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                   માહ ે૮/ર૦૧૯ ના માસમાાં પોલીસે કરેલ સારી કામગીરીન ાં પત્રક                         વડોદરા શહરે. 

અ. 
નાં. 

સારી કામગીરી 
ક૨ના૨ 

પોસ્ટે/શાખા/એજન્સી
ન  નામ 

કરેલ સારી કામગીરીની વવગત. રીકવર કરેલ મ દામાલ 

૧ 

ફતેહગજં પોલીસ 
સ્ટેશન, સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે  

        ફતેહગજં પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને  તા.૦૭/૦૮/૨૦૧૯ ના ક.૨૧/૩૦ વાગે ફ્લેટન.ં એસ એફ-૬ બીજા 
માળે ધનશ્યામ એપાટટ મેન્ટ મકાનમા ંછાણી કેનાલ રોડ ખાતે રેઈડ કરતા આરોપી (૧) અશ્વીન કાતંીભાઇ પરમાર 
હાલ રહ ે ફ્લેટન ં એસ.એફ-૬ બીજા માળે ધનશ્યામ એપાટટ મેન્ટ છાણી કેનાલ રોડ વડોદરા શહરે મળુરહ ે
જુનીરામવાડી નવાયાડટ વડોદરા (૨) ધમેશભાઇ બાબભુાઇ દાવડા રહ ેએ/૯ નદંનગર છાણી ગામ વડોદરા શહરે(૩) 
દીપકભાઇ હીરાભાઇ વાઘેલા રહ ે૩,જુની રામવાડી નવાયાડટ વડોદરા શહરે(૪) મનોજભાઇ વીઠ્ઠલાભાઇ પરમાર રહ ે
૪૮ જુની રામવાડી નવાયાડટ વડોદરા શહરે(૫) મયંકભાઇ મોહનભાઇ મકવાણા રહ.ે૩૯ રસલુજીની ચાલ નવાયાડટ 
વડોદરા શહરે (૬) સનુીલભાઇ નટુભાઇ પરમાર રહ ેજુની રામવાડી નવાયાડટ વડોદરા શહરે(૭) શૈલેષભાઇ મોતીભાઇ 
પરમાર રહ,ે૪૬ આકાશગગંા સોસા ન્ય ુસમા રોડ વડોદરા શહરે(૮) ગૌતમ ગણેશભાઇ  સોલકંી રહ ે૫૮ પ્રભપુાકટ  
સોસા જુના છાણી  રોડ વડોદરા શહરે નાઓ તે એવી રીતે કે ઉપરોક્ત તા.ટા અને જગ્યાએ આ કામના આરોપી નામે  
અશ્વીનભાઇ કાતંીલાલ પરમાર હાલ રહ ે ફ્લેટન ંએસ એફ-૬ બીજા માળે ધનશ્યામ એપાટ્મેંટ છાણી કેનાલ રોડ 
વડોદરા શહરે મળુ રહ ેજુનીરામવાડી નવાયાડટ વડોદરા શહરે નાઓ પોતાના અર્થીક ફાયદા સારૂ ઉપરોક્ત સાતેય 
ઈસમને પોતાના ઘરે બોલાવી ગેરકાયદેસર રીતે પોતાના મકાનામા ંપત્તાપાના પૈસા વડે હારજીત નો જુગાર રમી 
રમાડતા તમામ ઈસમો ની અંગજડતી ના રોકડા રૂ.૬૨૦૩૫/- તર્થા જમીનદાવ ના રોકડા રૂ.૨૮૩૦/- મળી રોકડ 
રૂ.૬૪૮૬૫/- તર્થા મોબાઇલ ફોન ન ં ૦૭ જે તમામ ની કી.રૂ.૬૩૦૦૦/- તર્થા પત્તાપાનાની કી રૂ ૦૦/૦૦ તર્થા 
લાઈટબીલ ની કી રૂ ૦૦/૦૦ તર્થા મો.સા નગં-૦૧ કી રૂ.૧૫૦૦૦/- મળી કુલ્લે  કી.રૂ ૧,૪૨,૮૬૫/- નો જુગાર 
લગત મદુ્દામાલ સારે્થ મળી આવી પકડાઈ જઈ ગનુો કયાટ. વવ. બાબતનો  ગનુો શોધી ફતેહગજં પો.સ્ટે. સેકન્ડ 
ગ.ુર.ન ં ૯૭/૨૦૧૯ જુગાર ધારા કલમ ૪,૫ મજુબ રજી કરવામા ંઆવેલ છે.   
  

અંગજડતીના રોકડા રૂ.૬૨૦૩૫/- તર્થા 
જમીનદાવના રોકડા રૂ.૨૮૩૦/- મળી 
રોકડ રૂ.૬૪૮૬૫/- તર્થા મોબાઇલ ફોન 
ન.ં૦૭ જે તમામની કી.રૂ.૬૩૦૦૦/- તર્થા 
પત્તાપાનાની કી.રૂ.૦૦/૦૦ તર્થા 
લાઈટબીલની કી.રૂ. ૦૦/૦૦ તર્થા મો.સા 
નગં-૦૧ કી.રૂ.૧૫૦૦૦/- મળી કુલ્લે  
કી.રૂ.૧,૪૨,૮૬૫/-નો મદુ્દામાલ  

૨ 
જવાહરનગર પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે 

       જ.નગર પો.સ્ટે. સ્ટાફ નાઓને મળેલ બાતમી આધારે તા.૦૭/૦૮/૨૦૧૯ ના ક.૧૫/૪૫ વાગે કોયલી ચરામા ં
ઇન્દીરાનગરના પાછળના ભાગે ખેતરમા ં રેઈડ કરતા (૧) ભગવાનવસિંહ વવક્રમવસિંહ ગોહહલ રહ.ે જશાપરુા ગામ 
ખોડીયાર માતાના મહંદરની સામે તા.જી વડોદરા,(૨) ધમેન્રભાઇ માનવસિંહ પહિયાર રહ.ે જશાપરુા ગામ નીશાળ વાળૂ 

અંગઝડતીના રોકડા રૂ.૨૫૦/- તર્થા 
જમીનદાવના રૂ.૧૭૦/- તર્થા મોબાઇલ 
નગં-૨ હક.રૂ. ૧૦૦૦૦/-મળી કુલ્લે રોકડા 
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ફળીય ુતા.જી. વડોદરા, (૩) દશરર્થભાઇ અરવવિંદભાઇ માછી રહ.ે કોયલી ચરો ઇન્દીરાનગર તા.જી. વડોદરા, (૪) 
કાલીદાસભાઇ મોહનભાઇ વસાવા રહ.ે કોયલી ચરૉ વડવાળુ ફળીય ુતા.જી. વડોદરા જાહરેમા ંગોળ કંુડાળુ વળી પૈસા, 
પાના પત્તા વડે હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડી અંગઝડતીના રોકડા રૂ.૨૫૦/- તર્થા જમીનદાવના રૂ.૧૭૦/- તર્થા 
મોબાઇલ નગં-૨ હક.રૂ. ૧૦૦૦૦/-મળી કુલ્લે રોકડા રૂ.૧૦૪૨૦/- તેમજ પત્તા પાના નગં.૨૪ હક.રૂ.૦૦/- નો મદુ્દામાલ 
સારે્થ મળી આવી  પકડાઇ જઈ ગનુો કયાટ વવ.બાબતનો ગનુો શોધી જ.નગર પો.સ્ટે. II-56/2019 જુગાર ધારા કલમ 
૧૨ મજુબ રજી કરવામા ંઆવેલ છે.  

રૂ.૧૦૪૨૦/- તેમજ પત્તા પાના નગં.૨૪ 
હક.રૂ.૦૦/- નો મદુ્દામાલ  

૩ 

લક્ષ્મીપરુા પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે 

          લક્ષ્મીપરુા પો.સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને તા.૧૧/૮/૨૦૧૯ ના રોજ મળેલ બાતમી આધારે ગોત્રીગામ 
કુભારવાડા ફળીય ુવડોદરા શહરે ખાતે રેઇડ કરતા ંઆરોપી (૧) વપ્રતેશ ગભંીરવસહ પરમાર રહ ેગોત્રીગામ કુભારવાડા 
ફળીય ુવડોદરા શહરે(૨) અમીત ઉફે ચકો ગભંીરવસહ પરમાર રહ ેગોત્રીગામ કુભારવાડા ફળીય ુવડોદરાશહરે (૩) 
ઉવેશભાઇ હસમખુભાઇ રાવલ રહ.ે હદનદયાલનગર જુના વડુા બ્લોક ન ં ૩/૨૧ ગોત્રી રોડ વડોદરા શહરે (૪) 
રાવજીભાઇ ડાહયાભાઇ સોલકંી રહ ેગોત્રીગામ કુભારવાડા ફળીય ુવડોદરાશહરે (૫) પ્રકાશભાઇ ઠાકોરભાઇ સોલકંી રહ ે
ઘાચંી ફળીય ુઠાકોર ફળીયાનીબાજુમા ંગોત્રી ગામ  વડોદરાશહરે (૬) રાજુભાઇ શનાભાઇ પાટણવાડીયા રહ ે પ્લટુો 
એપાટટ મેન્ટ રેસકોષટ સવેન્ટ રૂમમા ંરેસકોષટ વડોદરાશહરે (૭) સરેુશભાઇ શકંરભાઇ પરમાર રહ ેગોત્રીગામ કુભારવાડા 
ફળીય ુ વડોદરાશહરે (૮) મહને્રભાઇ ડાહયાભાઇ સોલકંી રહ ે ગોત્રીગામ કુભારવાડા ફળીય ુ વડોદરાશહરે (૯) 
યોગેશભાઇ મણીલાલ મકવાણા રહ ે ઠાકોર ફળીય ુ  ઘાચંી ફળીયાની બાજુમા ં ગોત્રી ગામ  વડોદરાશહરે (૧૦) 
ભાવેશભાઇ  અજુ ટનવસહ રાજ  રહ ે  મકાન ન ં૪૮ મહાલક્ષ્મીનગર ગાયત્રી સ્કુલની સામે ગોત્રી વડોદરાશહરે (૧૧) 
રાજેન્રભાઇ ડાહયાભાઇ સોલકંી રહ ે  કુભારવાડા ફળીયા  પટેલ ફળીયાની બાજુમા ંગોત્રીગામ વડોદરાશહરે (૧૨) 
વનલેશભાઇ શીવશકંર ગપુ્તા રહ ેસી – ૩ અનામીકા સોસાયટી કૃણાલચાર રસ્તાની પાસે ગોત્રી રોડ વડોદરાશહરે 
(૧૩) મહને્રભાઇ શકંરભાઇ પરમાર રહ ે ગોત્રી ગામ  કુભારવાડા ફળીય ુવડોદરા શહરે (૧૪) અરવવદભાઇ મેલાભાઇ 
ચૌહાણ રહ ે  ગોત્રી ગામ કુભારવાડા ફળીય ુવડોદરા શહરે (૧૫) વનલેશભાઇ હદલીપભાઇ પરમાર રહ ે  ગોત્રી ગામ 
કુભારવાડા ફળીય ુવડોદરા શહરે (૧૬) જયેશભાઇ રામાભાઇ બારીયા રહ ે  ગોત્રી ગામ કુભારવાડા ફળીય ુવડોદરા 
શહરે (૧૭) સલીમભાઇ હસનભાઇ મન્સરુી રહ ે મહાલક્ષ્મી સોસાયટી મકાન ન ં૪૩ ગાયત્રી સ્કુલની સામે ગોત્રી રોડ 
વડોદરાશહરે (૧૮) જયેન્રભાઇ ઇશ્વરભાઇ પરમાર રહ ે  ગોત્રી ગામ કુભારવાડા ફળીય ુ વડોદરા શહરે (૧૯) 
વવકાસભાઇ કનભુાઇ ઠાકોર રહ ેગોત્રી ગામ કુભારવાડા ફળીય ુવડોદરા શહરે નાઓએ તે એવી  રીતેકે  જેર્થી  વપ્રતેશ 
ગભંીરવસહ પરમાર રહ ેગોત્રીગામ કુભારવાડા ફળીય ુવડોદરા શહરે નાઓના દાદાના મકાનમા ંગોળ કુડાળુ વળી પત્તા 
પાના પૈસા વડે તીન પત્તી નામનો હારજીતનો જુગાર રમી રમાડતા  રેઇડ દરમ્યાન દાવના રોકડ રૂપીયા ૨૩૭૩૦/- 
તર્થા અંગઝડતીના રોકડા રૂપીયા ૩૧૬૫૦/-તર્થા મોબાઇલ નગં – ૧૦ કુલ્લે હક.રૂ ૬૧,૫૦૦/- તર્થા ગજંીપતાના 
પાના નગં – ૧૦૪ હક.રૂ ૦૦/૦૦ તર્થા મોટર સાયકલ નગં – ૦૧ તેમજ સ્કુટી નગં -૨ તર્થા ઓટોરીક્ષા નગં – ૧ 

રોકડ રૂપીયા ૨૩૭૩૦/- તર્થા 
અંગઝડતીના રોકડા રૂપીયા ૩૧૬૫૦/-
તર્થા મોબાઇલ નગં – ૧૦ કુલ્લે હક.રૂ 
૬૧,૫૦૦/- તર્થા ગજંીપતાના પાના નગં 
– ૧૦૪ હક.રૂ ૦૦/૦૦ તર્થા મોટર 
સાયકલ નગં – ૦૧ તેમજ સ્કુટી નગં -૨ 
તર્થા ઓટોરીક્ષા નગં – ૧ મળી તમામની 
કી.રૂ.૧૭૦૦૦૦/- મળી તમામ મદુામાલ 
કુલ્લે હક.રૂ ૨,૮૬,૮૮૦/-  
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મળી તમામની કી.રૂ ૧૭૦૦૦૦/- ની મળી તમામ મદુામાલ કુલ્લે હક.રૂ ૨,૮૬,૮૮૦/- સારે્થ પકડાઇ જઇ ગનુો કયાટ 
વવ.બાબતનો ગનુોશોધી લક્ષ્મીપરુા પોસ્ટે. સેક્ન્ડ ૧૦૩/૧૯ જુગાર ધારા કલમ ૪-૫ મજુબનો ગનુો તા-
૧૧/૦૮/૨૦૧૯ કલાક  ૦૪/૪૫ વાગે રજી  કરવામા ંઆવેલ છે.  

૪ 

છાણી પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

        છાણી પો.સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે નાઓને તા.૧૮/૮/૨૦૧૯ ના રોજ મળેલ બાતમી આધારે દશરર્થ 
નવદુગાટ સોસાયટી બહાર રીલાયન્સ ગ્રામ સમાજ વાડી પાસે ઓટલા પર તા.જી.-વડોદરા  ખાતે રેઇડ કરતા ંઆરોપી 
(૧) દલજીતવસિંગ જરનેલવસિંગ પજંાબી રહ.ે૫૭, નવદુગાટ સોસા. લક્ષ્મણભાઇ દરબારના મકાનમા દશરર્થ 
તા,જી,વડોદરા (૨) નરેંરભાઇ કનભુાઇ મકવાણા રહ-ે ૯૧, નવદુગાટ સોસા. દશરર્થ તા,જી,વડોદરાનાઓએ  બે ઇસમો 
જાહરે જગ્યાએ ગજંીપાના ના પાના વડે પૈસાનો હારજીતનો તીન-પત્તીનો જુગાર રમતા રોકડા રૂપીયા ૧૦,૨૦૦/- 
તર્થા એક મોબાઇલ હક.રૂ.૫૦૦૦/- તર્થા ગજંીપાના પાના નગં-૫૨ હક.રૂ. ૦૦/૦૦ મળી કુલ રૂપીયા ૧૫,૨૦૦/- ના  
મદુ્દામાલ સારે્થ મળી આવી પકડાઇ જઇ ગનુો કયાટ વવ.બાબતનો ગનુો શોઘી છાણી પોસ્ટે. સેક્ન્ડ ૮૩/૧૯ જુગાર 
ધારા કલમ ૧૨ મજુબનો ગનુો તા-૧૮/૦૮/૨૦૧૯ કલાક ૧૬/૩૦ વાગે રજી.કરવામા ંઆવેલ છે. 

રોકડા રૂપીયા ૧૦,૨૦૦/- તર્થા એક 
મોબાઇલ હક,રૂ, ૫૦૦૦/-તર્થા ગજંીપાના 
પાના નગં-૫૨ હક.રૂ. ૦૦/૦૦ મળી કુલ 
રૂપીયા ૧૫,૨૦૦/- નો મદુ્દામાલ  

૫ 

જવાહરનગર પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે 

               જવાહરનગર પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરેનાઓને તા.૧૮/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ મળેલ બાતમી 
આધારે હરફાઇનરી ટાઉન શીપમા મકાન ન-ંબી-૫૪ પાસે વડોદરા શહરે ખાતે રેઈડ કરતા આરોપી (૧) મકેુશભાઇ 
તાજુભાઇ પાટીલ રહ-ેઉંડેરા ગામ પરામા તા.જી.વડોદરા, (૨) રાજુભાઇ રામલુ્લ ુ  રાવ રહ ે –રાજસ્ર્થાન કોલોની 
કરચીયા બાજવા રોડ તા.જી.વડોદરા, (૩) વવજ્યવસિંહ અજુ ટનવસિંહ નેપાલી રહ-ેબી-૫૪ ગજુરાત હરફાઇનરી 
ટાઉનશીપમા તા.જી.વડોદરા, (૪) વધરજવસિંહ જયરામવસિંહ ઠાકુર રહ-ેબી/૨૫ શ્રી હરી ટેનાટમેન્ટ નમટદા કેનાલ પચંવટી 
ગોરવા તા.જી. વડોદરા, (૫) હકશન અજુ ટનવસિંહ નેપાલી રહ-ેબી-૫૪ ગજુરાત હરફાઇનરી ટાઉનશીપમા તા.જી. વડોદરા 
(૬) અમીત ભગવાનભાઇ ચૌહાણ રહ-ેઉંડેરા ગામ ગોતરીય ુ ફળીય ુ તા.જી-વડોદરા, (૭) હહમાશંભુાઇ રામભુાઇ 
સયુટવશંી રહ-ેશ્રી રામ  નગર  સોસાયટી ગગંાનગર પચંવટી કેનાલ પાસે તા.જી-વડોદારા, (૮) શૈલેશભાઇ ધનવસિંહ 
ગોરખા રહ-ેબી-૫૪ ગજુરાત હરફાઇનરી ટાઉનશીપમા તા.જી. વડોદરા, (૯) વપ્રતેશભાઇ રમેશભાઇ મકવાણા રહ-ેઉંડેરા 
ગામ પરામા તા.જી- વડોદરા નાઓ જાહરેમા ગોળ  કંુડાળુ વળી પૈસા,પાના,પતા વડે હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડી 
અંગઝડતીના રોકડા રૂ.૯૯૧૦/-તેમજ જમીન દાવના રોકડા રૂ.૯૨૪૦/- મળી કુલ્લે રોકડા રૂ.૧૯૧૫૦/- તર્થા ૦૭ 
મોબાઈલ ફોન  જેની કુલ્લે  રૂ.૧૯૦૦૦/- મળી  કુલ્લે રૂ.૩૮૧૫૦/- ના મદુ્દામાલ સારે્થ મળી આવી પકડાઈ જઈ ગનુો 
કયાટ વવ.બાબતનો  ગનુોશોધી જવાહરનગર II-૬૪/૧૯  જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મજુબનો ગનુો તા.૧૮/૦૮/૧૯ 
કલાક ૧૯/૩૦ વાગે રજી કરવામા ંઆવેલ છે. 

અંગઝડતીના રોકડા રૂ.૯૯૧૦/- તેમજ 
જમીન  દાવના રોકડા રૂ.૯૨૪૦/- મળી   
કુલ્લે રોકડા રૂ.૧૯૧૫૦/- તર્થા ૦૭ 
મોબાઈલ ફોન  જેની કુલ્લે  રૂ-૧૯૦૦૦/- 
મળી કુલ્લે રૂ-૩૮૧૫૦/-નો મદુ્દામાલ   

૬ 
જવાહરનગર પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

          જવાહરનગર પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે નાઓને તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ  મળેલ બાતમી 
આધારે કોયલી ડોર વગોમા ંપટેલની ખરીમા ંપાસે વડોદરા શહરે ખાતે રેઈડ કરતા આરોપી (૧) રાજેશ ઉફે લાલી 

અંગઝ્ડવતના રોકડા.રૂ.૨૨૨૦૦/- તેમજ 
જમીના દાવના રોકડા રૂ.૧૧૦૦૦/- મળી 
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શહરે શકંરભાઇ ગોહહલ રહ.ે કોયલી ગામ ડોર વગો તા.જી.વડોદરા (૨) અરવવિંદભાઇ ચતરુભાઇ ગોહહલ રહ ે કોયલી 
ગામડોર વગો તા.જી. વડોદરા (૩) હસમખુભાઇ જયવંતભાઇ ચૌહાણ રહ.ે કોયલી ગામ ડોર વગો તા.જી. વડોદરા તર્થા 
ન.ં (૪) સનુીલભાઇ નટુભાઇ ચૌહાણ રહ.ે કોયલી ગામ ડોર વગો તા.જી. વડોદરા (૫) કમલેશભાઇ બાબભુાઇ ચૌહાણ 
રહ.ે કોયલી ગામ ડોર વગો તા.જી. વડોદરા (૬) અનીલભાઇ સરેુશભાઇ મકવાણા રહ.ે કોયલી સવોદય બબલ્ડીગ 
મેલડી માતાના મહંદરની બાજુમા ંતા.જી. વડોદરા (૭) હદનેશભાઇ ઉદેવસિંહ મકવાણા રહ.ે કોયલી સવોદય બબલ્ડીગ 
મેલડી માતાના મહંદરની બાજુમા ંતા.જી. વડોદરા (૮) હદપકભાઇ અશોકભાઇ ચૌહાણ રહ.ે કોયલી ગામ ડોર વગો 
તા.જી. વડોદરા (૯) ભરતભાઇ હસમખુભાઇ મકવાણા રહ.ે કોયલી ગામ ડોર વગો તા.જી. વડોદરા (૧૦) સરેુશભાઇ 
રયજીભાઇ પરમાર રહ.ે કોયલી ગામ ડોર વગો તા.જી. વડોદરા (૧૧) નયનભાઇ ઉમેશભાઇ પરમાર રહ.ે કોયલી 
ગામ ડોર વગો તા.જી. વડોદરા (૧૨) હદપનેશભાઇ રમણભાઇ રાજપતુ રહ.ે કોયલી ગામ ડોર વગો તા.જી. વડોદરા 
.(૧૩) વવમલભાઇ મળુજીભાઇ ચૌહાણ રહ.ે કોયલી ગામ ડોર વગો તા.જી. વડોદરા (૧૪) સરેુશભાઇ જયવંતભાઇ 
ચૌહાણ રહ.ે કોયલી ગામ ડોર વગો તા.જી. વડોદરા નાઓ જાહરેમા ંગોળ કંુડાળુ વળી પૈસા, પાના પત્તા વડે હાર 
જીતનો જુગાર રમી રમાડી અંગઝ્ડવતના રોકડા.રૂ.૨૨૨૦૦/- તેમજ જમીના દાવના રોકડારૂ. ૧૧૦૦૦/- મળી કુલ્લ ે
રોકડા રૂ.૩૪૦૪૦/- તર્થા ૧૦ મોબાઇલ ફોન જેની કુલ્લે હકિંમત રૂ.૩૦૭૦૦/- મળી કુલ્લે રૂ.૬૪૭૪૦/-ના મદુામાલ 
સારે્થ મળી આવી પકડાઇ જઈ ગનુો કયાટ વવ.બાબતનો ગનુો શોધી જવાહરનગર II- ૬૫/૧૯ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ 
મજુબનો ગનુો તા.૧૯/૦૮/૧૯ કલાક ૦૩/૦૫ વાગે રજી કરવામા ંઆવેલ છે. 

કુલ્લે રોકડા રૂ.૩૪૦૪૦/- તર્થા ૧૦ 
મોબાઇલ ફોન જેની હકિંમત રૂ.૩૦૭૦૦/- 
મળી કુલ્લે રૂ.૬૪૭૪૦/- નો મદુામાલ 

૭ 

ફતેહગજં પોલીસ 
સ્ ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે 

              ફતેહગજં પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે નાઓને  તા.૨૦/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ  મળેલ બાતમી 
આધારે છાણી જકાતનાકા પાસે વડોદરા શહરે ખાતે રેઇડ કરતા ંઆરોપી રાજ ેંન્ર મકેુશભાઇ જેકડીયા હાલ રહ ે૪૧/૧ 
ભગીરર્થ સોસા પ્રાર્થમીક સ્કુલ-૧ છાણી જકાત નાકા વડોદર શહરે મળુ રહ,ેચામંડુા દીપ જલારામ પાકટ પચંાયત 
કચેરી પાસે વલસાડ નાનો પોતાના ભાડાના મકાનમા ં ૪૧/૧ ભગીરર્થ સોસા. પ્રાર્થમીક સ્કુલ-૧ છાણી જકાત નાકા 
વડોદર શહરેમા ંભારતીય બનાવટનો વીદેશી દારૂ ૭૫૦ મીલી ભરેલ જુદા જુદા બ્ાડંની કુલ્લે બોટલ નગં – ૨૭ તર્થા 
બીયર ટીન નગં -૧૧  કુલ્લે કીમત રૂવપયા ૨૬૮૫૦/-  તર્થા  મોબાઇલ નગં-૦૧ હક.રૂ.૪૦,૦૦૦/- મળી કુલ્લે રૂપીયા 
૬૬૮૫૦/- ના મદુામાલ સારે્થ  મળી આવી પકડાઇ જઇ  ગનુો કયાટ વવગેરે બાબતનો  ગનુો શોધી ફતેહગજં ર્થડટ  
ગ.ુર.નબંર.૫૧૨/૨૦૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ (ઇ),૧૧૬(બી). મજુબનો ગનુો તા.૨૧/૦૮/૧૯ કલાક ૨૧/૫૫ વાગે 
રજી કરવામા ંઆવેલછે.  

ભારતીય બનાવટનો વીદેશી દારૂ ૭૫૦ 
મીલી ભરેલ જુદા જુદા બ્ાડંની કુલ્લે 
બોટલ નગં – ૨૭ તર્થા બીયર ટીન નગં 
-૧૧  કુલ્લે કીમત રૂવપયા ૨૬૮૫૦/-  
તર્થા મોબાઇલ નગં-૦૧ હક.રૂ.૪૦,૦૦૦/- 
મળી કુલ્લે રૂપીયા ૬૬૮૫૦/-નો 
મદુામાલ  

૮ 
ગોરવા પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે  

           ગોરવા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે નાઓને તા.૨૩/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ મળેલ બાતમી આધારે 
સયુોદય પાકટ સોસાયટી મ.ન-ંબી/૨૬ મા ં રેઇડ કરતા ં આરોપીઓ (૧) ગણેશ નારાયણરાવ વશકે રહ-ે

દાવ ઉપરર્થી રોકડા રૂપીયા ૪૭,૧૦૦/- 
ની ચલણી નોટો તર્થા પત્તા-પાના કુલ્લ 
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આનદંપરુા,સરકારી પે્રસ પાસે,કોઠી રોડ, રાવપરુા, વડોદરા શહરે (૨) ભાવેશ રામભુાઇ વસાવા રહ-ેપતરાની 
ચાલી,રેલ્વે સ્ટેશનની પાછળ,અલકાપરુી,વડોદરા શહરે(3) મહશે રામચન્ર રાવત રહે-ફરામજી કમપાઉન્ડ,રેલ્વે 
સ્ટેશનની પાછળ,સયાજીગજં,વડોદરા શહરે (૪) હરીશ શ્રીપત સાવંત રહ-ેતલુશીભાઇની ચાલી,સલાટવાડા વડોદરા 
શહરે (૫) રાકેશ સયુટકાન્ત ભગત રહ-ેપતરાની ચાલી,રેલ્વે સ્ટેશનની પાછળ,અલકાપરુી,વડોદરા શહરે (૬) કમલાકર 
યશવતં જાઘવ રહ-ેજમનાબાગ પતરાની ચાલી,રેલ્વે સ્ટેશનની પાછળ,અલકાપરુી,વડોદરા શહરે (૭) કૌશીક 
પ્રફુલચન્દર શાહ રહ-ેબી-૨૬ સયુાટદય પાકટ ટી.બી.હોસ્પીટલ પાછળ ગોત્રી રોડ વડોદરા શહરે નાઓ  જનરલ ગોત્રી 
હોસ્પીટલની પાછળ આવેલ સયુોદય પાકટ સોસાયટી મ.ન-ંબી/૨૬ વાળા મકાનમા ં જુગાર ધામ ચલાવી પત્તા-
પાનાનો હાર-જીતનો જુગાર રમી રમાડી દાવ ઉપરર્થી રોકડા રૂપીયા ૪૭,૧૦૦/- ની ચલણી નોટો તર્થા પત્તા-પાના 
કુલ્લ નગં-૫૨ હક.રૂ.૦૦/૦૦ ના તર્થા આરોપીઓની અંગ જડતી મારં્થી મળી આવેલ રોકડા રૂપીયા ૧૨,૯૨૦/- તર્થા 
એક ઓટો રીક્ષા ન-ંGJ 06 UU 4052 ની હક.રૂ,૪૦,૦૦૦/- તેમજ એક હોન્ડા પેશેન મો.સા.ન-ંGJ 06 MH 1695 ની 
હક.રૂ,૨૫,૦૦૦/-મળી કુલ્લે રૂવપયા ૦૧,૫૩,૩૨૦/-ના મદુ્દામાલ સારે્થ મળી આવી પકડાઇ જઇ ગનુો કયાટ વવ.બાબત  
નો ગનુો શોધી ગોરવા પો.સ્ટે.સેકંન્ડ ગ.ુર.ન.ં૭૪/૨૦૧૯ જુગાર ધારા કલમ ૪,૫ મજુબ તા.૨૩/૮/૨૦૧૯ ના કલાક  
૨૧/૦૫  વાગે રજી.કરવામા ંઆવેલ છે. 

નગં-૫૨ હક.રૂ.૦૦/૦૦ ના તર્થા 
આરોપીઓની અંગ જડતી મારં્થી મળી 
આવેલ રોકડા રૂપીયા ૧૨,૯૨૦/- તર્થા 
એક ઓટો રીક્ષા ન-ંGJ 06 UU 4052 ની 
હક.રૂ,૪૦,૦૦૦/- તેમજ એક હોન્ડા પેશેન 
મો.સા.ન-ંGJ 06 MH 1695 ની 
હક.રૂ,૨૫,૦૦૦/-મળી કુલ્લે રૂવપયા 
૦૧,૫૩,૩૨૦/- નો મદુ્દામાલ  

૯ 

ફતેહગજં પોલીસ 
સ્ટેશન, સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે  

          ફતેહગજં પોલીસ સ્ટેશન, સ્ટાફ વડોદરા શહરે. નાઓને તા.૨૪/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ  મળેલ બાતમી 
આધારે મ.ન.ંઇ/૫૧ જય નારાયણ પાકટ સોસાયટી છાણી કેનાલ રોડ ત્રીજા માળે વડોદરા શહરે ખાતે રેઇડ કરતા ં
આરોપીઓ (૧) છગનભાઇ બાબભુાઇ હહરજન (૨) અંબાલાલ લલ્લભુાઇ સોલકંી (૩) રમેશભાઇ મગનભાઇ હહરજન 
(૪) હરેશભાઇ અંબાલાલ સોલકંી (૫) મહશેભાઇ કાલીદાસ સોલકંી (૬) ગોપાલભાઇ રમણભાઇ સોલકંી (૭) 
મનોજભાઇ અંબાલાલ સોલકંી તમામ રહ ેવડોદરા શહરે નાઓ મ.ન.ંઇ/૫૧ જયનારાયણ પાકટ સોસાયટી છાણી કેનાલ 
રોડ વડોદરા શહરે ખાતે અંબાલાલભાઇ લલ્લભુાઇ સોલકંી નાઓ પોતાના મકાનમા ં પોતાના આર્થીક ફાયદાસારુ 
પત્તાપાના વડે પૈસાર્થી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી મળી આવી તમામની અંગ ઝડતીના રૂ.૧૧,૪૦૦/-તર્થા જમીન 
દાવ પરના રૂ.૨૯૭૦/-તર્થા મોબાઇલ નગં-૦૩ જેની હક.રૂ.૩૫૦૦/- તર્થા પત્તાપાના નગં-૫૨ હક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી 
કુલ્લે હકમત રૂપીયા ૧૭૮૭૦/-ના મદુ્દામાલ સારે્થ મળી આવી પકડાઇ જઇ ગનુો કયાટ વવ.બાબતનો ગનુો શોધી   
ફતેહગજં પો.સ્ટે. સેકન્ડ ગ.ુર.ન.ં ૧૦૨/૨૦૧૯ જુગાર ધારા કલમ-૪,૫ મજુબનો ગનુો તા.૨૪/૦૮/૨૦૧૯ ના કલાક  
૨૩/૧૫ વાગે રજી. કરવામા ં આવેલ છે. 

અંગઝડતીના રૂ.૧૧,૪૦૦/- તર્થા જમીન 
દાવ પરના રૂ.૨૯૭૦/- તર્થા મોબાઇલ 
નગં-૦૩ જેની હક.રૂ.૩૫૦૦/- તર્થા પત્તા 
પાના નગં-૫૨ હક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુલ્લે 
હકમત રૂપીયા ૧૭૮૭૦/-નો મદુ્દામાલ. 

૧૦ 

લક્ષ્મીપરુા પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે 

          લક્ષ્મીપરુા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે નાઓને તા.૨૪/૮/૨૦૧૯ ના રોજ  મળેલ બાતમી આધારે  
ડો.અશ્વીન શાહના ખેતરમા ન્ય ુઅલ્કાપરુી વડોદરા શહરે ખાતે રેઇડ કરતા આરોપી સોમાભાઇ પુજંાભાઇ પરમાર રહ-ે 
ડોક્ટર અવશ્વન શાહના ખેતરમા ં ન્યઅુલકાપરુી વડોદરા મળુરહ-ેગામ ભીલપાણીયા તા.રણધીકપરુ જી.દાહોદ નાનો 
વગર પાસ પરમીટે પોતાના કબ્જામા ં દારૂનો જથ્ર્થો લી.૩૫૩ હકિં.રૂ.૩૫,૩૦૦/- નો રાખી જાહરેમારં્થી મળી આવી 

દારૂનો જથ્ર્થો લી.૩૫૩ હકિં.રૂ.૩૫,૩૦૦/-  
તેમજ સેમસગં કંપનીનો ફોન જેની હકિંમત 
રૂપીયા ૧૦,૦૦૦/- તર્થા સપુર સ્પ્લેન્ડર 
મોટર સાયકલ રજી.ન. GJ06-BM - 
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પકડાઇ જઈ તેમજ સેમસગં કંપનીનો ફોન જેની હકિંમત રૂપીયા ૧૦,૦૦૦/- તર્થા સપુર સ્પ્લેન્ડર મોટર સાયકલ રજી. 
ન. GJ06-BM -3109 જેની હકિં. રૂ.૨૦,૦૦૦/- મળી  કુલ્લે  રૂ. ૬૫૩૦૦/- નો મદુ્દામાલ  સારે્થ મળી આવી પકડાઈ 
જઈ ગનુો કયાટ વવ.બાબતનો ગનુો શોધી લક્ષ્મીપરુા પોલીસ સ્ટેશન III-ગ.ુર.ન.ં-૨૨૬/૧૯ ૬૫ ઇ, ૧૧૬(ખ) ૯૮(૨) 
૮૧ મજુબનો ગનુો તા-૨૪/૮/૨૦૧૯ ના ક. ૦૧/૪૫ વાગે  રજી. કરવામા ંઆવેલ છે. 

3109 જેની હકિં. રૂ.૨૦,૦૦૦/- મળી  કુલ્લે  
રૂ.૬૫૩૦૦/- નો મદુ્દામાલ  

૧૧ 

પી.સી.બી.શાખા, સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે 

           પી.સી.બી.શાખા સ્ટાફ વડોદરા શહરે.નાઓને તા.૨૫/૮/૨૦૧૯ ના રોજ મળેલ બાતમી આધારે   
સયાજીગજં દાજીની ગલીમા ંહરતેશ અશોકભાઇ વાધવાણીના મકાનની ઉપરની ગેલેરી નરહરી સકટલ પાસે રેઇડ કરતા ં
આરોપી (૧) ભરતકુમાર ઇશ્વરભાઇ છબલાણી રહવેાસી-સદરબજાર,ફતેગજં વડોદરા શહરે (૨) રાજેશભાઇ 
જશવતંલાલ દવે રહવેાસી-૪૦૧, ગાયત્રી ફલેટ, એલ.એન.ટી. કોલોનીની સામે, અબભલાષા ન્ય ુસમા રોડ, વડોદરા 
શહરે (૩) મનીષભાઇ હદનબધં ુમોદી રહવેાસી- બી/૧૩, શ્રી પાકટ  ડુપ્લેક્ષ,ન્ય ુસમા રોડ, વડોદરા (૪) પ્રતાપવસહ 
સોમાભાઇ પરમાર રહવેાસી બલમ્બાકર ની ચાલી, ફતેગજં મેઇન રોડ, વડોદરા શહરે (૫) શૈલેષભાઇ શ્યામલાલ દુબ ે
રહવેાસી- સરદારબજાર, સમોસાની ગલી, ફતેગજં વડોદરા શહરે નાઓ પોતાના આર્થીક ફાયદા સારૂ જાહરેમા પત્તા-
પાના પૈસા વડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી જુગારના સાધનો, અંગ ઝડતી રોકડા રૂપીયા ૫૧,૦૦/-,જમીન દાવ 
ઉપરના રોકડા રૂપીયા ૧,૪૦૦/- આમ રોકડા રૂપીયા ૬,૫૦૦/- તર્થા પત્તા-પાના નગં-૫૨ હકમત રૂપીયા ૦૦/૦૦ 
તર્થા મોબાઇલ ફોન નગં-૦૬ જેની હકમત રૂપીયા ૧૭,૦૦૦/- મળી કુલ્લે રૂપીયા ૨૩,૫૦૦/- ના મદુામાલ સારે્થ 
પકડાઇ જઈ ગનુો કયાટ વવગેરે બાબતનો  ગનુો શોધી સયાજીગજં પો.સ્ટે II ગ.ુર.ન.ં૧૩૮/૧૯ જુગાર ધારા કલમ ૧૨  
મજુબનો ગનુો તા.૨૫/૦૮/૧૯ કલાક ૦૨/૪૫ વાગે રજી. કરવામા ંઆવેલ છે. 

અંગઝડતીના રોકડા રૂપીયા ૫,૧૦૦/- 
તર્થા જમીન દાવ ઉપરના રોકડા રૂપીયા 
૧,૪૦૦/- તર્થા પત્તા-પાના નગં-૫૨ 
હકમત રૂપીયા ૦૦/૦૦ તર્થા મોબાઇલ 
ફોન નગં-૦૬ જેની હકમત રૂપીયા 
૧૭,૦૦૦/-મળી કુલ્લે રૂપીયા 
૨૩,૫૦૦/-નો મદુામાલ  

૧૨ 

ગોરવા પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે   

        ગોરવા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે નાઓને તા.૨૫/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ મળેલ બાતમી આધારે  
૮૦૩/એ વઘટમાન કોમ્પ્લેક્ષ, હા.ટે.રોડ,ચાર રસ્તા પાસે વડોદરા શહરે ખાતે રેઇડ કરતા ં આરોપી (૧) વવપલુ 
અશોકકુમાર શાહ રહ-ેએ/૮૦૩ વઘટમાન કોમ્પ્લેક્ષ,જૈન દેરાસર ભાર રસ્તા પાસે, સભુાનપરુા,વડોદરા શહરે, (૨) 
વપયષુ કનભુાઇ શાહ રહ-ેબી/૧૪ સહજાનદં એપાટટ મેન્ટ,અકોટા,વડોદરા શહરે, (૩) વશલ્પાબેન અમીતભાઇ શાહ રહ-ે
૬૦૩ તીર્થટ ફલેટ, પશાભાઇ પાકટ , નટુભાઇ સકટલ પાસે,રેસકોષટ,વડોદરા શહરે, (૪) મીનાબેન વવપલુભાઇ શાહ રહ-ે
એ/૮૦૩ વઘટમાન કોમ્પ્લેક્ષ,જૈન દેરાસર ચાર રસ્તા પાસે,સભુાનપરુા,વડોદરા શહરે, (૫) ઘીશ હદપકકુમાર નાણાવટી 
રહ-ે૨૦૪ પ્રઘાન બબલ્ડીંગ,શ્રીનગર સોસાયટી,અકોટા,વડોદરા, (૬) વવમલ મઘકુર મહતેા રહ-ે૨૦૨/૨૦૩ સાઇં હકતી-
૨, પનુીત નગર, અકોટા,વડોદરા શહરે, (૭) સમીર હકરણકુમાર શાહ રહ-ે૫૫ જનકલ્યાણ સોસાયટી,આજવા 
રોડ,વડોદરા શહરે, (૮) કેયરુ કંચનલાલ શાહ રહ-ે૧૧૫ બઘેુશ્વર સોસાયટી,આજવા રોડ,વડોદરા શહરે, (૯) અમીત 
હરસખુભાઇ શાહ રહ-ે૬૦૩ તીર્થટ એપાટટ મેન્ટ,પશાભાઇ પાકટ ,ગોત્રી,વડોદરા શહરે (૧૦) કૌશીકભાઇ ભાનભુાઇ શમાટ રહ-ે
એ/૨૦૪ પાકટ એવન્ય,ુ સભુાનપરુા, વડોદરા શહરે નાઓ સભુાનપરુા રોડ,વઘટમાન કોમ્પ્લેક્ષ,મ.ન-ંએ/૮૦૩ વાળા 

જમીન દાવ ઉપરર્થી રોકડા રૂપીયા 
૪૦૨૦/-ની ચલણી નોટો તર્થા પત્તા-
પાના કુલ્લ નગં-૫૨ હક.રૂ.૦૦/૦૦ ના 
તર્થા આરોપીઓની અંગ જડતી મારં્થી 
મળી આવેલ રોકડા રૂપીયા ૨૮,૧૨૦/- 
તેમજ જુદી જુદી કંપનીના મોબાઇલ ફોન 
નગં-૧૦ જેની આશરે હક.રૂ,૪૧,૫૦૦/-
મળી કુલ્લે રૂવપયા ૭૩,૬૪૦/- નો 
મદુ્દામાલ  
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મકાનમા ંજુગાર ધામ ચલાવી પત્તા-પાનાનો હાર-જીતનો જુગાર રમી રમાડી દાવ ઉપરર્થી રોકડા રૂપીયા ૪૦૨૦/-ની 
ચલણી નોટો તર્થા પત્તા-પાના કુલ્લ નગં-૫૨ હક.રૂ.૦૦/૦૦ ના તર્થા આરોપીઓની અંગ જડતી મારં્થી મળી આવેલ 
રોકડા રૂપીયા ૨૮,૧૨૦/- તેમજ જુદી જુદી કંપનીના મોબાઇલ ફોન નગં-૧૦ જેની આશરે હક.રૂ,૪૧,૫૦૦/-મળી કુલ્લ ે
રૂવપયા ૭૩,૬૪૦/-ના મદુ્દામાલ સારે્થ મળી આવી પકડાઇ જઇ ગનુ્હો કયાટ બાબતનો  ગનુો શોધી ગોરવા પો.સ્ટે. 
સેકન્ડ  ગ.ુર.ન.ં૭૫/૨૦૧૯  જુગાર ધારા કલમ ૪, ૫ મજુબનો  તા.૨૫/૮/૨૦૧૯ ના કલાક  ૦૦/૨૦  વાગે  રજી.  
કરવામા ંઆવેલ છે.  

૧૩ 

નવાપરુા પોલીસ 
સ્ટેશન, સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે 

             નવાપરુા પો.સ્ટે.ના સ્ર્થાવનક સ્ટાફ ધ્વારા તા.૧૮/૦૮/૨૦૧૯ કલાક:૧૬/૪૫ વાગે નવાપરુા પોલો ગ્રાઉંડ 
હદવાલની ઓર્થમા ં વડોદરા શહરે ખાતે રેઇડ કરતા ં આરોપીઓ (૧) ઇમરાનખાન ઉફે લઠ્ઠો ઇબ્ાહીમખાન પઠાણ 
ઉ.વ.૨૯ રહ-ેનવાપરુા મસુ્લીમ મોહોલ્લો વડોદરા શહરે (૨) વવશાલભાઇ જગદીશભાઇ કહાર ઉ.વ.૨૮ રહ-ેદાડંીયા 
બજાર કાકા સાહબે નો ટેકરો સીંધવાઇ માતા ના ખાચા મા ંરાવપરુા વડોદરા શહરે (૩) રાજ રામદાસ કહાર ઉ.વ.૨૩ 
રહ-ે દાડંીયા બજાર કાકા સાહબે નો ટેકરો સીંધવાઇ માતા ના ખાચા મા ંરાવપરુા વડોદરા શહરે (૪) સતંોષ મહેંરભાઇ 
રાજપતુ ઉ.વ.૨૦ રહ-ેમદનઝાપા રોડ ક્રુષ્નભવન ચાલી માગંળાવાડ વડોદરા શહરેનાઓ હદવાલની ઓર્થમા ં ચાર 
ઇસમો કંુડાળુ વળી પત્તા પાના પૈસા વડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી કુલ્લે રોકડા રૂપીયા ૧૧,૦૨૦/- સારે્થ પકડાઇ 
જઇ ગનુો કયાટ વવગેરે બાબતનો ગનુો શોધી નવાપરુા પો.સ્ટે. II ગ.ુર.ન.ં૨૮/૦૯ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મજુબ 
તા.૧૮/૦૮/૨૦૧૯ કલાક: ૧૮/૫૦ વાગે ગનુો રજી. કરેલ છે.  

કુલ્લે રોકડા રૂપીયા ૧૧,૦૨૦/- 

૧૪ 

નવાપરુા પોલીસ 
સ્ટેશન, સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે. 

 

                  નવાપરુા પો.સ્ટે.ના સ્ર્થાવનક સ્ટાફ ધ્વારા તા.૨૪/૦૮/૧૯  કલાક:૨૩/૩૫ વાગે નવાપરુા ગોયાગેટ 
સોસાયટીના કોમન પ્લોટમા વડોદરા શહરે ખાતે રેઇડ કરતા ંઆરોપીઓ (૧) કુલદીપ માગંીલાલ ચૌહાણ રહ,ે ૫ 
પારસકંુજ સોસાયટી યોબગની હોસ્સ્પટલ પાછળ નવાપરુા વડોદરા શહરે (૨)શરદકુમાર મોહનલાલ બબશ્નોઇ રહ,ેએ/૮ 
સ્વાવમનારાયણ યોબગની હોસ્સ્પટલ પાછળ વડોદરા શહરે (૩)જીગ્નેશ સજંયરાવ જાદવ રહ-ે૩૩ ગોયાગેટ 
સોસા.યોગીની હોસ્સ્પટલની પાછળ વડોદરા શહરે (૪)પ્રફુલ રમેશભાઇ બારીયારહે,બી/૯૯ જલારામનગર 
એમ.એમ.વોરા શો રૂમની બાજુમા ંસોમાતળાવ ડભોઇ રોડ વડોદરા શહરે(૫) હાહદિક હદલીપભાઇ બનગડેુ રહ,ેપહલેુ ં
ફળીયુ ં વોડટ ન.ં૩ ઑહફસ પાછળ વડોદરા શહરે (૬) આહદત્ય રાજુભાઇ પરીખ રહ,ે૨૧ ગોયાગેટ સોસા.યોગીની 
હોસ્સ્પટલની બાજુમા ંશસ્ક્તક્રુપા સકટલ વડોદરા શહરેનાઓ જય અંબેનગરમા એક મકાનની આડમા સ્રીટ લાઇટના 
અજવાળે પત્તા પાના પૈસા વડે હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડી મળી આવેલ હોય તેમજ તેઓની અંગ ઝડતીમારં્થી 
મળી આવેલ કુલ્લે રૂપીયા ૪૭૨૦/- તર્થા જમીનદાવના રૂવપયા ૩૦૮૦/-તેમજ મોબાઇલ નગં -૧ કુલ્લે રૂપીયા 
૧૭૮૦૦/- તર્થા પત્તા પાન્ના નગં ૫૨ હકમતં રૂપીયા ૦૦/- ગણી સારે્થ મળી આવી પકડાઈ જઈ ગનુો કયાટ 
વવ.બાબતનો ગનુો શોધી નવાપરુા પો.સ્ટે. II ગ.ુર.ન.ં૩૦/૨૦૧૯ જુગારધારા કલમ ૧૨ મજુબનો ગનુો 
તા.૨૪/૦૮/૨૦૧૯ કલાક:૦૦/૪૫ વાગે રજી. કરેલ છે.   

અંગ ઝડતીના રોકડા રૂપીયા ૪૭૨૦/- 
તર્થા જમીનદાવના રૂવપયા ૩૦૮૦/-
તેમજ મોબાઇલ નગં -૧ કુલ્લે રૂપીયા 
૧૭૮૦૦/- તર્થા પત્તા પાન્ના નગં ૫૨ 

હકમતં રૂપીયા ૦૦/- નો મદુ્દામાલ  
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૧૫ 

(૧) શ્રી એસ.જી.પાટીલ 
મ.પો.કવમ. “ઇ” 
ડીવી.વડોદરા શહરે  

(૨) શ્રી આર.એસ. 
બારીઆ પો.ઇ.પાણીગેટ 
પો.સ્ટે.વડોદરા શહરે 
તર્થા સ્ટાફ   

             પાણીગેટ I -ગ.ુર.ન-ં૧૫૭/૨૦૧૯ IPC કલમ ૩૦૨ મજુબના કામે પ્રર્થમ પાણીગેટ પો.સ્ટે. અ.મોત નબંર 
૦૫/૨૦૧૮ સી.આર.પી.સી કલમ  ૧૭૪ મજુબના કામે મરણ જનાર કંકુબેન ઉવ ૪૦ ની  ડાયાબીટીશની બબમારીર્થી 
સારવાર દરમ્યાન મરણ જતા ઉકત નબંરર્થી અ.મોત દાખલ કરી તપાસ કરતા મરણ જનારની પી.એમ.નોટમા ં
મરણ જનારનુ ં ગળુ દબાવવાર્થી મરણ ગયાનુ ં ચોક્ક્સ કારણ લખાઇ આવતા આ કામે મરણજનારના પવત શ્રી 
ભરતભાઇ સોમાભાઇ દેવીપજુક (વાઘરી) ઉવ.૪૧ ધધંો-છુટક વેપાર કલર કામ રહ,ેગાજરાવાડી પાણીની ટાકંી પાસે 
ગણપતી મદંીર સએુઝ પપંીંગ રોડ વડોદરાનાઓની ફરીયાદ આધારે તા-૨૨/૧/૨૦૧૮ કલાક ૨૨/૦ ર્થી 
૨૩/૮/૨૦૧૮ કલાક ૭/૦ ગાજરાવાડી પાણીની ટાકંી પાસે ગણપતી મદંીર સએુઝ પપંીંગ રોડ વડોદરા શહરે ખાતે 
કોઇ અજાણ્યો ઇસમ ફરી.ની પત્ત્ન કંકુબેન ઉવ ૪૦ ની ડાયાબીટીશ ઇન્જેકશન પોતે જાતે લઇ સઇુ ગયેલા તે 
દરમ્યાન ગળુ દબાવી મોત વનપજાવી નાશી જઇ ગનુો કયાટ વવગેરે મતલબની ફરીયાદ આધારે તા-૭/૮/૧૯  કલાક 
૧૪/૩૫ વાગે ગનુો રજીસ્ટર ર્થયેલ ગનુાની તપાસ દરમ્યાન  મરણજનારના પવત ફરીયાદીની યસુ્ક્ત પ્રતસુ્ક્તર્થી 
ઉલટ તપાસ કરતા ફરીયાદીનુ ંવડુાનુ ં મકાન વેચાણ આપેલ જેના નાણા ંબાબતે પવત પત્ત્ન વચ્ચે અવાર નવાર 
ઝઘડાઓ ર્થતા હોઇ જેના કારણે ફરી.એ પોતાની પત્ત્નને ગળુ દબાવી મોત વનપજાવેલાની હહકકત જણાવી ગનુાની 
કબલુાત કરતા ગનુો શોધી કાિી આરોપીને  તા.૧૨/૮/૧૯ કલાક ૧૫/૦ વાગે અટક કરેલ છે.  

- 

૧૬ 

(૧) શ્રી એસ.જી.પાટીલ 
મ.પો.કવમ. “ઇ” ડીવી. 
વડોદરા શહરે 

(૨) શ્રી કે.પી. પરમાર 
પો.ઇ.વાડી પો.સ્ટે. 
વડોદરા શહરે તર્થા 
સ્ટાફ   

             વાડી પોલીસ સ્ટેશન I -૮૦/૧૯ ઇપીકો કલમ ૩૮૧ મજુબના કામે તા.૩/૮/૧૯ ના કલાક ૨૦/૧૫ ર્થી 
૨૧/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન સલુતાનપરુા લાલાકાકાના ભજીયાવાળાની ગલીમા ં આવેલ મહાવીર ચેમ્બસટ, લહરેીપરુા 
વાડી વડોદરા ખાતે ખાતે આવેલ પટેલ વવષ્ણભુાઇ કાતંીલાલ આંગડીયાની પેિી મારં્થી , આજ ઓહફસમા ંકામ કરતા 
આરોપી અરવવિંદભાઇ કલાભાઇ રબારી ઉવ ૨૫ રહ,ે સલુતાનપરુા લાલાકાકાના ભજીયાવાળાની ગલીમા ંકોઠારી ચેમ્બર 
બીજો માળ લહરેીપરુા રબારી વડોદરા શહરેનાએ ફરીયાદીની ઓફીસના મખુ્ય દરવાજાને લગાવેલ બને્ન તાળા 
ચાવીર્થી ખોલી તીજોરી પણ ચાવીર્થી ખોલી અંદર મકેુલ પાસટલો પૈકી અમદાવાદ સરુતના પાસટલો જેમા સોનાના 
દાગીના હક.રૂ.૫૯,૨૦,૦૦૦/-તર્થા રોકડા રૂપીયા પાચં લાખ મળી કુલ હક.રૂ. ૬૪,૨૦,૦૦૦/- ની ચીજ વસ્ત ુચોરી કરી 
લઇ જઇ ગનુો કયાટ વવગેરે મતલબની ફરીયાદ આધારે તા.૪/૮/૧૯ કલાક ૧૫/૧૫ વાગે ગનુો રજીસ્ટર ર્થયેલ આ 
કામે તપાસ દરમ્યાન શ્રી એસ.જી.પાટીલ મ.પો.કવમ. ઇ-ડીવીનાઓના સીધા સપુરવવઝન હઠેળ શ્રી એસ.જી.પાટીલ 
મ.પો.કવમ. ઇ-ડીવી તર્થા શ્રી કે.પી. પરમાર પો.ઇ.વાડી પો.સ્ટે.નાઓએ સદર પેિીના કમટચારીઓની ઘવનષ્ટ પછુ પરછ 
કરી આરોપી શોધી કાિી તમામ મદુામાલ રીકવર કરી સારી કામગીરી કરેલ છે.   

સોનાના દાગીના હક.રૂ.૫૯,૨૦,૦૦૦/-
તર્થા રોકડા રૂપીયા પાચં લાખ મળી કુલ 

હક.રૂ. ૬૪,૨૦,૦૦૦/- 
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૧૭ 

 પાણીગેટ પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે   

          પાણીગેટ પો.સ્ટે.I ગ.ુર.ન ં૧૬૪/૨૦૧૯ ઇપીકો કલમ ૩૭૯ મજુબના કામે તા.૧૭/૫/૧૯ ના કલાક. ૪/૩૦ વાગ્યા 
ર્થી ૧૫/૦ દરમ્યાન મોજે - ઉમા ચાર રસ્તા પાસે આવેલ ડૉ. જયેશ શાહ હોસ્સ્પટલની બાજુમા ંપાણીગેટ ખાતેર્થી આરોપી 
મનન ઉફે મહારાજ વપયષુભાઈ રાવલ ઉ.વ.૧૯ રહ-ેબી/૧૩ ચન્ર ગપુ્ત એપાટટમેંટ વદૃાવન ચોકડી પાસે વાઘોડીયા રોડ 

મળુ રહ-ેવવશ્વ કમાટચોક સાવલી રોડ વવશ્વકમાટ મદંીરની ગલીમા ંગોધરા તા-ગોધરા જી-પચંમહાલનાએ ફરીયાદી શ્રી અંકીત 

રાજ ેંરભાઈ પટેલ ઉ.વ.૨૫ રહ,ેગાધંી ફળીયા ટાવર પાસે, વાઘોડીયા ગામ તા.ત્જ.વડોદરા નાઓની એક્ક્ટવા સ્કૂટર 

રજી.ન.ંGJ06-HM-5917 જે સને 2014 ના મોડલન ુ જેનો ચેસીસ ન-ંME4JF501CE8828996 તર્થા એન્જીન ન-ં

JF50E80827767 વ્હાઈટ કલરન ુજેની આશરે હક.રૂ.૧૫૦૦૦/- ની ગણી શકાય જેને આરોપીએ ડુપ્પ્લકેટ ચાવી વડે લોક 

ખોલી અર્થવા લોક તોડી ચોરી કરી લઈ જતા તા.૧૨/૮/૧૯ ના કલાક. ૨૦/૫૦  ગનુો રજીસ્ટર કરેલ સદર ગનુાની તપાસ 

દરમ્યાન બાતમી આધારે આરોપીને તા.૨૩/૮/૧૯ કલાક ૨૧/૦ વાગે પકડી અટક કરી ગનુો શોધી કાિી મદુામાલ રીકવર 

કરેલ છે 

એકટીવા-૧હક.રૂ. ૧૫૦૦૦/- 

૧૮ 

પાણીગેટ પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  

              પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે નાઓએ તા.૧૪/૮/૧૯ ના કલાક -૦/૪૫ વાગે વાઘોડીયા 

રોડ નાલદંા પાણીની ટાકંી સામે આવેલ સ્લમ ક્વાટસટ રામાપીર  મદંીર નજીક ખલુ્લી જગ્યામા,ં પાણીગેટ વડોદરા શહરે 

આરોપી (૧) ધવલ મહને્રભાઇ રાજપતુ રહ,ેમકાન ૭૯ સ્લમ ક્વાટસટ અતહર સોસાયટી સામે નાલદંા પાણીની ટાકંી સામે 

વાઘોડીયા રોડ વડોદરા શહરે નાએ વોન્ટેડ આરોપીઓ (૨) પ્રવવણ રાઠવા રહ,ેકટરવાટ ગામ તા.જી.છોટાઉદેપરુ અને તેનો 

(૩) ડ્રાઇવર જેના નામ ઠામની ખબર નર્થી તે પૈકી આરોપી ન ં(૧) નાએ (૨)(૩) પાસેર્થી આઇસર ગાડી ન.ંGJ-06-YY-7612 

હક.રૂા.૫,૦૦,૦૦૦/-મા ભારતીય બનાવટની ઇંગ્લીશ દારૂનો જથ્ર્થો વગર પાસ પરમીટનો મગંાવી મદુ્દામાલ સારે્થ સ્ર્થળ 

ઉપર આરોપી ન.ં૧ નાનો હાજર મળી આવી પકડાઇ જઇ તર્થા આરોપીઓ ન.ં૨ અને ૩ નાઓ હરેફેર કરી સ્ર્થળ ઉપર હાજર 

નહી મળી આવી ગનુો કયાટ વવગેરે મતલબની  ફરીયાદ આધારે પાણીગેટ પો.સ્ટે.III ગ.ુર.ન ં૬૬૬/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ 

૬૫ઇ ,૮૧,૯૮(૨),૧૦૮ મજુબનો ગનુો તા.૧૪/૮/૧૯ ના કલાક.- ૨/૦ વાગે રજીસ્ટર કરવામા ંઆવેલ છે.  

(૧) ઇંગ્લીશ દારૂની ૭૫૦ મીલીની બોટલો 
નગં-૪૮૦ હક.રૂ.૧,૪૪,૦૦૦/-(૨) હવેડટસ 

૫૦૦૦ બીયરના ટીન નગં-૫૦૦ મી.લી. 
હક.રૂ. ૨૪૦૦/- (૩) આઇસર ગાડી ન.ંGJ-06-

YY-7612 હક.રૂા.૫,૦૦,૦૦૦/- કુલ્લે 
હક.રૂ.૬.૪૬,૪૦૦/- 

૧૯ 

ડી.સી.બી. પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે   

             ડી.સી.બી.પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે નાઓને મળેલ બાતમી આધારે ને.હા. ન.ં ૪૮ ઉપર આવેલ 
હોટલ મહાદેવના પાહકિંગમા ંઆરોપી નામે રવવન્રસીંગ હદલસખુ ચૌધરી રહ.ે૭૮, શાતંીનગર સોસાયટી, ચાણાક્યપરુી 
ચાર રસ્તા પાસે ન્ય ુ સમા રોડ, વડોદરા મળુ રહ.ેગામ વનઝામપરુ તા. નારનોલ જી મહને્રગિ હરીયાણા નાનો 
પોતાના આવર્થિક ફાયદાસારૂ માનવ સ્વાસ્ર્થને હાનીકારક એવી ભારતીય બનાવટનો વવદેશી દારૂ વોન્ટેડ નામે સતીષ 
ભાસ્કર રહ.ેપલાણી ગામ,જી. જુજન ુરાજસ્ર્થાન નાની પાસે મગંાવી જેણે ડ્રાઇવર નામે સહંદપ રામહકશન જાટ ઉ.વ.૩૦ 
રહ.ેગામ સરુપરુા કલા,તા.લોહારૂ નજી. ભીવાની હરીયાણા તર્થા કલીનર નામે હકરશનકુમાર તલુસીરામ હકશનરામ 
જાટ ઉ.વ.૨૩ રહ.ે મ.ન.ં૧૧૨૨,વોડટ ન.ં૭ ગામ બહલે, તા. લોહારૂ જી. ભીવાની, હરીયાણા નાઓની મારફતે કંન્ટેનર 

ભારતીય હાર્થ બનાવટનો વવદેશી દારૂની 
બોટલ નગં- ૧૦૯૨ હક.રૂ.૪,૩૬,૮૦૦/- 
મોબાઇલ - ૩ હક.રૂ.૪૦૦૦/-, ચલણી 
નોટો રૂ.૩૧૦/-, હડટઝટન પાઉડરના બોક્ષ 
નગં- ૪૮૫ હક.રૂ.૧,૪૫,૫૦૦/- તર્થા 
બલુેટ - ૧ હક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- તેમજ 
કન્ટેર ન.ં આર.જે. ૧૮ જી.બી. ૦૪૩૮ 
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ન.ં આર.જે.૧૮-જી.બી.-૦૪૩૮ હક.રૂા.૮,૦૦,૦૦૦/-મા ંવગર પાસપરમીટે ભારતીય બનાવટની વવદેશી દારૂની બોટલો 
નગં-૧૦૯૨ હક.રૂા.૪,૩૬,૮૦૦/- તર્થા મોબાઇલ નગં-૩ હક.રૂા.૪,૦૦૦/- ચલણી નોટો રૂા.૩૧૦/- તર્થા વાહનના 
કાગળો તર્થા મળી આવેલ ઓળખકાડટ હક.રૂા.૦૦/૦૦ તર્થા ડીટટઝન્ટ પાઉડરના બોક્ષ નગં-૪૮પ હક.રૂા.૧,૪પ,પ૦૦/- 
તર્થા બલુેટ હક.રૂા.૧,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ્લે રૂપીયા ૧૪,૮૬,૬૧૦/- ના મદૃુામાલ સારે્થ આરોપી ન.ં૧,૨,૩ મળી આવી 
પકડાઇ જઈ ગનુો કયાટ વવ.બાબતનો ગનુો શોધી મકરપરુા પો.સ્ટે. ર્થડટ ગ.ુર.ન.ં૬૭૪/૧૯ પ્રોહહ એકટ ક.૬૫(ઇ), ૮૧, 
૧૦૮ ,૮૩, ૮૯(૨) મજુબનો રજી.કરવામા ંઆવેલ છે.   

જેની હક.રૂ.૮,૦૦,૦૦૦/-  મળી કુલ્લે 
રૂ.૧૪,૮૬,૬૧૦/-  

૨૦ 

સ્ટેટ મોનીટરીંગ સેલ 
ગજુરાત રાજ્ય 

ગાધંીનગર, સ્ટાફ  

            સ્ટેટ મોનીટરીંગ સેલ ગજુરાત રાજ્ય ગાધંીનગર, સ્ટાફ નાઓને મળેલ બાતમી આધારે તરસાલી વડદલા 
રોડ ઉપર મ.ન.ં૧૨૧, ટાઉનશીપ સોસાયટી આરોપીના ઘર આગળ આરોપી નામે વવજયભાઇ પ્રભાતભાઇ ઠાકરડા 
ઉ.વ.૩૫ રહ.ેતરસાલી ગામની સીમ વડદલા રોડ મ.ન.ં ૧૨૧, ટાઉનશીપ સોસાયટી, સ્વામીનારાયણ મહંદર પાસે 
વડોદરા શહરે. મળુ રહ.ેભાલીયાપરુા ગામ, ટેકરાવાળુ ફળીય,ુ વડોદરા શહરે નાએ બહાર ર્થી ગેરકાયદેસર રીતે 
ભારતીય હાર્થ બનાવટનો વવદેશી દારૂનો જથ્ર્થો લાવી વગર પાસ પરમીટે વેચાણ કર વેપાર કરતો હોય, તે પોતે 
રાજુ રહ.ે ગોઘરા મો.ન ં૭૩૫૯૨૫૨૪૮૦ તર્થા વનલેશ વસન્ઘી રહ.ે માઘવનગર વડોદરાના માણસ ડેનીશ મોબાઇલ 
નબંર ૯૭૨૭૩૭૪૮૯૨ વાળા માણસો પાસેર્થી વવદેશી દારૂની બોટલો વેંચાતો લાવી પોતાના કબ્જા માલીકીના 
મકાનમા સતંાડી આજરોજ મકાન માર્થી પોતાની મારૂતી બ્ેઝા VITARA કાર નબંર GJ 06 KH 5791 મા મકુતા 
દરમ્યાન તેની પાસેર્થી ભારતીય બનાવટનો વવદેશી દારુની કુલ બોટલ નગં ૩૬ કૂલ હકિં. રૂ- ૧૪,૧૦૦/-નો પ્રોહી 
મદુ્દામાલ તર્થા એક મોબાઇલ ફોન હક.રૂ ૫૦૦/- તર્થા ઉપરોકત મારૂતી બ્ેઝા VITARA કાર નબંર GJ 06 KH 5791 
કી.રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ રૂપીયા ૫,૧૪,૬૦૦/-ના મદૃુામાલ સારે્થ વગર પાસ પરમીટે મળી આવી પકડાઇ 
ગયેલ હોય તર્થા તેઓની સારે્થ આ ગેરકાયદેસર રીતે ભારતીય બનાવટના વવદેશી દારૂના ધધંામા ંસડંોવાયેલ તમામ 
ઇસમોએ એકબીજાના મદદગારી કરી મળી આવી પકડાઇ જઈ ગનુો કયાટ વવ.બાબતનો ગનુો શોધી મકરપરુા પો.સ્ટે. 
ર્થડટ ગ.ુર.ન.ં ૬૭૫/૧૯ પ્રોહહ એકટ ક.૬૫(એ)(ઇ),૮૧,૧૧૬(બી),૯૮(૨) મજુબ રજી કરવામા ંઆવેલ છે.  

ભારતીય બનાવટનો વવદેશી દારુની કુલ 
બોટલ નગં ૩૬ કૂલ હકિં. રૂ- ૧૪,૧૦૦/-
નો પ્રોહી મદુ્દામાલ તર્થા એક મોબાઇલ 
ફોન હક.રૂ ૫૦૦/- તર્થા ઉપરોકત મારૂતી 
બ્ેઝા VITARA કાર નબંર GJ 06 KH 

5791 કી.રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ 
રૂપીયા ૫,૧૪,૬૦૦/- 

૨૧ 

મકરપરુા પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  

             મકરપરુા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે નાઓને મળેલ બાતમી આધારે માણેજા ક્રોસીંગ પાસે  
આરોપી નામે (૧) ધવલભાઈ રાજુભાઈ વાઘેલા રહ.ે બી/૩૦ સોમનાર્થ નગર અલવાનાકા માજંલપરુ વડોદરા શહરે 
તર્થા ન ં(૨) મકેુશ ઓમપ્રકાશ ચૌધરી રહ.ે ૫૧ સહજાનદં નગર વોલ્ટેમ્પ કંપનીની સામે  રાજપતુ વાડી પાસે માણેજા 
વડોદરા શહરે મળુરહ ેકહરેપરુા ગામ, તહસેીલ ચીિાવા પો.સ્ટ. હમીનપરુ જીલ્લો ઝુનઝન ુ(રાજસ્ર્થાન) તર્થા ન ં(૩) 
યોગેન્ર મદનલાલ શમાટ રહ.ે ૫૧ સહજાનદં નગર વોલ્ટેમ્પ કંપનીની સામે  રાજપતુ વાડી પાસે માણેજા વડોદરા 
શહરે મળુ રહ ે નહુને્દ ગામ, તહસેીલ રાજગિ,જીલ્લોચરુૂ (રાજસ્ર્થાન) (૪) (વોન્ટેડ) નરેશ ચૌધરી રહ.ે ગડુગાવ , 
હરીયાણા નાઓ વગર પાસ પરમીટે ભારતીય હાર્થ બનાવટની વવદેશી દારૂની ૭૫૦ મી.લી.ની બોટલ નગં- ૨૪૦ 
હક.રૂ.૯૬૦૦૦/- ની તર્થા ઓટો રીક્ષા ન.ં જી.જે. ૦૬ એ.ય.ુ૩૬૧૨ જેની હક.રૂ.૫૫૦૦૦/- લઇ આવી પકડાઇ ગયેલ 

ભારતીય હાર્થ બનાવટની ઇગ્લીશ દારૂની 
૭૫૦ મી.લી. ની બોટલો નગં- ૨૪૦ હક.રૂ 
૯૬૦૦૦/- મોબાઇલ ફોન- ૩ 
હક.રૂ.૨૦૦૦૦/-, ઓટો રીક્ષા -- ૧ 
હક.રૂ.૫૫૦૦૦/- મળી કુલ્લે 
રૂ.૧,૭૧,૦૦૦/-   
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તેઓની અંગ ઝડતીમારં્થી મોબાઇલ ફોન - ૩ જેની હક.રૂ.૨૦૦૦૦/- ની સારે્થ આરોપી ન.ં (૧) ર્થી (૩) નાઓ પકડાઇ 
જઇ ગનુો કયાટ વવ.બાબતનો ગનુો મકરપરુા પો.સ્ટે. ર્થડટ ગ.ુર.ન.ં ૭૧૧/૧૯ પ્રોહહ એકટ ક.૬૫ (એ) (ઇ), ૮૧, ૧૧૬ 
(ખ), ૧૦૮,૯૮(૨) મજુબ રજી કરવામા ંઆવેલ છે.  

૨૨ 

પાણીગેટ પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  

           પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે નાઓએ તા.૨૦/૮/૧૯ ના કલાક ૦/૧૫ વાગે આજવારોડ 

પાણીની ટાકંીના ખલુ્લા કંમ્પાઉન્ડમા ઇલેક્રીક લાઇટના ર્થાભંલા નીચે લાઇટના અજવાળામા પાણીગેટ વડોદરા શહરે ખાતે 

આરોપી (૧) બચરાગહસેુન સલીમભાઇ મન્સરુી રહ,ેચડુીવાલાની ગલી મદાર માકેટ પાસે પાણીગેટ વડોદરા શહરે (૨) સેજલ 

કાસ્ન્તભાઇ ઠાકોર રહ,ેબી-૧૫૦ યોગેશ્વર ટાઉનશીપ વવભાગ-૨ આજવા રોડ વડોદરા શહરે (૩) પ્રકાશભાઇ શાસં્ન્તલાલ 

સોલકંી રહ,ે૧૦૭ શ્રીનાર્થ કોમ્પ્લેક્ષ મેમણ કોલોની સામે પાણીગેટ વડોદરા શહરે (૪) યવતન રાજેન્રકુમારસેવક રહ,ેએફ-

૧૧૫-૪૦૪ બસંીધર ફ્લેટ રોરાક્ષ ચોકડી સયાજીપરુા પાણીની ટાકંી પાસે વડોદરા શહરે (૫) હદનેશભાઇ ગોવવિંદભાઇ માછી 

રહ,ેએ-૨૦૪ સાઇંલતા એપાટટમેન્ટ આજવારોડ વડોદરા શહરે (૬) કમલેશભાઇ અંબાલાલ માળી રહ,ેમાળી મહોલ્લો મોટી 

બાપોદ વાઘોડીયા રોડ વડોદરા શહરે (૭) નગીનભાઇ ચદુંભાઇ પરમાર રહ,ેબી-૨૫ જય યોગેશ્વર ટાઉનશીપ એસ.ડી.પટેલ 

સ્કુલની બાજુમા આજવા રોડ વડોદરા શહરે (૮) નવીનભાઇ અશોકભાઇ અડીયલ રહ,ે જાંમ્બડુી કુઇ હરીજનવાસ ચોખડંી 

વાડી વડોદરા શહરે (૯) પ્રવવણભાઇ છીતભુાઇ માછી રહ,ે૯૬ મોતી નગર ગરુૂકુલ સ્કુલપાસેવારસીયા વડોદરા શહરે 

નાઓએ જાહરેમા ંગોળ કંુડાળુ કરી પત્તા પાના પૈસા વડે હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડી જુગારના મદુદામાલ સારે્થ મળી 

આવતા પાણીગેટ પો.સ્ટે II ગ.ુર.ન.ં ૯૪/૨૦૧૯ જુગારધારા કલમ ૧૨ મજુબના કામે તા.૨૦/૮/૨૦૧૯ ના કલાક.૧/૨૫ 

વાગે ગનુો રજીસ્ટર કરવામા ંઆવેલ છે.  

(૧) અંગ ઝડતીના રોકડા રૂપીયા 
૩૧,૧૧૦/- (૨) જમીન દાવના રોકડા 
રૂપીયા ૫૮૮૦/- (૩) પત્તા પાના નગં-૫૨ 

હકિં.રૂ.૦૦/૦૦ (૪) મો.ફોન નગં-૯ 

હક.રૂ.૨૭૦૦૦/-મળી કુલ્લે હકમતં રૂપીયા 
૬૩,૯૯૦/- 

૨૩ 

પાણીગેટ પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  

              પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે નાઓએ તા.૨૧/૮/૧૯ ના કલાક ૧/૧૫ વાગે  જયનારાયણ 

કોમ્પ્લેક્ષના પાકીગમા આયવેુદીક ત્રણ રસ્તા પાસે ,વડોદરા  શહરે ખાતે રેઇડ કરતા આરોપી (૧) સતીષ રમેશભાઇ કહાર 

રહ.ેકહાર મહોલ્લો કન્યાશાળા પાસે ચાપંાનેર વડોદરા (૨) આશતુોષ અશોકભાઇ શાહ રહ.ેએ/૪૧ ઉધોગનગર સોસાયટી 
સયુટનગર ગરબા ગ્રાઉન્ડ પાસે વઘોડીયા રોડ વડોદરા (૩) કુન્દન મહશેભાઇ ચોહાણ રહ.ેબી/૧૮ ક્રીષ્ણાપાકટ  સોસાયટી 
એચ.પી.પેરોલ પપંની બાજુમા ં આજવારોડ વડોદરા (૪) ભાવેશ દયારામ કહાર રહ.ેઉકાજીન ુ વાડીય ુ શૈલેષનગર 

વાઘોડીયા રોડ વડોદરા (૫) પવન ઉફે ચીન્ટુ જગદીશભાઇ કહાર રહ.ે૫૨-માધવનગર સોસાયટી હરીશ પેરોલ પપં સામે 

આજવા રોડ વડોદરા (૬) રાહલુ મનભુાઇ કહાર રહ.ે ઉકાજીન ુવાડીય ુગણપતી મદંીર પાસે વાઘોડીયા રોડ વડોદરા (૭) 

બળદેવ ચદુંભાઇ કહાર રહ.ેબ્લોક ન-ં૫૩ રૂમ ન-ં૨ વડુાના મકાન કીશનવાડી વડોદરા (૮) યશ ગીરીશભાઇ વ્યાસ 

રહ.ેબાવાચાવાડ ભાથજુીનગર મદંીર પાસે વડોદરા (૯) વોન્ટેડ હરીશ રમેશભાઈ ઉફે બાપ ુ કહાર (૧૦) વોન્ટેડ ઈશ્વર 

રમેશભાઈ કહાર બને્ન રહ-ેપાણીગેટ બાવચાવાડ રામેશ્વર મહાદેવ મહંદર પાસે ,વડોદરાનાઓએ જાહરેમા ંગોળ કંુડાળુ કરી 

 (૧) અંગ ઝડતીના રોકડા રૂપીયા 
૩૫,૮૫૦/- (૨) જમીન દાવના રોકડા 
રૂપીયા ૩૬૫૦/- (૩) પત્તા પાના નગં-૫૨ 

હકિં.રૂ.૦૦/૦૦ તર્થા (૪) મો.ફોન નગં-૧૦ 

હક.રૂ.૩૯, ૫૦૦/-તર્થા (૫) મો.સા / મોપેડ 

કુલ-૬ હક.રૂ.૧,૯૦,૦૦૦/- મળી મળી કુલ્લે 
કુલ્લે હક.રૂ. ૨,૬૯,૦૦૦/- 
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પત્તા પાના પૈસા વડે હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડી જુગારના મદુામાલ સારે્થ સારે્થ ૧ ર્થી ૮ મળી આવી પકડાઇ જઈ તર્થા 
૯, ૧૦ રેડ દરમ્યાન નાશી જઇ ગનુો કયાટ વવગેરે મતલબની ફરીયાદ આધારે પાણીગેટ પો.સ્ટે II ગ.ુર.ન.ં ૯૭/૨૦૧૯ જુગાર 

અટકાયતી અવધવનયમ ૧૨ મજુબ તા.૨૧/૦૮/૨૦૧૯ ના કલાક.૦૨/૩૫ વાગે  ગનુો રજીસ્ટર કરેલ છે  

૨૪ 

પાણીગેટ પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  

              પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે નાઓએ તા.૨૨/૮/૧૯ ના કલાક- ૧૭/૪૫ વાઘોડીયા રોડ 

વૈકંુઠ સોસાયટી પાસે આશાપરુીનગરમા આશાપરુી મદંીર પાસે ખલુ્લા મેદાનમા પાણેગેટ વડોદરા શહરે ખાતે આરોપી 
(૧) ચરંકાતંભાઇ ગોવવિંદભાઇ બારોટ રહ-ે આશાપરુીનગર મહંદરવાળી ગલી, વૈકંુઠ સોસાયટી પાસે, વાઘોડીયા રોડ, 

વડોદરા શહરે.(૨) નયનભાઇ સજંયભાઇ રાણા રહ-ે આશાપરુીનગર ત્રીજી ગલી,  વૈકંુઠ સોસાયટી પાસે, વાઘોડીયા રોડ, 

વડોદરા શહરે.(૩) કરણ જશવતંવસિંહ ચૌહાણ રહ-ે આશાપરુીનગર પહલેી ગલી,  વૈકંુઠ સોસાયટી પાસે, વાઘોડીયા રોડ, 

વડોદરા શહરે(૪) મનોજ રામજીભાઇ વસાવા રહ-ે આશાપરુીનગર  મ.ન-ં૧૮, અશાપરુામાતાના મદંીર પાસે, વૈકંુઠ 

સોસાયટી પાસે, વાઘોડીયા રોડ, વડોદરા શહરે (૫) મહશે હનમુાનભાઇ ઠાકોર રહ-ે બી-૯, ઘનશ્યામનગર મકરપરુા 
એસ.ટી. ડેપો પાછળ,  મકરપરુા, વડોદરા શહરે.(૬) વેચાતભાઇ જશભુાઇ બારીયા રહ-ેડી/૨૧, ઘનશ્યામનગર મકરપરુા 
એસ.ટી. ડેપો પાછળ,  મકરપરુા, વડોદરા શહરે.(૭) અશોકભાઇ વવનભુાઇ વસાવા રહ-ે બાદશાહનગર, એરફોસટની પાછળ, 

મકરપરુા વડોદરા શહરેનાઓએ જાહરેમા ંગોળ કંુડાળુ કરી પત્તા પાના પૈસા વડે હાર જીતનો જુગાર રમી રમાતા જુગારના 
મદુદામાલ સારે્થ પકડી પાડી પાણીગેટ પો.સ્ટે II ગ.ુર.ન.ં૧૦૦/૨૦૧૯ જુગાર અટકાયતી અવધવનયમ  -12- મજુબ 
તા.૨૨/૮/૧૯ ના કલાક. ૨૦/૩૦ વાગે ગનુો રજી.કરવામા ંઆવેલ છે.    

(૧) અંગ ઝડતીના રોકડા રૂપીયા 
૨૭,૨૨૦/- તર્થા (૨) જમીન દાવ પરના 
રોકડા રૂપીયા ૨,૬૯૦/- (૩) પત્તા પાના 
નગં-૫૨ હકિં.રૂ.૦૦/૦૦ (૪) મોબાઇલ ફોન 

નગં-૦૪ હક.રૂ-૯,૦૦૦/- (૫) મો.સા/મોપેડ 

નગં-૦૩ હક.રૂ-૯૦,૦૦૦/- મળી કુલ્લે રૂપીયા 
૧,૨૮,૯૧૦/- 

૨૫ 

પાણીગેટ પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  

             પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે નાઓએ તા.૨૩/૮/૧૯ ના કલાક- ૧૯/૧૫ વાગે ગાજરાવાડી 
સએુઝ પપંીંગ સ્ટેશનના ખલુ્લા ગ્રાઉંડમા ંપાણીગેટ વડોદરા શહરે ખાતે આરોપી (૧) વીકી વવજયભાઇ  ગોદડીયા રહે-

મહાનગર ઝુપડપટી ડભોઈ રોડ વુડાના મકાન પાસે ડભોઈ વાઘોડીયા રોડ વડોદરા શહેર (૨) પ્રકાશભાઇ ચદુભાઇ વાઘરી રહે-કૃષ્ણનગર 

ઝુપડ પટી પૂનમ કોમ્પલેક્ષની સામે વાઘોડીયા રોડ વડોદરા શહેર  (૩) કલ્પેશ કનભુાઇ દેવીપજુક રહે-કૃષ્ણ નગર ઝુપડપટી પૂનમ 

કોમ્પલેક્ષની સામે વાઘોડીયા રોડ વડોદરા શહેર (૪) રવી  લીલાભાઇ વાઘરી રહે-વુડાના મકાનમાાં ૧૬/૧ મહાદેવ તળાવ શાસ્ત્રીબાગ 

વડોદરા શહેર (૫) શમશેરવસિંગ માનવસિંગ ટાકં રહે-વારશીયા વીમા દવાખાના પાસે તલાવડી પાસે વડોદરા શહેર નાઓએ જાહરેમા ં
ગોળ કંુડાળુ કરી પત્તા પાના પૈસા વડે હાર જીતનો જુગાર રમી રમાતા જુગારના મદુામાલ સારે્થ પકડી પાડી પાણીગેટ 

પો.સ્ટે II ગ.ુર.ન.ં  ૧૦૧/૨૦૧૯ જુગાર અટકાયતી અવધવનયમ  -12- મજુબ તા.૨૩/૮/૧૯ ના કલાક. ૨૦/૧૦ વાગે ગનુો 
રજી.કરવામા ંઆવેલ છે.    

(૧) અંગ ઝડતીના રોકડા રૂપીયા 
૧૩૮૫૦/- તર્થા (૨) જમીન દાવ પરના 
રોકડા રૂપીયા ૫૫૯૦/- (૩) પત્તા પાના 
નગં-૫૨ હકિં.રૂ.૦૦/૦૦ (૪) મોબાઇલ ફોન 

નગં-૦૪ હક.રૂ-૧૦,૦૦૦/- મળી કુલ્લે રૂપીયા 
૨૯,૪૪૦/- 

૨૬ 

પાણીગેટ પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  

               પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે નાઓએ તા.૨૪/૮/૧૯ ના કલાક- ૧૯/૩૦ વાગે  

અજબડીમીલ ઠેકરનાર્થ ડખનાર્થ મહાદેવ મહંદર પાછળ ખલુ્લી જગ્યામા ંપાણીગેટ વડોદરા શહરે ખાતે આરોપી (૧) 

વવજયભાઇ કાાંવતભાઇ ઠાકોર રહે, મ.નાં.૩૬ નારાયણધામ સોસાયટી વારસીયા આર.ટી.ઓ.પાછળ વડોદરા શહેર (૨) 

(૧) અંગ ઝડતીના રોકડા રૂપીયા ૮૨૦૦/- 
તર્થા (૨) જમીન દાવ પરના રોકડા રૂપીયા 
૮૦૫૦/- (૩) પત્તા પાના નગં-૫૨ 

હકિં.રૂ.૦૦/૦૦ (૪) મોબાઇલ ફોન નગં-૦૬ 
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નવીનભાઇ મનુભાઇ વસાવા રહે,ઠેકરનાથ સ્ત્મશાન ડાંખનાથ મહાદેવ માંદીર પાછળ ઝુાંપડામા મથુર કાકાના મકાનમા 

કકશનવાડી વડોદરા શહેર (૩) વિરાગ નરેશભાઇ વસાવા રહે,ઠેકરનાથ સ્ત્મશાન ભાથુજી માંદીર ની બાજુમા અજબડીમીલ 

રોડ વડોદરા શહેર (૪) રમેશભાઇ શનાભાઇ ઠાકોર રહે,સોમનાથ નગર પારસ સોસાયટી કકશનવાડી વડોદરા શહેર (૫) 

અજયભાઇ ભાઇલાલભાઇ માછી રહે,બાપોદ વુડાના મકાન બ્લોક નાં.૩ રૂમ નાં.૨૮ એલ એન્ડ ટી ના સામે વાઘોડીયા 

રોડ વડોદરા શહેર (૬) અજય મુકેશભાઇ રાજપુત રહે,મ.નાં.ડી-૪ કોટીયાકક નગર ગોવવાંદ રાવ પાકકની પાછળ આજવા 

રોડ વડોદરા શહેર (૭) સાંતોષભાઇ રમણભાઇ ઠાકોર રહે,ઠેકરનાથ સ્ત્મશાન ડાંખનાથ મહાદેવ માંદીર પાછળ ઝુાંપડામા 

કકશનવાડી વડોદરા શહેર (૮) ભાવેશભાઇ લક્ષ્મણભાઇ વસાવા રહે,ઠેકરનાથ સ્ત્મશાન ડાંખનાથ મહાદેવ માંદીર પાછળ 

ઝુાંપડામા કકશનવાડી વડોદરા શહેર (૯) રાહુલ ધીરૂભાઇ િુનારા રહે,ઠેકરનાથ સ્ત્મશાન પાસે કુતરા વાડી ઝુાંપડ પટ્ટીમા 

મથુરા કાકાના મકાનમા કકશનવાડી વડોદરા શહેરનાઓએ  જાહરેમા ંગોળ કંુડાળુ કરી પત્તા પાના પૈસા વડે હાર જીતનો 
જુગાર રમી રમાતા જુગારના મદુામાલ સારે્થ પકડી પાડી પાણીગેટ પો.સ્ટે II ગ.ુર.ન.ં  ૧૦૨/૨૦૧૯ જુગાર અટકાયતી 
અવધવનયમ  -12- મજુબનના કામે તા.૨૪/૮/૧૯ ના કલાક. ૨૦/૫૫ વાગે ગનુો રજી.કરવામા ંઆવેલ છે.    

હક.રૂ-૪૫,૦૦૦/-વાહન-૩ હક.રુ. ૯૦,૦૦૦ 
મળી કુલ્લે રૂપીયા ૧,૫૧,૨૫૦/-  

૨૭ 

વાડી પોલીસ સ્ટેશન  
સ્ટાફ વડોદરા શહરે  

             વાડી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે નાઓએ તા.૨૪/૮/૧૯  ના કલાક ૦૦/૪૫ પ્રતાપનગર ત્રણ 
ડભોઇ રોડ પાસે વડોદરા શહરે (1) વવષ્ણભુાઇ નવઘણભાઇ લહુાર નવઘણભાઇ લહુાર રહ ે-પ્રતાપનગર નવગ્રહ મદંીર 
પાછળ લહુારવાસ બ્ીજ પાસે વડોદરા શહરે (2) રાકેશભાઇ ભપુતભાઇ લહુાર રહ ે સદર,   

(3) રમેશભાઇ ગોરધનભાઇ લહુાર રહ ે સદર(4) બળદેવભાઇ અવવનાશભાઇ લહુાર રહ ે -સદર,(5) રાજેશભાઇ 
પ્રતાપભાઇ લહુાર   રહ ે-પ્રતાપનગર નવગ્રહ મદંીર પાછળ લહુારવાસ જોગણીમાતાના મદંીર પાસે વડોદરા શહરે, (6) 

તેજશભાઇ નરેશભાઇ લહુાર  રહ-ે પેરેમાઉન્ટ કંપાઉન્ડ છગન એસ્ટેટ પાસે પ્રતાપનગર ડભોઇરોડ વડોદરા શહરે (7) 
અલ્પેશભાઇ નરેશભાઇ લહુાર  રહ ે-સદર, (8) વવષ્ણભુાઇ કલ્યાણભાઇ લહુાર  રહ-ે પ્રતાપનગર નવગ્રહ મદંીર પાછળ 
લહુારવાસ બ્ીજ પાસે વડોદરા શહરે (9) પ્રકાશભાઇ બીઝલભાઇ લહુાર  રહ ે-સદર, (10) મયરુભાઇ બાબભુાઇ લહુાર  
રહ ે -મ.ન ં ૧૦૩ શ્યામલ રેસીડન્સી સોમાતળાવ ભારત પેરોલપપંની ગલીમા ં ડભોઇરોડ વડોદરા શહરે. (11) 
જગદીશભાઇ અમરસીગ લહુાર રહ ે -ન-ં૦૪ વલભા હોમસ ગણેશનગર માકેટ ચાર રસ્તા બીપી.એસ.સ્કુલની સામે 
(12) નરેશભાઇ રતીલાલ લહુાર રહ–ેપ્રતાપનગર નવગ્રહ મહંદર પાછ્ળ લહુારવાસ પ્રતાપનગર બ્ીજ પાસે વડોદરા 
શહરે જાહરેમા ંગોળ કંુડાળુ વળી પત્તા-પાનાનો પૈસા વડે હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડી અંગ ઝ્ડતીના રૂ.-૧૫૦૬૦/- 

તર્થા જમીન દાવના રૂ.-૧૩૨૦/- મળી કુલ રોકડા રૂ.-૧૬૩૮૦/- તર્થા પત્તા પાના નગં-૫૨ હક.રૂ.00/00 ના મદુામાલ 
સારે્થ મળી આવી પકડાઇ જઇ ગનુો કયાટ વવગેરે મતલબની ફરીયાદ વાડી II ૧૨૨/૧૯ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ તા 
૨૫/૮/૧૯ ના કલાક ૦૩/૦૫ રજીસ્ટર કરવામા ંઆવેલ છે.  

અંગ ઝ્ડતીના રૂ.-૧૫૦૬૦/- તર્થા જમીન 
દાવના રૂ.-૧૩૨૦/- મળી કુલ રોકડા રૂ.-
૧૬૩૮૦/- તર્થા પત્તા પાના નગં-૫૨ 

હક.રૂ.00/00 

https://egujcop.gujarat.gov.in/hdiits/hdiits.htm?actionFlag=reportService&reportCode=281&action=generateReport&FromParaPage=TRUE
https://egujcop.gujarat.gov.in/hdiits/hdiits.htm?actionFlag=reportService&reportCode=281&action=generateReport&FromParaPage=TRUE
https://egujcop.gujarat.gov.in/hdiits/hdiits.htm?actionFlag=reportService&reportCode=281&action=generateReport&FromParaPage=TRUE
https://egujcop.gujarat.gov.in/hdiits/hdiits.htm?actionFlag=reportService&reportCode=281&action=generateReport&FromParaPage=TRUE
https://egujcop.gujarat.gov.in/hdiits/hdiits.htm?actionFlag=reportService&reportCode=281&action=generateReport&FromParaPage=TRUE
https://egujcop.gujarat.gov.in/hdiits/hdiits.htm?actionFlag=reportService&reportCode=281&action=generateReport&FromParaPage=TRUE
https://egujcop.gujarat.gov.in/hdiits/hdiits.htm?actionFlag=reportService&reportCode=281&action=generateReport&FromParaPage=TRUE
https://egujcop.gujarat.gov.in/hdiits/hdiits.htm?actionFlag=reportService&reportCode=281&action=generateReport&FromParaPage=TRUE
https://egujcop.gujarat.gov.in/hdiits/hdiits.htm?actionFlag=reportService&reportCode=281&action=generateReport&FromParaPage=TRUE
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૨૮ 

પાણીગેટ પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  

               પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે નાઓએ તા.25/08/2019 ના કલાક 02:25  વાગ્યા 
દરમ્યાન ઇન્રપરુી પાવર હાઉસ પાછળ મધવુન નગર મ.ન.ં૫૯ મા,ં (૧) રાજુભાઇ જયતંીભાઇ વસાવા રહ.ેમ.ન.ં૫૯ 
મધવુનનગર સહશટ પાકટની સામે વાઘોડીયા રોડ વડોદરા શહરે.(૨) મનીષ ઇશ્વરભાઇ પચંાલ રહ.ેમ.ન.ં૫૨ 
મધવુનનગર સહસટ પાકટની સામે વાઘોડીયા રોડ વડોદરા શહરે.(૩ સનુીલભાઇ કૌશીકભાઇ વસાવા રહ.ેમ.ન.ં૮, 
મધવુનગર સહસટ પાકટની સામે વાઘોડીયા રોડ વડોદરા શહરે.(૪) ચેતનકુમાર વવઠૃલભાઇ વસાવા રહ.ે મ.ન.ં૫૪ 
મધવુનનગર સહસટ પાકટની સામે વાઘોડીયા રોડ વડોદરા શહરે.(૫) જેસલભાઇ ભયજીભાઇ વસાવા રહ.ેમ.ન.ં૬૧ 
મધવુનનગર સહસટ પાકટની સામે વાઘોડીયા રોડ વડોદરા શહરે.(૬) કેયરુ રાવજીભાઇ વસાવા રહ.ેમ.ન.ં૨ 
મધવુનનગર સહસટ પાકટની સામે વાઘોડીયા રોડ વડોદરા શહરે.(૭) અવમત સોમાભાઇ રાજપતુ રહ.ેમ.ન.ં૪૯ 
મધવુનનગર સહસટ પાકટની સામે વાઘોડીયા રોડ વડોદરા શહરે.(૮) સનુીલ રામજીભાઇ વસાવા રહ.ેમ.ન.ં૩૦ 
મધવુનનગર સહસટ પાકટની સામે વાઘોડીયા રોડ વડોદરા શહરે પૈકી જુગારન ુસચંાલન કરતા ન.ં(૧) નાનો પોતાના 
આવર્થિક ફાયદા સારૂ ઉપરોકત ૭ ઇસમોને બહારર્થી બોલાવી ભેગા કરી ગોળ કંુડાળુ વળી જમીન ઉપર બેસી જન્ના-
મન્નાનો પત્તા-પાના રૂપીયા વડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી તમામની અંગ ઝડતીના રૂા.૧૮૬૦૦/- તર્થા જમીન 
દાવ પરના રોકડા રૂા.૨૦૯૫૦/- તર્થા મોબાઇલ ફોન નગં-૨ હક.રૂા.૧૨૦૦૦/- તર્થા મો.સા. નગં-૨ હક.રૂા.૫૦૦૦૦/- 
તર્થા પત્તા-પાના નગં-૫૨ હક.રૂા.૦૦/- તર્થા લાઇટબીલ હક.રૂા.૦૦/- સારે્થ કુલ્લે હક.રૂા.૧૦૧૫૫૦/- ના મદુ્દામાલ સારે્થ 
મળી આવી પકડાઇ જઈ ગનુો કયાટ વવગેરે બાબતની ફરીયાદ આધારે પાણીગેટ પો.સ્ટે II ગ.ુર.ન.ં૧૦૩/૨૦૧૯ જુગાર 
અટકાયતી અવધવનયમ-4,5 તા.૨૫/૮/૨૦૧૯ ના કલાક. 04:30 રજીસ્ટર કરવામા ંઆવેલ છે.  

અંગ ઝડતીના રૂા.૧૮૬૦૦/- તર્થા જમીન 
દાવ પરના રોકડા રૂા.૨૦૯૫૦/- તર્થા 
મોબાઇલ ફોન નગં-૨ હક.રૂા.૧૨૦૦૦/- 
તર્થા મો.સા. નગં-૨ હક.રૂા.૫૦૦૦૦/- 
તર્થા પત્તા-પાના નગં-૫૨ હક.રૂા.૦૦/- 
તર્થા લાઇટબીલ હક.રૂા.૦૦/- સારે્થ કુલ્લે 
હક.રૂા.૧૦૧૫૫૦/- 

૨૯ 

પાણીગેટ પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  

             પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરેનાઓએ તા.૨૬/૮/૧૯ ના કલાક ૦૦/૨૦ વાગ્યા દરમ્યાન  

હકશનવાડી ઝડંાચોક કાશી વવશ્વનાર્થ પ્રોવવઝન સ્ટોરની સામેની ગલીમા ંખલુ્લી જગ્યામા ંવડોદરા શહરે. ખાતે આરોપી  

(૧) હરિંકુભાઇ હકશનભાઇ સાવતં રહ-ે ઝડંા ચોક, સપ્તસુગંી માતાના મદંીર પાસે,શભુાષ ચોક પાસે, હકશનવાડી, વડોદરા 

શહરે તર્થા (૨) પ્રતીક શરેુશભાઇ સોમવશંી રહ-ે ઝડંા ચોક, સપ્તસુગંી માતાના મદંીર પાસે,શભુાષ ચોક પાસે, 

હકશનવાડી , વડોદરા શહરે તર્થા (૩) મકેુશભાઇ વવષ્ણભુાઇ બડગે રહ-ે એ/૬૯, મરાઠી મહોલ્લો, સપ્તસુગંી માતાના 

મદંીર પાસે,શભુાષ ચોક પાસે, હકશનવાડી , વડોદરા શહરે તર્થા (૪) હદબલપ કાશીનાર્થ આયરે રહ-ે ઝડંા ચોક, 

સપ્તસુગંી માતાના મદંીર પાસે,શભુાષ ચોક પાસે, હકશનવાડી, વડોદરા શહરે તર્થા (૫) સદંીપભાઇ ઇશ્વરભાઇ પાટીલ 

રહ-ે કાશી વવશ્વનાર્થ પ્રોવીઝન સ્ટોર ની સામે, ભાવનાબેન મોરેના મકાનમા, ઝડંા ચોક, હકશનવાડી, વડોદરા શહરે તર્થા 

(૬) રાકેશભાઇ મનોહરભાઇ વારુડે રહ-ે બ્લોક-૩, રૂમા-૩૯, મહાકાળી નગર, વડુાના મકાન, સયાજી ટાઉન વશપ સામે , 

ખોડીયાર નગર, વડોદરા શહરે તર્થા (૭) ચરંકાતં કાશીનાર્થ આહહરે રહ-ે મ.ન-૬-૨૧ સપ્તસુગંી માતાના મદંીર 

અંગ ઝડતીના રોકડા રૂપીયા ૪૨૪૪૦/- 
તર્થા જમીન દાવના રોકડા રૂપીયા 
૪૬૨૦/- તર્થા મોબાઇલ ફોન નગં-૮ 
હક.રૂા.૩૨૦૦૦/- પત્તા પાના નગં-૫૨ 
હકિં.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુલ્લે રૂપીયા 
૭૯૦૬૦/- 



Vadodara City SAFLY GATHA 2018 – mahiti  2-2-19.. 15 

 

પાસે,ઝડંા ચોક પાસે, હકશનવાડી, વડોદરા શહરે તર્થા (૮) હહરાભાઇ કનભુાઇ રાજપતુ રહ-ે હકશનવાડી હુસેની ચોક, 

તટેુલી મસ્જીદ પાસે, પાણીગેટ, વડોદરા શહરે તર્થા (૯) સરેુશભાઇ વવઠ્ઠલભાઇ નાયક રહ-ે એ-૯/૮૨, સોમભાઇ 

કરીયાણાવાળાની ગલીમા ંઝડંાચોક હકશનવાડી, વડોદરા શહરે તર્થા (૧૦) મહશેભાઇ ધનીરામ ચૌધરી રહ-ે મ.ન-૭૦, 

સ્લમ ક્વાટટસટ,સતંોષી ફળીયાની પાસે , હકશનવાડી આજવા રોડ, વડોદરા શહરે તર્થા (૧૧) રાજુભાઇ સતંોષભાઇ 

પાટીલ રહ-ેમ.ન-એ/૭૧, સ્લમ ક્વાટટસટ,સતંોષી ફળીયાની પાસે, હકશનવાડી, વડોદરા શહરે તર્થા (૧૨) રવવિંર ઉફે રવી 

બભખાભાઇ સોમવશંી રહ-ે સપ્તસુગંી માતાના મદંીર પાસે,ઝડંા ચોક પાસે, હકશનવાડી, વડોદરા શહરે તર્થા (૧૩) 

વવજયભાઇ નારાયણભાઇ ખટાલ રહ-ે એ/૩૨, રાકેશ તાબંેકરની દુકાનની લાઈનમા એ-૩૨ ઝડંા ચોક કીશનવાડી 

વડોદરાનાઓએ શહરેજાહરેમા ંગોળ કંુડાળુ કરી પત્તા પાના પૈસા વડે હાર જીતનો જુગાર રમી રમતા પત્તા પાના નગં-

૫૨ હકિં.રૂ.૦૦/૦૦ તર્થા તમામની અંગ ઝડતીના રોકડા રૂપીયા ૪૨૪૪૦/- તર્થા જમીન દાવના રોકડા રૂપીયા 

૪૬૨૦/- તર્થા મોબાઇલ ફોન નગં-૮ હક.રૂા.૩૨૦૦૦/- મળી કુલ્લે રૂપીયા ૭૯૦૬૦/- ના મદૃુામાલ સારે્થ મળી આવી 

પકડાઇ જઈ ગનુો કયાટ વવગેરે બાબતનો ગનુો પાણીગેટ પો.સ્ટે II ગ.ુર.ન.ં૧૦૪/૨૦૧૯ જુગાર અટકાયતી અવધવનયમ-

૧૨ મજુબ તા.૨૬/૦૮/૨૦૧૯ ના કલાક. ૦૨/૨૫ વાગે ગનુો રજીસ્ટર કરવામા ંઆવેલ છે.  

૩૦ 

પી.સી.બી.શાખા,સ્ટાફ  
વડોદરા શહરે. 

               પી.સી.બી.શાખા,સ્ટાફ વડોદરા શહરે નાઓને મળેલ આધારે બીલ ગામ તલાવની સામે મ.ન.ંએ/૪૦૨, 
ચોર્થા માળે, હદલીપ ગોપાલભાઇ દાસ નાઓ પોતાના આવર્થિક ફાયદાસારૂ પોતાના મકાનમા ં પત્તા પાના વડે હાર 
જીતનો જુગાર રમી રમાડી જુગારના સાઘનોમા ંલાઇટ બીલ - ૧ હક.રૂ.૦૦/- પત્તા પાના નગં- ૫૨ હક.રૂ.૦૦/- અંગ 
ઝડતીના રોકડા રૂ.૪૦,૪૦૦/- જમીનદાવના રોકડા રૂ.૧૨,૯૦૦/- તેમજ મોબાઇલ નગં- ૧૨ હક.રૂ.૬૮૦૦૦/- 
એક્ટીવા નગં- ૨ હક.રૂ.૩૩,૦૦૦/- સારે્થ મળી કુલ્લે રૂ.૧,૫૪,૩૦૦/- મદુામાલ સારે્થ આરોપી ન.ં(૧) દીલીપ 
ગોપાલભાઇ દાસ રહ.ેમ ન ંએ/૪૦૨ પરમ એવન્ય ુતલાવની  સામે બીલ ગામ વડોદરા શહરે (૨) જયરાજકુમાર  
રાજેશભાઇ  કહાર રહ.ે પ્રકાસયોગ મડંળ દાડીયા બજાર વડોદરા શહરે (૩) આકાશ દીલીપભાઇ પરમાર રહ ેપચવટી 
ફળીય ુ બીલગામ તા.જી વડોદરા શહરે (૪) હીતેશભાઇ ભોગીલાલ પટેલ રહ.ે જવાહરા ફળીય ુ બીલગામ તા.જી 
વડોદરા શહરે (૫) રામજીભાઇ રાવજીભાઇ ઠાકોર રહ.ેબીલગામ નવી નગરી પાણીની ટાકી પાસે બીલ ગામ વડોદરા 
શહરે (૬) રમેશભાઇ વવનભુાઇ પરમાર રહ.ે બીલગામ પરમાર ફળીય ુ રોહીતવાસની બાજુમા વડોદરા શહરે (૭) 
રાજનીકાતં રાવજીભાઇ પરમાર રહ.ેબીલગામ વણકરવાસ વડોદરા  શહરે (૮) સદંીપ  રમેશભાઇ જાદવ રહ.ેજલારામ 
ફળીય ુ કંુભારવાડા બીલગામ વડોદરા શહરે (૯) કરણવસિંહ અમ્રતુભાઇ લહુાર રહ.ે બીલગામ તળાવ પાસે વડોદરા 
શહરે (૧૦) રાજેશ દુગાટપ્રસાદ કહાર રહ.ેપ્રકાશ યવુક મદંળ દાડીયા બજાર વડોદરા  શહરે (૧૧) સજંય અંબભુાઇ 
પટેલ રહ.ેબીલગામ ભગોળ ઉપર તાવરની બાજુમા તા.જી વડોદરા શહરે નાઓ મળી આવી પકડાઇ જઈ ગનુો કયાટ 

લાઇટ બીલ - ૧ હક.રૂ.૦૦/- પત્તા પાના 
નગં- ૫૨ હક.રૂ.૦૦/- અંગ ઝડતીના 
રોકડા રૂ.૪૦,૪૦૦/- જમીનદાવ  ના 
રોકડા રૂ.૧૨,૯૦૦/- તેમજ મોબાઇલ 
નગં- ૧૨ હક.રૂ.૬૮૦૦૦/- એક્ટીવા નગં- 
૨ હક.રૂ.૩૩,૦૦૦/- સારે્થ મળી કુલ્લે 
રૂ.૧,૫૪,૩૦૦/- 
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વવ.બાબતનો ગનુો માજંલપરુ પો.સ્ટે. સેકન્ડ ગ.ુર.ન.ં ૯૯/૧૯ જુગારધારા કલમ ૪,૫ મજુબ રજી કરવામા ંઆવેલ છે.  

૩૧ 

મકરપરુા પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે. 

            મકરપરુા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે.નાઓએ મળેલ બાતમી આધારે બી/૧૦૩,ઓમકાર શીખર 
સોસાયટી, તરસાલી ખાતે રેઈડ કરતા આરોપી નામે સતંોષ ધોન્ઠુરામ ગાયકવાડ રહ.ે બી/૧૦૩, ઓમકાર શીખર 
સોસાયટી, તરસાલી બાયપાસ તરસલી વડોદરા નાઓ પોતાના આવર્થિક ફાયદાસારૂ આરોપી ન.ં(૨) કૌશીક નટવરવસિંહ 
જાદવ રહ.ેમ.ન.૧૫૩ બજંરંગ નગર નીલકંઠ પાકટની બાજુમા સતંોસવાડી દંતેશ્વર વડોદરા શહરે તર્થા ન.ં (૩) 
મયરુભાઈ પ્રવીણભાઈ રાઠોડ રહ.ે મ.ન. ૫૧ સ્લમકોટસટ વવહાર ટોકીઝ ની પાછળ વાડી વડોદરા શહરે તર્થા ન ં(૪) 
રમેશભાઈ ઉફે મનુ્નો કીશનભાઈ વાનખેડે રહ.ે મ.ન. ૫૯૭ બ્લોક નબર ૩૪ વામ્બે હાઉસીંગ  દંતેશ્વર વડોદરા શહરે 
તર્થા ન ં(૫) આયેશ ગોપાલભાઈ પિીયાર રહ.ે રાધવનગર ઝુપડામા  ચીત્રા નગરની સામે દંતેશ્વર વડોદરા શહરે 
તર્થા ન.ં(૬) સજંયભાઈ ગોરધનભાઈ પિીયાર રહ.ે રાઘવનગર ભાથજુીના મદંીર પાસે દંતેશ્વર વડોદરા શહરે નાઓ 
સારે્થ પત્તા પાના પૌસા વડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી પત્તા પાના નગં- ૫૨ હક.રૂ.૦૦/- આરોપીઓના અંગ 
ઝડતીમારં્થી રોકડા રૂ.૧૦,૩૦૦/- તર્થા જમીન દાવના રોકડા રૂ.૧૬૫૦/- મળી કુલ્લે રૂ.૧૧૯૫૦/- ના મદુામાલ સારે્થ 
મળી આવી પકડાઇ જઈ ગનુા કયાટ વવ.બાબતનો મકરપરુા પો.સ્ટે. સેકન્ડ ગ.ુર.ન.ં ૧૦૨/૧૯ જુગારધારા કલમ ૪,૫ 
મજુબનો ગનુો શોધી રજી.કરવામા ંઆવેલ છે.  

પત્તા પાના નગં- ૫૨ હક.રૂ.૦૦/- 
આરોપીઓના અંગ ઝડતીમારં્થી રોકડા 
રૂ.૧૦,૩૦૦/- તર્થા જમીન દાવના રોકડા 
રૂ.૧૬૫૦/- મળી કુલ્લે રૂ.૧૧૯૫૦/- ના 

૩૨ 

મ.પો,કવમ,શ્રી “ એફ “ 
હડવીઝન,સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  

           મ.પો,કવમ,શ્રી “ એફ “ ડીવવઝન સ્ટાફ વડોદરા શહરેનાઓને મળેલ બાતમી આધારે વડસર બ્ીજ, 
બીલાબોંગ સ્કુલ પાછળ પાલમેરા એપાટટમેન્ટના ધાબા ઉપર આરોપી ન.ં(૧) અધવેશસીંગ પોતાના આવર્થિક 
ફાયદાસારૂ બહાર ર્થી માણસો બોલાવી પાલમેરા એપાટટ મેન્ટના ધાબા ઉપર લાઇટના અજવાળામા ંપત્તા પાના પૈસા 
વડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી પત્તા પાના નગં- ૫૨ હક.રૂ.૦૦/-, અંગ ઝડતીના રોકડા રૂ.૪૮૯૫૦/-, જમીન 
દાવના રોકડા રૂ૫૪૧૫૦/-,મોબાઇલ ફોન નગં- ૯ હક.રૂ.૪૦,૦૦૦/- ફોન વ્હીલ ગાડી- ૨ હક.રૂ.૮,૦૦,૦૦૦/- ટુ 
વ્હીલર -૨ હક.રૂ.૬૨૦૦૦/- સારે્થ કુલ્લે રૂ.૧૦,૦૫,૧૦૦/- ના મદુામાલ સારે્થ મળી આવી પકડાઇ જઈ ગનુો કયાટ 
વવ.બાબતનો માજંલપરુ પો.સ્ટે. સેકન્ડ ગ.ુર.ન.ં ૧૦૭/૧૯ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મજુબનો ગનુો શોધી રજી.કરવામા ં
આવેલ છે.  

પત્તા પાના નગં- ૫૨ હક.રૂ.૦૦/-, અંગ 
ઝડતીના રોકડા રૂ.૪૮૯૫૦/-, જમીન 
દાવના રોકડા રૂ૫૪૧૫૦/-,મોબાઇલ ફોન 
નગં- ૯ હક.રૂ.૪૦,૦૦૦/- ફોન વ્હીલ 
ગાડી- ૨ હક.રૂ.૮,૦૦,૦૦૦/- ટુ વ્હીલર -૨ 
હક.રૂ.૬૨૦૦૦/- સારે્થ કુલ્લે 
રૂ.૧૦,૦૫,૧૦૦/- 

૩૩ 

માજંલપરુ પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  

                માજંલપરુ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરેનાઓને મળેલ બાતમી આધારે વડસર ગામ, 
રાઠોડવાસ, સ્વામીનારાયણ મહંદર સામે ઇલેક્રીક લાઇટના અજવાળા નીચે આરોપીઓ નામે (૧) અમીત વવઠ્ઠલભાઇ 
હરશોરા રહ ેબી/૪૦૪ કાશા રેસીડેન્સી વડસર ગામ વડોદરા શહરે (૨) હહતેશ ડાયાભાઇ સોલકંી રહ ે રાઠોડ વાસ 
વડસર ગામ વડોદરા શહરે ન-ં(૩) અજયભાઇ ડાયાભાઇ રાઠોડ રહ ે મકાન ન.ંબી/૮૩ પવવતટ ટાઉનશીપ માણેજા 
ક્રોસીંગ પાસે મકરપરુા વડોદરા શહરે મળુ રહ ે સ્વામી નારાયણ વાળુ ફળીય ુ વડસર ગામ વડોદરા શહરે ન-ં(૪) 
જગદીશભાઇ બભખાભાઇ દરજી રહ ેભાલીયા ફળીયા વડસર ગામ વડોદરા શહરે ન-ં(૫) સમીર રમેશભાઇ રાઠોડ રહ ે
મહાદેવ મદંીર પાસે ભાગોળમા ંવડસર ગામ વડોદરા શહરે તર્થા ન-ં(૬) સરેુશભાઇ કાનં્તીભાઇ રાઠોડીયા રહ ેટેકરા 

પત્તા પાના નગં-૫૨ તર્થા રોકડા રૂવપયા 
૯૧૨૦/- તર્થા જમીનદાવના રોકડા 
રૂા.૮૦૬૦/- ની સારે્થ મળી કુલ્લે 
રૂા.૧૭૧૮૦/- તર્થા વાહન ન.ં૩ 
હક.રૂ.૧,૨૦,૦૦૦/- તર્થા મોબાઇલ ફોન 
નગં.૭ હક.રૂ. ૫૧૦૦૦/- મળી કુલ્લે 
રૂવપયા ૧,૮૮,૧૮૦/- 
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ફળીયા વડસર ગામ વડોદરા શહરે ન-ં(૭) વવશાલ સતંોષભાઇ પાસીલકર રહ ેઇન્દીરનગર ઝુપડપટ્ટી વડસર ફાટક 
વડોદરા શહરે ન-ં(૮) રવીગીરી અવશ્વનગીરી ગૌસ્વામી રહ ે દરજી ફળીય ુ વડસર ગામ વડોદરા શહરે (૯) અમર 
હીમતંરાવ પાટીલ રહ ેઇન્દીરનગર ઝુપડપટ્ટી વડસર ફાટક વડોદરા શહરે (૧૦) હદલીપ રાયભણવસિંહ ચૌહાણ રહ ે
ઇન્દીરનગર ઝુપડપટ્ટી વડસર ફાટક વડોદરા શહરે (૧૧)  હદનેશભાઇ પ્રવવણભાઇ ઠાકોર રહ ે બબલાબોન્ગ સ્કુલ 
પાલટમીલા એપાટટ મેન્ટ ની સામે ગૌચરમા ંવડસર વડોદરા શહરે (૧૨) કલ્પેશભાઇ ભરતભાઇ ઠાકોર રહ ેબબલાબોન્ગ 
સ્કુલ પાલટમીલા એપાટટ મેન્ટ ની સામે ગૌચરમા ંવડસર વડોદરા શહરે જાહરેમા ંપત્તા પાના પૈસા વડે હાર જીતનો 
જુગાર રમી રમાડી પત્તા પાના નગં-૫૨ તર્થા રોકડા રૂવપયા ૯૧૨૦/- તર્થા જમીનદાવના રોકડા રૂા.૮૦૬૦/- ની 
સારે્થ મળી કુલ્લે રૂા.૧૭૧૮૦/- તર્થા વાહન ન.ં૩ હક.રૂ.૧,૨૦,૦૦૦/- તર્થા મોબાઇલ ફોન નગં.૭ હક.રૂ. ૫૧૦૦૦/- 
મળી કુલ્લે રૂવપયા ૧,૮૮,૧૮૦/- ના મદુ્દામાલ સારે્થ મળી આવી પકડાઈ જઈ માજંલપરુ પો.સ્ટે. સેકન્ડ ગ.ુર.ન.ં 
૧૦૮/૧૯ જુગારધારા કલમ ૧૨ મજુબનો ગનુો શોધી રજી.કરવામા ંઆવેલ છે.  

૩૪ 

માજંલપરુ પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે 

માજંલપરુ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરેનાઓને મળેલ બાતમી આધારે સરસ્વતી ચાર રસ્તા પાસે પચંશીલ 
ગ્રાઉન્ડમા ંઆરોપીઓ નામે (૧) જગદીશભાઇ રાવજીભાઇ તડવી રહ.ે મકાનન ં૭૧ ડ્રીમ રેસેડેંન્સી માણેજા વડોદરા 
શહરે ન-ં(૨) મનોજભાઇ લક્ષમણદાસ વૈષ્ણવ રહ.ેમકાન ન.ં૦૦૧૭ દ્વ્રારકાનગર જી.આઇ.ડી.સી  રોડ માજંલપરુ 
વડોદરા શહરે ન-ં(૩) નીલભાઇ ઠાકોરભાઇ પટેલ રહ.ે મકાન ન ૯૦ રામદેવનગર તલુસીધામ ચાર રસ્તા માજંલપરુ 
વડોદરા શહરે ન(ં૪) મનોજભાઇ બાબભુાઇ દંતાણીયા રહ.ે નરેંદબાસોસા ની પાછળ ગાઉન્ડમા ંલક્ષમીપરુા ગોરવા રોડ 
ગોરવા વડોદરા શહરે ન-ં(૫) અંરવીદકુમાર કાતંીભાઇ  સલાટ રહ.ે પનંશીલ ગાઉંન્ડમા ં માજંલપરુ વડોદરા શહરે 
નાઓ જાહરેમા ં પત્તા પાના પૈસા વડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી પત્તા પાના નગં-૩૫ તર્થા રોકડા રૂવપયા-
૧૦૮૧૦/- તર્થા મોબાઈલ ફોન ન-ં૧ હકમત રૂવપયા ૫૦૦૦/- તર્થા એક હોન્ડા કંપનીન ુપેશન પ્રો મોસા ન-ં જીજે-
૦૬-જેપી- ૫૮૬૫ કીમત રૂપીયા ૩૦,૦૦૦ તર્થા  કુલ્લે રૂવપયા ૪૫,,૮૧૦,/-ના મદુ્દામાલ સારે્થ મળી આવી  પકડાઇ 
જઈ ગનુો કયાટ વવ.બાબતનો ગનુો માજંલપરુ પો.સ્ટે. સેકન્ડ ગ.ુર.ન.ં ૧૧૦/૧૯ જુગારધારા કલમ ૧૨ મજુબનો શોધી 
રજી.કરવામા ંઆવેલ છે. 

પત્તા પાના નગં-૩૫ તર્થા રોકડા રૂવપયા-
૧૦૮૧૦/- તર્થા મોબાઈલ ફોન ન-ં૧ 
હકમત રૂવપયા ૫૦૦૦/- તર્થા એક હોન્ડા 
કંપનીન ુ પેશન પ્રો મોસા ન-ં જીજે-૦૬-
જેપી- ૫૮૬૫ કીમત રૂપીયા ૩૦,૦૦૦ 
તર્થા  કુલ્લે રૂવપયા ૪૫,,૮૧૦, 

૩૫ 

માજંલપરુ પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે 

           માજંલપરુ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરેનાઓને મળેલ બાતમી આધારે સરસ્વતીચાર રસ્તા પચંશીલ 
ગ્રાઉન્ડ પાસે, આ કામના આરોપીઓ નામે (૧) અરવવિંદભાઇ ધરમશીભાઇ પટેલ રહ.ે બી૨/૧ સાઇધામ સોસાયટી 
તરસાલી વડોદરા શહરે ન-ં(૨) હીતેશભાઇ પે્રમજીભાઇ પટેલ રહ.ે બી/૧૧ જસરાજ ટેનાટમેન્ટ પરીવાર ચાર રસ્તા 
વાઘોડીયા રોડ વડોદરા શહરે ન-ં(૩) પીલભુાઇ િેબરભાઇ છનારીયા રહ.ે૧૨ ભાનપુાકટ સોસાયટી સસેુન તરસાલી 
રીંગરોડ વડોદરા શહરે ન-ં(૪) જયવતંભાઇ ભીખાભાઇ પટેલ રહ.ે બી/૧૧ જસરાજ ટેનાટમેન્ટ પરીવાર ચાર રસ્તા 
વાઘોડીયા રોડ વડોદરા શહરે મળુ રહ.ેગામ-મોટા દેવળીયા તા.બાબરા જી.અમરેલી ન-ં(૫) હસમખુભાઇ ગોવીંદભાઇ 
રૂપાલા રહ.ે મ.ન. ઇ ૨૬ સ્વાવમનારાયણ પાકટ સભુાનપરુા વડોદરા શહરે નાઓ જાહરેમા ં પત્તા પાના પૈસા વડે 

પટ પર ર્થી રોકડા રૂવપયા ૪૧,૨૦૦/- 
તર્થા જમીનદાવના રોકડા રૂા.૯૮૦૦/- 
મળી કુલ્લે રૂા.૫૧,૦૦૦/- તર્થા મોબાઇલ 
ફોન નગં.૫ હક.રૂ. ૪૨,૦૦૦/- મળી કુલ્લે 
રૂવપયા ૯૩,૦૦૦/- 
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હારજીત નો જુગાર રમી રમાડી પત્તાપાના નગં ૫૨ હક. રૂા ૦૦/૦૦ તર્થા તમામ ઈસમોના પગ પાસે પટ પર ર્થી 
રોકડા રૂવપયા ૪૧,૨૦૦/- તર્થા જમીનદાવના રોકડા રૂા.૯૮૦૦/- મળી કુલ્લે રૂા.૫૧,૦૦૦/- તર્થા મોબાઇલ ફોન 
નગં.૫ હક.રૂ. ૪૨,૦૦૦/- મળી કુલ્લે રૂવપયા ૯૩,૦૦૦/- ના મદુ્દામાલ સારે્થ મળી આવી પકડાઇ જઈ ગનુો કયાટ વવ 
બાબનો ગનુો માજંલપરુ પો.સ્ટે. સેકન્ડ ગ.ુર.ન.ં ૧૧૧/૧૯ જુગારધારા કલમ ૧૨ મજુબનો ગનુો શોધી રજી. કરવામા ં
અવેલ છે.   

૩૬ 

માજંલપરુ પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે 

            માજંલપરુ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરેનાઓને મળેલ બાતમી આધારે માજંલપરુ વડસર રોડ 
જી.આઇ.ડી.સી. નવસરુ સબ સ્ટેન્ડ સામે બે માળ ની બબલ્ડીંગ ઉપર આરોપીઓ નામે (૧) પ્રવવણભાઇ હરીભાઇ પટેલ 
રહ.ે૧ શ્રમજીવીનગર જી.આઇ.ડી.સી વડસર રોડ માજંલપરુ વડોદરા શહરે (૨) અરુણકુમાર કાસ્ન્તલાલ ઠક્કર રહ.ે 
સી/૮૫ તલુસીશ્યામ ટેનાટમેન્ટ નોવીનો બેટરી કંપનીની સામે મકરપરુા વડોદરા શહરે (૩)ઇરફાન વસિંકદર મલેક મળુ 
રહ.ે તાદંલજા ગામ સહકારનગર મ.ન.બી/૩૩ બેસીલ સ્કુલની સામે વડોદરા શહરે હાલ રહ.ે મ.ન:ં-૪૩ અકીલનગર 
તાદંલજા ગામની પાછળ વડોદરા શહરે (૪)શાન ઉફે સોનુ ં ઉસ્માન પઠાણ રહ.ે બ્લોક નબંર:-૨ મકાન નબંર:-૩ 
દીવાળીપરુા સ્લમ ક્વાટસટ તરસાલી શાક માકેટની પાસે વડોદરા શહરે (૫) સાહીદખાન મસરુખાન પઠાણ રહ:ે-
અજયનગર જી.આઇ.ડી.સી કોલોની વડસર રોડ મકરપરુા વડોદરા શહરે (૬) શલીમભાઇ અહમેદભાઇ દીવાન 
રહ.ેબી/૧ તસ્લીમપાકટ દગાટ પાસે તાદંલજા વડોદરા શહરે (૭) નરેશભાઇ પષુ્પકરાજ શ્રીધર રહ.ેએ/૦૨/૨૪ દશટનમ 
એન્ટીકા દન્તેશ્વર મકરપરુા વડોદરા શહરે નાઓ જાહરેમા ંપત્તા-પાના પૈસા વડે જુગારની હાર-જીતની રમત રમવા 
માટે સખુ સગવડ સવુીધા પરુી પાડી તીનપત્તીનો જુગાર રમી રમાડતા પગ પાસેના પટ ઉપરર્થી રૂવપયા 
૧,૧૨,૫૦૦/- તર્થા જમીનદાવ ઉપરના રૂવપયા ૩૨,૫૦૦/- તર્થા જુગાર રમવા સારૂ વાપરેલ પત્તાપાના નગં ૫૨ કી. 
રૂ.00/00 તર્થા મોબાઇલ ફોન નગં-૮ જેની કુલ હકિંમત રૂવપયા ૫૭,૫૦૦/- તર્થા પે્રશન પ્રો જેનો આર.ટી.ઓ રજી 
નબંર:- GJ-06-FJ-8653 જે મો.સા ની હકિંમત રૂપીયા ૪૦,૦૦૦/- જે મળી તમામ કુલ મદુ્દામાલ રૂપીયા 
૨,૪૨,૫૦૦/- ના મદુ્દામાલ સારે્થ મળી આવી પકડાઈ જતા માજંલપરુ પો.સ્ટે. સેકન્ડ ગ.ુર.ન.ં ૧૧૪/૧૯ જુગારધારા 
કલમ ૧૨ મજુબન ગનુો શોધી રજી.કરવામા ંઆવેલ છે. 

અંગ ઝડતીના રૂવપયા ૧,૧૨,૫૦૦/- તર્થા 
જમીનદાવ ઉપરના રૂવપયા ૩૨,૫૦૦/- 
તર્થા જુગાર રમવા સારૂ વાપરેલ 
પત્તાપાના નગં ૫૨ કી. રૂ.00/00 તર્થા 
મોબાઇલ ફોન નગં-૮ જેની કુલ હકિંમત 
રૂવપયા ૫૭,૫૦૦/- તર્થા પે્રશન પ્રો જેનો 
આર.ટી.ઓ રજી નબંર:- GJ-06-FJ-
8653 જે મો.સા ની હકિંમત રૂપીયા 
૪૦,૦૦૦/- જે મળી તમામ કુલ મદુ્દામાલ 
રૂપીયા ૨,૪૨,૫૦૦/- 

૩૭ 

મ.પો. કવમ.’એફ’ 
હડવીઝન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે 

મ.પો. કવમ.’એફ’ હડવીઝન સ્ટાફ વડોદરા શહરેનાઓને મળેલ બાતમી પાર્થટભવુમ- ૧ પાસે કૃષ્ણનગર, અપટણ સ્કુલની 
પાછળ ખલુ્લા મેદાનમા ં આરોપીઓ નામે (૧) રોનકભાઇ દીપકભાઇ ગાધંી ઉ.વ.૨૯ રહ.ેમ.ન.ં૫૦,ભવાનીનગર 
પાર્થટભમુી-૧ ની પાસે,માજંલપરુ વડોદરા (૨) વવશાલ ઉફે બટંી મહશે ભાઇ સોલકંી ઉ.વ.૨૬ રહ.ેમ.ન.ં૧૧૦,શકંરબાગ 
સોસાયટી,વીમા દવાખાના પાછળ માજંલપરુ વડોદરા (૩) મનજીત દશટનવસિંહ ઝડું ઉ.વ.૩૭ રહ.ેબ્લોક ન.ં૩,ઘર 
ન.ં૨૨, મારૂતીધામ,પાર્થટભમુી-૨,માજંલપરુ વડોદરા (૪) મયકં અશોકભાઇ ઠાકોર ઉ.વ.૨૨ રહ.ેબી/૨૭, સાઇંનાર્થ 
નગર,અલવાનાકા માજંલપરુ વડોદરા (૫) અમરવસિંહ દૌલતવસિંહ પરમાર ઉ.વ.૨૭ રહ.ેમ.ન.ં ૬૨,GIDC કોલોની,હરીશ 
પટેલના દવાખાના પાસે,માજંલપરુ વડોદરા (૬) રજનીકાતં ઉફે પપ્પ ુ રાવજીભાઇ પિી યાર ઉ.વ.૩૨ રહ.ેબ્લોક 

અંગ ઝડતીમારં્થી રોકડા રૂા.૧૫૭૮૦/- 
તેમજ જમીન દાવના રોકડા રૂા.૮૩૦૦/-, 
મોબાઇલ ફોન નગં-૫ હક.રૂ.૨૯,૫૦૦/- 
તર્થા ટુ વ્હીલર વાહન-૦૨ 
હક.રૂ.૫૨,૦૦૦/- તેમજ પત્તા પાના નગં-
૫૨ હક.રૂા.૦૦/- મળી કુલ્લે 
રૂ.૧,૦૫,૫૮૦/- 
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ન.ં૯૪ મ.ન.ં૯૩૭,પાર્થટભમુી-૨,માજંલપરુ,વડોદરા શહરે (૭) અવશ્વનભાઇ બાલભુાઇ પરમાર ઉ.વ.૩૦ 
રહ.ેમ.ન.ં૪૪,મહશે્વરીનગર-૨, મકરપરુા GIDC  રોડ, વડોદરા શહરે (૮) ધમેશ ચદંરભાઇ કુરીલ ઉ.વ.૨૬ રહ.ે 
મ.ન.ં૩૬,સજંયવાડી, બેંક ઓફ બરોડાની સામે,માજંલપરુ,વડોદરા શહરે (૯)  હરીવદન બકોરભાઇ તડવી ઉવ.૨૯ 
રહ.ેબ્લોક ન.ં૭૪ ઘર ન.ં૭૩૩,પાર્થટભમુી-૧,મારૂવતધામ સોસાયટી પાસે,માજંલપરુ, વડોદરા નાઓ જાહરેમા ંપત્તા પાના 
રૂવપયા વડે હાર-જીતનો જુગાર રમી રમાડી મળી આવી પકડાઇ જતા તેઓની અંગ ઝડતીમારં્થી રોકડા રૂા.૧૫૭૮૦/- 
તેમજ જમીન દાવના રોકડા રૂા.૮૩૦૦/-, મોબાઇલ ફોન નગં-૫ હક.રૂ.૨૯,૫૦૦/- તર્થા ટુ વ્હીલર વાહન-૦૨ 
હક.રૂ.૫૨,૦૦૦/- તેમજ પત્તા પાના નગં-૫૨ હક.રૂા.૦૦/- મળી કુલ્લે રૂ.૧,૦૫,૫૮૦/-ના મદુામાલ સારે્થ મળી પકડાઈ 
જઈ ગનુો કયાટ વવ.બાબતનો ગનુો માજંલપરુ પો.સ્ટે. સેકન્ડ ગ.ુર.ન.ં ૧૧૫/૧૯ જુગારધારા કલમ ૧૨ મજુબનો ગનુો 
શોધી રજી.કરવામા ંઆવેલ છે.  

૩૮ 

મકરપરુા પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  

             મકરપરુા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરેનાઓને મળેલ બાતમી આધારે દંતેશ્વર તળાવ પાસે 
જાહરેમા ંઆરોપીઓ નામે (૧) પ્રકાશભાઈ ગોકુલભાઈ વસાવા રહ.ે ઘર ન ં૭૪ ચીરાય ુનગર બરોડા સ્કુલની પાછળ 
દંતેશ્વર વડોદરા શહરે તર્થા ન-ં (૨) ક્રુષ્ણ મહાદેવ પવાર રહ.ે ભગવતી નગર ચીરાય ુ નગરની બાજુમા દંતેશ્વર 
વડોદરા શહરે તર્થા (૩) પ્રકાશ પ્રભાકર જગદાળે રહ.ે મ.ન. ૪૯ ચીરાય ુનગર દંતેશ્વર વડોદારા શહરે તર્થા ન ં(૪) 
ગજાનદં જીવણભાઈ ચૌધરી રહ.ે સી/૧૪૧ અનપુમ નગર દંતેશ્વર વડોદરા શહરે તર્થા ન ં (૫) ક્રુણાલ ભીખાભાઈ 
પાટીલ રહ.ે મ.ન, એ/૮૦ રાજરત્ન દંતેશ્વર વડોદરા શહરે તર્થા ન ં(૬) જીતેન્રભાઈ ભગવાનભાઈ ચૌધરી રહ.ે ૫૦  
ચીરાય ુનગર દંતેશ્વર વડોદરા શહરે તર્થા (૭) અશ્વીનભાઈ જયંતીભાઈ પચંાલ રહ.ે મ.ન. ૫૦ ચીરાય ુનગર દંતેશ્વર 
વડોદરા શહરે તર્થા (૮) ચેતનભાઈ પ્રવીણચન્ર નલવડે રહ.ે ૬૬ ભગવતી નગર ચીરાય ુનગર ની બાજુમા દંતેશ્વર 
વડોદરા શહરે નાઓ પત્તાપાના પૈસા વડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી પત્તા પાના નગં ૫૨ હક .રૂા ૦૦/૦૦ તર્થા 
ઈસમોની અંગ ઝડતીના રોકડા રૂ. ૭૭૯૦ /- તર્થા જમીનદાવના રોકડા રૂા .૨૩૫૦ /- ની સારે્થ મળી કુલ્લે રોકડા રૂા .
૧૦૧૪૦ /- ના મદુ્દામાલ સારે્થ મળી આવી પકડાઇ જઈ ગનુો કયાટ વવ.બાબતનો ગનુો મકરપરુા પો.સ્ટે. સેકન્ડ ગ.ુર.ન.ં 
૧૦૩/૧૯ જુગારધારા કલમ ૧૨ મજુબનો ગનુો શોધી રજી.કરવામા ંઆવેલ છે.  

પત્તા પાના નગં ૫૨ હક .રૂા ૦૦/૦૦ તર્થા 
ઈસમોની અંગ ઝડતીના રોકડા રૂ. 
૭૭૯૦ /- તર્થા જમીનદાવના રોકડા રૂા .
૨૩૫૦ /- ની સારે્થ મળી કુલ્લે રોકડા રૂા .
૧૦૧૪૦ /-  

૩૯ 

મકરપરુા પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે 

              મકરપરુા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરેનાઓને મળેલ બાતમી આધારે માણેજા વવઠ્ઠલ નગરમા 
છેલ્લી ગલીમા આરોપીઓ નામે (૧) અંબાલાલ ભીખાભાઈ પાટણવાડીયા રહ.ે ૨૪૫ પચંશીલ નગર માણેજા વડોદરા 
શહરે તર્થા ન-ં (૨) સજંયભાઈ ચીમનભાઈ ઠાકરડા રહ.ે મ.ન. ૭૮ આશીવાટદ સોસાયટી માણેજા વડોદરા શહરે  તર્થા 
(૩) સનુીલભાઈ રમેશભાઈ ઠાકરડા રહ.ે ૨૦૨ પચંશીલ નગર માણેજા વડોદરા શહરે તર્થા ન ં (૪) બીપીનભાઈ 
ખમુાનવસિંહ પિીયાર રહ.ે ૨૨૭ પચંશીલ નગર માણેજા વડોદરા શહરે તર્થા ન ં (૫) પ્રવીણભાઈ મોહનભાઈ રોહીત 
રહ.ે ગોકુલધામ સોસાયટી મોહનભાઈ ઠાકોર ના મકાનમા માણેજા વડોદરા શહરે તર્થા ન ં (૬) ચન્રવસિંહ ફતેવસહ 
પરમાર રહ.ે ૨૪૨ પચંશીલ નગર માણેજા વડોદરા શહરે તર્થા (૭) સજંયભાઈ તાપીરામ માળી રહ.ે ૧૬૫ પચંાશીલ 

પત્તા પાના નગં ૫૨ હક .રૂા ૦૦/૦૦ તર્થા 
ઈસમોની અંગ ઝડતીના રોકડા રૂ. 
૭૫૬૦ /- તર્થા જમીનદાવના રોકડા રૂા .
૨૭૫૦ /- ની સારે્થ મળી કુલ્લે રોકડા રૂા .
૧૦૩૧૦ /-  
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નગર માણેજા વડોદરા શહરે તર્થા (૮) રજનીકાતં તાપીરામ માળી રહ.ે ૧૬૫ પચંશીલ નગર માણેજા વડોદરા શહરે 
તર્થા (૯) રાકેશભાઈ અભીમન બાવીસકર રહ.ે ૫૬ પચંશીલ નગર માણેજા વડોદરા શહરે તર્થા ન ં(૧૦) ધમેન્રભાઈ 
દીનકરભાઈ પાટીલ રહ.ે શ્રીજી વસાહત મ.ન. ૪૫ દશામાતાના મદંીર પાસે માણેજા વડોદરા શહેર તર્થા (૧૧) 
જગદીશભાઈ અંટોલભાઈ પાટણવાડીયા રહ.ે મ.ન. ૨૩૨ પચંશીલ નગર માણેજા વડોદરા શહરે  (૧૨) વવનોદભાઈ 
રમણભાઈ ઠાકોર રહ.ે ૯૫ પચંશીલ નગર માણેજા વડોદરા શહરે નાઓ પત્તાપાના પૈસા વડે હારજીતનો જુગાર રમી 
રમાડી પત્તા પાના નગં ૫૨ હક .રૂા ૦૦/૦૦ તર્થા ઈસમોની અંગ ઝડતીના રોકડા રૂ. ૭૫૬૦ /- તર્થા જમીનદાવના 
રોકડા રૂા .૨૭૫૦ /- ની સારે્થ મળી કુલ્લે રોકડા રૂા .૧૦૩૧૦ /- ના મદુ્દામાલ સારે્થ મળી આવી પકડાઇ જઈ ગનુો કયાટ 
વવ.બાબતનો ગનુો મકરપરુા પો.સ્ટે. સેકન્ડ ગ.ુર.ન.ં ૧૦૪/૧૯ જુગારધારા કલમ ૧૨ મજુબનો ગનુો શોધી 
રજી.કરવામા ંઆવેલ છે.  

૪૦ 

મકરપરુા પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે 

           મકરપરુા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરેનાઓને મળેલ બાતમી આધારે પ્રતાપ નગર હજીરા પાસે 
જાહરેમા ંઆ કામના આરોપીઓ નામે (૧) યવુરાજવસહ નારાયણવસિંહ માગંરોલા રહ.ે બી/૦૬ બજરંગ દંતેશ્વર વડોદરા 
શહરે તર્થા ન.ં (૨) બીપીનચન્ર કાતંીલાલ શાહ રહ.ે ક્રુષ્ણ શેરી દંતેશ્વર ગામ વડોદરા શહરે તર્થા ન.ં (૩) હબીબ 
રહમેભાઈ ખાન રહ.ે નવીનગરી સમા વડોદરા શહરે તર્થા ન ં (૪) માણેકભાઈ પનુમભાઈ પિીયાર રહ.ે ડેરાવાળુ 
ફળીય ુ દંતેશ્વર ગામ વડોદરા શહરે તર્થા ન ં (૫) મહને્રવસિંહ નટવરવસિંહ કોઠીયા રહ.ે બી/૫ અન ુસોસાયટી દંતેશ્વર 
ગામ વડોદરા શહરે  તર્થા ન.ં(૬) નીતીનભાઈ અશોકભાઈ મસ્કે  રહ.ે બી/૧૧૦ અનપુમનગર દંતેશ્વર વડોદરા શહરે 
નાઓ પત્તાપાના પૈસા વડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી પત્તા પાના નગં ૫૨ હક. રૂા ૦૦/૦૦ તર્થા ઈસમોની અંગ 
ઝડતીના રોકડા રૂ. ૩૮૨૦૦/- તર્થા જમીનદાવના રોકડા રૂા. ૩૫૫૦/- ની સારે્થ મળી કુલ્લે રોકડા રૂા. ૪૧૭૫૦/- ના 
મદુ્દામાલ સારે્થ મળી આવી પકડાઇ જઈ ગનુો મકરપરુા પો.સ્ટે. સેકન્ડ ગ.ુર.ન.ં ૧૦૫/૧૯ જુગારધારા કલમ ૧૨ 
મજુબનો ગનુો શોધી રજી.કરવામા ંઆવેલ છે.  

અંગ ઝડતીના રોકડા રૂ. ૩૮૨૦૦/- તર્થા 
જમીનદાવના રોકડા રૂા. ૩૫૫૦/- ની 
સારે્થ મળી કુલ્લે રોકડા રૂા. ૪૧૭૫૦/- 

૪૧ 

હરણી પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ  વડોદરા શહરે  

                 પો.ઇન્સ.શ્રી હરણી પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરેનાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે 
તા:૦૬/૦૮/૨૦૧૯ ના કલાક:૦૩/૩૦ વાગે, ન્ય ુવી.આઇ. પી. રોડ સાઇહદપ નાકા પાસે આરોપીઓ (૧) એક ટાટા 
હકે્સોન યોધ્ધા પીકપ ગાડી ન-ં GJ-06-AZ-3024 નો ચાલક (૨) બીજો એક ઇસમ બનેંના નામસરનામાની ખબર 
નર્થી તેઓ ટાટા એક્સોન યોધ્ધા પીકપ સફેદ કલર જેનો આગળ પાછળ નો રજી ન-ંGJ-06-AZ-3024 મા 
ગેરકાયદેસર ભારતીય બનાવટનો વવદેશી દારૂ ભરેલ  કાચની બોટલ નગં ૯૬ કીમત રૂપીયા ૪૮,૦૦૦ /- નો તર્થા 
ઉપરોકત ગાડી ની આશરે હક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦ /- એમ મળી કુલ્લે હક.રૂ.૨,૪૮,૦૦૦ /- નો રાખી હરેાફેરી કરી સ્ર્થળ ઉપર 
પીકપ ટેમ્પો છોડી નાસી જઈ ગનુો કયાટ વવગેરે બાબતની ફરીયાદ  હરણી પો.સ્ટે III ગ.ુર.ન ં૧૮૮/૧૯ પ્રોહી. એક્ટ 
કલમ   ૬૫(ઇ),૯૮(૨),૮૧ મજુબનો ગનુો તા:૬/૦૮/૨૦૧૯ ના કલાક:૦૫/૪૫ વાગે દાખલ કરેલ છે.  

ટાટા એક્સોન યોધ્ધા પીકપ રજી ન-ંGJ-
06-AZ-3024 મા ગેર કાયદેસર ભારતીય 
બનાવટનો વવદેશી દારૂ ભરેલ  કાચની 
બોટલ નગં ૯૬ કીમત રૂપીયા 
૪૮,૦૦૦ /- નો તર્થા પીકપ ગાડી ની 
આશરે હક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦ /- એમ મળી 
કુલ્લે હક.રૂ.૨,૪૮,૦૦૦ - /  

૪૨ બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન                   પો.ઇન્સ.શ્રી બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરે નાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની છોટા હાર્થી ટેમ્પો ન.ંGJ-06-AZ-2720 મા 
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સ્ટાફ વડોદરા શહરે ટીમે તા.૧૩/૮/૨૦૧૯ના કલાક ૧૧/૪૫ વાગે  આજવા ચોકડી પાસે આરોપી (૧) સનુીલભાઈ હદલીપભાઈ ઠાકરડા 
રહ,ે પાવટતીનગર મકાન નબંર:-૧ રામદેવનગર-૨ની બાજુમા ંઆજવા રોડ, વડોદરા શહરે (૨)રાજ ેંર રણછોડભાઇ 
પરમાર રહ.ે૯૬-રામદેવનગર-૨,આજવા રોડ,વડોદરા (૩)વોન્ટેડ-હદલીપભાઇ પજંાબી રહ.ેલકુલેશનગર,આજવા 
રોડ,વડોદરા (૪) વનલેશ ઉફે વનલ ુ વસિંધી રહ.ે માધવનગર, વડોદરાનાઓએ વગર પાસ પરમીટે પોતાના કબજા 
ભોગવટાના પોતાના છોટા હાર્થી ટેમ્પો ન.ંGJ-06-AZ-2720 મા ભારતીય બનાવટના ઇગ્લીશ દારૂની બોટલો નગં-
૧૧૨૮ હક.રૂ.૬,૭૬,૮૦૦/-તર્થા છોટા હાર્થી ટેમ્પાની હક,રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ્લે રૂ.૧૦,૮૧,૮૦૦/-ના મદુ્દામાલ 
સારે્થ આરોપી ન.ં૧.૨.૪ મળી આવી પકડાઇ જઇ તેમજ ઇગ્લીશ દારૂનો જથ્ર્થો વોંટેડ આરોપી દીલીપ પજંાબી 
રહ.ેલકુલેશ આજવા રોડ,વડોદરાનાએ આરોપી ન.ં૪ નાઓની પાસેર્થી લાવી સપ્લાય કરી ગનુો કયાટ વવ. મતલબની 
ફરીયાદ પો.ઇ.શ્રી ટી.જી.બામણીયા બાપોદનાઓના રૂબરૂની ફરીયાદ ફરીયાદી શ્રી પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.એસ.સતુરીયા 
બાપોદ પો.સ્ટે.નાઓએ આપતા બાપોદ પો.સ્ટે. III ગ.ુર.ન.ં ૬૬૫/૧૯ પ્રોહી કલમ ૬૫ઇ, ૮૧,૯૮(૨),૮૧ મજુબ 
તા.૧૩/૮/૧૯ના કલાક ૧૩/૩૦ વાગે ગનુો રજીસ્ટર કરવામા ંઆવેલ છે.  

ભારતીય બનાવટના ઇગ્લીશ દારૂની 
બોટલો નગં-૧૧૨૮ હક.રૂ.૬,૭૬,૮૦૦/-
તર્થા છોટા હાર્થી ટેમ્પાની 
હક,રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ્લે 
રૂ.૧૦,૮૧,૮૦૦/-  

૪૩ 

હરણી પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

             અમો પો.ઇન્સ.શ્રી હરણી પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરેનાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે 
તા.૧૫/૦૮/૨૦૧૯ના કલાક: ૧૮/૨૦ વાગે ગોલ્ડન ટોલનાકા ટોબેકો પાસે આરોપીઓ (૧) હકરીટભાઇ વીરાભાઇ 
વણઝારા  રહ:ે. દંતેશ્વર , રાજરત્ન સોસાયટી, એ/૮૨, વડોદરા (૨) રમેશ વવરવસિંગ ગણાવા રહ.ે ચૈડીયા ગામ 
તા.લીમખેડા ત્જ.દાહોદ નાઓએ  વગર પાસ પરમીટે માનવ સ્વાસ્થ્યને હાવનકારક ભારતીય બનાવટનો વવદેશી દારૂ  
નાની-મોટી બોટલો નગં-૨૬૪/તેની કુલ્લ ેહક.રૂ. ૩૬,૦૦૦/- ગણી શકાય તેમજ સફેદ કલરનો ફોર વ્હીલ ટેમ્પો હક.રૂ. 
૧,૦૦,૦૦૦/- તર્થા ફૈઝર મો.સા. ગાડી હક.રૂ.૪૫,૦૦૦/- તર્થા મોબાઇલ ફોન નગં-૦૩ હક.રૂ.૮૪૦૦/- મળી કુલ્લે 
હક.રૂ. ૧,૮૯,૪૦૦/- નો મદુ્દામાલ નો રાખી મળી આવી પકડાઈ જઈ ગનુો  કયાટ વવગેરે બાબતની ફરીયાદ હરણી 
પો.સ્ટે III ગ.ુર.ન ં ૧૯૦/૧૯ પ્રોહી. એક્ટ કલમ ૬૫(ઇ),૯૮(૨),૮૧ મજુબનો ગનુો તા:૧૫/૦૮/૨૦૧૯ ના 
કલક:૨૦/૪૫ વાગે દાખલ કરેલ છે આ ગનુાની તપાસ એ.એસ.આઇ. ગજ ેંરવસિંહ નરપતવસિંહ  હરણી પો.સ્ટે નાઓના 
કરે છે  

ભારતીય બનાવટનો વવદેશી દારૂ  નાની-
મોટી બોટલો નગં-૨૬૪/તેની કુલ્લે હક.રૂ. 
૩૬,૦૦૦/- ગણી શકાય તેમજ સફેદ 
કલરનો ફોર વ્હીલ ટેમ્પો હક.રૂ. 
૧,૦૦,૦૦૦/- તર્થા ફૈઝર મો.સા. ગાડી 
હક.રૂ.૪૫,૦૦૦/- તર્થા મોબાઇલ ફોન 
નગં-૦૩ હક.રૂ.૮૪૦૦/- મળી કુલ્લે હક.રૂ. 
૧,૮૯,૪૦૦/- નો મદુ્દામાલ 

૪૪ 

હરણી પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

                   પો.ઇન્સ.શ્રી હરણી પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરે નાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની  
તા.૧૮/૦૮/૧૯ ના કલાક ૧૯/૪૫ વાગે ને.હા.૪૮ ઉપર કંમ્ફટટ  હોટલની સામે આરોપી ગણેશ અજુ ટનભાઇ વસાવા 
રહ.ે ૯૯ વનલકંઠ સોસાયટી,કરોડીયા રોડ, બાજવા વડોદરા નાઓ પોતાના કબજામા ંરહલે એવેન્જર મો.સા GJ-06-
KL-1291 હક રૂ ૭૦,૦૦૦/-મા ં ભારતીય બનાવટનો ઇગ્લીશ દારૂ કવાટીયા પ્લાસ્ટીક બોટલો નગં ૪૮ હકિં રૂ 
૪૮,૦૦૦/- મળી કુલ્લે રૂ ૭૪,૮૦૦/-નો મદુ્દામાલ રાખી હરેાફેરી કરતા ં મળી આવી પકડાઇ જઇ ગનુો કયાટ વવ. 
બાબતની ફરીયાદ આધારે હરણી પો.સ્ટે III ગ.ુર.ન ં૧૯૫/૧૯ પ્રોહી. એક્ટ કલમ  ૬૫(ઇ), ૯૮(૨), મજુબનો ગનુો  
રજીસ્ટર કરવામા ંઆવેલ છે.  

એવેન્જર મો.સા GJ-06-KL-1291 હક રૂ 
૭૦,૦૦૦/-મા ં ભારતીય બનાવટનો 
ઇગ્લીશ દારૂ કવાટીયા પ્લાસ્ટીક બોટલો 
નગં ૪૮ હકિં રૂ ૪૮,૦૦૦/- મળી કુલ્લે રૂ 
૭૪,૮૦૦/-નો મદુ્દામાલ 
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૪૫ 

હરણી પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

                  હરણી પોલીસ સ્ ટેશન વડોદરા શહરે સ્ટાફ નાઓએ મળેલ બાતમી આધારે તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૯ ક 
૨૨/૩૦   વાગે  મખુ્યમતં્રી આવાસ પાસે આવેલ પુડંરીક બગં્લોજ મકાન ન.ં૧૫ મા ંતોહમતદારો (૧) અજુ ટનવસિંહ 
રાજવીરવસિંહ ચૌહાણ તર્થા વોન્ટેડ ન ં (૨) અવમત દરજી રહ,ેહાલ રહ ે – પુડંરીક બગં્લોજ મકાન ન.ં૧૫ મખુ્યમતં્રી 
આવાસ પાસે મોટનાર્થ રોડ હરણી વડોદરા શહરે તર્થા મળુ રહ ે– ખીચોલી ગામ સોનાઇ અશોકપરુ મેનપરુી (ય.ુપી) 
નાઓના વગર પાસ પરમીટે પોતાના કબ્જા ભોગવટાવાળા મકાનમા ંભારતીય બનાવટની વવદેશી દારૂ ભરેલ બોટલો 
નગં ૪૬ તર્થા બીયરના ટીન નગં ૬ હકિં રૂ ૨૫,૭૦૦/- તર્થા એક મો.ફોન હકિં રૂ ૫૦૦/- મળી હકિં રૂ ૨૬,૨૦૦/- ના 
મદુ્દામાલ સારે્થ તહોમતદાર ન ં(૧) મળી આવી પકડાઇ જઇ તર્થા ન ં(૨) નહીં મળી આવી એકબીજાની મદદગારી 
કરી ગનુો કયાટ વવ.બાબતની ફરીયાદ હરણી પો.સ્ટે III ૧૯૬/૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫(ઇ),૮૧,૧૧૬(બી) મજુબનો 
ગનુો ૨૦/૦૮/૧૯ ના કલાક ૦૦/૧૫ વાગે દાખલ કરેલ છે.  

ભારતીય બનાવટની વવદેશી દારૂ ભરેલ 
બોટલો નગં ૪૬ તર્થા બીયરના ટીન નગં 
૬ હકિં રૂ ૨૫,૭૦૦/- તર્થા એક મો.ફોન હકિં 
રૂ ૫૦૦/- મળી હકિં રૂ ૨૬,૨૦૦/- ના 
મદુ્દામાલ સારે્થ 

૪૬ 

બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે  

                 પો.ઇન્સ.શ્રી બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરે નાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે 
તા.૨૫/૮/૨૦૧૯ના કલાક ૦૨/૧૫ વાગે ગજુરાત હાઉસીંગ બોડટના જુના જર્જરીત બીન રહણેાકં કંડમ મકાનો વાળી 
જગ્યાએ આરોપી પાર્થટ ઉફે સોન ુરાજુભાઇ બ્હ્મભટ્ટ (બારોટ) (વોન્ટેડ) રહ.ેકાચા મકાનો રવતલાલ પાકટ સોસાયટી,PWD 
ક્વાટસટની સામે, કલાદશટન ચાર રસ્તા પાસે,વડોદરાનાઓએ ગે.કા.નો વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટના 
ઇગ્લીશદારૂ ઇમ્પીરીયલ વેટ NO-1  પ્રીમીયમ ગે્રઇન વ્હીસ્કી દારૂની ૭૫૦ મીલી ની કંપની બોટલ નગં-૬૮ ની કુલ 
હક.રૂ.૩૪,૦૦૦/-નો મદુ્દામાલ વેચાણ કરવાના ઇરાદે પોતાના કબજા ભોગવટામા રાખી પોલીસ પચંોની રેઇડ જોઇ 
નાસી જઇ ગનુો કયાટ વવ. મતલબની ફરીયાદ બાપોદ પો.સ્ટે.III-ગ.ુર.ન.ં ૬૯૨/૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫-ઇ મજુબ 
તા.૨૫/૮/૧૯ના કલાક ૫/૧૫ વાગે ગનુો રજીસ્ટર કરવામા ંઆવેલ છે.  

ઇગ્લીશદારૂ ઇમ્પીરીયલ વેટ NO-1  
પ્રીમીયમ ગે્રઇન વ્હીસ્કી દારૂની ૭૫૦ 
મીલી ની કંપની બોટલ નગં-૬૮ ની કુલ 
હક.રૂ.૩૪,૦૦૦/-નો મદુ્દામાલ 

૪૭ 

પી,સી.બી.શાખા  સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે  

               I/C પો.સ.ઇન્સ.શ્રી પી.સી.બી.શાખા વડોદરા શહરે નાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે 
તા.૨૬/૮/૨૦૧૯ના કલાક ૨૦/૪૫ વાગે વદૃાવન હાઇટ્સમા પ્રર્થમ માળે દુકાન ન.ંFF-૦૩,નામની બધં શટરવાળી 
દુકાન આરોપી વવજય કનભુાઇ પચંાલ રહ.ેહરણીગામ,વસધ્ધેશ્વર કોમ્પલેક્ષમા ં દુકાન ન.ં૩ શૈલેષ બ્હ્મભટ્ટની દુકાનમા ં
ભાડે,વડોદરા શહરે તર્થા વોન્ટેડ આરોપી નામે અશોક કાળીદાસ માળી રહ.ેવોડટ ન.ં૦૮,ની સામે, કારેલીબાગ, 
વડોદરાનાઓએ જાહરેમારં્થી વગર પાસ પરમીટે પોતાના કબજામા ંભારતીય બનાવટનો વવદેશી દારૂ ઇમ્પીરીયલ વેટ 
NO-1  પ્રીમીયમ વ્હીસ્કી બોટલો નગં-૬૩  હક.રૂ.૨૫,૨૦૦/- તર્થા મોબાઇલ ફોન નગં-૧ હક.રૂ.૧૫,૦૦૦/-નો મદુ્દામાલ 
મળી આવી આરોપી ન.ં(૧) પકડાઇ જઇ તર્થા ન.ં (૨)નાનો નહહ મળી આવ્યા વવગેરે મતલબની ફરીયાદ બાપોદ 
પો.સ્ટે. III- ગ.ુર.ન.ં ૬૯૪/૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫-ઇ,૮૧ મજુબ તા.૨૭/૮/૧૯ના કલાક ૦૦/૫૫ વાગે ગનુો 
રજીસ્ટર કરવામા ંઆવેલ છે.  

ભારતીય બનાવટનો વવદેશી દારૂ 
ઇમ્પીરીયલ વેટ NO-1  પ્રીમીયમ વ્હીસ્કી 
બોટલો નગં-૬૩  હક.રૂ.૨૫,૨૦૦/- તર્થા 
મોબાઇલ ફોન નગં-૧ હક.રૂ.૧૫,૦૦૦/-નો 
મદુ્દામાલ 

૪૮ 
સમા પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

                   પો.સ.ઇન્સ.શ્રી સમા પોસ્ટે, વડોદરા શહરે નાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે તા 
૨૯/૦૮/૧૯ ના કલાક ૧૪/૧૫ વાગે આ કામના આરોપીઓ (૧) વવનય પ્રતાપવસિંગ મનોહરવસિંગ રાજપતુ ઉ.વ.૧૮ 

ભારતીય બનાવટનો વવદેશી દારૂ ૭૫૦ 
મીલી ભરેલ જોની વોકર રેડ લેબલ ની 
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રહ ેસાગંાનેર ગામ ચાર ભજુા મહંદર પાસે સવુાણાટ જી ભીલવાડા રાજસ્ર્થાન (૨) (વોન્ટેડ) સનુીલકુમાર ગોપાલલાલ 
સોની રહ ેશાહજી મહોલ્લો મગંલા ચોક ભીલવાડા રાજસ્ર્થાન નાઓ વગર પાસ પરમીટે પોતાના કબજામા ંભારતીય 
બનાવટનો વવદેશી દારૂ ૭૫૦ મીલી ભરેલ જોની વોકર રેડ લેબલ ની બોટલો નગં-૯ હકિં રૂ ૧૫,૬૬૦/- તર્થા સ્મીરન 
ઓફ ઓરેન્જ વોટકાની બોટલ નગં ૧૨ હકિં રૂ.૧૮,૦૦૦/- મળી કુલ્લે બોટલો ૨૧ હકિં રૂ ૩૩,૬૬૦/-ની જે તમામ 
કંપની સીલબધં રાખી મળી આવી પકડાઇ જઇ ગનુો કયાટ વવ.બાબત. ફરીયાદ સમા પો.સ્ટે III ૩૧૬/૧૯ પ્રોહી એક્ટ 
કલમ ૬૫ઇ,૧૧૬(૨),૮૧ મજુબનો ગનુો દાખલ કરેલ છે. 

બોટલો નગં-૯ હકિં રૂ ૧૫,૬૬૦/- તર્થા 
સ્મીરન ઓફ ઓરેન્જ વોટકાની બોટલ 
નગં ૧૨ હકિં રૂ ૧૮,૦૦૦/- મળી કુલ્લે 
બોટલો ૨૧ હકિં રૂ ૩૩,૬૬૦/-  

૪૯ 

સીટી પોલીસ સ્ટશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે  

              પો.ઇન્સ.શ્રી સીટી પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરે નાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે 
તા.૨૪/૮/૨૦૧૯ના કલાક ૦૦/૧૦ વાગે જલારામપાકટ સોસા.મ.ન.ં૫મા,ંવડોદરા ખાતે આરોપી (૧)તષુાર રમેશભાઇ 
સરુાણી રહ,ેમ.ન.ં૫ જલારામપાકટ સોસા.વારસીયા વડોદરા શહરે (૨)સવુનલ સીતારામ કાલગડેુ (૩)સતંોષ સીતારામ 
કાલગડેુ બને્ન રહ.ે કુતરાવાડી,ગનીભાઇની ચાલી,વડોદરા શહરે (૪) આકાશ ધમેન્રભાઇ ડોહડયા રહસેરસીયા 
તળાવ,પોપ્યલુર બેકરીની સામે,રામજીમદંીરની ચાલી,વડોદરા (૫) ડીકેશ ધનજીભાઇ સોલકંી રહ.ેડી/૧૨ વેદમાતા 
ગાયત્રીકૃપા સોસા. વારસીયા, વડોદરા (૬) વવજય પ્રકાશભાઇ પવાર રહ.ે ૨૧, જલારામ પાકટ , વારસીયા, 
વડોદરાનાઓ ગોળકુડાળુ વળી પત્તાપાના પૈસા વડે જુગાર રમતા મળી આવેલ હોય તેઓની પાસેર્થી રોકડા 
રૂ.૧૮,૧૩૦/- તર્થા મોબાઇલ ફોન નગં-૫ હક.રૂ.૨૧,૫૦૦/-મળી કુલ્લે રૂ.૩૯,૬૩૦/-ના મદુ્દામાલ સારે્થ પકડાઇ જઇ 
ગનુો કયાટ વવ. બાબતની ફરીયાદ સીટી પો.સ્ટે. II ગ.ુર.ન ં૧૬૫/૧૯ જુગાર ધારા કલમ ૪,૫ મજુબ તા.૨૪/૮/૧૯ના 
કલાક ૨/૧૫ વાગે રજીસ્ટર કરવામા ંઆવેલ છે.  
 

પત્તાપાના પૈસા વડે જુગાર રમતા મળી 
આવેલ હોય આરોપીઓ પાસેર્થી રોકડા 
રૂ.૧૮,૧૩૦/- તર્થા મોબાઇલ ફોન નગં-૫ 
હક.રૂ.૨૧,૫૦૦/-મળી કુલ્લે રૂ.૩૯,૬૩૦/- 

૫૦ 

વારસીયા  પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે  

               I/C પો.ઇન્સ.શ્રી વારસીયા પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરે નાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના 
માણસોની ટીમે તા.૧૮/૮/૨૦૧૯ના કલાક ૨/૩૦ વાગે શ્રી વસધી ફ્લેટ,ટાવર બી-૩ મ.ન.ં૧, વવજયનગર,હરણી 
રોડ,આરોપી (૧) અલ્પેશ ગેલાભાઇ દેસાઇ રહ,ે મ.ન:ં-બી/૩૧૧ શ્રી વસધી ,વવજયનગર,હરણી રોડ, વડોદરા શહરે 
(૨) વનલેશ જસવતંભાઇ શાહ રહ.ેમ.ન.ં૧૧૦,પચંશીલ ફ્લેટ, વવજયનગર, હરણી રોડ, વડોદરા (૩) જીગ્નેશ 
જગદીશભાઇ ઠક્કર મ.ન:ં-બી/૧/૧૦૧ શ્રી વસધી ,વવજયનગર,હરણી રોડ, વડોદરા શહરે (૪) વસલારામ સગુ્નોમલ 
વાઘવાણી રહ.ેમ.ન.ં૫/૨૧૯,ટાવર ગજુરાત હાઉસ સમતા પો.ચોકી પાસે, સમતા, વડોદરાનાઓએ (૫) અશોક 
ગોપાલરાવ શેખ રહ.ેબી/૧૨/૧૦૩ અક્ષર પેવેલીયન,મોલની પાછળ,વડોદરા (૬)બીપીન કુલશકંર જોષી 
રહ.ે૩૦૬/બી/૯/૩૦૩ રાજેશ્વર ગેલેક્ષી વાળા હોલની પાછળ,હરણી રોડ,વડોદરા (૭)હકરણકુમાર ગાગંવાલા પટેલ 
રહ.ેબી/૧/૨૦૩ શ્રી વસધી ફ્લેટ વવજયનગર,હરણી રોડ,વડોદરા (૮) જયકુમાર રમેશચનં્ર પચંાલ રહ.ેઇ/૭૦૬ 
અરસોસા હાઉસીંગ,અંબાલાલ પાકટ ,કારેલીબાગ,વડોદરાનાઓમા આ કામના તો.દાર ન.ં(૧)નાએ પોતાના રહણેાકં 
મકાનમા ં બીજા ઇસમો પત્તાપાના પૈસા વડે હારજીતનો જુગાર રમવા રમાડતા ભેગા પતા પાના નગં-૫૨ 

પત્તાપાના પૈસા વડે હારજીતનો જુગાર 
રમવા રમાડતા ભેગા પતા પાના નગં-
૫૨ હક.રૂ.૦૦/૦૦ તર્થા જમીન દાવના 
નાણા રૂ.૨૫૦૦/-તર્થા અંગઝડતીના 
રોકડા રૂ.૨૦૭૧૦/-તર્થા લાઇટ બીલ 
હક.રૂ.૦૦/૦૦ કુલ્લે રૂ.૨૩૨૧૦/- ના 
મદુામાલ સારે્થ 
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હક.રૂ.૦૦/૦૦ તર્થા જમીન દાવના નાણા રૂ.૨૫૦૦/-તર્થા અંગઝડતીના રોકડા રૂ.૨૦૭૧૦/-તર્થા લાઇટ બીલ 
હક.રૂ.૦૦/૦૦ કુલ્લે રૂ.૨૩૨૧૦/-ની મદુ્દામાલ જુગાર રમતા મળી આવી પકડાઇ જઇ ગનુો કયાટ વવ. મતલબની 
ફરીયાદ વારસીયા પો.સ્ટે. II ગ.ુર.ન.ં૧૦૫/૧૯ જુગારધારા કલમ ૪,૫ મજુબ તા.૧૮/૮/૧૯ના કલાક ૪/૩૦ વાગે 
ગનુો રજીસ્ટર કરવામા ંઆવેલ છે.  

૪૯ 

પી.સી.બી.શાખા સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે  

                 I/C પો.ઇન્સ.શ્રી પી.સી.બી.શાખા વડોદરા શહરે નાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની 
તા.૨૦/૦૮/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૭/૪૫ વાગ્યે ૧૨૨, જવાહરબાગ સોસાયટી, ન્ય ુ સમા રોડ વડોદરા શહરે ખાતે 
ત્ હોદારો (૧) હહતેશ જગદીશભાઇ પ્રજાપવત રહવેાસી ૧૨૨, જવાહરબાગ સોસાયટી, ન્ય ુસમા રોડ, અબભલાષા ચાર 
રસ્તા પાસે,  વડોદરા શહરે (૨)રાજેશ ગોરધનભાઇ કોળી રહવેાસી ૬૩, વાલ્મીકીનગર સોસાયટી,ન્ય ુ સમા રોડ, 
અબભલાષા ચાર રસ્તા પાસે,વડોદરા શહરે (૩)વનલેશ નરોતમભાઇ પ્રજાપવત રહવેાસી ૧૩, બજરંગનગર સોસાયટી, 
સોમાભાઇ ના કુવા પાસે,સમા વડોદરા શહરે (૪)આવશષ રમેશભાઇ પ્રજાપવત રહવેાસી ૨૯, જાદવપાકટ વવભાગ૦૨, 
કૈલાસપવત મહાદેવ ની સામે,ન્ય ુસમા રોડ વડોદરા (૫) સનુીલ નવસરુભાઇ પજાપવત રહ.ે પ૦ શ્રી રામ નગર સમા 
કેનાલની પાછળ સોમભાઇના કુવા પાસે સમા વડોદરા શહરે (૬) ઘનશ્યામ ભપેુન્દભાઇ કટુડીયા  રહ.ેડી ૧૦૯ 
વાલમીક નગર કેનાલ રોડ અભીલાશા સમા  વડોદરા શહરે (૭ ) વવપલુ રાકેશભાઇ  પ્રજાપતી રહ.ે૬૮ રાધીકાપાકટ  
સોસા.મા  કેનાલની પાછળ વડોદરા  શહરે (૮)ધમેંન્ર ભાઇ ભરતભાઇ મોકાણી રહ.ે બી/૧૩ અરવવિંદ સોસાયટી 
અભીલાષા ચાર રસ્તા સમા વડોદરા શહરે નાઓએ પોતાના આર્થીક ફાયદા સારૂ  પત્તા પાના પૈસા વડે રહણેાકં 
મકાનના ત્રીજા માળે હારજીત નો જુગાર રમી રમાડી  જુગાર ના સાધનોમા ંલાઇટ બીલ હક રૂ ૦૦/૦૦ તર્થા પતા 
પાના નગં ૫૨ હક રૂ ૦૦/૦૦ તર્થા  અંગ ઝડતી રોકડા રૂપીયા ૧૧,૧૦૦/- તર્થા જમીનદાવ ઉપર ના રોકડા રૂપીયા 
૨૨૫૦/- તર્થા મોબાઇલ ફોન નગં-૮ જેની હકમત રૂપીયા ૬૫૫૦૦/- તર્થા મો.સા   નગં-૦૩ જેની હકમત રૂપીયા 
૭૦,૦૦૦/- મળી કુલ્લે રૂપીયા ૧,૪૮,૮૫૦/- ના મદુામાલ સારે્થ મળી આવી પકડાઇ જઇ  ગનુો કયાટ વવ. બાબતની 
ફરીયાદ સમા પો.સ્ટે II ગ.ુર.ન ં૧૫૪/૧૯ જુગારધારા કલમ ૪,૫ મજુબનો ગનુો રજીસ્ટર કરવામા ંઆવેલ છે.  

જુગાર ના સાધનોમા ં લાઇટ બીલ હક રૂ 
૦૦/૦૦ તર્થા પતા પાના નગં ૫૨ હક રૂ 
૦૦/૦૦ તર્થા  અંગ ઝડતી રોકડા રૂપીયા 
૧૧,૧૦૦/- તર્થા જમીનદાવ ઉપર ના 
રોકડા રૂપીયા ૨૨૫૦/- તર્થા મોબાઇલ 
ફોન નગં-૮ જેની હકમત રૂપીયા 
૬૫૫૦૦/- તર્થા મો.સા   નગં-૦૩ જેની 
હકમત રૂપીયા ૭૦,૦૦૦/- મળી કુલ્લે 
રૂપીયા ૧,૪૮,૮૫૦/- ના મદુામાલ સારે્થ 

૫૦ 

હરણી પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે  

              હરણી પો.સ્ટે વડોદરા શહરે સ્ટાફ નાઓને મળેલ બાતમી આધારે તા.૨૩/૦૮/૧૯ ના કલાક ૧૮/૩૦ 
કમ્ફટટ હોટલ રૂમ ન ં૧૩૦ મા ંઆરોપીઓ (૧) વવજય ગગંારામ પટેલ રહ ેસી/૦૩/૦૪ ભાદરણી નગર સોસા.ન્ય ુ
સમા રોડ વડોદરા (૨) તપસ્વી મહેંરભાઇ શાહ રહ ે ૧૪ પારીજાતક સોસા. વવભાગ-૨ પાણી ની ટાકંી કા.બાગ 
વડોદરા (૩) મહહશ રણછોડભાઇ પટેલ રહ ે ૫૦૩ લીલેરીયા એપાટટ મેન્ટ સમા સાવલી રોડ વડોદરા (૪) ભાવીન 
રમણલાલ પટેલ રહ ે ૧૭૬ દશટનમ એંર્થમ બસંલ મોલ પાચાળ દંતેશ્વર વડોદરા (૬) કલ્પેશ બાબભુાઇ પટેલ રહ ે
એ/૦૬ રાવધકાપાકટ  સોઆ.ન્ય ુસમા રોડ રહ ેઅબભલાષા ચાર રસ્તા પાસે વડોદરાનાઓ પૈકી ન(ં૧) નાએ પોતાના 
નામે હોટલમા ંરૂમ બકુ કરાવી પોતાના ફાયદા સારૂ બહારર્થી માણસો બોલાવી હારજીતનો પૈસા પત્તા પાના વડે તીન 
પત્તીનો જુગાર રમી રમાડી આરોપીઓની અંગઝડતી મારં્થી રોકડા રૂ ૨,૫૪,૧૨૦/-  તેમજ જમીનદાવના રૂવપયા 

રોકડા રૂ.૨,૫૪,૧૨૦/-  તેમજ 
જમીનદાવના રૂવપયા ૨૮,૬૦૦ તેમજ 
મોબાઇલ નગં-૦૩ હકિં રૂ ૪૫૦૦/- તર્થા 
પત્તાપાના નગં ૫૨ હકિં રૂ ૦૦/- મળી 
કૂલ્લે રૂ ૨,૮૭,૨૨૦/-  
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૨૮,૬૦૦ તેમજ મોબાઇલ નગં-૦૩ હકિં રૂ ૪૫૦૦/- તર્થા પત્તાપાના નગં ૫૨ હકિં રૂ ૦૦/- મળી કૂલ્લે રૂ 
૨,૮૭,૨૨૦/-ની સારે્થ મળી આવી પકડાઇ જઇ ગનુો કયાટ વવ.બાબતની ફરીયાદ હરણી પો.સ્ટે II ગ.ુર.ન ં૮૧/૧૯ 
જુગારધારા કલમ ૪,૫ મજુબ નો ગનુો તા.૨૩/૦૮/૧૯ ના કલાક ૨૦/૧૫ વાગે દાખલ કરેલ છે.  

૫૧ 

બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન  
સ્ટાફ વડોદરા શહરે  

              પો.ઇન્સ.શ્રી બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરે નાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે 
તા.૨૫/૮/૨૦૧૯ના કલાક ૦૧/૧૫ વાગે રામદેવનગર- ૨ પાસે આવેલ,ભાથજુી મહંદર પાસે.ખલુ્લી જગ્યામા,ંસ્રીટ 
લાઇટના અજવાળામા ંઆરોપી (૧) હરીશ વવક્રમભાઇ પરમાર રહ,ે મ.ન.ં૧૩૮,રામદેવનગર-૨,આજવા રોડ,વડોદરા 
શહરે (૨) જગદીશ કંચનભાઇ માછી રહ.ે મ.ન.ં૪૬, રામદેવનગર-૨,આજવા રોડ,વડોદરા (૩) હાદીક અરવવિંદભાઇ 
પટેલ રહ.ેબી/૫/૪૨૬,વસધ્ધાર્થટ બગં્લોઝ, કારેલીબાગ,વડોદરાનાઓ આજવા રોડ ખાતે આવેલ રામદેવનગર-૨,પાસે 
ભાથજુીમહંદર પાસે ખલુ્લી જાહરે જગ્યામા ગોળ કુડાળંુ વળી પત્તાપાના વડે રોકડા રૂવપયાની હારજીતનો જુગાર રમી 
રમાડી મળી આવેલ હોય તેમજ તેઓની અંગ ઝડતીમારં્થી ભારતીય ચલણના રોકડા રૂ.૫૨૫૦/- તર્થા આરોપી 
હાદીક અરવવિંદભાઇ પટેલનાઓની અંગ ઝડતીમારં્થી અમેરીકન ડોલર ૧૪૪૫ ભારતીય ચલણ મજુબ કુલ 
હક.રૂ.૧,૦૩,૩૩૧/- તર્થા જમીનદાવ ઉપરર્થી રોકડા રૂ.૫૦૭૦/- તર્થા મોબાઇલ ફોન-૨ હક.રૂ.૩૫૦૦/- તર્થા પત્તા 
પાના નગં-૫૨ હક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુલ હક.રૂ.૧,૧૭,૧૫૧/- ના મદુ્દામાલ સારે્થ મળી આવી પકડાઇ જઇ ગનુો કયાટ 
વવ. મતલબની ફરીયાદ બાપોદ પો.સ્ટે.II-ગ.ુર.ન.ં ૧૪૪/૧૯ જુગારધારા કલમ ૧૨ મજુબ તા.૨૫/૮/૧૯ના કલાક 
૩/૨૦ વાગે ગનુો રજીસ્ટર કરવામા ંઆવેલ છે.  

અંગ ઝડતીમારં્થી ભારતીય ચલણના 

રોકડા રૂ.૫૨૫૦/- તર્થા આરોપી હાદીક 

અરવવિંદભાઇ પટેલનાઓની અંગ 

ઝડતીમારં્થી અમેરીકન ડોલર ૧૪૪૫ 

ભારતીય ચલણ મજુબ કુલ 

હક.રૂ.૧,૦૩,૩૩૧/- તર્થા જમીનદાવ 

ઉપરર્થી રોકડા રૂ.૫૦૭૦/- તર્થા 

મોબાઇલ ફોન-૨ હક.રૂ.૩૫૦૦/- તર્થા 

પત્તા પાના નગં-૫૨ હક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી 

કુલ હક.રૂ.૧,૧૭,૧૫૧/-  

૫૨ 

પી.સી.બી. શાખા,સ્ટાફ  
વડોદરા શહરે  

               I/C પો.સ.ઇન્સ.શ્રી પી.સી.બી.શાખા વડોદરા શહરે નાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે 
તા:૨૪/૦૮/૨૦૧૯ ના કલાક:૨૨/૪૦ વાગે. વી.આઇ.પી.રોડ.કારેલીબાગ વીરનગર સોસાયટી ના મકાન ન-ં૧ 
પ્રર્થમ માળે આરોપીઓ (૧) કૃણાલ મહેંન્રભાઇ શાહ રહવેાસી શકુુન -૦૨, બ્લોક નબંર-૪૦૧, મહાકાળી મદંીર ની 
બાજુમા ંવી.આઇ.પી. રોડ વડોદરા શહરે (૨) યશ ગોવવિંદભાઇ કહાર રહ ે૪૫ સહજાનદં એપાટટમેન્ટ આયુટવેદીક કોલેજ 
પાસે પાણીગેટ વડોદરા શહરે (૩) મકેુશભાઇ અશોકભાઇ તેવર રહ ે ૧૧૯ વવરનગર સોસાયટી વી.આઇ.પી.રોડ 
કારેલીબાગ વડોદરા શહરે (૪) રાહલુ મનભુાઇ કહાર રહ ેઉકાજીન ુ વાડીય ુવદૃાવન ચાર રસ્તા પાણીગેટ વડોદરા 
શહરે (૫) કેવીનભાઇ બબપીનચન્ર શાહ રહ ે૬ કૃષ્ણનગર નવજીવન પાસે આજવા રોડ વડોદરા શહરે (૬) ભરતભાઇ 
રમેશભાઇ ઠાકોર રહ ે ૨૮ હરધ્ધીવસધ્ધી સોસાયટી આજવા રોડ વડોદરા શહરે (૭) હરીશ રમેશભાઇ કહાર રહ ે
મહાદેવનગર સોસાયટી આયુટવેદીક  ત્રણ રસ્તા  પાણીગેટ વડોદરા શહરે(૮) ચેતન લક્ષ્મણભાઇ કહાર રહ ેકહાર 
મહોલ્લો  પાણીગેટ પો.સ્ટેની  પાછળ વડોદરા શહરે (૯) બચરાગ સરેુશચરં શાહ રહ ે સી--૮૧ કોટીયાકટ  નગર 
વવભાગ -૪ આજવા રોડ વડોદરા શહરે (૧૦) વવશાલ જયવંતભાઇ વસાવા રહ ેજય અંબે ફળીય ુહકશનવાડી  વડોદરા 
શહરે (૧૧)  કૌવશક નયનભાઇ  રાજપતુ રહ ે૧૨૫ વનમટલ પાકટ જી.આઇ.ડી.સી.રોડ મકરપરુા વડોદરા શહરે (૧૨) 
રૂપેશ સમુનભાઇ  પટેલ રહ ેબી-૪૬ શભુ લક્ષ્મી સોસાયટી આયુટવેદીક ત્રણર રસ્તા  પાણીગેટ વડોદરા શહરે નાઓ 

જુગાર ના સાધનોમા ં લાઇટ બીલ 
હક.રૂ.૦૦/૦૦ તર્થા પત્તા પાના નગં ૫૨ 
હક.રૂ.૦૦/૦૦ તર્થા અંગ ઝડતી રોકડા 
રૂપીયા૧,૫૩,૧૦૦/- તર્થા જમીન દાવ 
ઉપર ના રોકડા રૂપીયા ૪૪,૦૦૦/- તર્થા 
મોબાઇલ ફોન નગં-૧૨ જેની હકિંમત 
રૂપીયા૧,૪૭,૫૦૦/- તર્થા કાર નગં-૦૧ 
જેની હકિંમત રૂપીયા૪,૦૦,૦૦૦/-તર્થા 
મો.સા. નગં-૦૬ જેની હકિંમત 
રૂપીયા૧,૩૦,૦૦૦/- મળી કુલ્લે 
રૂપીયા૮,૭૪,૬૦૦/-  
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પોતાના આવર્થિક ફાયદા સારૂ પત્તા પાના પૈસા વડે હારજીત નો જુગાર રમી રમાડી જુગાર ના સાધનો મા ંલાઇટ 
બીલ હક.રૂ.૦૦/૦૦ તર્થા પત્તા પાના નગં ૫૨ હક.રૂ.૦૦/૦૦ તર્થા અંગ ઝડતી રોકડા રૂપીયા૧,૫૩,૧૦૦/- તર્થા 
જમીન દાવ ઉપર ના રોકડા રૂપીયા ૪૪,૦૦૦/- તર્થા મોબાઇલ ફોન નગં-૧૨ જેની હકિંમત રૂપીયા૧,૪૭,૫૦૦/- 
તર્થા કાર નગં-૦૧ જેની હકિંમત રૂપીયા૪,૦૦,૦૦૦/-તર્થા મો.સા. નગં-૦૬ જેની હકિંમત રૂપીયા૧,૩૦,૦૦૦/- મળી 
કુલ્લે રૂપીયા૮,૭૪,૬૦૦/- ના મદુ્દામાલ સારે્થ પકડાઇ જઇ ગનુો કયાટ  વવ. બાબતની ફરીયાદ હરણી પો.સ્ટે II ગ.ુર.ન ં
૮૩/૧૯ જુગારધારા કલમ ૪,૫ મજુબ નો ગનુો તા.૨૫/૦૮/૨૦૧૯ ના ક. ૦૩/૧૫ વાગે દાખલ કરેલ છે.  

૫૩ 

સમા પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે  

              પો.ઇન્સ.શ્રી સમા પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરે નાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે 
તા.૧૯/૮/૧૯ ના કલાક ૧૭/૪૫ વાગે દુમાડ ચોકડી સમા સાવલી તરફ  જતા રોડ ઉપર વચ્ચેના પાકીંગ પાસેર્થી 
આરોપી (૧) રાજુ ઉફે સમીર રણજીતવસહ પરમાર રહ.ે૧૭૭ રંગ અવધતુપરુા રાજીવનગર પાસે હદવાળીપરુા 
વડોદરા (૨) વવરેન ઉફે દેવ અનપુવસિંહ ચૌહાણ રહ.ે૮૩ રંગ અવધતુપરુા મીરા સોસાયટી  સામે હદવાળીપરુા 
વડોદરા (૩) વોન્ટેડ-જફર અલીખાન રહ.ેમુબંઇ રામમદંીર સ્ટેશન વસનેમાકટ ટોકીઝ પાસે મુબંઇ તર્થા (૪) વોન્ટેડ- 
બચન્ટુ પટેલ રહ.ે માજંલપરુ  જલારામ મહંદર સામે વડોદરા શહરે. ન.ં(૧) તર્થા (૨) નાઓ  પૈકી આરોપી ન.ં(૧) 
નાએ વગર  પાસ પરમીટે પોતાના  કબ્જામા ંમાદક પદાર્થટ હક્રમ રંગનો બારીક કોર હક્રસ્ટલાઇન મેર્થામ્ફેટામાઇન 
પાઉડર  વજન ૯૫ ગ્રામ કી.રૂ.૫,૭૦,૦૦૦/-નો કબ્જામા રાખી બનેં્ન મોબાઇલ  ફોન  નગં-૨ કી.રૂ.૧૦,૦૦૦/- મળી  
કુલ્લે કી.રૂ.૫,૮૦,૦૦૦/-ની મત્તા સારે્થ  મળી આવી  પકડાઇ જઇ જે મેર્થામ્ફેટામાઇન પાઉડર નહી  પકડાયેલ  સહ 
આરોપી ન.ં(૩) જફર અલીખાન રહ.ેમુબંઇ રામમદંીર સ્ટેશન વાળાએ સપ્લાય કરી તેમજ આરોપી ન.ં(૪) બચન્ટુ 
પટેલ રહ.ે માજંલપરુ  જલારામ મહંદર સામે વડોદરા નાએ મગંાવી ચારે જણાએ એકબીજાને મદદગારી કરી 
ગેરકાયદેસર ડ્રરગ્સની હરેાફેરી  કરી  ગનુો કયાટ વવ.બાબતની ફરીયાદ સમા પો.સ્ટે. II ગ.ુર.ન-ં૧૫૩/૨૦૧૯ ધી. 
NDPS-.એકટ સને ૧૯૮૫ ની કલમ ૮(સી),૨૧,૨૨,૨૯ મજુબનો ગનુો તા.૧૯/૮/૧૯ ના કલાક ૧૮/૩૫ 
વાગે.રજી. કરવામા ંઆવેલ છે.  

માદક પદાર્થટ હક્રમ રંગનો બારીક કોર 
હક્રસ્ટલાઇન મેર્થામ્ફેટામાઇન પાઉડર  
વજન ૯૫ ગ્રામ કી.રૂ.૫,૭૦,૦૦૦/-નો 
કબ્જામા રાખી બનેં્ન મોબાઇલ  ફોન  નગં-
૨ કી.રૂ.૧૦,૦૦૦/- મળી  કુલ્લે 
કી.રૂ.૫,૮૦,૦૦૦/-  

૫૪ 
પો.સ.ઇ.શ્રી 

 કે.ડી. જાડેજા તથા 
પોલીસ સ્ટાફના 

માણસો 

આરોપી નનહાલ રાજેંદ્રકુમાર ચંન્દ્દ્રનસહ બારોટ રહે અલમદીના રસેીડંસી એકતાનગર કાળીતલાવડી તાંદલજા વડોદરા 

નાને તા. ૩૦/૮/૧૯ ના રોજ અટક કરી જ.ેપી રોડ ફસ્ટ ૭૩/૧૯ ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ મજુબના કામે ચોરીમાં ગયેલ યામાહા 

મોપેડ બે મોબાઇલ ફોન, ડીસમીસ, આરી તથા સોના ચાંદીના દાગીના મળી કુલ્લે નકં.રૂ.૩ર૮૮૮ર/- નો મુદામાલ સાથ ે

પકડી પાડી (૧) જ.ેપી રોડ ફસ્ટ ૭૬/૧૯ ૪૫૪, ૩૮૦ મજુબ (ર) ગોરવા પો.સ્ટે. ફ. ૭૮/૧૯, ઇ.પી.કો. ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ 

મજુબ (૩) ગોરવા ફસ્ટ ૭૯/૧૯ ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ મજુબ (૪) ગોરવા ફસ્ટ ૮૪/૧૯ ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦  મજુબના 

અનડીટેકટ ગુના શોધી કાઢેલ છે.  

યામાહા મોપેડ બે મોબાઇલ ફોન, 

ડીસમીસ, આરી તથા સોના ચાંદીના 

દાગીના મળી કુલ્લે નકં.રૂ.૩ર૮૮૮ર/- 

૫૫ 
પો.ઇન્દ્સ.શ્રી તથા 
પોલીસ સ્ટાફના 

માણસો 

આરોપી (૧) રાજા ઉફે રાજશે નમનેશભાઇ ડામોર ઉ.વ ૨૩ રહે. લાલબાગ બ્રીજના નાકે અવધુત ફાટક સામે ઝુપડામા 
નવશ્વાનમત્રી રોડ વડોદરા મુળ ગામ. જતેપુર તા. ઝાલોદ જી. દાહોદ તથા આરોપી (૨) અનનલ અભેસીગંભાઇ બારીયા 
ઉ.વ ૨૫ રહે.  બ્લોક નં ૧૧ રૂમ નં ૩૮ વુડાના મકાનમા સયાજીપુરા પાણીની ટાંકી સામે  વડોદરા મુળ ગામ. પાંધરા 

મો.સા. નંગ–૦૬, રોકડા રૂનપયા ૧૫૦૦/- 
તથા મો.ફોન નંગ–૨૦ મળી કુલ્લે કીમત 

રૂ.૨,૩૫,૩૦૦/- 
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તા. પાવી જતેપુર જી. છોટાઉદેપુર નાઓને તા.૭/૮/૧૯ ના રોજ અટક કરી ચોરીમાં ગયેલ મો.સા. નંગ–૦૬, રોકડા 
રૂનપયા ૧૫૦૦/- તથા મો.ફોન નંગ–૨૦ મળી કુલ્લે કીમત રૂ.૨,૩૫,૩૦૦/- મુદામાલ સાથે પકડી પાડી (૧) ફતેગજં પો.સ્ટે 

ફ. ૯૨/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯ (ર) સયાજીગજં પો.સ્ટે ફ. ૭૯/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો કલમ ૩૯૨ (૩) સમા પો.સ્ટે ફ. ૭૬/૨૦૧૯ 

ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯(એ) (૪) અમદાવાદ વાસણા પો.સ્ટે ફ. ૮૦/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯ (૫) માજંલપુર પો.સ્ટે ફ. 

૧૪૪/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો ૩૭૯ (૬) રાવપુરા પો.સ્ટે ફ. ૬૨/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯ (૭) રાવપુરા પોસ્ટે ફ. ૬૩/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો 

કલમ ૩૭૯(એ) (૮) બાપોદ પો.સ્ટે ફ. ૧૩૬/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯ (૯) માજંલપુર પો.સ્ટે ફ. ૨૩૨/૨૦૧૭ ઇ.પી.કો કલમ 

૩૬૩, ૩૬૬  (૧૦) લીમખેડા પો.સ્ટે. ફ. ૧૪૩/૧૯, પ્રોહી. એકટ ૬૫ઇ, ૮૧ મજુબ 

૫૬ પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન  
સ્ટાફ વડોદરા શહેર  

આરોપી મનન ઉફે મહારાજ નપયુષભાઇ રાવલ ઉવ. ૧૯ રહે. બી/૧૩, ચંદ્રગુપ્ત એપા. વૃદાવન ચોકડી પાસે વાધોડીયા 
રોડ વડોદરા મુળ રહે. સાવલીવાડ નવશ્વકમાા ચોક, નવશ્વકમાા મંદીરની અંદર, ગોધરા નાને તા. ૧૭/૫/૧૯ ના રોજ અટક 

કરી પાણીગેટ ફસ્ટ ૧૬૪/૧૯ ઇ.પી.કો.૩૭૯ મજુબના ગુનાના કામે ચોરીમાં ગયેલ હોન્દ્ડા એકટીવા નકં.રૂ.૧૫૦૦૦/- તથા 

બાપોદ ફસ્ટ ૧૩૯/૧૯ ઇ.પી.કો.૩૭૯ મજુબના ગુનાના કામે ચોરીમાં ગયેલ હોન્દ્ડા સ્્લેન્દ્ડર નકં.રૂ.૧૦૦૦૦/- ની કબજ ેકરી 

સદર વાહન ચોરીના ગનુાઓ શોધી કાઢેલ છે.  

હોન્દ્ડા એકટીવા નકં.રૂ.૧૫૦૦૦/-  

હોન્દ્ડા સ્્લેન્દ્ડર નકં.રૂ.૧૦૦૦૦/-  

 

૫૭ 
ડી.સી.બી.પોલીસ 

સ્ટેશન  સ્ટાફ વડોદરા 

શહેર  

આરોપી ધનજંય ઉફે ધનશ્યામ ચીનુભાઇ સોની, રહે.મ.નં.બી/૩૪, સાથાક સોસાયટી, ધોડાસર અમદાવાદ નાન ે

તા.૮/૮/૧૯ ના રોજ અટક કરી અમરાઇવાડી પો.સ્ટે. ફ્સસ્ટ ગુ.ર.ન. ૧૦૨/૧૯ ઇ.પી.કો. ૪૦૬,૪૨૦,મજુબના કામે મુદામાલ 

તરીકે ઇનોવા કાર–ર નકં.રૂ. ૮૫૦૦૦૦/- ની કબજ ેકરી સદર ગુનો શોધી કાઢેલ છે.  
ઇનોવા કાર–ર નકં.રૂ. ૮૫૦૦૦૦/- 

૫૮ 
ડી.સી.બી.પોલીસ 

સ્ટેશન  સ્ટાફ વડોદરા 

શહેર 

આરોપી ઇકબાલ મહંમદભાઇ સુલેમાનભાઇ સીન્દ્ધી રહે માસુમચેમ્બર ખાનગાહ મ્હલ્લો પાણીગેટ વડોદરા શહેર નાને 

તા.ર૫/૮/૧૯ ના રોજ ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન I ગુ.ર.નબર ૧૭/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો.  કલમ ૩૮૭,૧૨૦(બી) મજુબના કામ ે

નાસતો ફરતો હોય જનેે પકડી પાડી અનડીટેકટ ગુનો શોધી કાઢેલ છે.  
-- 

૫૯ 
ડી.સી.બી.પોલીસ 

સ્ટેશન  સ્ટાફ વડોદરા 

શહેર 

આરોપી (૧) સાગર જગદીશભાઇ ઠકકર રહે- ૨૧૦ શ્યામસુંદર એપાટામેન્દ્ટ રંગવાટીકા પાછળ વાઘોડીયા રોડ વડોદરા 
(૨) જીગ્નેશ ઠાકોરભાઇ બારીયા રહે- ૬૩ સ્લમ કવાટસા વૃંદાવન ચાર રસ્તા પાસે વડોદરા નાઓને પકડી પાડી સદર 

અનડીટેકટ ગુનો શોધી કાઢેલ છે.  
-- 

૬૦ 
ડી.સી.બી.પોલીસ 

સ્ટેશન  સ્ટાફ વડોદરા 

શહેર 

આરોપી નદપક ઉફે નદપો ભલાભાઇ રબારી રહે. હાલ રબારી વાસ ચતુરભાઇની ચાલ નવી ધરતી ગોલવાડ વડોદરા મુળ રહે. 

મહેલાવ રબારી વાસ દુધની ડેરી પાસે તા.પેટલાદ જી. આણંદ નાનો (૧) મહેળાવ પો.સ્ટે. થડા  ૫૧૩૯/૧૯, પ્રોહી. એકટ કલમ 

૬૫ઇ, ૮૧ મજુબ તથા (ર) આણંદ એલ.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે તપાસ કરાવતા સદરી ઇસમ મહેળાવ પોસ્ટે થડા 
ગુ.ર.નં ૫૧૩૯/૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫ઇ, ૮૧ નવ. મજુબના ગુનાના કામનો નાસતો ફરતો આરોપી હોય જનેે પકડી પાડી 

સદર અનડીટેકટ ગુનો શોધી કાઢેલ છે. 

-- 

૬૧ 
ડી.સી.બી.પોલીસ 

સ્ટેશન  સ્ટાફ વડોદરા 

શહેર 

આરોપી કરણ ઉફે ઘાટો રાજને્દ્દ્રભાઇ પવારરહે.ડી/૩૦, અશોક વાટીકા પલ્લવ પાકાની અંદર બ્રાઇટ સ્કુલની પાછળ 
કારલેીબાગ વડોદરા નાને ગોરવાપો.સ્ટે ફ.  ગુ.ર.નં ૧૦૭/૧૮ઇ.પી.કો કલમ ૧૪૩, ૧૪૭, ૧૪૮, ૧૪૯, ૩૦૭, ૫૦૬(૨) તથા 
જી.પી એકટ ૧૩૫ મજુબના કામે પકડી પાડી સદર અનડીટેકટ ગુનો શોધી કાઢેલ છે. 

-- 

૬૨ રાહફક શાખા વડોદરા               તા.૨૧/૦૮/૨૦૧૯ વડોદરા શહરે મે. પોલીસ કવમશ્નર સા.શ્રી તર્થા સયંકુ્ત પોલીસ કવમશ્નર સા.શ્રી. નાઓની 
સચુનાર્થી નાયબ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી  રાહફક તર્થા મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી રાહફક શાખા નાઓના ફરમાનર્થી સેકટર-1 
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શહરે PI શ્રી એમ.આર.વોરા સા. તર્થા RSP ટીમ દ્વારા ઇન્ટરેક્ટ ક્લબ ઓફ રોટરી ક્લબ ઓફ બરોડા કોસ્મો પોબલટન દ્વારા 
આયોત્જત રાહફક અવેરનેસ પ્રોગ્રામમા ંઆંબેડકર સકટલ ખાતે હાજર રહલે. સદર પોગ્રામમા ં૪૦ જેટલા વવદ્યાર્થીઓએ પોસ્ટર 
પ્રદશટન કરેલ.  
                તા.૨૨/૦૮/૨૦૧૯ વડોદરા શહરે મે. પોલીસ કવમશ્નર સા.શ્રી તર્થા સયંકુ્ત પોલીસ કવમશ્નર સા.શ્રી. 
નાઓની સચુનાર્થી નાયબ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી રાહફક તર્થા મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી રાહફક શાખા નાઓના ફરમાનર્થી 
RSP ટીમ  દ્વારા નવરચના સ્કુલ ખાતે  છાત્ર સસંદ દ્વારા બચ્ચેબોલે મોહરયા પ્રોજેકટ અંતગટત સ્કૂલના વવદ્યાર્થીઓ દ્વારા ઈકો 
ફે્રન્ડલી ગણપવત બનાવી પયાટવરણ જાળવણી માટે નો શભુ સદેંશ આપ્યો.જેમા ંમાનનીય પોલીસ કવમશ્નર સાહબે શ્રી હાજર 
રહયા અને રાહફક આર.એસ.પી ટીમ પણ હાજર રહી લોકો રાહફક ના વનયમોનુ ંપાલન કરે અને પયાટવરણ ની જાળવણીને 
ધ્યાનમા ંરાખી ઉત્સવોની ઉજવણી કરે તે સદેંશ પાઠવેલ. 

 

              તા.૨૫/૦૮/૨૦૧૯ વડોદરા શહરે મે. પોલીસ કવમશ્નર સા. શ્રી તર્થા RSP ટીમ  દ્વારા ઇનોરબીટ મોલ ખાતે  
છાત્ર સસંદ દ્વારા બચ્ચેબોલે મોહરયા પ્રોજેકટ અંતગટત જુદી જુદી સ્કૂલોના વવદ્યાર્થીઓ દ્વારા ઈકો ફે્રન્ડલી ગણપવત બનાવી 
તેનુ ં પ્રદશટન રાખેલ તેમજ વવવવધ સાસં્કૃવતક પોગ્રામોનુ ં પણ આયોજન કરેલ હત ુ.ં રાહફક ના વનયમોનુ ં પાલન કરે અને 
પયાટવરણ ની જાળવણી ને ધ્યાનમા ંરાખી ઉત્સવોની ઉજવણી કરે તેવો સદેંશ પાઠવેલ. 

 

            તા.૨૭/૦૮/૨૦૧૯ વડોદરા શહરે મે. પોલીસ કવમશ્નર સા. શ્રી તર્થા સયંકુ્ત પોલીસ કવમશ્નર સા.શ્રી. નાઓની 
સચુનાર્થી નાયબ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી રાહફક તર્થા મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી રાહફક શાખા નાઓના ફરમાનર્થી RSP ટીમ  
દ્વારા બેસીલ સ્કુલ,તાદંલજા ખાતે  રાહફક અવેરનેસ અંગેના પોગ્રામનુ ંઆયોજન કરેલ.સદર પોગ્રામમા ં રાહફકના વનયમો 
જેવા કે હલે્મેટ,વશટબેલ્ટ વવગેરે વવશે વવશેષ સમજ કરી. રાહફકના વનયમો વવશે માહહતી પરૂી પાડી અને વાતાટલાપ દ્વારા 
રાહફકના પ્રશ્નોની પણ ચચાટ કરી.  

 

          તા.૨૮/૦૮/૨૦૧૯ વડોદરા શહરે મે. પોલીસ કવમશ્નર સા.શ્રી તર્થા સયંકુ્ત પોલીસ કવમશ્નર સા.શ્રી. નાઓની 
સચુનાર્થી નાયબ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી  રાહફક તર્થા મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી રાહફક શાખા નાઓના ફરમાનર્થી  RSP 

ટીમ દ્વારા કારેલીબાગ મકૂ ધ્વવન રસ્ટ સચંાબલત શ્રી જી. ડી.  પટેલ બવધર મા.વવ. તર્થા શ્રીમતી કમળાબેન બવધર 
પ્રા.વવદ્યાલય ખાતે રાહફક જાગવૃત અંગે નો કાયટક્રમ રાખવામા ંઆવેલ જેમા ં પીપીટી માધ્યમર્થી તર્થા મૌબખક માધ્યમર્થી 
રાહફક ના વનયમો તર્થા રૂલ્સ સમજાવેલ જે વનયમો તર્થા રૂલ્સ તર્થા પીપીટી તેઓની શાળાના વશક્ષકોએ સાકેંવતક ભાષાર્થી 
વવદ્યાર્થીઓને સમજાવેલ અને વવદ્યાર્થીઓને રાહફક જાગવૃત અંગે રાહફક સાઇન બોડટ, રાહફક સજં્ઞાઓ, રોડ સાઇન તર્થા હલે્મેટ, 

સીટ બેલ્ટ, રોંગ સાઇડ, ત્રણ સવારી તર્થા સીસીટીવી કેમેરા, ઇ-ચલણ વવગેરે બાબતે વવસ્તતૃ માહહતી આપી  
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               તા.૨૯/૦૮/૨૦૧૯ વડોદરા શહરે મે. પોલીસ કવમશ્નર સા.શ્રી તર્થા સયંકુ્ત પોલીસ કવમશ્નર સા.શ્રી. 
નાઓની સચુનાર્થી નાયબ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી  રાહફક તર્થા મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી રાહફક શાખા નાઓના 
ફરમાનર્થી  RSP ટીમ દ્વારા  રાહફક ના વનયમો જેવા કે હલે્મેટ, સીટ બેલ્ટ,તેમજ નાના ંબાળકો ને ગાડી ર્થી બઝબ્ા 
ક્રોવસિંગ તર્થા બચત્ર દ્વારા સીગ્નલો ની સમજ આપેલ તેમજ નાના ંબાળકો ને રોડ પર ચાલતી વખતે ફુટપાર્થ પર 
ચાલતા રોડ ની ડાબી બાજુ પોતાના માતા-વપતા સારે્થ જાય ત્યારે હાર્થ પકડાવી ચાલતા જવ ુવગેરે વીસ્તતૃ માહીતી 
આપી.  

 


