીગેટ િિોદરા શહરે ખાત ેઆરોપી (૧)  મલંગશા ઇમામશા ડદિાન  રહ.ે 

બાિામાનપરુા ગોસે જીલાની એપાટામને્ટ મ.ન ં ૩૦૩ િિોદરા શહરે (૨) શબ્બીર ફડકરમહંમદ મન્સરુી રહ.ેબાિામાનપરુા 

વિમાદિાખાના પાછળ હડરજન િાસ િિોદરા શહરે (૩)  ફરીદભાઇ ગનીભાઇ છીપા રહ.ેબાિામાનપરુા ગોસીયા એપાટામને્ટ ની સામે 

અલીફ મોહલ્લો િિોદરા શહરે (૪) સરફરાજ શબ્બીરભાઇ ગરાસીયા રહ.ેબાિામાનપરુા દગાા પાછળ હૈદરી મહોલ્લો િિોદરા શહરે (૫)  

યસુફુશા ઇબ્રાહીમશા ડદિાન રહ.ેબાિામાનપરુા કંુભારિાિા તાજ મને્શનની સામ ેિિોદરા શહરે (૬) એહમદખાન કાસમખાન પઠાણ 

રહ.ે બાિામાનપરુા િીમા હોસ્પીટલની પાછળ િિોદરા શહરે (૭) કાલભુાઇ ગલુ્લભુાઇ શખે રહ.ેપાણીગેટ બાિામાનપરુા પીર હજીમ 

કોમ્પ્લકે્ષ પાસ ેબરફની ફેકટરીની બાજુમા ંિિોદરા શહરેનાઓએ પોતાના આવથિક ફાયદા સારૂ છ ઇસમોન ેબહારથી બોલાિી ભગેા કરી 

તમામ  આરોપીઓએ ગોળ કંુિાળુ િળી રૂમમા ંજમીન ઉપર બેસી પત્તા-પાના રૂપીયા િિે હારજીતનો જુગાર રમી રમાિી તમામની 

અંગ ઝિતીના રૂા. ૬,૮૧૦ /- તથા જમીન દાિ પરના રોકિા રૂા. રૂ. ૪,૨૬૦ /- તથા તમામ આરોપીઓ પાસ ેકબ્જે કરેલ મોબાઇલ 

અંગ ઝિતીના રૂા. ૬,૮૧૦ /- તથા જમીન 
દાિ પરના રોકિા રૂા. રૂ. ૪,૨૬૦ /- તથા 
તમામ આરોપીઓ પાસે કબ્જે કરેલ 
મોબાઇલ નગં -૪ જેની ડકિં.રૂ.૧૦,૦૦/- 
તથા પત્તા-પાના નગં-૫૨ ડક.રૂા.૦૦/- 
તથા લાઇટબીલ ડક.રૂ.૦૦/- સાથ ે કુલ્લે 
ડક.રૂ.૨૧,૦૭૦/- 
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નગં -૪ જેની ડકિં.રૂ.૧૦,૦૦/- તથા પત્તા-પાના નગં-૫૨ ડક.રૂા.૦૦/- તથા લાઇટબીલ ડક.રૂ.૦૦/- સાથ ે કુલ્લ ે ડક.રૂ.૨૧,૦૭૦/- ના 
મદુ્દામાલ સાથે મળી આિી પકિાઇ જઈ ગનુો કયાા વિગેરે  બાબતે પાણીગેટ પો.સ્ટે.૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૮૩૯/૨૦૨૦  જ ગાર િારા કલમ 

૪,૫ મ જબ  તા.૨૨/૭/૨૦૨૦ ના કલાક. ૨૦/૩૦ િાગે ગનુો  રજીસ્ટર થયલે છે.  

17 

 પાણીગેટ પો.સ્ટે. તથા 

સ્ટાફ 
પાણીગેટ પો.સ્ટે. તથા સ્ટાફ   નાઓએ  તા.૨૪/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક  ૧૪/૨૦ િાગે મોજે : િાિી સરકારી સ્કુલ પાસ ેપરેશનગર 
સો.સા મ.ન.-૧ મા ં રહતેા દેિેંદ્રભાઇ શાહ ના મકાનમા ં પાણીગેટ િિોદરા  શહરે ખાત ેઆરોપી (૧)  મકાન માલીક- દેિને્દ્રભાઇ 
મળુચદંભાઇ શાહ રહ,ે મ.ન ં૧ પરેશનગર સોસાયટી સરકારી સ્કુલ પાસ ેિાિી િિોદરા શહરે, િિોદરા શહરે (૨) સાગર રાજુભાઇ 
રાજપતુ રહ,ે સાઇં કુપા ચબલ્િીંગ કાકા સાહબેના િેકરાની સોસાયટી િાિંીયા બજાર િિોદરા શહરે (૩) સરેુશભાઇ હડરલાલ િસાિા રહ,ે 
કંુભારિાિા બાળા સાહબેના વપઠા પાસ ેિાિી િિોદરા શહરે, િિોદરા શહરે (૪) શલૈષે બાબભુાઇ પટણી રહ,ે ભાટિાિા િાિી ટાિર 
ચોકી સામે સન્ની દેિ મડંદર પાસે િાિી િિોદરા શહરે (૫) ડકશોરભાઇ અમ્બભુાઇ િણકર રહ,ે બી-૨૧ પડરશ્વમ સોસાયટી કમળા પાકા  
પાસ ેતરસાલી િિોદરા શહરે િિોદરા (૬)  ડહતષેભાઇ ભગિાનભાઇ માછી રહ,ે ૧૨૦ જય અંબનેગર નિજીિન આજિા રોિ િિોદરા 
શહરે, િિોદરા  (૭) જાિદે નજબદુીન મલીક  રહ,ે મદાર મહોલ્લો બદની ઇદાય સ્કુલ પાસ ેયાકુબપરુા સરસીયા તળાિ રોિ િિોદરા 
શહરે  (૮) સનુીલ મોહનસીંગ રાજપતુ  રહ,ે રામગઢ મહોલ્લો ઝુપિ પટ્ટી સ્લમ કિાાટસની પાછળ બાિચાિાિ િિોદરા શહરે (૯)  
પ્રતાપભાઇ જેસીંગભાઇ મારિાિી  રહ,ે માળી મહોલ્લો બાળા સાહેબ પીઠાની પાસ ેિાિી િિોદરા શહરે  (૧૦) ચનં્દ્રકાતં ઉફે સરેુશ 
રૂપચનં્દ્ર છત્તાણી  રહ,ે બ્લોક બી-૧૫ મ.ન ં ૫૯ િારસીયા જુની પોલીસ ચોકી પાસ ેઆર.ટી.ઓ રોિ િિોદરા શહરે, (૧૧) ડકરણ 
લાલાભાઇ વત્રિારી રહ,ે ટી-૧૪ સદુામા નગર વત્રિારીની ચાલ િારસીયા િિોદરા શહરે ,(૧૨) ચેતનકુમાર ગાિાલાલ પટેલ  રહ,ે 
રામગઢ મહોલ્લો ઝુપિ પટ્ટી સ્લમ કિાાટસની પાછળ બાિચાિાિ િિોદરા શહરે (૧૩) બાબભુાઇ ગલુામ કાદર શખે  રહ,ે 
ચદં્રપ્રભાનગર વિુાના મકાન બ્લોક -૪ મ.ન ં૨૦ શાસ્ત્રીબાગ પાસ ેિિોદરા શહરે  (૧૪) રમશેભાઇ રામડકપાલ શાહ રહ,ે ચદં્રપ્રભાનગર 
વિુાના મકાન બ્લોક -૪ મ.ન ં ૧૩ શાસ્ત્રીબાગ પાસ ેિિોદરા શહરેનાઓએ પોતાના આવથિક ફાયદા સારૂ ઉપરોકત તમામ ઇસમોન ે
બહારથી બોલાિી ભગેા કરી ગોળ કંુિાળુ િળી રૂમમા ં જમીન ઉપર બસેી પત્તા-પાના રૂપીયા િિે હારજીતનો જુગાર રમી રમાિી 
તમામની અંગ ઝિતીના રોકિા નાણા ંરૂ. ૧,૦૧,૩૫૦/- તથા જમીન દાિ પરના રોકિા રૂ.  ૧૧,૧૦૦/- તથા તમામ આરોપીઓ પાસ ે
કબ્જે કરેલ મોબાઇલ નગં -૧૧ જેની ડકિં.રૂ.૧૫,૫૦૦/- તથા પત્તા-પાના નગં-૫૨ ડક.રૂ.૦૦/- તથા લાઇટ બીલ તથા ગેસ બીલ ડક.રૂ 
૦૦/- સાથ ેકુલ્લ ેડક.રૂ .૧,૨૭,૯૫૦/- ના મદુ્દામાલ સાથ ેમળી આિી પકિાઇ જઈ ગનુો કયાા વિગેરે મતલબ ેપાણીગેટ પો.સ્ટે. ગ .ર.નાં. 
૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૮૪૮/૨૦૨૦ જ ગાર િારા કલમ-૪,૫ મ જબ  તા:૨૪/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૭/૩૫ િાગે ગનુો રજીસ્ટર થયલે છે 

અંગ ઝિતીના રોકિા નાણા ં રૂ. 
૧,૦૧,૩૫૦/- તથા જમીન દાિ પરના 
રોકિા રૂ.  ૧૧,૧૦૦/- તથા તમામ 
આરોપીઓ પાસ ે કબ્જે કરેલ મોબાઇલ 
નગં -૧૧ જેની ડકિં.રૂ.૧૫,૫૦૦/- તથા 
પત્તા-પાના નગં-૫૨ ડક.રૂ.૦૦/- તથા 
લાઇટ બીલ તથા ગેસ બીલ ડક.રૂ ૦૦/- 
સાથ ેકુલ્લ ેડક.રૂ .૧,૨૭,૯૫૦/- 
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પાણીગેટ પો.સ્ટે. તથા 

સ્ટાફ 
પાણીગેટ પો.સ્ટે. તથા સ્ટાફ   નાઓએ   તા:૨૯/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૮/૩૦ િાગે મોજે: બાિચાિાિ રામગઢ મહોલ્લો ભાથજુી 
મડંદર પાસ ેપાણીગેટ િિોદરા શહરે ખાતે આરોપી (૧) સવુનલ ઉફે કાલીયા દુગાાપ્રસાદ કહાર રહ.ેકાકાસાહબેનો ઠેકરો િાડંિયા બજાર 
િિોદરા શહરે (૨) વિજય ઉફે બસંી મગલભાઇ કહાર રહ.ે કાકાસાહેબનો ઠેકરો િાડંિયા બજાર િિોદરા શહરે (૩) સડંદપ ઉફે મોટીબાઇ 
ડકશનભાઇ કહાર રહ.ેડકશનિાિી ઝિંા ચોક િિોદરા શહરે (૪) વનરજ અજુ ાનભાઇ કહાર રહ.ે બ્લોક ૧ મ.ન ં ૫ સ્લમ કિાટાસ  
હનમુાનદાદા ના મડંદર પાસ ેબાિચાિાિ િિોદરા શહરેનાઓએ જાહરેમા ંગોળ કંુિાળુ િળી પત્તા પાના પસૈા િિે હાર જીતનો જુગાર 

અંગ ઝિતીના રોકિા રૂપીયા ૧૬,૦૦૦/-  
તથા જમીન દાિના રોકિા રૂપીયા 
૬,૬૦૦/- તથા મોબાઇલ નગં -૨ જેની 
ડકિં.રૂ.૧૦,૦૦૦ પાના નગં-૫૨ 
ડકિં.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુલ્લે રૂપીયા 
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https://egujcop.gujarat.gov.in/hdiits/hdiits.htm?actionFlag=reportService&reportCode=281&action=generateReport&caseNumber_report=11196017200848&caseId_report=10010131930474&fromFir=Y&fromApplication=TRUE
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https://egujcop.gujarat.gov.in/hdiits/hdiits.htm?actionFlag=reportService&reportCode=281&action=generateReport&caseNumber_report=11196017200848&caseId_report=10010131930474&fromFir=Y&fromApplication=TRUE
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રમી રમાતા પત્તા પાના નગં-૫૨ ડકિં.રૂ.૦૦/૦૦ તથા તમામની અંગ ઝિતીના રોકિા રૂપીયા ૧૬,૦૦૦/- તથા જમીન દાિના રોકિા 
રૂપીયા ૬,૬૦૦/- તથા મોબાઇલ નગં -૨ જેની ડકિં.રૂ.૧૦,૦૦૦ મળી કુલ્લ ેરૂપીયા ૩૨,૬૦૦/- ના મદુ ામાલ સાથ ેમળી આિી પકિાઇ 
જઈ ગનુો કયાા વિગેરે બાબતે પાણીગેટ પો.સ્ટે.ગ .ર.નાં.  ૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૮૭૫/૨૦૨૦ જ ગાર િારા કલમ  ૧૨ મ જબ  
તા.૨૯/૦૭/૨૦૨૦ કલાક ૨૦/૩૦ િાગે ગનુો રજીસ્ટર થયલે છે.      

૩૨,૬૦૦/- 
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પીસીબી શાખા  તથા 

સ્ટાફ 
પીસીબી શાખા  તથા સ્ટાફ દ્વારા  તા.30/07/2020 ના કલાક 13:15 િાગે મોજે પહલે ુ ફળીય ુ જલારામ ફ્લોર મીલની ઉપર 
ગાજરાિાિી િાિી િિોદરા શહરે ખાતે આરોપી (૧) નરેન્દ્રવસિંહ સરેુન્દ્રવસિંહ મોયા રહ ે પહલે ુ ફળીય ુ જલારામ ફ્લોર મીલાની ઉપર 
ગાજરાિાિી િાિી (૨ )િોન્ટેિ -સગં્રામ મો.ન.ં૯૭૧૪૦૯૮૦૬૫ , િિોદરા શહરેનાઓએ પોતાના આથીક ફાયદા સારૂ િરલી મટકા ના 
આંક ફરકના આંકિા પોતાના મોબાઇલ મ ંલખી હારજીત નો જુગાર રમી રમાિી જુગાર ના સાધનો જેમા મોબાઇલ ફોન વ્હોટ્સ અપ 
એપ્લીકેશન મા ંકેટલક ગ્ર  પ બનાિી તમેા ગ્રાહકો પાસથેી આંકિાઓ લખી લઇ અંગ જિતી માથંી મળી આિલે રોકિા રૂ.૨૫૫૦૦/- 
તથા મોબાઇલ ફોન નગં-૧ જેની ડકિંરૂ.૧૦૦૦૦/- મળી આિલે વપ્રિંન્ટ નગં-૧૬ ડક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુલ્લ ેરૂ.૩૫૫૦૦/- ના મદુ્દામાલ 
સાથે રેઇિ દરમ્યાન મળી આિી પકિાઇ ગયલે હોય તેમજ નડહ પકિાયલે ઇસમ સગં્રામ જેનો મો.ન.ં૯૭૧૪૦૯૮૦૬૫ નાનો નહી મળી 
આિી ગનુો કયાા વિગેરે બાબતે વાડી પો.સ્ટે ગ .ર.ન. 11196035200820 જ ગાર અટકાયતી અધિધનયમ કલમ ૧૨-અ મ જબ  
તા.30/07/2020 ના કલાક 15:45 ગનુો રજીસ્ટર થયેલ છે.  

રોકિા રૂ.૨૫૫૦૦/- તથા  મોબાઇલ ફોન 
નગં-૧ જેની ડકિંરૂ.૧૦૦૦૦/- મળી આિલે 
વપ્રિંન્ટ નગં-૧૬ ડક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુલ્લ ે
રૂ.૩૫૫૦૦/- 
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મકરપરુા પો.સ્ટે. તથા 
સ્ટાફ  

મકરપરુા પો.સ્ટે. સ્ટાફ્નાઓએ  આનદંબાગ સોસાયટી પાછળના મદેાનમા ંઆ કામના આરોપી નામ ે(૧) જીજ્ઞશેભાઇ રમણભાઇ માળી 
રહ.ે બી/૧૦૩, ધ પાકા કોમ્પ્લકે્ષ,કેનાલ પાસ,ે બીલ ગામ, તા.જી. િિોદરા નાઓ જાહરેમા ંિગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાિટની 
વિદેશી દારૂ ભરેલ ૭૫૦ મી.લી.ની બોટલ નગં- ૧૦૩ ડક.રૂ.૩૦,૯૦૦/- ની પોતાના ભોગિટાિાળી હરેાફેરી માટે િાપરિામા ંઆિતી 
િગેેનાર ફોર વ્હીલર ગાિી ન.ંજી.જે. ૦૬ એ.એક્સ.૯૪૫૭ જેની ડક.રૂ.૧,૭૫,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન -૧ ડક.રૂ.૫૦૦/- ની સાથ ેમળી 
આિતા મકરપ રા પો.સ્ટે. પાટસ  - સી- ૧૧૧૯૬૦૧૬૨૦૧૨૪૨/૨૦૨૦ પ્રોહહ એક્ટ ક.૬૫(ઇ),૧૧૬(ખ),૧૦૮,૯૮(૨), ૮૧,૮૩ મજુબ ગનુો 
રજી કરાિલે સદર ગનુાના કામ ેઆરોપી (૧) જીજ્ઞશેભાઇ રમણભાઇ માળી રહ.ે બી/૧૦૩, ધ પાકા કોમ્પ્લકે્ષ, કેનાલ પાસ,ે બીલ ગામ, 
તા.જી. િિોદરાનાનો મળી આિતા કોિીટ- ૧૯ ના ટેસ્ટ માટે મોકલી આપેલ છે. તમેજ દારૂનો જથ્થો આપના ઇસમ નીલશેભાઇ 
રાઠિા રહ.ેઘોઘાદેિ ગા તા.જી. છોટાઉદેપરુ તમેજ દારૂનો જથ્થો મગંાિનાર ન.ં(૨) જીગર અજુ ાનભાઇ રાજપતુ રહ.ે વિુાના મકાનમા ં
અમરશ્રધ્ધા સોસાયટી પાછળ, તરસાલી રીંગ રોિ,િિોદરા શહરે નાઓન ેપકિિા ઉપર તપાસ ચાલ.ુ 

વિદેશી દારૂ ભરેલ ૭૫૦ મી.લી.ની બોટલ 
નગં- ૧૦૩ ડક.રૂ.૩૦,૯૦૦/- ની પોતાના 
ભોગિટાિાળી હરેાફેરી માટે િાપરિામા ં
આિતી િગેેનાર ફોર વ્હીલર ગાિી 
ન.ંજી.જે. ૦૬ એ.એક્સ.૯૪૫૭ જેની 
ડક.રૂ.૧,૭૫,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન -
૧ ડક.રૂ.૫૦૦/- કુલ્લ ેરૂ.૨,૦૬,૪૦૦૦/- 
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મકરપરુા પો.સ્ટે. તથા 
સ્ટાફ  

મકરપરુા પો.સ્ટે. તથા સ્ટાફ નાઓએ બજરંગનગર, મ.ન ં.૧૩૨ પાસ ેઓટલા ઉપર ખલુ્લામા ંદંતશે્વર, ખાત ેઆ કામના આરોપીઓ 
નામે  ) ૧ (અજુ ાનભાઈ શકંરભાઈ પડઢયાર રહ ે.મહાદેિ ફળીય,ુ દંતશે્વર ગામ, )૨ (કનભુાઈ ઓપાજી ખારિા રહ ે.મારિાિી મહોલ્લો, 
દંતશે્વર ગામ,  ) ૩ (પીયશુકુમાર બીપીનચદં્ર શાહ રહ ે.ક ષ્ણશરેી, દંતેશ્વર ગામ,  ન)ં૪ (પ્રકાશભાઈ હુમજીભાઈ ખારિા રહ ે.મ.ન ં૧૩૨ 
બજરંગનગર સોસાયટી, સતંોષિાિીની બાજુમા, દંતશે્વર િિોદરા શહરે તથા ન)ં૫ (રાજેશભાઈ કાતંીભાઈ પઢીયાર રહ ે.છેલ્લ ુફચળય,ુ 
ચાર શક્ક્તમાતાના મડંદર પાસ,ે દંતશે્વર ગામ, િિોદરા શહરે તથા ન)ં૬ (અજયભાઈ સરેુશભાઈ સોલકંી રહ ે.િચલ ુફચળય,ુ દંતશે્વર 
ગામ,  ન)ં૭ (કમલશેભાઈ અરવિિંદભાઈ પડઢયાર રહ ે .િેરાિાળુ ફચળય,ુ દંતશે્વર ગામ, િિોદરા શહરે તથા નં  ) ૮ (મનીષભાઈ 
નરેન્દ્રભાઈ મકિાણા રહ ે.િચલ ુફચળય,ુ દંતશે્વર ગામ, િિોદરા શહરે નાઓ ભેગા થઇ પત્તાપાના પૈસા િિે હારજીતનો જુગાર રમી 

પત્તા પાના નગં- ૫૨ ડક.રૂ. ૦૦૦/- તમેજ 
આરોપીઓના અંગ ઝિતીમાથંી મળેલ 
રોકિા રૂ.૯૧૩૦/- તથા જમીન દાિના 
રોકિા રૂ ૧૬૧૦/- તથા મોબાઇલ ફોન 
નગં- ૬ ડક.રૂ.૧૩૫૦૦/-, ની સાથ ે મળી 
કુલ્લ ેરૂ.૨૪૨૪૦/- 
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રમાિી પત્તા પાના નગં - ૫૨ ડક.રૂ .૦૦૦ /- તેમજ આરોપીઓના અંગ ઝિતીમાથંી મળેલ રોકિા રૂ.૯૧૩૦ /- તથા જમીન દાિના 
રોકિા રૂ ૧૬૧૦ /- તથા મોબાઇલ ફોન નગં - ૬ ડક.રૂ.૧૩૫૦૦ /- , ની સાથ ેમળી કુલ્લ ેરૂ.૨૪૨૪૦ /- ની સાથ ેમળી આિતા મકરપ રા 
પો.સ્ટે .પાટસ -બી-૧૧૧૯૬૦૦૩૨૦૧૨૩૮/૨૦૨૦ જ ગારિારા કલમ ૧૨ મ જબનો ગ નો શોિી કાઢેલ છે. . 

22 

બાપોદ પો.સ્ટે. તથા સ્ટાફ  બાપોદ પો.સ્ટે. તથા સ્ટાફ નાઓએ તારીખ.૦૩/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક ૦૬/૧૦ જાગતૂી મહોલ્લો,મ.ન.ં૧૬ આરોપી (૧)ક તલભાઇ 
કમલશેભાઇ િસાિા (૨)સાગર હરીશભાઇ િસાિા (૩)દશાનભાઇ કમલશેભાઇ િસાિા ત્રણેય રહ.ેમ.ન.ંબી/૧/૧૬ જાગતૂી 
મહોલ્લો,ડકશનિાિી,િિોદરા શહરે તથા િોન્ટેિ (૧)મનીષાબને વિજય ઉફે ટોપી તથા (૨)કલ્પશે ઉફે કલ્લ ુ પરમાર બન્ન ે
રહ.ેરામદેિનગર-૧,સરદાર એસ્ટેટની પાછળ,આજિા રોિ, િિોદરાનાઓએ આરોપીઓએ પોતાના કબ્જા ભોગિટાિાળા મકાનમા ં
િગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાિટ ઇગ્લીશ દારૂની બોટલો લિંન પ્રાઇિ કંપનીના ૧૮૦ મીલી નગં-૧૧૮ ડક.રૂ.૧૧,૮૦૦/- તથા 
રોયલ નાઇિ વિસ્કી કંપનીની બોટલ નગં-૫૭ ડક.રૂ.૨૦,૨૩૫/- તથા રોયલ વસલકે્ટ કંપનીની ૫૦૦૦/-તથા વિિો કંપનીનો મો.ફોન 
ડક.રૂ.૨,૦૦૦/-તથા સેમસગં કંપની ડિપિે મોબાઇલ ફોન ડક.રૂ.૫૦૦/-મળી કુલ્લે ડક.રૂ.૪૩,૫૫૦/-જે ઇગ્લીશ દારૂનો જથ્થો મનીષાબેન 
વિજય ઉફે ટોપી તથા કલ્પશે ઉફે કલ્લ ુપરમાર બન્ન ેરહ.ેરામદેિનગર-૧,સરદાર એસ્ટેટની પાછળ,આજિા રોિ,િિોદરા શહરેનાઓ 
આપી ગયેલ હોય જે તમામ ેગનુો કરિામા ંએકબીજાન ેમદદગારી કરી ગનુો કયાા વિગેરે બાબત ે બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન િિોદરા 
શહરે સી ગ.ુર.ન.ં૧૧૧૯૬૦૦૨૨૦૦૬૯૩/૨૦ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ ઇ,૧૧૬(ખ),૮૧ મજુબ તા.૦૩/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક ૮/૫૫ િાગે 
રજી.કરી તપાસ પો.સ.ઇ.િાય.એચ.પઢીયાર બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન િિોદરા શહરે શહરેનાઓ તરફ કરેલ છે હાલ તપાસ ચાલ ુછે. 

ભારતીય બનાિટ ઇગ્લીશ દારૂની બોટલો 
લિંન પ્રાઇિ કંપનીના ૧૮૦ મીલી નગં-
૧૧૮ ડક.રૂ.૧૧,૮૦૦/- તથા રોયલ નાઇિ 
વિસ્કી કંપનીની બોટલ નગં-૫૭ 
ડક.રૂ.૨૦,૨૩૫/- તથા રોયલ વસલકે્ટ 
કંપનીની ૫૦૦૦/-તથા વિિો કંપનીનો 
મો.ફોન ડક.રૂ.૨,૦૦૦/-તથા સમેસગં 
કંપની ડિપિે મોબાઇલ ફોન ડક.રૂ.૫૦૦/-
મળી કુલ્લ ેડક.રૂ.૪૩,૫૫૦/-નો મદુ્દામાલ 
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કા.બાગ પો.સ્ટેતથા સ્ટાફ  કારલેીબાગ પો.સ્ટેશન દ્વારા તા ૦૩/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૩/૪૫ થી ૧૬/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન પ્રકાશનગર  નાકા પાસે  બનેલ છે 
આ કામના ફરીયાદી અ.હે.કો વવષ્ણુભાઇ કાળાભાઇ બનાં ૧૯૪ કા.બાગ પો.સ્ટે નાઓએ ફરીયાદ આપી કે આ કામના  દીલીપ 
ધનજીભાઇ મકવાણા ઉ.વ ૪૭ રહે મનાં જ ે૭૦૩ સ્કાય હારમની સાંદેશ ગરબા ગ્રાઉન્ડ પાસે આનાંદનગર કારલેીબાગ વડોદરા શહેરનાનો 
પોતાના આથીક ફાયદા સારૂ પોતાના કબ્જા ભોગવટા વાળી મારૂતી વેગેનાર ગાડી નાં જી.જ ે ૦૬ એફ.સી ૩૯૭૯ કીમાંત રૂ 
૧,૫૦,૦૦૦/-  મા McDowell's no 1 RESERVE WHISKY ૭૫૦ એમ.એલ ની કુલ ૭ બોકસમા ૮૪ નાંગ કાચની બોટલ ની વક.રૂા. 
૪૨,૦૦૦/-ના દારૂની હેરાફેરી કરતા તથા રયેલમી એકસ આર.એમ. એકસ ૧૯૦૧ મોડલનો ભુરા કલરનો મોબાઇલ ફોન કીમત રુ 
૧૦,૦૦૦/- મળી કુલ્લે વકમત  રૂા. ૨,૦૨,૦૦૦/- ના મુદામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ તથા વવક્રમ ધનજી મકવાણા રઇેડ 
દરમ્યાન હાજર નહી મળી આવી તથા અલ્પેશ ઉફે અલ્પુ હરદાસમલ વાઘવાણી (સીાંન્ધી) રહે એ ૩૫ બ્જલોક નાં ૫૯ સાંતકબીર કોલોની 
વારસીયા વડોદરા શહેર નાએ દારૂનો જથ્થો આપી ગુન્હો કયાા વવ.બાબતે  કારલેીબાગ પો.સ્ટે  ૧૧૧૯૬૦૨૭૨૦૦૩૩૪/૨૦૨૦ પાટટ  –
સી પ્રોહી કલમ ૬૫,ઈ ૯૮ (૨)૮૧ મજુબનો ગુનો  તા.૩/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૬/૫૫ વાગે રજી.કરલે છે 

 

 

પોતાના કબ્જા ભોગવટા વાળી મારૂતી 
વેગેનાર ગાડી નાં જી.જ ે૦૬ એફ.સી ૩૯૭૯ 
કીમાંત રૂ ૧,૫૦,૦૦૦/-   મા McDowell's 
no 1 RESERVE WHISKY ૭૫૦ 
એમ.એલ ની કુલ ૭ બોકસમા ૮૪ નાંગ 
કાચની બોટલ ની વક.રૂા. ૪૨,૦૦૦/-ના 
દારૂની હેરાફેરી કરતા તથા રયેલમી એકસ 
આર.એમ. એકસ ૧૯૦૧ મોડલનો ભુરા 
કલરનો મોબાઇલ ફોન કીમત રુ 
૧૦,૦૦૦/- મળી કુલ્લે વકમત  રૂા. 
૨,૦૨,૦૦૦/- ના મુદામાલ 

24 

વારસીયા  પો.સ્ટે તથા 
સ્ટાફ  

વારસીયા પો.સ્ટેશન નાઓએ તારીખ.૧૮/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૦/૪૫ વાગે ખારી તલાવડી,ભાંગારના ગોડાઉનની સામ ેઆરોપી 
ચાંન્રભુષણ રામનીરાંજન તીવારી રહે.મેલડીમાતાના માંવદર પાસે,ખારી તલાવડી,ભાંગારના ગોડાઉન પાસે,ફતેપુરા,વડોદરા (૨)વોન્ટેડ-સત્યમ 
ચાંન્રભુષણ તીવારી રહે.સદરનાઓએ પોતાના કબામાાં વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના ઇગ્લીશ દારૂની અલગ-અલગ કાંપનીની 

ભારતીય બનાવટના ઇગ્લીશ દારૂની અલગ-
અલગ કાંપનીની બોટલો MCDOWELLJ NO.1 
RESERVE WHISKY ORIGINAL જ ે નાંગ-૧૯ 
જનેી વક.રૂ.૯૫૦૦/- ની તથા ROYAL 
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બોટલો MCDOWELLJ NO.1 RESERVE WHISKY ORIGINAL જ ે નાંગ-૧૯ જનેી વક.રૂ.૯૫૦૦/- ની તથા ROYAL JELECT 
DELUXE WHISKY બોટલ નાંગ-૫૬ જનેી વક.રૂ.૨૮,૦૦૦/-ની તથા GOA SPIRIT OF SMOOTENESS WHISKY બોટલ નાંગ-૩૩ 
જનેી વક.રૂ.૧૬,૫૦૦/- ની તથા MOUNT’S 6000 UPER JTRONG BEEN બીયરના ટીન નાંગ-૩૮ વક.રૂ.૩૮૦૦/-મળી કુલ્લે બોટલો 
નાંગ-૧૦૮ તથા બીયર ટીન નાંગ-૩૮ કુલ્લે વક.રૂ.૫૭,૮૦૦/- તથા એક મોબાઇલ ફોન જનેી વક.રૂ.૧,૦૦૦/- મળી કુલ્લે ૫૮,૮૦૦/-ના 
મુદ્દામાલ સાથે આરોપી નાં.(૧)પકડાઇ જઇ ગુનો કયાા વવગેર ેબાબતનો વારસીયા પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહેર પાટટ  સી ગુ.ર.નં. 
૧૧૧૯૬૦૩૮૨૦0૬૧૭/૨૦ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ઇ,૮૧,૧૦૮ મુજબ તા.૧૮/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૨/૦૦ વાગે રજી. કરેલ  છે. 
 

JELECT DELUXE WHISKY બોટલ નાંગ-૫૬ 
જનેી વક.રૂ.૨૮,૦૦૦/-ની તથા GOA SPIRIT 
OF SMOOTENESS WHISKY બોટલ નાંગ-૩૩ 
જનેી વક.રૂ.૧૬,૫૦૦/- ની તથા MOUNT’S 
6000 UPER JTRONG BEEN બીયરના ટીન 
નાંગ-૩૮ વક.રૂ.૩૮૦૦/-મળી કુલ્લે બોટલો નાંગ-
૧૦૮ તથા બીયર ટીન નાંગ-૩૮ કુલ્લ ે
વક.રૂ.૫૭,૮૦૦/- તથા એક મોબાઇલ ફોન 
જનેી વક.રૂ.૧,૦૦૦/- મળી કુલ્લે ૫૮,૮૦૦/-ના 
મુદ્દામાલ સાથ ે
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હરણી પો.સ્ટેશન તથા 
સ્ટાફના માણસો 

હરણી પો.સ્ટેશન વડોદરા શહેરનાએ તા.૨૯/૦૭/૨૦૨૦ ના ક.૨૧/૩૦ વાગે ને.હા.નાં-૪૮ એરફોસા બ્રીજથી આગળ કાંમ્ફટા ઇન હોટલ 
પાસે  બનેલ છે. આ કામના આરોપી (૧)બબલુવસાંગ અવધેશવસાંગ ઠાકોર ઉ.વ.-૫૦ રહે-બાબુભાઇની ચાલી જનેીથ વવધ્યાલય પાસ ે
ડભોઇ રોડ પ્રતાપનગર વડોદરા શહેર તથા વોન્ટેડ આરોપી નાં (૨) લાલુભાઇ રહે-સુરત તથા વોન્ટેડ આરોપી (૩) ઇરફાન રહે- વડોદરા 
આ કામના આરોપી બબલુવસાંગ અવધેશવસાંગ ઠાકોર નાઓએ  વગર પાસ પરમીટે પોતાની કબ્જા ભોગવટાવાળી ફીયાટ કાંપનીની લાલ 
કલરની લીનાઇ ફોર વ્હીલ ગાડી જનેો રજી નાં-GJ 01 KB 9840 કીરૂ!-૧,૫૦,૦૦૦/-માાં છુટી કાચની બોટલો તથા પુઠાના બોક્ષની 
પેટીઓમાાં ભારતીય બનાવટની ઇાં ગ્લીશ દારૂ ભરલે કાચની બોટલો રોયલ ચેલેંજ ફાઇનેસ્ટ પ્રીમીયમ વ્હીસ્કી કાંપની શીલબાંધ બોટલો 
નાંગ-૧૨૦ જનેી કીરૂ!-૭૨,૦૦૦/- તથા મેકડોવેલ્સ નાં-૧ રીઝવા વ્હીસ્કી કાંપની શીલબાંધ બોટલો નાંગ-૯૬ જનેી કીરૂ!-૪૮,૦૦૦/-તથા 
મો.ફોન.નાંગ-૧ કીરૂ!-૧૦૦૦/- તથા લીનાઇ ફોર વ્હીલ ગાડી રજી નાં-GJ 01 KB 9840 કીરૂ!-૧,૫૦,૦૦૦/- મળી કુલ્લે રૂ!-
૨,૭૧,૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવેલ હોઇ તેમજ દારૂનો જથ્થો ભરાવનાર લાલુભાઇ રહે-સુરત જનેો મો.નાંબર 
૯૯૭૯૦૩૩૯૬૧ નો તથા દારૂનો જથ્થો વડોદરા ખાતે  માંગાવનાર ઇરફાન વડોદરા નાઓ એક બીાને ગુનો કરવામાાં મદદગાર ેકરી 
અને હાલ પકદાયેલ તહોમતદાર નાઓ કોરોના વાયરસ  અાંગે ની મહામારી ચાલતી હોય સુપ્રીમકોટા ની ગાઇડલાઇન મજુબ મલી 
આવેલ ઇસમ ને કોરોના વાયરસ અાંગે નો રીપોટા કયાા વગર અટક નહી કરી સકાય તે મજુબ  હરણી પો.સ્ટે. ગ.ુર.નં-૪૫૫/૨૦૨૦ 
પ્રોહીએક્ટ કલમ.૬૫(એ)(ઇ), ૯૮(૨), ૧૧૬(બી), ૮૧ મુજબ તા.૩૦/૦૭/૨૦૨૦ ના ક.૦૦/૩૦ વાગે રજી.કરેલ  છે. 

વગર પાસ પરમીટે પોતાની કબ્જા 
ભોગવટાવાળી ફીયાટ કાંપનીની લાલ 
કલરની લીનાઇ ફોર વ્હીલ ગાડી જનેો રજી 
નાં-GJ 01 KB 9840 કીરૂ!-૧,૫૦,૦૦૦/-
માાં છુટી કાચની બોટલો તથા પુઠાના 
બોક્ષની પેટીઓમાાં ભારતીય બનાવટની 
ઇાં ગ્લીશ દારૂ ભરલે કાચની બોટલો રોયલ 
ચેલેંજ ફાઇનેસ્ટ પ્રીમીયમ વ્હીસ્કી કાંપની 
શીલબાંધ બોટલો નાંગ-૧૨૦ જનેી કીરૂ!-
૭૨,૦૦૦/- તથા મેકડોવેલ્સ નાં-૧ રીઝવા 
વ્હીસ્કી કાંપની શીલબાંધ બોટલો નાંગ-૯૬ 
જનેી કીરૂ!-૪૮,૦૦૦/-તથા મો.ફોન.નાંગ-
૧ કીરૂ!-૧૦૦૦/- મળી કુલ્લે રૂ!-
૨,૭૧,૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે 
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બાપોદ પો.સ્ટે. તથા   
સ્ટાફ  

બાપોદ પો.સ્ટેશન વડોદરા શહેર નાઓએ તા.૨૮/૦૭/૨૦ના કલાક.૧૬/૧૫ વાગ્યે મારૂતેશ્વર મહાદેવ માંવદરની પાછળ , માળી 
મહોલ્લો ,નાની બાપોદ, પાસે  બનેલ છે. આ કામના (૧) અજુાનવસહ વદલીપવસાંહ રાઠોડ રહે,મારૂતેશ્વર મહાદેવ માંવદરની પાછળ માળી 
મહોલ્લો નાની બાપોદ વડોદરા શહેર તથા (વોન્ટેડ) આરોપી નાંબર (૨) જગદીશ ઉફે S/O અજુાનવસાંહ રાઠોડ રહે.મારૂતેશ્વર મહાદેવની 
પાછળ , માળી મહોલ્લો નાની બાપોદ , વડોદરા શહેર તથા (૩) વવક્રમ ઉફે વવકુ ઉફે દાાંત્રો S/O  રાજશેભાઇ ઉફે રાજુભાઇ રહે. 
ગણેશનગર નાની બાપોદ ની પાછળ ,આજવા રોડ , વડોદરા શહેર હાલ રહે.કમલાનગર ,આજવા રોડ, વડોદરા શહેર આ કામના 
આરોપી નામ ેઅજુાનવસહ વદલીપવસાંહ રાઠોડ રહે,મારૂતેશ્વર મહાદેવ માંવદરની પાછળ માળી મહોલ્લો નાની બાપોદ વડોદરા શહેર નાએ 
પોતાના રહેણાાંક મકાનમાાં પોતાના કબ્જામાાં વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટ ઇગ્લીશ દારૂની  બોટલો અલગ-અલગ કાંપનીની 
નાંગ-૭૬ તથા વબયર ટીન નાંગ -૩૨ તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૨ વક.રૂ.૫,૫૦૦/- મળી કુલ્લે વક.રૂ.૪૬,૩૬૨/- નો મુદ્દામાલ પકડાયેલ 

પોતાના રહેણાાંક મકાનમાાં પોતાના 
કબ્જામાાં વગર પાસ પરમીટે ભારતીય 
બનાવટ ઇગ્લીશ દારૂની  બોટલો અલગ-
અલગ કાંપનીની નાંગ-૭૬ તથા વબયર ટીન 
નાંગ -૩૨ તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૨ 
વક.રૂ.૫,૫૦૦/- મળી કુલ્લે 
વક.રૂ.૪૬,૩૬૨/- નો મુદ્દામાલ 
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ગયેલ ઇસમનો વદકરો જગદીશ ઉફે બીટુ તથા વવક્રમ ઉફે વવકુ ઉફે દાાંત્રો S/O  રાજશેભાઇ ઉફે રાજુભાઇ નાઓ આપી ગયેલ હોઇ જ ે
ત્રણેય જણાઓ એ આ ગુન્હો કરવામાાં એકબીાને મદદગારી કરી ગુનો કયાા વવગેર ે બાબતે બાપોદ પો.સ્ટે.પાટટ  સી ગુ.ર.નં. 
૧૧૧૯૬૦૦૨૨૦૦૭૬૯ પ્રોહી કલમ ૬૫ (ઇ), ૧૧૬(ખ) ,૮૧  મજુબ રજી.કરેલ છે.  
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સીટી પો.સ્ટે.  તથા સ્ટાફ  સીટી પો.સ્ટેશન સ્તાફા દ્વારા  તારીખ.૦૯/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક ૦૦/૧૫ વાગે .ફતેપુરા,રાણાવાસ,ખાાંડીમાતાના માંવદર આરોપી 

(૧)સ્મીત ઉફે શવિ જગદીશભાઇ કહાર રહે. જુનીગઢી,ભરકચેરી,વડોદરા શહેર (૨)કાલીદાસ લક્ષ્મણ કહાર રહે.ચાાંપાનેર દરવાા, 

ભોઇવાડા, કન્યાશાળાની બાજુમાાં,વડોદરા શહેર (૩)વનકુલભાઇ ધમેન્રભાઇ રાણા રહે.હુજરાત ટેકરા, બાવચાવાડ,સુધરાઇ સ્ટોરની 

સામ,ેવડોદરા શહેર(૪)રાજુભાઇ ચીમનભાઇ રાણા રહે.મ.નાં.૨૦૨ જય અાંબે એપાટામેન્ટ,કોયલી ફળીયા,રામજી માંવદર સામ,ેવડોદરા 

શહેર(૫)રાજને્ર દેવરામ પવાર રહે.ડી-૩૦,અશોકવાટીકા સોસા.ન્યુ.વી.આઇ.પી.રોડ,વડોદરાનાઓએ આરોપીઓએ ગોળ કુડાળુ વળી 

પત્તાપાના પૈસા વડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડતા અાંગઝડતી રૂ.૭૮૩૦/-તથા જમીનદાવ ઉપરથી રૂ.૪૪૧૦/-કુલ્લે રૂ.૧૨૨૪૦/-

તથા પત્તાપાના નાંગ-૫૨ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કયાા વવગેર ેબાબત ે સીટી પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહેર પાટટ  બી 
ગુ.ર.નં. ૧૧૧૯૬૦૦૬૨૦૦૪૪૭/૨૦ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મજુબ તા.૦૯/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક ૧/૪૦ વાગે રજી.કરેલ છે.  

ાહેરમા ગોળ કુડાળુ વળી પત્તાપાના પૈસા 
વડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડતા 
અાંગઝડતી રૂ.૭૮૩૦/-તથા જમીનદાવ 
ઉપરથી રૂ.૪૪૧૦/- તથા પત્તાપાના નાંગ-
૫૨ સાથે કુલ્લે રૂ.૧૨૨૪૦/- ના 
મુદ્દામાલ સાથે 
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કારલેીબાગ પો.સ્ટે. તથ 

સ્ટાફ  
કારેલીબાગ પો.સ્ટે,નાઓએ તા ૦૮/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક ૦૧/૧૫ િાગે ફાગિલે નગર ઝપંિ પટ્ટીમા ખલુ્લામા લાઈટના 

અજિાળામા આરોપી (૧) અમઝદ ઉફે બટકો જૈનભુાઇ શખે ઉ.િ.૪૨ રહ,ે કારેલીબાગ કાસમહાલા કબ્રસ્થાન પાસે ઇન્દીરાનગર 

િિૉદરા શહરે (૨)જાિદે નઝમદુ્દીન મલકે ઉ.િ.૩૯ રહ,ે યાકુઅત પરુા સરસીયા તળાિ રોિ મદ્દાર મહોલ્લો િિોદરા  (૩)સોયબે 

રફીકભાઇ માટલીિાલા ઉ.િ.૨૩ રહ,ેદુધિાલા મહોલ્લો લીમિાળી મશજીદ ની પાછળ ભદ્ર કચરેી નીસામે િિોદરા શહરે (૪)ફૈઝાલ 

યાકુબભાઇ એલાયચીિાલા ઉ.િ.૨૨ રહ,ેદુધિાલા મહોલ્લો લીમિાળી મશજીદ ની પાછળ તથા (િોન્ટેિ)  ભદ્ર કચરેી નીસામે િિોદરા 

શહરે વસકંદર કાદર વમયા સનુ્ની રહે. કાસમઆલા કબ્રસ્તાન બાળ ડરમન્િ હોમ ની પાછળ િિોદરા (૫) રોશન અલી રહમેત અલી સૈયદ 

રહ.ે કાસમ આલા કબ્રસ્તાન કારેલીબાગ િિોદરા નાઓ જાહરેમા પત્તા પાના પૈસા િિે હારજીતનો જુગાર રમી-રમાિી પોલીસ રેઇિ 

દરમ્યાન અંગઝિતી તથા જમીનદાિ પરથી મળી આિલે રોકિા રૂપીયા ૧૦,૪૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નગં-૦૨ ડક.રૂ.૨૦,૦૦૦/- 

,મળી કુલ્લી ડક.રૂ.૩૦,૪૦૦/-નો મદુ્દામાલ સાથ ેમળી આિી પકિાઇ જઇ તથા પોતાના આથીક ફાયદા સારૂ જુગાર રમી રમાિનાર(૧) 

રોશનઅલી રહમેત અલી સયૈદ રહ ે કાસમહાલા કબ્રસ્થાન કારેલીબાગ િિોદરા શહરે  તથા(૨) સીકન્દર કાદરમીયા સનુ્ની રહ,ે 

કાસમહાલા કબ્રસ્થાન બાળ ડરમાન્િ હોમ ની પાછળ કારેલીબાગ િિૉદરા શહરેનાનો વિશ્વાવમત્રી નદીના નાળા મા ંથઇ ભાગી જઇ ગનુો 
કયાા વિ.બાબત ેકા.બાગ પો.સ્ટે. -બી ૧૧૧૯૬૦૨૭૨૦૦૩૩૮/૨૦૨૦ જ ગાર િારા ૧૨ મજુબનો ગનુો તા ૦૮/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક 

૦૨/૩૦ િાગે દાખલ કરેલ છે. 

ાહેરમા પત્તા પાના પૈસા વડે હારજીતનો 
જુગાર રમી -રમાડી  પોલીસ રઇેડ દરમ્યાન 
અાંગઝડતી તથા જમીનદાવ પરથી મળી 
આવેલ રોકડા રૂપીયા ૧૦,૪૦૦ /-  તથા 
મોબાઇલ ફોન નાંગ -વક ૦૨ .રૂ .૨૦ ,૦૦૦ /-
 ,મળી કુલ્લી વક .૩૦.રૂ ,૪૦૦ /-નો  
મુદ્દામાલ સાથે 

29 વારસીયા  પો.સ્ટે.  તથા 
સ્ટાફ 

વારસીયા પો.સ્ટેશન વડોદરા શહેર નાઓએ તારીખ.૧૪/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૩/૪૦ વાગે રામાપીર મહોલ્લામાાં ાહેરમાાં બેસી પત્તા પાના પૈસા વડે ગોળ 
કુડાળુ વળી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી 
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આરોપી(૧)રમેશભાઇ ધનાભાઇ મારવાડી રહે.ટી/૯ ની સામ,ેરામાપીર મહોલ્લામાાં, ઝુપડામાાં, વારસીયા,વડોદરા (૨)મુકેશભાઇ 

ખેગારભાઇ મારવાડી રહે. ટી/૯ ની સામ,ેરામાપીર મહોલ્લામાાં,ઝુપડામાાં, વારસીયા,વડોદરા (૩)અજયભાઇ વકશોરભાઇ ગોકલાણી 

રહે.મ.નાં.૫૬ વાસવાણી કોલોની,વારસીયા,વડોદરા (૪)મુકેશભાઇ મોહનભાઇ પવાર રહે.ટી/૯,ખારી તલાવડી,જોગણીમાતાના માંદીર 

પાસે,પીપળાના ઝાડ નીચ,ેવારસીયા,વડોદરા (૫)પ્રકાશભાઇ છબીલદાસ મોટવાણી રહે.ટી/૧૪,તીવારીની ચાલીમા,વારસીયા, 
વડોદરાનાઓએ ાહેર વારસીયા રામાપીર મહોલ્લા ખુલ્લામાાં ાહેરમાાં બેસી પત્તા પાના પૈસા વડે ગોળ કુડાળુ વળી હારજીતનો જુગાર 
રમી રમાડી પત્તાપાના નાંગ-૫૨ તથા જમીનદાવ ઉપરના રોકડા રૂવપયા ૧૫૮૦/- તેમજ અાંગઝડતીના રોકડા રૂવપયા ૮૭૫૦/- મળી 

કુલ્લે રૂવપયા ૧૦૩૩૦/-ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કયાા વવગેર ેબાબતે વારસીયા પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહેર 
પાટા બી ગુ.ર.નાં. ૧૧૧૯૬૦૩૮૨૦૦૬૧૩/૨૦ જુગાર કલમ ૧૨ મજુબ તા.૧૫/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક ૦૦/૩૦ વાગે રજી.કરલે છે.  

પત્તાપાના નાંગ-૫૨ તથા જમીનદાવ 
ઉપરના રોકડા રૂવપયા ૧૫૮૦/- તેમજ 
અાંગઝડતીના રોકડા રૂવપયા ૮૭૫૦/- 
મળી કુલ્લે રૂવપયા ૧૦૩૩૦/-ના મુદ્દામાલ 
સાથે  

30 

બાપોદ પો.સ્ટે. તથા સ્ટાફ  બાપોદ પો.સ્ટેશન વડોદરા શહેર નાઓએ તારીખ.૧૯/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૩/૦૦ વાગે મોજ.ેવકશનવાડી,વુડાના મકાનની સામ ે
ખુલ્લા મેદાનમાાં આરોપી(૧)વકરણ વવનોદભાઇ ચૌહાણ  રહે.રૂમ નાં.૨,બ્જલોક નાં.૩૭ વકશનવાડી, આજવા રોડ,વડોદરા (૨)વવજય 
જગદીશભાઇ પાંચાલ રહે.રૂમ નાં.૨,બ્જલોક નાં.૧૬ વકશનવાડી વુડાના મકાનની સામ ેખુલ્લા મેદાનમાાં,વડોદરા(૩)સાંજય સવતષભાઇ પરમાર 
રહે.વીર ભગતવસાંહ ચોક, જગદીશભાઇના મકાનમાાં,વડોદરાનાઓએ ાહેરમા પત્તા પાના વડે રૂવપયાનો જુગાર રમતા મળી આવેલ હોઇ 
જ ેજુગાર રમતા ઇસમો પાસેથી અાંગ ઝડતીના રોકડા રૂ.૭૫૮૦/- તથા જમીનદાવના રૂવપયા ૪૫૦૦/- તેમજ પત્તા પાના નાંગ-૪૭ 
વક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુલ્લે રૂ.૧૨,૦૮૦/-ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કયાા વવગેર ેબાપોદ પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા 
શહેર પાટા બી ગુ.ર.નં. ૧૧૧૯૬૦૦૨૨૦૦૭/૨૦ જુગાર કલમ ૧૨ મજુબ તા.૧૯/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૪/૦૫ વાગે રજી.કરલે  છે. 

ાહેરમા પત્તા પાના વડે રૂવપયાનો જુગાર 
રમતા મળી આવેલ હોઇ જ ે જુગાર રમતા 
ઇસમો પાસેથી અાંગ ઝડતીના રોકડા 
રૂ.૭૫૮૦/- તથા જમીનદાવના રૂવપયા 
૪૫૦૦/- તેમજ પત્તા પાના નાંગ-૪૭ 
વક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુલ્લે રૂ.૧૨,૦૮૦/-
ના મુદ્દામાલ સાથે 

31 

સીટી પો.સ્ટે.  તથા સ્ટાફ  સીટી પો.સ્ટેશન વડોદરા શહેર નાઓએ તારીખ.૧૯/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક ૦૦/૦૫ વાગે જોરાવરપીર દરગાહ પાસે,ખાલીદ નામના 

ઇસમના મકાનમા આરોપી (૧)ખાલીદ એહમદ અબુદમીયા અરબ રહે. યાકુતપુરા,જોરાવર પીર દરગાહ પાસે,વડોદરા (૨)અશરફખાન 

હબીબખાન પઠાણ રહે.યાકુતપુરા, તાજ સોડા ફેક્ટરી પાસે,વડોદરા શહેર(૩)સીદીકભાઇ ગબુભાઇ જુમલીવાલા રહે.સન્યાસ આશ્રમની 

સામ ે ભેસવાડા,વડોદરા શહેર(૪)વસકાંદર ઉસ્માનભાઇ મેમણ રહે.મોગલવાડા,સાબરી બાર જી-૧ હાજી ગફાર એપાટામેન્ટ,વડોદરા 

(૫)અબ્જદુલરશીદ ગુલામમોહાંમદ ઇલાયચીવાલા રહે.પાણીગેટ,શેખ ફરીદ મહોલ્લો, વડોદરા (૬)વનઝામુદ્દીન અલાઉદ્દીન સૈયદ 

રહે.યાકુતપુરા,અાંબે માતાનો ખાાંચો, વડોદરા (૭)સઝાદહુસેન હનીફહુસેન સૈયદ રહે.યાકુતપુરા,ઇબ્રાહીમભાઇ અરબ 

રહે.મોગલવાડા,સાબરીબાર વડોદરા શહેરનાઓ ગોળ કુડાળુ વળી પત્તાપાના પૈસા વડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડતા અાંગ ઝડતીના 

રૂ.૮૩૫૦/- તથા જમીન દાવ ઉપરના રૂ.૧૮૩૦/- મળી કુલ્લે રૂ.૧૦૧૮૦/-તથા મોબાઇલ નાંગ-૦૬ વક.રૂ.૮૦૦૦/- તથા પત્તાપાના 

નાંગ-૫૨ તથા આરોપી નાં.૧ ના ઘરનુ લાઇટબીલ જમેા નામ અરબ અબુદમીયા ઉમરમીયા જ ેમરણ ગયેલ છે તે લાઇટબીલ મળી કુલ્લ ે

મુદ્દામાલ રૂ.૧૮૧૮૦/- સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કયાા વવગેર ે સીટી પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહેર પાટા બી ગુ.ર.નાં. 
૧૧૧૯૬૦૦૬૨૦૦૪૮૦/૨૦ જુગાર ધારા કલમ ૪,૫ મજુબ તા.૧૯/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક ૦૧/૩૫ વાગે રજી.કરલે છે.  

ગોળ કુડાળુ વળી પત્તાપાના પૈસા વડે 
હારજીતનો જુગાર રમી રમાડતા અાંગ 
ઝડતીના રૂ.૮૩૫૦/- તથા જમીન દાવ 
ઉપરના રૂ.૧૮૩૦/- મળી કુલ્લે 
રૂ.૧૦૧૮૦/-તથા મોબાઇલ નાંગ-૦૬ 
વક.રૂ.૮૦૦૦/- તથા પત્તાપાના નાંગ-૫૨ 
તથા આરોપી નાં.૧ ના ઘરન ુ લાઇટબીલ 
જમેા નામ અરબ અબુદમીયા ઉમરમીયા 
જ ેમરણ ગયેલ છે તે લાઇટબીલ મળી કુલ્લે 
મુદ્દામાલ રૂ.૧૮૧૮૦/- સાથે 
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બાપોદ પો.સ્ટે. તથા સ્ટાફ  બાપોદ પો.સ્ટેશન વડોદરા શહેર નાઓએ તારીખ.૨૩/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૮/૧૦ વાગે શ્રીજી પ્લાઝા કોમ્પલેક્ષ,મ.નાં.સી/૩૦૩ 
આરોપી(૧)અવનતાબેન વા/ઓ ઇશ્વરભાઇ ડુાંગરમલ હેમાણી  રહે. મ.નાં.સી/૩૦૩, શ્રીજી એપાટામેન્ટ,મોતીનગર સોસા.પાસે,વડોદરા 
(૨)રોશનીબેન વા/ઓ વકશોરભાઇ વવજુમલ સેવાણી રહે.મ.નાં.ઇ/૩૧૦,વૃદાવન સોસા.સાંગમ ચાર રસ્તા પાસે,વડોદરા(૩)ભારતીબેન 
વા/ઓ રમેશભાઇ ખટુમલ નાથાણી  રહે.મ.નાં.૩૧૧,બીલીપત્ર સોસા.ત્રીા માળે,હરણી વારસીયા રી ાંગ રોડ,વડોદરા(૪)જ્યોતીબેન 
વા/ઓ પરષોત્તમભાઇ ગોરધનભાઇ બોજવાણી રહે.મ.નાં.૩૪૮,બ્જલોક નાં.૨૯,નવજીવન હાઉસીાંગ બોડા ,વડોદરા(૫)નાનકીબેન વા/ઓ 
હીરાલાલ પાહુબલ લાલવાણી રહે.ટી/૧૩,ઝુલેલાલ માંવદર સામ,ેવાસવાણી કોલોની,વડોદરા(૬)લત્તાબેન ઉફે લક્ષ્મી વા/ઓ વવમનદાસ 
લાખાણી રહે. મ.નાં.સી/૧૦ ,વારસીયા કોલોની,વડોદરા (૭)વવનોદભાઇ વત્રકમભાઇ સેતાઇ રહે.અમદાવાદી બાર પટેલ સોસા.પાસે, 
શાાંતી ફળીયુ,નડીયાદ,જી.ખેડા(૮)રોનકભાઇ મહેશભાઇ અશરણી રહે.એ/૯૬,લકુલેશનગર-૧,આજવા રોડ,વડોદરા  નાઓએ આરોપી 
નાં.૧ ભાડુઆત અવનતાબેનનાઓ પોતાના આવથાક ફાયદા સારુ બહારથી ઉપરોિ બહેનો તેમજ ઇસમોન ેબોલાવી મકાનમાાં પત્તા પાના 
વડે ગોળ કુડાળ ુવળી રૂવપયાનો હારજીત નો જુગાર રમી રમાડતા  જમીનદાવના ઉપરના રૂવપયા ૬.૨૦૦/-તથા અાંગ ઝડતીના 
રૂ.૪,૭૮૦/-તેમજ પત્તા પાના નાંગ-૫૨ વક.રૂ.૦૦/૦૦ મોબાઇલ ફોન નાંગ-૫ વક.રૂ.૫,૦૦૦/-તથા લેડીઝ પસા નાંગ-૨ વક.રૂ.૦૦/૦૦ 
તથા એક જને્ટસ પસા વક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા મકાનનુ લાઇટબીલ વક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુલ્લે રૂ.૧૬,૧૮૦/-ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી 
પકડાઇ જઇ ગુનો કયાા વવગેર ેબાબતે બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહેર પાટા બી ગુ.ર.નં. ૧૧૧૯૬૦૦૨૨૦૦૭૫૯/૨૦ જુગારધારા 
કલમ ૪,૫ મજુબ તા.૨૩/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૧/૦૫ વાગે રજી.કરેલ છે. 

મકાનમાાં પત્તા પાના વડે ગોળ કુડાળુ વળી 
રૂવપયાનો હારજીત નો જુગાર રમી 
રમાડતા  જમીનદાવના ઉપરના રૂવપયા 
૬.૨૦૦/-તથા અાંગ ઝડતીના રૂ.૪,૭૮૦/-
તેમજ પત્તા પાના નાંગ-૫૨ વક.રૂ.૦૦/૦૦ 
મોબાઇલ ફોન નાંગ-૫ વક.રૂ.૫,૦૦૦/-તથા 
લેડીઝ પસા નાંગ-૨ વક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા 
એક જને્ટસ પસા વક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા 
મકાનનુ લાઇટબીલ વક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી 
કુલ્લે રૂ.૧૬,૧૮૦/-ના મુદ્દામાલ સાથ ે

૩૩ 

કારલેીબાગ પો.સ્ટે. તથ 

સ્ટાફ  
કારલેીબાગ પો.સ્ટેશન વડોદરા શહેર નાઓએ  તા-૨૮/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૫/૦૦ નાગરવાડા ચાર રસ્તા પાસે આવેલ નવીન 

લાયનીગની આગળ બનેલ છે આ કામના ફરીયાદી અ.હે.કો.ગોકળભઈ વેલાભાઈ બ.ન.૧૯૯ નોકરી કારલેીબાગ પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા 

શહેર નાઓએ ફરીયાદ આપી કે આ કામના આરોપી (૧)  મોહમાંદતાહીર તાજમોહમાંદ શેખ રહે- નાગરવાડા સૈયદપુરા અલકા 
વેલ્ડી ાંગની સામ ેનાગરચી મહોલ્લો રાવપુરા વડોદરા શહેર નાઓ ાહેરમા પોતાના આથીક ફાયદા સારૂ આાંક ફરકના આકડાનો જુગાર 
રમી -રમાડતા ચીઠ્ઠીઓ નાંગ ૭ કીમાંત રૂ ૦૦/૦૦ તથા ચાલુ હાલતની બોલપેન કીમાંત રૂ ૦૦/૦૦ તથા રોકડા રૂપીયા ૧૪૦૦૦/- 

મળી કુલ્લે રૂ ૧૪૦૦૦/- ના મુદામાલ સાથે મળી  આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કયાા વવગેર ે કારલેીબાગ પોલીસ સ્ટેશન 
૧૧૧૯૬૦૨૭૨૦૦3૫૯/૨૦૨૦ જુગારધારા ૧૨ એ મજુબ નો ગુનો તા-૨૮/૦૭/૨૦ કલાક-૧૫/૪૦ વાગે દાખલ કરલે છે  

આાંક ફરકના આકડાનો જુગાર રમી -
રમાડતા ચીઠ્ઠીઓ નાંગ ૭ કીમાંત રૂ 
૦૦/૦૦ તથા ચાલુ હાલતની બોલપેન 
કીમાંત રૂ ૦૦/૦૦ તથા રોકડા રૂપીયા 
૧૪૦૦૦/- મળી કુલ્લે રૂ ૧૪૦૦૦/- ના 
મુદામાલ સાથ ે

34  

કારલેીબાગ પો.સ્ટે. તથ 

સ્ટાફ  
કારલેીબાગ પો.સ્ટેશન વડોદરા શહેર નાઓએ તા.૨૯/૦૭/૨૦૨૦ ના ક. ૧૭/૪૫ વાગ્યે રાવપુરા જયુ બેલીબાગ પાછળ ખત્રી પોળના 
નાકા પાસે વડોદરા જીલ્લા ચમા ઉધોગ સહકારી માંડળી દુકાનની આગળ ફુટપાથ પર ખુલ્લામાાં. બનેલ છે આ કામના ફરીયાદી 
અ.હે.કો. વવષ્ણુભાઇ કાળાભાઇ બ.ન.૧૯૪ નોકરી કારલેીબાગ પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહેર  નાઓએ ફરીયાદ આપી કે આ કામના 
આરોપી મોહમદ શરીફ ગુલામ મહમાંદ છેલાવાલા ઉ.વ ૫૭ રહે-મનાં ૨૦૭  રાવપુરા નવાબવાડા શૈલષે ચેમ્બસ વડોદરા શહેર નાઓ 
ાહેરમા પોતાના આથીક ફાયદા સારૂ આાંક ફરકના આકડાનો જુગાર રમી -રમાડતા પાના નાંગ ૪ કીમાંત રૂ ૦૦/૦૦ તથા ચાલુ 
હાલતની બોલપેન કીમાંત રૂ ૦૦/૦૦ તથા રોકડા રૂપીયા ૧૫૩૦૦/- તથા મોબાઈલ નાંગ-૦૨ વક.રૂ. ૧૦૦૦/- મળી કુલ્લે રૂ 
૧૬,૩૦૦/-ના મુદામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ  જઇ ગુનો કયાા વવ.બાબતે કારલેીબાગ પો.સ્ટે બી પાટા 

આાંક ફરકના આકડાનો જુગાર રમી -
રમાડતા પાના નાંગ ૪ કીમાંત રૂ ૦૦/૦૦ 
તથા ચાલુ હાલતની બોલપેન કીમાંત રૂ 
૦૦/૦૦ તથા રોકડા રૂપીયા ૧૫૩૦૦/- 
તથા મોબાઈલ નાંગ-૦૨ વક.રૂ. ૧૦૦૦/- 
મળી કુલ્લે રૂ ૧૬,૩૦૦/-ના મુદામાલ 
સાથ ે
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૧૧૧૯૬૦૨૭૨૦૦3૬૨/૨૦૨૦ જુગારધારા ૧૨ એ મજુબ નો ગુનો તા-૨૯/૦૭/૨૦ ક.૧૯/૫૦વાગે દાખલ કરલે છે આ ગુનાની તપાસ 
અ.હે.કો.નરવસાંહભાઇ ગોરધનભાઇ કા.બાગ પો.સ્ટે નાઓના કર ેછે. 

35  

િી.સી.બી. પો.સ્ટે. તથા 
સ્ટાફ 

િી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે. એન્ટ્રી ન.ં૦૬/૨૦ સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧)અ મજુબના કામ ેઆરોપી કમલવસિંહ જગડદશવસિંહ વસસોદીયા 
રહ,ે બી/૭૩ સત્યનારાયણ સોસાયટી, રણોલી બ્રીજ નીચ ેધિલ ટોકીઝ સામ ેબાજિા િિોદરા શહેર નાનો (૧) ભરૂચ શહરે "સી" 
ડિિીઝન પો.સ્ટે. ગ.ુર.ન ં ૧૧૧૯૯૦૦૧૨૦૦૦૨૧/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ તથા (ર) ગ.ુર.ન ં ૧૧૧૯૯૦૦૧૨૦૦૦૨૨/૨૦૨૦ 
ઇ.પી.કો. કલમ ૪૫૭, ૩૮૦, ૫૧૧, ૧૧૪ મજુબ ના કામ ેનાસતો ફરતો હોય જેને પકિી પાિી સોંપિામા ંઆિલે છે. 

-- 

36  

િી.સી.બી. પો.સ્ટે. તથા 
સ્ટાફ  

િી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.એન્ટ્રી ન.ં૦૭/૨૦ સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧)િી મજુબના કામે આરોપી શાડકબ સલીમમીયા શેખ રહ,ે ૩૧૪ 
આફરીન ફ્લટે, િી-બ્લોક નિાબિાિા, કારેલીબાગ િિોદરા શહરે નાન ેઆજરોજ તા.૦૨/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૫/૪૦ િાગ ેઅટક 
કરેલ છે. સદર ઇસમની પછૂપરછ કરતા સદર ઇસમ પાસથેી અંગઝિતીમાથંી રોકિા રૂ.૩૧૦૦૦/- મળી આિેલ જે અંગે પછૂતા ંગલ્લા 
તલ્લા કરિા લાગેલ અન ેઆ અંગે િધ ુપછુપરછ કરતા સીટી પો.સ્ટે. l પાટા અ ૧૧૧૯૬૦૦૬૨૦૦૪૨૭/૪૨૦ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ 
મજુબનો અનિીટેકટ ગનુો શોધી કાઢેલ છે. 

રોકિા રૂ.૩૧૦૦૦/- 

37  

િી.સી.બી. પો.સ્ટે. તથા 
સ્ટાફ  

િી.સી.બી પો.સ્ટે. ખાત ેસ્ટે.િા. એ.ન.ં૦૮/૨૦૨૦ CRPC કલમ ૪૧(૧) િી મજુબના કામ ેઆરોપી શાહનઆેઝમ ઉફે પીચકો સમસલુ 
પઠાણ ઉ.િ.૨૨ રહ-ેઆશાપરુી નિાયાિા િિોદરા શહરે નાને આજરોજ તા.૦૨/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૫/૪૦ િાગે અટક કરી સદર 
ઇસમની પછૂપરછ કરતા સદર ઇસમ પાસથેી અંગઝિતીમાથંી રોકિા રૂ.૫૦૭૦૦/- ફતેગજં પો.સ્ટે. ગ.ુર.ન ં એ પાટા 
૧૧૧૯૬૦૧૨૨૦૦૫૮૯ /૨૦૨૦ ઇ.પી.કો કલમ ૩૮૦ મજુબના કામનો અનિીટેકટ ગનુો શોધી કઢેલ છે. 

રોકિા રૂ.૧૭૦૦૦૦/- 

38  

િી.સી.બી. પો.સ્ટે. તથા 
સ્ટાફ  

િી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.િા.એ.ન.ં૯/૨૦૨૦ તા.૧૫/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૩/૩૦ િાગે સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧)િી મજુબના કામે 
આરોપી ચચરાગ મનહરભાઇ નાયક રહ.ે ઇન્દીરા નગર-૧, િસાિા ફળીય,ુ અંકોિીયાગામ, તા.જી. િિોદરા નાન ે અટક કરી તેના 
કબજામાથંી (૧) ડહરો િીલક્ષ મો.સા. GJ-06-FB-1626ડક.રૂ. ૨૦,૦૦૦/- (ર) એિને્જર મો.સા. (૩) પ્લસર મો.સા. રૂ. ૬૫,૦૦૦/- ની 
મળી આિેલ જે ગોરિા પો.સ્ટે. મજુબનો અનિીટેકટ ગનુો શોધી કાઢેલ છે.  

(૧) ડહરો િીલક્ષ મો.સા. GJ-06-FB-1626 
ડક.રૂ. ૨૦,૦૦૦/- 

(ર) એિને્જર મો.સા. ડક.રૂ. ૪૫,૦૦૦/- 
(૩) પ્લસર મો.સા. રૂ. ૬૫,૦૦૦/- કુલ 

ડકિં.રૂ.૧૩૦૦૦૦/-   

39  

િી.સી.બી. પો.સ્ટે. તથા 
સ્ટાફ  

િી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.િા.એ.ન.ં૯/૨૦૨૦ તા.૧૫/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૩/૩૦ િાગે સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧)િી મજુબના કામે 
(૧) ધમેશ ઉફે છોત્તરે ઉફે પ્રમે ગગંારામ મારિાિી ઉ.િ ૨૦ રહ,ે મ.ન ં ૫૦૪ િકંુૈઠ-૨ ખોિીયાર નગર િિોદરા શહરે (ર) અજુ ાન 
રાજુભાઇ મારિાિી ઉ.િ ૧૭ િષા ૧ માસ રહ,ે મ.ન ં૧૩ બ્લોક ન ં૨૬ પીળાવિુાના મકાન ખોિીયાર નગર િિોદરા નાઓન ેઅટક કરી 
તનેા કબજામાથંી (૧) સોનાની ચેઇન ડકિં.રૂ. ૩૫૦૦૦/- (ર) બજાજ પલ્સર મો.સા.ન ંGJ-06-LG-5989 ડકિં.રૂ. ૪૦૦૦૦/- મળી આિતા ં
તનેી પછુપરછ કરતા ં (૧) િાિી પો.સ્ટે. પાટા એ ૭૦૧/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મજુબ (ર) મકરપરુા પો.સ્ટે. ગ.ુર.ન ં
૧૧૬૨/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મજુબના અનિીટેકટ ગનુો શોધી કાઢેલ છે.  

(૧) સોનાની ચઇેન ડકિં.રૂ. ૩૫૦૦૦/-  
(ર) બજાજ પલ્સર મો.સા.ન ંGJ-06-LG-

5989 ડકિં.રૂ. ૪૦૦૦૦/- 
કુલ ડકિં.રૂ.૭૫૦૦૦/-   

40  
િી.સી.બી. પો.સ્ટે. તથા 

સ્ટાફ  
િી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.િા. એ.ન ં૧૦/૨૦૨૦ મજુબના કામ ેકાયદાના સઘંષામા ં આિલે બાળડકશોર નામ ેવિિકે સવતષભાઇ નાયક ઉ.િ 
૧૪ િષા ૧૦ મડહના રહ,ે ભરિાિિાસ હરણી રોિ િિોદરા નાનો કારેલીબાગ આનદંનગર શ્રી ચન્દ ટે્રિસા નામની દુકાનમા ંપ્રિશે કરી 
ચોરી કરેલ હોય સદરી બાળક અમારા કારેલીબાગ પો.સ્ટે. ગ.ુર.ન ં૧૧૧૯૬૦૨૭૨૦૦૩૪૮/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ ના 

રોકિા રૂવપયા ૩૦,૦૦૦/- 
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કામ ેજરૂર હોય અમોન ેસોંપિા વિ. છે. વિગેરે મતલબનો રીપોટા આપતા ઉપરોક્ત બાળક તથા તેની પાસથેી કબ્જે કરેલ રોકિા રૂવપયા 
૩૦,૦૦૦/- કબજે કરી અનિીટેકટ ગનુો શોધી કાઢેલ છે. 

42  

િી.સી.બી. પો.સ્ટે. તથા 
સ્ટાફ  

િી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.િા. એ.ન ં ૮/૨૦૨૦ સી.આર.પી.સી. ૪૧(૧)િી મજુબના કામ ેઆરોપી (૧) કલપશે ઉફે ટાયસન ભપુતભાઈ 
તિિી રહ.ેગામ તલે તલાિ તા.િભોઈ જી.િિોદરા હાલ રહ.ે જે.પી નગર વિુાના મકાન બ્લોક ન ં૧/૨૧ ડકશનિાિી િિોદરા શહરે 
(ર) નીમાલ અનીલભાઈ શમાા રહ ેએ ૨૨ નાની બાપોદ વિજયનગર સરદાર વિધ્યાલય પાસએ િાઘોિીયા રોિ િિોદરા નાઓને 
તા.૧૮/૭/ર૦ર૦ ના રોજ અટક કરી તનેી પછુપરછ કરતા તનેા કબજામાથંી રૂ.૮૫૦૦/- કબજે કરી પાણીગેટ પો.સ્ટે. ગ.ુર.ન.ં 
૮૦૬/ર૦ર૦ ઇ.પી.કો. ૩૮૪, ૧૧૪ મજુબનો અનિીટેકટ ગનુો શોધી કાઢેલ છે. 

રોકિા રૂ.૮૫૦૦/- 

43  

િી.સી.બી. પો.સ્ટે. તથા 
સ્ટાફ  

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નાં ૮/૨૦૨૦ સી.આર.પી.સી. ૪૧(૧)આઇ મજુબના કામ ેઆરોપી સરેુશભાઇ બચેરભાઇ રાઠોિ રહ.ે સોખિા 
તા.જી. િિોદરાતા.૧૮/૦૭/૨૦૨૦ ના ક.૧૩/૦૫િાગે સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧)આઇ મજુબ અટક કરી િિોદરા ગ્રામ્યના તાલકુા 
પોલીસ સ્ટેશનમા ંગ.ુર.ન.ં૧૧૧૯૭૦૦૫૨૦૦૪૨૩/૨૦૨૦ ધી ઇ.પી.કો. કલમ-૪૦૬, ૪૨૦, ૪૬૫, ૪૬૭, ૪૬૮, ૪૭૧, ૧૨૦(બી) તથા 
આિશ્યક ચીજ િસ્ત ુધારા એક્ટ કલમ-૩,૭ મજુબનો અનિીટેકટ ગનુો શોધી કાઢેલ છે. 

-- 

44  
િી.સી.બી. પો.સ્ટે. તથા 

સ્ટાફ  
િી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નાં ૮/૨૦૨૦ CRPC કલમ ૪૧(૧) અ મજુબના કામ ેઆરોપી કપીલભાઈ બાલન નાદાર રહ.ેનરશીહજી  
ઈંન્િસ્ટીયલ એસ્ટેટ ગાજરાિાિી િિોદરા નાનો પાણીગેટ પો,સ્ટે ગ.ુર.ન.ં૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૬૮૫ પ્રોહી એક્ટ ૬૫(ઈ) ૮૧ મજુબના કામ ે
નાસતો ફરતો હોય, જેની પકિી પાિી પાણીગેટ પો.સ્ટે. સોંપિામા ંઆિલે છે.  

-- 

45  

િી.સી.બી. પો.સ્ટે. તથા 
સ્ટાફ  

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા.એ.નાં.૬/ર૦ર૦ સી.આર.પી.સી. ક્લમ ૪૧(૧)અ મજુબના કામે આરોપી મહમં્મદ ઇલ્યાસ ઉફે ભરુો S/O 
મહમં્મદ અકરમ શખે ઉ.િ ૨૬ ધધંો િપેાર રહ,ે મકાન ન ંએ/૯૪ ડહનાપાકા સદાની ઢાલી િટિા કેનાલ પાસ ેિટિા અમદાિાદ નાન ે
આજરોજ તા.૨૦/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૬/૩૦ િાગે અટક કરી રાિપરુા પો.સ્ટેશન ll ગ.ુર.ન ં ૧૮૮ તથા પ્રીઝનલ એક્ટ 
૪૨,૪૩,૪૫,(૧૨) મજુબના ગનુાના કામ ેનાસતો ફરતો હોય, જેન ેરાિપરુા પો.સ્ટે.ન ેસોંપિામા ંઆિેલ છે. 

-- 

46  

િી.સી.બી. પો.સ્ટે. તથા 
સ્ટાફ  

િી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા.એ.નાં.૭/ર૦ર૦ સી.આર.પી.સી. ક્લમ ૪૧(૧)આઇ. મજુબના કામે આરોપી હમેરાજ ગમરેાજી ખટીક રહ.ેનીકુમ 
િાિિી દરિાજા તાલકુા બિીસાદિી જીલ્લા ચીત્તોિગઢ રાજસ્થાન નાનો  (૧)ફતગેજં પોલીસ સ્ટેશન Iગ.ુર.ન૨ં૩૩/૦ ૬ઈ.પી.કો કલમ 
૪૪૭ ,૩૭૯ ,૧૧૪ તથા ઈન્િીયન ફોરેસ્ટ એક્ટ ની કલમ ૪૧(૨), ૩તથા (૨) નિાપરુાપો.સ્ટે I૦૬/૨૦૦૬ ઈ.પી.કો કલમ ૪૪૭ ,૩૭૯ 
તથા ઈન્િીયન ફોરેસ્ટ એક્ટ ની કલમ ૪૧(૨),૩ મજુબના ગનુા ના કામ ેનાસતો ફરતો આરોપી હોય જેન ેપકિી પાિેલ છે. 

-- 

47  

િી.સી.બી. પો.સ્ટે. તથા 
સ્ટાફ  

િી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા.એ.નાં.૮/ર૦ર૦ સી.આર.પી.સી. ક્લમ ૪૧(૧)આઇ મજુબના કામે આરોપી અજય કાળીદાસ ચૌધરી રહ.ે બાિચા 
િાિ ઝુપિ પટ્ટી, ભાથજુી મદીર પાસ,ે ધોબી તળાિ, પાણીગેટ, િિોદરા શહરે નાનો નસિાિી પો.સ્ટે. ગ.ુર.ન.ં સી 
૧૧૧૮૪૦૦૭૨૦૦૬૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫(એ)(ઇ), ૯૮(૨), ૮૧ મજુબના ગનુામા નાસ્તો ફરતો હોય, જેન ેતા.૨૧/૦૭/૨૦૨૦ ના 
રોજ પકિી નસિાિી પો.સ્ટે. સોંપેલ છે.  

-- 

48  
િી.સી.બી. પો.સ્ટે. તથા 

સ્ટાફ  
ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા.એ.નાં.૯/ર૦ર૦ સી.આર.પી.સી. ક્લમ ૪૧(૧)આઇ. મજુબના કામે આરોપી મકેુશભાઇ ફોગટભાઇ િસાિા મ.ન ં
૩૨ રામતલાિ ફળીય ુપાનોલી બ્રીજ નીચ ેઅંકલશે્વર જી. ભરુચ નાનો બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન I  ગ.ુર.ન ં૧૬૫/૨૦૧૫ ઈ.પી.કો કલમ 

-- 
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૩૬૩, ૩૬૬ મજુબના કામ ેનાસતો ફરતો આરોપી હોય. જેન ેતા.૨૨/૦૭/૨૦૨૦ ના રોજ અટક કરી બાપોદ પો.સ્ટે. સોંપલે છે.  

49  

િી.સી.બી. પો.સ્ટે. તથા 
સ્ટાફ  

િી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નાં ૧૧/૨૦ સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧)િી મજુબના કામ ેઆરોપી (૧) કંચન રમશેભાઇ સનેિા રહ ે૩૦૨ 
આદશા નગર તરસાલી િિોદરા તથા (૨) વનમેષભાઇ મનભુાઇ રાિળ રહ ેસી/૧૨૮ નાથીબા નગર હરણી રોિ િિોદરા નાઓન ેઅત્રે 
િી.સી.બી પો.સ્ટે. મા CRPC કલમ ૪૧(૧) િી તથા CRPC કલમ ૪૧(૧) અ નાના કબજામાથંી (૧) એક સોનાની િીટીં િજન આશરે 
૬.૧૨૦ ગ્રામ ડકિંમત આશરે ૩૦,૦૦૦/- (૨) એક સોનાની ચઇેન િજન ૧૦.૦૮૦ ગ્રામ ડકિંમત આશરે ૫૦,૦૦૦/- તમેજ (૩) સોનાની 
લગિી (રિો) િજન ૩.૦૯૦ ગ્રામ ડક.રૂ. ૧૫૦૦૦/- રીકિર કરી તા.રર/૭/ર૦ર૦ ના રોજ અટક કરી િાિી પો.સ્ટે. ગ.ુર.ન ંપાટા એ 
૭૮૪/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯,૧૧૪ મજુબનો અનિીટેકટ ગનુો શોધી કાઢેલ છે.  

(૧) એક સોનાની િીટીં િજન આશરે 
૬.૧૨૦ ગ્રામ ડકિંમત આશરે ૩૦,૦૦૦/- 
(૨) એક સોનાની ચઇેન િજન ૧૦.૦૮૦ 
ગ્રામ ડકિંમત આશરે ૫૦,૦૦૦/- તેમજ 

(૩) સોનાની લગિી (રિો) િજન ૩.૦૯૦ 
ગ્રામ ડક.રૂ. ૧૫૦૦૦/- કુલ 

ડકિં.રૂ.૯૫૦૦૦/-  

50  

િી.સી.બી. પો.સ્ટે. તથા 
સ્ટાફ  

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા.એ.નાં.૧૩/ર૦ર૦ સી.આર.પી.સી. ક્લમ ૪૧(૧)આઇ. મજુબના કામ ેઆરોપી તકદીરૂનીશા ઉફે લાલાિો/ઓ 
સમીઉલ્લાહ ચૌધરી ઉ.િ.૨૫, રહ.ેહાલ સી/૯/૨, વિનસ સોસાયટી, બાપોદ પોલીસ સ્ટેશનની સામ,ે િિોદરા શહરે મળુ 
રહ.ેમ.ન.ં૨૦૮, રોયલ કોમ્પલકે્ષ, સકેન્િ ફ્લોર, ડુંગરી ફળીયા, જી.આઇ.િી.સી., જુના પારલ-ેજી ગોિાઉન, િાપી, જજ. િલસાિ ના 
કબજામાથંી એકટીિા કુલ-૦૪ ડકિં.રૂ.૧૨૩૦૦૦- કબજે કરી (૧) સીટી પો.સ્ટે. ગ.ુર.ન ંપાટા એ ૧૧૧૯૬૦૦૬૨૦૦૪૧૮ /૨૦૨૦ ઇ.પી.કો 
કલમ ૩૭૯ મજુબ (ર) કા.બાગ પો.સ્ટે. ગ.ુન ં૧૧૧૯૬૦૨૭૨૦૦૩૫૫ /૨૦૨૦ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯ મજુબના કામ ેતા.૨૨/૦૭/૨૦૨૦ 
ના રોજ અટક કરી સોંપિામા ંઆિલે છે.  

એકટીિા કુલ-૦૪ ડકિં.રૂ.૧૨૩૦૦૦- 
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િી.સી.બી. પો.સ્ટે. તથા 
સ્ટાફ  

િી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા.એ.નાં.૧૬/ર૦ર૦ સી.આર.પી.સી. ક્લમ ૪૧(૧)િી મજુબના કામ ેઆરોપી ડિષ્ણાલાલ રામડકશન અગ્રિાલ ઉ.િ 
૨૮ રહ,ે ૩૦૦, સ્િામી સયુાનારાયણ નગર શાવંતનગર-૧ ની સામ ેસરસ્િવત ચાર રસ્તા પાસે માજંલપરુ િિોદરા શહરે મળૂ રહ,ે 
લક્ષ્મણ મડંદર ભરતપરુ તા.જી. ભરતપરુ રાજસ્થાન ના કબજામાથંી નબંર િગરની હોન્િા સ્પ્લને્િર મો.સા. ડકિંમત રૂ.૧૦,૦૦૦/- ના 
કામ ે તા.૨૪/૦૭/૨૦૨૦ રોજ અટક પાણીગેટ પો.સ્ટે. ગ.ુર.ન ં ફ.૧૨૮/૧૫ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯ મજુબનો અનિીટેકટ ગનુો શોધી 
કાઢેલ છે.  

મો.સા. ડકિંમત રૂ.૧૦,૦૦૦/- 
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િી.સી.બી. પો.સ્ટે. તથા 
સ્ટાફ  

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા.એ.નાં.૫/ર૦ર૦ સી.આર.પી.સી. ક્લમ ૪૧(૧)િી મજુબના કામ ેઆરોપી (૧) જાકીર ફારુક બોકરા ઉ.િ ૨૩ રહ ે
િચલા વિુા, રહમેણીયા મસ્જીદની પાછળ, ગોધરા (ર) મહમદં ફારુક બોકરા ઉ.િ ૨૦ રહ ેસદર (૩) િસીમ ઉફે કનાલ અબ્દુલગફાર  
અદા ઉ.િ ૨૪ રહ ે ગેની પ્લોટ,િજેલપરુ રોિ ગોધરા  નાઓ આઇસર ટેમ્પો-૧ ડકિં.રૂ.૪૦૦૦૦૦/- મો.ફોન-૩ ડકિં.રૂ.૧૦૫૦૦/- વ્હીલ 
પ્લટે સાથ ે ટાયરો-૧૩ ડકિં.રૂ.૪ર૦૦૦/- બટેરી -૧૫ ડકિં.રૂ.૪૮૦૦૦/- કુલ ડકિં.રૂ.૫૦૦૫૦૦/- ની સાથે મળી આિતા ં (૧) માજંલપરુ 
પો.સ્ટે. એ પાટા ૧૦૬૬/ર૦ર૦ (ર) માજંલપરુ પો.સ્ટે. એ પાટા ૧૨૧૪/ર૦ર૦ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ મજુબના કામના 
અનિીટેકટ ગનુા શોધી કાઢેલ છે.  

આઇસર ટેમ્પો-૧ ડકિં.રૂ.૪૦૦૦૦૦/- 
મો.ફોન-૩ ડકિં.રૂ.૧૦૫૦૦/- વ્હીલ પ્લટે 
સાથ ેટાયરો-૧૩ ડકિં.રૂ.૪ર૦૦૦/-  

બટેરી -૧૫ ડકિં.રૂ.૪૮૦૦૦/-  
કુલ ડકિં.રૂ.૫૦૦૫૦૦/- 
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િી.સી.બી. પો.સ્ટે. તથા 
સ્ટાફ  

િી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.એ.નાં.૦૯/૨૦૨૦ તા.૩૧/૦૭/૨૦ સી.આર.પી.સી. ૧૦ર મજુબના કામ ેકાયદાના સઘંષામા ંઆિલે બાળક સવુનલ 
પપ્પભુાઇ ધોબી ઉ.િ ૧૪ િષા ૪૪ ડદિસ રહ,ે મ.ન ં૫૫ અંચબકાનગર ડદિાળીપરુા િિોદરા શહરે નાના કબજામાથંી રોકિા રૂ.૮૧૦૦/- 
મળી આિતા ંસદર મદુામાલ બાપોદ પો.સ્ટે. I ગ.ુર.ન ં૭૭૯/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો. ૩૭૯ મજુબના કામ ેકબજે કરી સદર અનિીટેકટ ગનુો 
શોધી કાઢેલ છે.  

રોકિા રૂ.૮૧૦૦/- 
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િી.સી.બી. પો.સ્ટે. તથા 

સ્ટાફ  
ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.એ.નાં.૦૭/૨૦૨૦ તા.૩૧/૦૭/૨૦ સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧)આઇ મજુબના કામ ે હીતશેભાઇ મનસખુભાઇ 
િસાિા રહ.ેજુના રાજુ િાિીયા નિી નગરી તા.રાજપીપલા જી.નમાદા નાનો આમલથેા પોલીસ સ્ટેશનમા II ૫૯/૨૦૧૬ પ્રીઝનલ એક્ટ 
કલમ ૫૧ એ, ૫૨ બી મજુબના ગનુાના કામ ેનાસતો ફરતો આરોપી હોય જેને પકિી પાિેલ છે.  

-- 


