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માહે ૦૮/ર૦૨૦ ના માસમાાં પોલીસે કરેલ સારી કામગીરીન ાં પત્રક  વડોદરા  શહેર. 

અ. 

નાં. 

સારી કામગીરી ક૨ના૨ 

પોસ્ટે/શાખા/એજન્સીન  

નામ 

કરેલ સારી કામગીરીની વવગત. રીકવર કરેલ મ દામાલ 

1 

જવાહરનગર પો.સ્ટે  જવાહરનગર પો.સ્ટે.સ્ટાફા દ્વારા કોયલી ચરો ગોક લધામ સોસાયટી પાછળ 

ખ લ્લા ખેતરમાાં ખાતે રેઇડ કરતાાં આરોપી ઓ(૧)પ્રકાશભાઇ કેશવભાઇ 

પાંડીત રહે. બાજવા ગામ અગરબત્તી ભોજનાલય પાસે કોયલી રીફાઇનરી 

રોડ તા.જી.વડોદરા (૨) મેહ લક માર જીતેન્રવસહ પઢીયાર રહે. અજન્તાનગર 

સોસાયટી નાંદેસરીગામ તા.જી.વડોદરા (૩) સ નીલભાઇ ભયલાલભાઇ 

મકવાણા રહે. કોયલીયામ ગાાંચી ચોક તા.જી.વડોદરા (૪) વહતેશવસહ 

ચાંદ ભાઇ ચૌહાણ રહે. કોયલીગામ મામાવાળ  ફળીય  તા.જી.વડોદરા (૫) 

ઉપેન્રભાઇ લાલજીભાઇ ચૌહાણ રહે.કોયલી ગામ ગાાંધી ચોકતા.જી.વડોદરા 

(૬) રણજીતભાઇ ડાહયાભાઇ મકવાણા રહે. કોયલી ગામ ગાાંધી ચોક 

તા.જી.વડોદરા (૭) અનીલ ક માર મહેન્રભાઇ ચૌહાણ રહે. ડોરવગો 

કોયલીગામ તા.જી.વડોદરા (૮) વવજયક માર ચન્રકાન્તભાઇ ચૌહાણ રહે. 

કોયલી યામ આશાપ રી માંદદર પાસે તા.જી.વડોદરા શહેરનાઓ એતે એવી દરતે 

કે આ કામ નાઓ જાહેરમાાં ગોળ ક ાંડાળ  વળી પૈસા, પાના પત્તા વડે હાર 

જીતનો જ ગાર રમી રમાડી અાંગઝડતીના રોકડા રૂ ૧૭૫૦૦/-તથા 

જમીનદાવના રૂ. ૧૨૫૨૦/- તેમજ પત્તા પાના નાંગ-૭૦ દક.રૂ.૦૦/- ગણી 

ક લ્લે રુ.૩૦૦૨૦/- મ દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ ગયેલ હોય વવગેરે 

બાબતે જવાહનગર પોસ્ટ ેB/11196009200542 જ ગાર 12 મ જબનો 

ગ નો તા.01/08/2020 કલાક 18/50  રજી.કરાવેલ છે.  

પૈસા, પાના પત્તા વડ ેહાર જીતનો 

જ ગાર રમી રમાડી અાંગઝડતીના 

રોકડા રૂ ૧૭૫૦૦/-તથા 

જમીનદાવના રૂ. ૧૨૫૨૦/- 

તેમજ પત્તા પાના નાંગ-૭૦ 

દક.રૂ.૦૦/- ગણી ક લ્લ ે

રુ.૩૦૦૨૦/- મ દામાલ   
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સયાજીગાંજ પો. સ્ટે. સ્ટાફ 

દ્વારા     

સયાજીગાંજ પો.સ્ટે. સ્ટાફ દ્વારા તા.૧/૮૨૦૨૦ ના રોજ  કમાટીપ રા 

વવશ્વામીત્રી નદીના કોતરોમા બાવળીયાના ઝાડ નીચે રેઇડ કરતાાં આરોપીઓ 

૧) યાસીન અલીઅહમદ સીંધી રહે- બ્લોક નાં ૫ રૂમ નાં ૯૯ કમાટીપ રા સ્લમ 

ક્વાટસસ (૨) રાજ  ઉફે મય ર પ્રકાશભાઇ સોલાંકી રહે-કમાટીપ રા સ્લમ ક્વાટસસ 

ની પાછળ (૩) સલીમ એહમદભાઇ શેખ તમામ રહે- સેન્ચ રી બાઇકની 

પાછળ પેન્સનપ રા કમાટીપ રા વડોદરા શહેરનાઓ પત્તા પાના વડે રૂવપયાની 

હાર જીતનો જ ગાર રમી રમાડી તેઓ પાસેથી જમીન દાવના તથા અાંગ 

ઝડતીના તેમજ (૨૦૮૦૦) રોકડા  મોબાઇલ ફોન સાથે મળી ક લ્લે રૂપીયા 

૨૨,૮૦૦/- તથા પત્તા પાના નાંગ- ૫૨ ના મ દ્દામાલ સાથે જાહેરમાથી મળી 

આવી પકડાઈ  જઈ ગ નો કયાસ વવગેરે બાબતે સયાજીગાંજ પોલીસ સ્ટશેન ગ  ર 

નાં ૧૧૧૯૬૦૩૦૨૦૦૭૨૮/૨૦ જ ગાર ધારા ૧૨ મ જબનો ગ નો તા- 

૦૧/૦૮/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૭/૪૫ વાગ્યે રજી.કરેલ છે.    

જમીન દાવના તથા અાંગ 

ઝડતીના તેમજ (૨૦૮૦૦) 

રોકડા  મોબાઇલ ફોન સાથે મળી 

ક લ્લે રૂપીયા ૨૨,૮૦૦/- તથા 

પત્તા પાના નાંગ- ૫૨ ના 

મ દ્દામાલ   
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નાંદેસરી પો. સ્ટે. સ્ટાફ 

દ્વારા      

નાંદેસરી  પોલીસ સ્ટેશન  સ્ટાફ દ્વારા તા.૦૧/૦૮/૨૦૨૦ ના રોજ 

નાંદેસરી જી.આઈ.ડી.સી. વનર્મસત કાંપનીની પાછળ ખ લ્લામાાં તા.જી.વડોદરા 

શહેર ખાતે રેઇડ કરતાાં (૧)ધીરૂભાઈ અમરસસાંહ પઢીયાર રહે.નાંદેસરી ગામ 

લાલપ રા ટેકરા ઉપર તા.જી.વડોદરા તથા (૨)આકાશભાઈ ભરતભાઈ પાંચાલ 

રહે.નાંદેસરી ગામ રામનગર સોસાયટી તા.જી.વડોદરા તથા (૩)પ[રકાશભાઈ 

ઉફે પકો બચ ભાઈ ગોહીલ રહે.નાંદેસરી ગામ જલારામ નગર તા.જી.વડોદરા 

તથા (૪)કીરીટભાઈ મ ળજીભાઈ પરમાર રહે.નાંદેસરી ગામ મહેશ્વરી 

સોસાયટી તા.જી.વડોદરાનાઓ જાહેરમાાં પત્તા-પાના વડે હારજીતનો જ ગાર 

રમી રમાડી સ્થળ ઉપર પત્તા-પાના નાંગ-૫૨ તથા દાવ પરના રોકડ રૂપીયા 

૪,૦૫૦/- તથા અાંગ ઝડતીના ક લ રૂપીયા ૬,૨૦૦/- મળી ક લ્લે 

રૂ.૧૦,૨૫૦/- ના મ દામાલ સાથે પકડાઈ જઈ ગ નો કયાસ વવગેરે બાબતે 

નાંદસેરી ગ .ર.નાં. ૧૧૧૯૬૦૩૯૨૦૦૩૮૨ જ ગાર ધારા કલમ ૧૨ મ જબ 

નો  ગ નો રજી,કરેલ છે.    

 

 

પત્તા-પાના નાંગ-૫૨તથા દાવ 

પરના રોકડ રૂપીયા ૪,૦૫૦/- 

તથા અાંગ ઝડતીના ક લ રૂપીયા 

૬,૨૦૦/- મળી ક લ્લે 

રૂ.૧૦,૨૫૦/- ના મ દામાલ 
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જવાહરનગર પો.સ્ટે 

સ્ટાફ દ્વારા  

(૧) જવાહરનગર પો.સ્ટે.સ્ટાફ દ્વારા તા.૨/૮/૨૦૨૦ ના રોજ  બાતમી 

મળેલ કે બાજવા એ કેબીન પાછળ દકસ્મતનગર સોસાયટીમાાં  ખાત ે  રેઇડ 

અાંગઝડતીના રોકડા રૂ.૨૭૦૦/- 

તથા જમીનદાવના રૂ.૮૮૦૦/- 
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કરતાાં આરોપીઓ (૧)જગદીશભાઇ લક્ષ્મણભાઇ ભામરે રહે.બ.નાં-૭૨ 

ઝવેરબા નગર ડી-કેબીન પાસે બાજવા તા.જી.વડોદરા (૨) પ્રકાશભાઇ 

સાંતોષભાઇ શીશાટસ રહે.મ.નાં-૯૮ દિષ્ણાનગર સોસાયટી બાજવા એ કેબીન 

પાછળ તા.જી.વડોદરા (૩) ગોવવદક માર દદલીપભાઇ પરદેશી રહે. હરીલોક 

સોસાયટી બાજવા તા.જી.વડોદરા (૪) ગણેશ યશવાંતભાઇ રણદીવ ે

રહે.દિષ્ણાનગર સોસાયટી બાજવા એ કેબીન પાછળ તા.જી.વડોદરા 

(૫)રવવભાઇ પ્રકાશભાઇ ચાવડા રહે. જયઅાંબે સોસાયટી બાજવા ગામ એ 

કેબીન પાછળ તા.જી.વડોદરા (૬) રાજેશભાઇ બહાદ રભાઇ ખીચી 

રહે.નવદ ગાસ સોસાયટી બાજવા એ કેબીન પાછળ તા.જી.વડોદરા (૭)  

ભાન બેન ગોરધનભાઇ ગોવવદભાઇ પરમાર રહે.દકસ્મતનગર બાજવા એ 

કેબીન પાસે તા.જી.વડોદરા જાહેરમાાં ગોળ ક ાંડાળ  વળી પૈસા, પાના પત્તા વડે 

હાર જીતનો જ ગાર રમી રમાડી અાંગઝડતીના રોકડા રૂ.૨૭૦૦/- તથા 

જમીનદાવના રૂ.૮૮૦૦/- મળી ક લ્લે રોકડ રુ ૧૧૫૦૦/- તેમજ 

મોબાઇલ નાંગ-૩ દક.રૂ. ૯૦૦૦/- તેમજ પત્તા પાના નાંગ ૪૨ દક.રૂ.૦૦/- 

ગણી ક લ્લે કીમત રુ.૨૦૫૦૦/- ના મ દ્દામાલ સાથે ઘરમાથી જ ગાર રમતા 

મળી આવતા જવાહરનગર પો.સ્્ટે. ગ .ર.નાં- ૧૧૧૯૬૦૦૯૨૦૦૫૪૩ / 

૨૦ જ ગાર ધારા કલમ- ૪, ૫ , મ જબનો  ગ નો તા.૨/૮/૨૦૨૦  કલાક 

૧૭/૪૫  રજી.કરેલ છે.   

મળી ક લ્લે રોકડ રુ ૧૧૫૦૦/- 

તેમજ મોબાઇલ નાંગ-૩ દક.રૂ. 

૯૦૦૦/- તેમજ પત્તા પાના નાંગ 

૪૨ દક.રૂ.૦૦/- ગણી ક લ્લે કીમત 

રુ.૨૦૫૦૦/- ના મ દ્દામાલ સાથે   
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જવાહરનગર પો.સ્ટે 

સ્ટાફ દ્વારા  

જવાહરનગર પો.સ્ટે સ્ટાફ દ્વારા  તા.૩/૮/૨૦૨૦ ના રોજ  કરચીયા 

બાજવા રોડ ગીરીરાજ રેસીડન્સી સામે ખ લ્લા ગ્રાઉન્ડમાાં ઇલેકટ્રીકના 

થાાંભલાની સ્ટ્રીટ લાઇટના અજવાળામાાં વડોદરા શહેર ખાત ે રેઇડ કરતાાં  

આરોપીઓ નાં (૧) ઇરફાનભાઇ અલ્લારખભાઇ ખલ્યાણી રહે. મ.નાં-૪૯ 

ગાયત્રી સોસાયટી બાજવા ગામ તા.જી.વડોદરા (૨) વહતેષભાઇ નટ ભાઇ 

વાઘેલા રહે. એફ/૧૦૪ ગીરીરાજ નગર બાજવા કરચીયા રોડ તા.જી.વડોદરા 

(૩) રાજેન્રભાઇ મેલસીંગ તડવી રહે.બાજવા સ રેશભાઇના જીન 

કાંમ્પાઉન્ડમાાં તા.જી.વડોદરા (૪) વવજયભાઇ ધીરુભાઇ વશહોરા રહે.મ.નાં-

૬૫ ગાયત્રીનગર બાજવા તા.જી.વડોદરા નાઓ  જાહેરમાાં ગોળ ક ાંડાળ  વળી 

પૈસા, પાના પત્તા વડે હાર જીતનો જ ગાર રમી રમાડી અાંગઝડતીના રોકડા રૂ 

૭૫૦૦/- તથા જમીનદાવના રૂ. ૨૫૬૦/- તેમજ પત્તા પાના નાંગ-૨૨ 

દક.રૂ.૦૦/- ગણી ક લ્લે રુ. ૧૦૦૬૦/- મ દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ 

ગયેલ જવાહરનગર પોલીસ સ્્ટશેન  ગ .ર.નાં- ૧૧૧૯૬૦૦૯ ૨૦૦૫૪૭/ 

૨૦૨૦ જ ગાર ધારા ૧૨ મ જબનો ગ નો તા.૩/૮/૨૦૨૦  કલાક 

૨૧/૫૦  રજી.કરાવલે છે. 

અાંગઝડતીના રોકડા રૂ ૭૫૦૦/- 

તથા જમીનદાવના રૂ. ૨૫૬૦/- 

તેમજ પત્તા પાના નાંગ-૨૨ 

દક.રૂ.૦૦/- ગણી ક લ્લ ે રુ. 

૧૦૦૬૦/- મ દામાલ સાથ ે
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નાંદેસરી પો.સ્ટે સ્ટાફ 

દ્વારા  

નાંદેસરી  પો.સ્ટેશન નાઓને તા.૦૬/૦૮/૨૦૨૦ ના રોજ નાંદેસરી ગામ 

િ ષ્ણનગર ખેતરમા ખ લ્લામાાં તા.વજ.વડોદરા  શહેર ખાતે રેઇડ કરતાાં 

આરોપીઓ (૧)સાંદીપસસાંહ ઘનશ્યામસસાંહ રાણા રહે. નાંદેસરી ગામ બસ 

સ્ટેંડવાળ  ફળીય  તા.જી.વડોદરા તથા (૨) અરસવાંદસસાંહ ઉફે જાડીયો 

ખ માનસસાંહ ગોવહલ રહે.નાંદેસરી ચોકડી રોડ ઉપર િ ષ્ણનગર તા.જી. વડોદરા 

તથા (૩) કમલેશક માર ઉફે ટીકો ચાંરસસાંહ ગોવહલ રહે. અનગઢ ગામ 

વાડીયાવગો તા.જી.વડોદરા નાઓ જાહેરમાાં પત્તા પાનાનો હારજીતનો જ ગાર 

રમી રમાડી સ્થળ ઉપર પત્તા પાના નાંગ ૫૨ તથા દાવ પરના રોકડા 

રૂ.૫૩૪૦/- તથા અાંગ ઝડતી ના ક લ્લે રૂવપયા-૪૮૦૦/- મવળ ક લ્લે 

રૂ.૧૦૧૪૦/-ના મ દ્દામાલ પકડાઇ ગયેલ જે બાબતે નાંદેસરી પો.સ્ટે  ગ .ર.નાં. 

૧૧૧૯૬૦૩૯૨૦૦૩૮૬ (II ૨૦૦/૨૦૨૦) જ ગાર ધારા કલમ ૧૨ 

મ જબ  ગ નો તા.૦૬/૦૮/૨૦૨૦ના કલાક ૨૦/૨૦ વાગે રજી.કરાવેલ છે. 

પત્તા પાના નાંગ ૫૨ તથા દાવ 

પરના રોકડા રૂ.૫૩૪૦/- તથા 

અાંગ ઝડતી ના ક લ્લે રૂવપયા-

૪૮૦૦/- મવળ ક લ્લે 

રૂ.૧૦૧૪૦/-ના મ દ્દામાલ સાથે 
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નાંદેસરી પો.સ્ટે સ્ટાફ 

દ્વારા  

નાંદેસરી  પો.સ્ટે. દ્વારા  તા.૦૮/૦૮/૨૦૨૦ ના રોજ અનગઢગામ 

મામલતદાર વાળ  ફળીય  તા.જી.વડોદરા (૧) ધવલભાઇ ઉફે ભયલ  

ગોપાલભાઇ ગોવહલ રહે.અનગઢગામ ભીમસસાંગવાળ  ફળીય  

તા.જી.વડોદરા(૨)મેઘરાજક માર ઉફે કાળો ભરતસસાંહ ગોવહલ 

રહે.અનગઢગામ નવ ફળીય  તા.જી.વડોદરા (૩)ભાવેશભાઇ રાજેન્રસસાંહ 

રાઠોડ રહે.અનગઢગામ નવ  ફળીય  તા.જી.વડોદરા (૪)જયમીનક માર ચાંરકાાંત 

ગોવહલ રહે. અનગઢ ગામ ભીમસસાંગવાળ  ફળીય  તા.જી.વડોદરા તથા 

(૫)રવવન્રસસાંહ કન ભાઇ પરમાર રહે.અનગઢગામ નવ  ફળીય  તા.જી.વડોદરા 

(૬)પ્રવવણભાઇ ઉફે લાલો નટ ભાઇ પરમાર રહે.અનગઢગામ નવ ફળીય  

તા.જી.વડોદરા (૭)લક્ષ્મણસસાંહ વખતસસાંહ ગોવહલ રહે.અનગઢગામ 

માઢવાળ  ફળીય  તા.જી.વડોદરા (૮)ફતેસસાંહ જેસીંગભાઇ ગોવહલ 

રહે.અનગઢગામ નવ  ફળીય  તા.જી.વડોદરા  (૯)ભરતભાઇ ઉફે બાબર 

પતા પાના નાંગ-૫૨ તથા દાવ 

પરના રોકડા રૂ.૫,૦૭૦/- તથા 

અાંગ ઝડતીના ક લ્લે 

રૂ.૧૪,૨૦૦/- મળી ક લ્લે 

રૂ.૧૯,૨૭૦/- ના મ દ્દામાલ સાથે 



3 
 

સોમાભાઇ ગોવહલ રહે.અનગઢગામ નવ  ફળીય  તા.જી.વડોદરા નાઓ 

જાહેરમા પતા-પાના વડે હારજીતનો જ ગાર રમી-રમાડી  સ્થળ ઉપર પતા 

પાના નાંગ-૫૨ તથા દાવ પરના રોકડા રૂ.૫,૦૭૦/- તથા અાંગ ઝડતીના 

ક લ્લે રૂ.૧૪,૨૦૦/- મળી ક લ્લે રૂ.૧૯,૨૭૦/- ના મ દ્દામાલ સાથે પકડાઇ 

જઈ ગ નો કયાસ વવગેરે .બાબતેનો નાંદેસરી ગ .ર.નાં.૧૧૧૯૬૦૩૯૨૦૦૩૮૭ 

(II ૨૦૧/૨૦૨૦) જ ગારધારા કલમ ૧૨ મ જબ ગ નો 

તા.૦૮/૦૮/૨૦૨૦ના કલાક ૦૧/૩૦ વાગે રજી  કરવામાાં આવેલ છે.    
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સયાજીગાંજ પો.સ્ટે સ્ટાફ 

દ્વારા  

સયાજીગાંજ  પોલીસ સ્ટેશન   નાઓને તા.૧૧/૮/૨૦૨૦ ના રોજ  

બાતમી મળેલ કે ભીમનાથ માંદીરની પાછળ ખાડામાાં ખ લ્લી જગ્યામાાં 

બાતમી આધારે રેઇડ કરતાાં (૧) વવજય મહાદેવ સાને રહે, સયાજીગાંજ 

ભીમનાથ માંદીર પાછળ ખાડામાાં પરસ રામનો ભઠ્ઠો સયાજીગાંજ વડોદરા 

શહેર (૨) ભરતભાઈ સોમાભાઈ પરમાર રહે, સયાજીગાંજ ભીમનાથ માંદીર 

પાછળ ખાડામાાં પરસ રામનો ભઠ્ઠો સયાજીગાંજ વડોદરા શહેર (૩) મ કેશ 

લાલજીભાઈ રાઠોડ રહે, સયાજીગાંજ ભીમનાથ માંદીર પાછળ ખાડામાાં 

પરસ રામનો ભઠ્ઠો સયાજીગાંજ વડોદરા શહેર (૪) સ ાંદરલાલ લાલક માર 

વમાસ રહે, સયાજીગાંજ ભીમનાથ માંદીર પાછળ ખાડામાાં પરસ રામનો ભઠ્ઠો 

સયાજીગાંજ વડોદરા શહેર (૫) પ્રવવણભાઈ કેશવભાઈ પરમાર રહ-ે 

સયાજીગાંજ ભીમનાથ માંદીર પાછળ ખાડામાાં પરસ રામનો ભઠ્ઠો 

સયાજીગાંજ વડોદરા શહેર (૬) હરીલાલ રામક માર વમાસ રહે, સયાજીગાંજ 

ભીમનાથ માંદીર પાછળ ખાડામાાં પરસ રામનો ભઠ્ઠો સયાજીગાંજ વડોદરા 

શહેર (૭) અશોક ત લશીરામ મોરે રહે, સયાજીગાંજ ભીમનાથ માંદીર પાછળ 

ખાડામાાં પરસ રામનો ભઠ્ઠો સયાજીગાંજ વડોદરા શહેર (૮) ધનશ્યામ 

દ ગાસપ્રસાદ રાજપ ત રહે-૧૪/૧૭૫૯ સાંસ્કારનગર ગાયત્રીનગરની બાજ માાં 

ગોત્રી રોડ વડોદરા શહેરના ઓએ તે ગ નો તે એવી રીતે કે ઉપરોકત તા.ટા 

અન ેજગ્યાએ આ કામના આરોપીઓ નામે(૧) વવજય મહાદેવ સાને તથા 

(૨) ભરતભાઈ સોમાભાઈ પરમાર તથા (૩) મ કેશ લાલજીભાઈ રાઠોડ 

તથા (૪) સ ાંદરલાલ લાલક માર વમાસ તથા (૫) 744પ્રવવણભાઈ કેશવભાઈ 

પરમાર તથા (૬) હરીલાલ રામક માર વમાસ તથા (૭) અશોક ત લશીરામ મોરે 

તથા (૮) ધનશ્યામ દ ગાસપ્રસાદ રાજપ ત તમામ રહે વડોદરા નાઓ પત્તા 

પાના વડે રૂવપયાની હાર જીતનો જ ગાર રમી રમાડી તેઓ પાસેથી જમીન 

દાવના તથા અાંગ ઝડતીના તેમજ મોબાઇલ ફોન મળી ક લ્લે રૂપીયા 

૧૭,૧૫૫/- તથા પત્તા પાના નાંગ- ૫૨ ના મ દ્દામાલ સાથે જાહેરમાથી મળી 

આવી પકડાઇ જઈ ગ નો કયાસ વવગેરે બાબતે સયાજીગાંજ ગ  ર નાં – 

૧૧૧૯૬૦૩૦૨૦૦૭૪૫/૨૦૨૦ જ ગારધારા કલમ ૧૨ મ જબનો ગ નો 

તા. તા૧૧/૮/૨૦૨૦ ના કલાક ૦૧/૧૫ વાગ્યે રજી  કરવામાાં આવેલ છે.  

પત્તા પાના વડે રૂવપયાની હાર 

જીતનો જ ગાર રમી રમાડી તેઓ 

પાસેથી જમીન દાવના તથા અાંગ 

ઝડતીના તેમજ મોબાઇલ ફોન 

મળી ક લ્લે રૂપીયા ૧૭,૧૫૫/- 

તથા પત્તા પાના નાંગ- ૫૨ ના 

મ દ્દામાલ સાથે 
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છાણી પો.સ્ટે સ્ટાફ દ્વારા છાણી પો.સ્ટે.દ્વારા તા.૧૩/૦૮/૨૦ ના રોજ  દશરથ ગામ ઇંદીરાનગર 

નવદ ગાસ સોસાયટીમા મહાદેવના માંદદર પાછળ જીત  બારોટના મકાનના 

ઉપરના માળે બાંધ મકાનમા રેઇડ કરતાાં આરોપીઓ (૧)વવશ્વમ મહેશભાઇ 

પારેખ ઉ.વ.૨૮ રહે. દશરથગામ ઇંદીરાનગર નવદ ગાસ સોસાયટી મ.નાં.૪૧ 

તા.જી.વડોદરા (૨) વસ્મત મહેશભાઇ પારેખ ઉ.વ.૨૪ રહે. દશરથગામ 

ઇંદીરાનગર નવદ ગાસ સોસાયટી મ.નાં.૪૧ તા.જી.વડોદરા(૩) રણવીરસસાંહ 

વવિમસસાંહ યાદવ ઉ.વ.૨૯ રહે. દશરથગામ ઇંદીરાનગર નવદ ગાસ સોસાયટી 

મ.નાં.૮૪ તા.જી.વડોદરા(૪) અવમતભાઇ દકશોરસસાંહ રાઠોડ ઉ.વ.૨૮ 

રહે.દશરથગામ ઇંદીરાનગર નવદ ગાસ સોસાયટી મ.નાં.૨૭ તા.જી.વડોદરા(૫) 

સાગર વવજયભાઇ વાણાંદ ઉ.વ.૨૬ રહે.મ.નાં.૦૮, અાંવબકાનગર સોસાયટી 

આઇ.સી.ડી. ગોડાઉન પાછળ ઇંદીરાનગર દશરથગામ તા.જી.વડોદરા 

નાઓને ગ નો એવી રીતે કે  જેથી ઉપરોકત વવગતે તમામ ઇસમો ભેગા મળી 

બાંધ મકાનમા જ ગારનો અડ્ડો બનાવી ગાંજી પાના ના પાના વતી તીન પત્તી 

નો પૈસા ની હાર જીત નો જ ગાર રમતા રોકડા ક લ રૂ.૧૦,૨૨૦/-તથા 

મોબાઇલ ફોન નાંગ ૦૨ જેની કી.રૂ.૪,૦૦૦/-ની ક લ દક.રૂ.૧૪,૨૨૦/-ના 

મ દામાલ સાથે મળી આવતા છાણી 11196005200744 /૨૦૨૦  (II-

408/2020) જ ગાર ધારા કલમ ૪,૫ મ જબ ગ નો તા.૧૩/૦૮/૨૦ ના 

ક.૧/૪૫ વાગ્યે કરેલ છે.  

ગાંજી પાના ના પાના વતી તીન 

પત્તી નો પૈસા ની હાર જીત નો 

જ ગાર રમતા રોકડા ક લ 

રૂ.૧૦,૨૨૦/-તથા મોબાઇલ 

ફોન નાંગ ૦૨ જેની 

કી.રૂ.૪,૦૦૦/-ની  

ક લ દક.રૂ.૧૪,૨૨૦/-ના 

મ દામાલ  

10 

નાંદેસરી પો.સ્ટે સ્ટાફ 

દ્વારા  

નાંદેસરી   પો.સ્ટે સ્ટાફ દ્વારા તા.૧૧/૦૮/૨૦૨૦ ના રોજ  ફાજલપ ર 

ગામ જ ની પાણીની ટાાંકી પાસે ખ લ્લામાાં તા.જી.વડોદરા શહેર ખાતે રેઇડ 

કરતાાં આરોપીઓ (૧)અરસવાંદભાઈ ઉફે કોજરો ભગવાનભાઈ કોટવાલ 

રહે.ફાજલપ ર ગામ સાકરીયાપ રા તળાવ પાસે તા.જી.વડોદરા  

પત્તા-પાના નાંગ-૫૨ કકાં.રૂ. 

૦૦/૦૦ તથા દાવ પરના રોકડા 

રૂ.૪,૧૦૦/- તથા અાંગ ઝડતીના 

ક લ્લે રૂ.૯,૧૪૦/- મળી ક લ્લે 
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(૨)વવપ લભાઈ નગીનભાઈ હરીજન રહે.ફાજલપ ર ગામ હરીજન વાસ 

તા.જી.વડોદરા (૩)કમલેશભાઈ મફતભાઈ ગામેચી રહે.વાસદ ગામ 

મહીસાગર નદીના પ લ પાસે તા.જી.આણાંદ (૪)વવજયભાઈ ભયલાલભાઈ 

કોટવાલ રહે.ફાજલપ ર ગામ ને.હા.નાં.-૮ તા.જી.વડોદરા તથા 

(૫)જગદીશભાઈ છગનભાઈ પઢીયાર રહે.રોડ ફાજલપ ર ગામ સમડીવાળ  

ફળીય  તા.જી.વડોદરા  (૬)રણજીતસસાંહ ઉફે રાંગીત ચાંદ ભાઈ પઢીયાર રહે.રોડ 

ફાજલપ ર પોસ્ટ ઓફીસવાળ  ફળીય  તા.જી.વડોદરા  (૭)રમેશભાઈ ઉફે 

લાલો દલપતભાઈ કોટવાલ રહ.ેરોડ ફાજલપ ર ગામ વનશાળવાળ  ફળીય  

તા.જી.વડોદરા (૮)સ ભાષભાઈ લક્ષ્મણભાઈ વનનામા રહે.સસાંધરોટ ગામ 

નીનામાપ રા શ્રમ માંદદર પાછળ તા.જી.વડોદરા (૯)વહતેષભાઈ શાંકરભાઈ 

જાદવ રહે.ફાજલપ ર ગામ લીમડાવાળ  ફળીય  તા.જી.વડોદરાનાઓ  જાહેરમા 

પત્તા-પાના વડે હાર-જીતનો જ ગાર રમી-રમાડી  સ્થળ ઉપર પત્તા-પાના 

નાંગ-૫૨ કકાં.રૂ. ૦૦/૦૦ તથા દાવ પરના રોકડા રૂ.૪,૧૦૦/- તથા અાંગ 

ઝડતીના ક લ્લે રૂ.૯,૧૪૦/- મળી ક લ્લે રૂ.૧૩,૨૪૦/- ના મ દ્દામાલ સાથે 

પકડાઇ જઈ ગ નો કયાસ વવગેરે બાબતે નાંદેસરી પો.સ્ટે. ગ .ર.નાં. 

૧૧૯૬૦૩૯૨૦૦૩૯૩ જ ગાર ધારા કલમ ૧૨ મ જબનો ગ નો 

.૧૧/૦૮/૨૦૨૦ના કલાક ૨૦/૨૫ વાગ ેરજી  કરવામાાં આવેલ છે.  

રૂ.૧૩,૨૪૦/- ના મ દ્દામાલ  

11 

.  જવાહરનગર પો.સ્ટે 

સ્ટાફ દ્વારા  

.  જવાહરનગર પો.સ્ટે. સ્ટાફ દ્વારા તા 12/08/2020 ના રોજ   

ગાંગાનગર ના પાછળ નવા બાંધાતા મકાનો પાસેના ખ લ્લા ગ્રાઉન્ડમાાં બાતમી 

આધારે રેઇડ કરતાાં આરોપી ઓ(૧) ચન્રસસાંહ ઉફે મ ન્નો વભખાભાઇ 

પરમાર રહે. ગાંગાનગર પાંચવટી દરફાઇનરી ગોરવા રોડ તા.જી.વડોદરા.(૨) 

બળવાંત ઉફે ટીપ  ભીખાભાઇ પરમાર રહે. ગાંગાનગર પાંચવટી દરફાઇનરી 

ગોરવા રોડ તા.જી.વડોદરા તા.જી.વડોદરા (૩) સલીમ ઉફે સલીયો સીકદાંર 

વાઘેલા રહે. ગાંગાનગર પાંચવટી દરફાઇનરી ગોરવા રોડ તા.જી.વડોદરા 

તા.જી.વડોદરા (૪) ગોપાલભાઇ મગનભાઇ હરીજન રહે. લક્ષ્મીનગર 

મ.નાં.૬૯ લક્ષ્મીપ રા વડોદરા નાઓ જાહેરમાાં ગોળ ક ાંડાળ  વળી પૈસા, પાના 

પત્તા વડે હાર જીતનો જ ગાર રમી રમાડી અાંગઝડતીના રોકડા રૂ.૪૮૬૦/- 

તથા જમીનદાવના રૂ.૫૩૪૦/- તેમજ મોબૈલ નાંગ-૩ દક.રૂ. ૧૫૦૦/-

તેમજ પત્તા પાના નાંગ-૩૫ દક.રૂ.૦૦/- ગણી ક લ્લે રુ.૧૧૭૦૦/- મ દામાલ 

સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ  ગ નો કયાસ વવગેરે બાબતે  જવાહનગર પોસ્ટે 

B/11196009200569 જ ગાર 12 મ જબ  નો ગ નો રજી  કરવામાાં 

આવેલ છે.  ગ નો તા.12/08/2020 કલાક 16/05 વાગે  રજી કરવામા 

આવેલ છે.આરોપી તા 12/08/2020 કલાક 15/30 વાગે અટક કરવામા 

આવેલ છે  

અાંગઝડતીના રોકડા રૂ.૪૮૬૦/- 

તથા જમીનદાવના રૂ.૫૩૪૦/- 

તેમજ મોબૈલ નાંગ-૩ દક.રૂ. 

૧૫૦૦/-તેમજ પત્તા પાના 

નાંગ-૩૫ દક.રૂ.૦૦/- ગણી ક લ્લે 

રુ.૧૧૭૦૦/- મ દામાલ સાથે 

12  

જવાહરનગર પો.સ્ટે 

સ્ટાફ દ્વારા  

જવાહરનગર પો.સ્ટે.સ્ટાફ દ્વારા ૧૨/૮/૨૦ ના રોજ   રામપ રા ગામમાાં 

ખ લ્લામાાં બાતમી આધારે  રેઇડ આરોપીઓ (૧) પ્રતાપવસહ ભગવાનવસહ 

પઢીયાર રહે. રામપ રા ગામ તા.જી.વડોદરા (૨) હષસદભાઇ રમણભાઇ 

ગોહીલ રહે. રામપ રા ગામ તા.જી.વડોદરા (૩) દોલતવસહ ઉદેવસહ પઢીયાર 

રહે. રામપ રા ગામ તા.જી.વડોદરા (૪) હરીશભાઇ પ જાભાઇ પઢીયાર રહે. 

રામપ રા ગામ તા.જી.વડોદરા (૫) મફતભાઇ સોમાભાઇ પઢીયાર રહે. 

રામપ રા ગામ તા.જી.વડોદરા (૬) અક્ષય કરણવસહ પરમાર રહે.શેરખી ગામ 

કાતોલ્યા સીમ વવસ્તાર તા.જી.વડોદરા  નાઓને જાહેરમાાં ગોળ ક ાંડાળ  વળી 

પૈસા, પાના પત્તા વડે હાર જીતનો જ ગાર રમી રમાડી અાંગઝડતીના રોકડા 

રૂ.૬૮૦૦/- તથા જમીનદાવના રૂ.૩૨૭૦/- તેમજ પત્તા પાના નાંગ-૩૨ 

દક.રૂ.૦૦/- ગણી ક લ્લે રુ.૧૦૦૭૦/- મ દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ  

જઇ  ગ નો કયાસ વવગેરે બાબતે જવાહનગર પોસ્ટ ે

B/11196009200571 જ ગાર ૧૨ મ જબનો  ગ નો 

તા.૧૨/૮/૨૦૨૦કલાક ૧૭/૪૫  વાગે  રજી કરવામા આવેલ છે.  

અાંગઝડતીના રોકડા રૂ.૬૮૦૦/- 

તથા જમીનદાવના રૂ.૩૨૭૦/- 

તેમજ પત્તા પાના નાંગ-૩૨ 

દક.રૂ.૦૦/- ગણી ક લ્લે 

રુ.૧૦૦૭૦/- મ દામાલ સાથે 

13  

ડીસીબી પો.સ્ટે. સ્ટાફ 

દ્વારા  

ડીસીબી પો.સ્ટે. સ્ટાફ દ્વારા  તા.૧૮/૦૮/૨૦૨૦ ના રોજ  પાંડયાબ્રીજ 

પાસે ફતેગાંજ ચોકી વડોદરાશહેર ખાત ેબાતમી આઘારે રેઇડ કરતાાં આકામનો 

આરોપી શાંકર ઉફે રાહ લ પ્રવવણભાઇ જાદવ રહે. ૫૦, એલ.કે.નગર, 

એફ.સી.આઇ. ગોડાઉન પાસે, વપ્રયલક્ષમી મીલ, સયાજીગાંજ, વડૉદરા શહેર 

નાનો નાનો વગર પાસ પરમીટે પોતાના કબ્જા ભોગવટ વાળી એવીએટર 

મોપેડમા ભારતીય બનાવટનો પરપ્રાાંતીય વવદેશી દારૂની બોટલો નાંગ-૨૮ 

દક.રૂ. ૩૮,૪૧૫/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૧ દક.રૂ. ૧,૦૦૦/- તથા 

એવીએટર મોપેડ રજી. નાં. GJ-06-MS-0411 દક.રૂ. ૨૦,૦૦૦/- મળી 

ક લ્લે દક.રૂ. ૫૯,૪૧૫/- ના મ દ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ ગયેલ વવગેરે 

ભારતીય બનાવટનો પરપ્રાાંતીય 

વવદેશી દારૂની બોટલો નાંગ-૨૮ 

દક.રૂ. ૩૮,૪૧૫/- તથા 

મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૧ દક.રૂ. 

૧,૦૦૦/- તથા એવીએટર 

મોપેડ રજી. નાં. GJ-06-MS-

0411 દક.રૂ. ૨૦,૦૦૦/- મળી 

ક લ્લે દક.રૂ. ૫૯,૪૧૫/- ના 
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બાબતે ફતેગાંજ પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહેર પ્રોહી એક્ટ કલમ 

૬૫(એ)(ઇ), ૯૮(૨), ૧૧૬(બી) મ જબનો  ગ નો તા.૧૮/૦૮/૨૦૨૦ 

ના ક. ૨૨/૩૫ વાગ્યે  રજે.કરાવેલ છે.  

મ દ્દામાલ સાથે 

14  

જવાહરનગર પો.સ્ટે 

સ્ટાફ દ્વારા  

જવાહરનગર પો.સ્ટે સસસસસ સસસસસસ નાઓને તા 

૨૨/૮/૨૦૨૦ ના રોજ કોયલી રોડ જી.જે.હાયરીંગ કો .ના ખ લ્લા 

કાંમ્પાઉન્ડમાાં ખાત ે  બાતમી આધારે રેઇડ કરતાાં   આરોપીઓ (૧) 

સાંદદપભાઇ નટવરવસહ રાણા રહે.ગાંગાનગર ઝ પડપટી તોજી.વડોદરા (૨) 

વવિમભાઇ ચીન ભાઇ રાણા રહે. સી/૧૨૩ ફાતીમા રેસીડેન્સી મધ નગર 

ગોરવા વડોદરા શહેર (૩) વમનલ મોહીની રોય રહે.મ.નાં-એ/૧૨ ક્ષવત્રય 

સોસાયટી કરોડીયા તા.જી.વડોદરા (૪) અમીતભાઇ અબ્દ લભાઇ વોરા 

રહે.મહાદેવ ફળીય  ઉંડેરા ગામ તા.જી.વડોદરા તથા (૫) મઝહરખાન 

બસીરખાન પઠાણ રહે મ.નાં-આઇ/૪૭ આસીયાના પાકસ સોસાયટી મધ નગર 

ગોરવા વડોદરા શહેર તથા જ ગારની રેઇડ દરમ્યાન ભાગી ગયેલ ઇસમ નામે 

(૬) તોફીક રફીકભાઇ શાહ રહે.એકતાનગર કાળી તલાવડી તાાંદલજા વડોદરા 

શહેર નાઓ  જાહેરમાાં ગોળ ક ાંડાળ  વળી પૈસા, પાના પત્તા વડે હાર જીતનો 

જ ગાર રમી રમાડી અાંગઝડતીના રોકડા રૂ.૮૧૦૦/- તથા જમીનદાવના 

રૂ.૭૨૩૦/- તેમજ પત્તા પાના નાંગ-૨૭ દક.રૂ.૦૦/-તેમજ મોબાઇલ ફોન 

નાંગ-૦૯ દક.રુ.૪૦,૦૦૦/- તેમજ સ્થળ ઉપરથી મળી આવેલ 

એકટીવા,એવીયેટર,બ લેટ તથા સ્્લેન્ડર પ્રો.મો.સા ની દક.રુ-૧,૩૫,૦૦૦/- 

સાથે મળી ક લ્લે દક.રુ-૧,૭૯,૩૩૦/-નો મ દ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ 

જઈ ગ ાંનો  કયાસ બાબતે  જવાહનગર પોસ્ટે B/11196009200588/૨૦   

જ ગાર ૧૨ મ જબ તા.૨૨/૮/૨૦૨૦   ક. ૧૮/૪૦  વાગે  રજી કરવામાાં  

આવેલ  છે.   

અાંગઝડતીના રોકડા રૂ.૮૧૦૦ /- 

તથા જમીનદાવના રૂ.૭૨૩૦ /- 

તેમજ પત્તા પાના નાંગ-૨૭ 

દક.રૂ.૦૦ /- તેમજ મોબાઇલ ફોન 

નાંગ-૦૯ દક.રુ.૪૦,૦૦૦ /- 

તેમજ સ્થળ ઉપરથી મળી 

આવેલ એકટીવા, એવીયેટર,બ  

લેટ તથા સ્્લેન્ડર પ્રો.મો.સા ની 

દક.રુ-૧,૩૫,૦૦૦ /- સાથે મળી 

ક લ્લે દક.રુ-૧,૭૯,૩૩૦ /- નો 

મ દ્દામાલ સાથે 
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ગોરવા  પો.સ્ટે સ્ટાફ 

દ્વારા  

ગોરવા  પો.સ્ટે સ્ટાફ દ્વારા  તા.૨૬/૮/૨૦૨૦ ના રોજ  રળીયાતબાનગર 

સોસાયટીની પાછળ આવેલ સમતા ખ લ્લા ગ્રાઉન્ડમાાં ઇલોરાપાકસ વડોદરા 

શહેર ખાત ેબાતમી આઘારે રેઇડ કરતાાં આરોપી  ૧) અહેમદભાઇ જશ ભાઇ 

રાઠોડ રહે- મ.નાં મધ નગર સોસાયટી કરોડીયા રોડ ગોરવા,વડોદરા શહેર (૨) 

પ રણ ઉફસ મઘો સનાભાઇ પાંડ્યા   રહે-મ.નાં ૮૭૬ ચાંરનગર સોસાયટી 

ગ .હા.બોડસ દશામા માંદદર પાસે ગોરવા,વડોદરા (૩) વવજયભાઇ કાન્તીભાઇ 

દેવીપ જક રહે-દશામા માંદદર પાછળ ઝ પડામા ગોરવા વડોદરા શહેર (૪) 

હ સેન અલ્લારખા રાણા રહે-મ.નાં ૪૬ ભાઇલાલપાકસ મધ નગર 

,ગોરવા,વડોદરા શહેર (૫) વશવશાંકર વહરાલાલ અગ્રવાલ  રહે,મ.નાં ૨૦ 

આર.એમ.એસ કવાટર ટીપી૧૩ બાજ મા વપ્રયા મોટર પાસે નવાયાડસ,વડોદરા 

શહેરનાઓ જાહેરમાથી પતા પાના વડે હારજીતનો જ ગાર રમતા અાંગ ઝડતી 

રોકડા રૂ,૨૩૯૦૦/-તથા જમીન દાવના રોકડા રૂ,૬૨૦૦/-તેમજ પતા 

પાના નાંગ-૫૨ દક.રૂ,૦૦/-ની સાથે મળી ક લ્લે રૂપીયા ૩૦,૧૦૦/-મતા 

સાથે પકડાઇ ગયેલ હોય ગ નો કયાસ વવ.બાબતે ગોરવા પોસ્ટ ે પાટસ બી 

૧૧૧૯૬૦૦૭૨૦૦૭૬૫/૨૦૨૦જ ગાર ઘારા કલમ ૧૨ મ જબનો ગ નો. 

તા.૨૬/૦૮/૨૦૨૦  ના કલાક ૧૬/૨૫  વાગે  રજી  કરવામાાં આવેલ છે.   

અાંગ ઝડતી રોકડા રૂ,૨૩૯૦૦/-

તથા જમીન દાવના રોકડા 

રૂ,૬૨૦૦/-તેમજ પતા પાના 

નાંગ-૫૨ દક.રૂ,૦૦/-ની સાથે 

મળી ક લ્લે રૂપીયા ૩૦,૧૦૦/-

મતા સાથે 
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જવાહરનગર પો.સ્ટે 

સ્ટાફ દ્વારા  

જવાહરનગર પો.સ્ટે સ્ટાફ દ્વારા તા ૨૯/૮/૨૦૨૦ ના રોજ ઉડેરા 

પેટ્રોફીલ્સ બસ સ્ટેન્ડ પાસે બાતમી આધારે રેઇડ કરતાાં   આરોપીઓ (૧) 

રવતલાલ હીમતભાઇ વસાવા રહે.મકાન નાંબર એ/૫૨કૃષ્ણ દદપ  સોસાયટી 

ઉડેરા પેટ્રોફીલ્સ બસ સ્ટેન્ડ પાસે વડોરદા શહેર નાઓ  એ જાહેરમાાં વરલી 

મટકાના આ;ક ફરક  ના આાંકડા લખી પૈસા વડે  હારજીતનો જ ગાર રમી  

રમાડી મળી આવતાાં મ ધ્દામાલ રોકડા રૂા  ૧૦૫૦૦/-  સાથે મળી  ક લ  

૪૮૫૦૦/- નો મ ધ્દામાલ સાથે મળી આવી  પકડાઇ જઇ  ગ ાંનો  કયાસ  

વવગેરે  બાબતે. જવાહનગર પોસ્ટ ે B/11196009200598/૨૦૨૦   

જ ગાર ૧૨ એ મ જબ નો ગ નો તા.૨૯/૮/૨૦૨૦  કલાક  ૧૫/૦૦  વાગે  

રજી કરવામાાં  આવેલ  છે.  

જાહેરમાાં વરલી મટકાના આ;ક 

ફરક  ના આાંકડા લખી પૈસા વડે  

હારજીતનો જ ગાર રમી  રમાડી 

મળી આવતાાં મ ધ્દામાલ રોકડા રૂા  

૧૦૫૦૦/-  સાથે મળી  ક લ  

૪૮૫૦૦/- નો મ ધ્દામાલ સાથે 

મળી 
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ગોરવા  પો.સ્ટે સ્ટાફ 

દ્વારા  

ગોરવા  પો.સ્ટ ે સ્ટાફ દ્વારા  ગોરવા પોલીસ સ્ટશેન એ-પાટસ 

ગ .ર.નાં.૧૧૧૯૬૦૦૭૨૦૦૭૫૯ ઈ.પી.કો કલમ ૩૦૨ મ જબનો ગ નો 

તા.૨૩/૦૮/૨૦૨૦ ના રોજ કલાક-૨૦/૩૦ વાગે દાખલ થયેલ છે અને 

આ ગ નામાાં સાંડોવાયેલ આરોપીને ધરપકડ માટે અન ે ગ નાના મૂળ સ ધી 

પહોચવા માટે અલગ અલગ ત્રણ ટીમો પાડી આ ગ નામાાં સાંડોવાયેલ 

આરોપીઓએ(૧) કકાંજલ ડો/ઓફ કમલેશભાઇ અાંબાલાલ પટેલ ઉ.વ-૨૨ 

હાલ રહેવાસી-એ/૩૦૨ જીવાભાઇ પાકસ એપાટસમેન્ટ, જીવાપાકસ સોસાયટી, 

લક્ષ્મીપ રા રોડ, ગોરવા, વડોદરા શહેર.(૨) કૃણાલ મવનષભાઇ દ લેરા 

ઉ.વ.૩૫ રહેવાસી- મોટીવોરવાડ બાગની ડેલી સામે, કપડવાંજ, ખેડા.નાઓ 

એ આ કામના મરણજનાર રામલાલ બેચરજી પટેલ ઉ.વ.આશરે ૫૩ વષસ, 

રહેવાસી- ૩૦૪, જીવાભાઇ ફ્લેટ જીવભાઇપાકસ સોસાયટી પાસે ગોરવા 

- 
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વડોદરા શહેર મૂળ રહે- નીચલા થ રીયા ગામ તા. ખેરવાડા જી.ઉદયપ ર 

(રાજસ્થાન) નાઓને માથાના ભાગે કોઇ વજનદાર હવથયાર વડે જીવલેણ 

ગાંભીર ઇજાઓ કરી મોત વનપજાવેલ હોય જે બાબતે અજાણ્યા ઇસમ વવરૂધ્ધ 

ગ નો નોંધાવામાાં આવેલ હતો.કોઇન ેકોઇ જાણ ન થાય તે રીતે ચોરી છ પીથી 

પલાયન થઈ ગયેલ હોય જેઓને તપાસના કામે શોધી પકડી પાડેલ જેઓએ 

ગ નાની કબ લાત કરેલ હોય અને મરણજનારનો મોબાઇલ ફોન નાશ કરવાના 

ઇરાદે સાથે લઈ ગયેલ હોય જે તેઓ પાસેથી મળી આવેલ છે તેમજ ગ નાના 

કામે ઉપયોગમાાં લીધેલ વાાંસલો(હથોડા જેવ ાં હવથયાર) પણ તપાસ દરમ્યાન 

મળી આવેલ છે. સદર ગાંભીર પ્રકારનો અનડીટેકટ ગ નો શોધી કાઢેલ છે.  
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પી.સી.બી.શાખા સ્ટાફ 

દ્વારા 

 પી.સી.બી.શાખા, વડોદરા શહેર ના સ્્ટાફ દ્વારા તા.૧૩/૦૮/૨૦૨0 ના 

આ.કલાક ૧૩/૪0  વાગે  મકદ મસઇદ બાવાની દરગાહની સામેની બાજ  

વડોદરા ખાત ે રેઇડ કરતાાં આરોપીઓ એ વગર પાસ પરમીટે  ભારતીય 

બનાવટનો વવદેશી "રોયલ સીલેક્ટ  ડીલક્ષ વ્હીસકી" ્લાસ્ટીકની બોટલો 

નાંગ - ૧૦૨  દકમત રૂ. ૪૦,૮૦૦/-  તથા મોબાઇલ ફોન -૦૧ દકમત રૂ. 

૨૦૦૦/-  તથા  ફોડસ ફીગો કાંપનીની કાર નાં. GJ-06-ED-2698   દકમત રૂ. 

૨,૦૦,૦૦૦/-  મળી  ક લ્લે દકમત રૂ.૨,૪૨,૮૦૦/- નો  મ દ્દામાલ  સાથે 

પકડાઇ ગયેલ હોય  તેમજ મ દ્દામાલ આપી  જનાર  વવપ લ રાઠવા રહે. 

છોટાઉદેપ ર મો.નાં ૯૫૧૦૮૬૭૯૩૪ નાનો મળી  નહી  આવી એક 

બીજાની  મદદગારી કરી  ગ નો કયાસ વીગેરે બાબતે નવાપ રા પોલીસ સ્્ટશેન 

III-૨૩૩/૨૦૨૦ પાટસ –C  ૧૧૧૯૬૧૫૨0૧0૪૩ પ્રોહી એકટ કલમ 

૬૫(ઇ), ૯૮(ર), ૮૧ મ જબનો ગ નો તા.૧૩/૦૮/૨૦૧૯ કલાક 

:૧૮/૩0 વાગેરજી. કરવામાાં આવેલ છે.  

ભારતીય બનાવટના વવદેશીદારૂ 

્લાસ્ટીકની બોટલ નાંગ-૧૦૨ 

કકાં.રૂ/- ૪૦૮૦૦/- તથા 

મોબાઇલ ફોન-૧-કકાં.રૂ/- 

૨૦૦૦/- તથા કાર.નાંગ-૧ 

દક.રૂ/- ૨૦૦૦૦૦/- મળી 

ક લ્લે.રૂ/- ૨,૪૨,૮૦૦/-                                                    
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ગોત્રી પો.સ્્ટે  સ્ટાફ દ્વારા ગોત્રી પો.સ્્ટે. ના  સ્્ટાફ દ્વારા તા ૩૧/૮/૨0૨0 ના રોજ  ગોત્રી પાણીની 

ટાાંકી પાસે ગોક લ નગર મ.નાં-૧૮૯ ગોત્રી રોડ વડોદરા શહેરદખાતે રેઇડ 

કરતાાં આરોપીએ પોતાના કબ્જામા વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટનો 

ઇંગ્લીશ દારૂની ્લાસ્ટીકની બોટલો નાંગ ૫૧ દક.રૂ.૨૫,૫૦૦/- તથા 

વબયરના ટીન ૫૦૦ મી.લીના ક લ નાંગ ૧૭૦ જેની કકાં રૂ ૨૫,૫૦૦/- તથા 

ટવેરા ગાડી જેનો રજી. નાં  GJ 06 DQ 6265 જેની કકાં રૂ ૪,૦૦,૦૦૦/- 

તથા એક વીવો મોબાઈલ ફોન જેની કકાં રૂ ૪૦૦૦/- ની ગણી ક લ મ દ્દામાલ 

રૂ ૪,૫૫,૦૦૦/-ના મ દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઈ જઈ ગ નો કયાસ 

વવગેરે બાબતે ગોત્રી  પોસ્ટ ે  (III-  ૨૫૩/૨૦) 

૧૧૧૯૬00૪૨0૧૧૬૩પ્રોહી એકટ કલમ  ૬૫,એ,ઈ ,૯૮ (૨), ૧૧૬ 

(બી) મ જબનો ગ નો તા ૩૧/૮/૨0૨0 ના રોજ રજી. કરેલ છે.                            

ઇંગ્લીશ દારૂની ્લાસ્ટીકની 

બોટલો નાંગ ૫૧ 

દક.રૂ.૨૫,૫૦૦/- તથા વબયરના 

ટીન ૫૦૦ મી.લીના ક લ નાંગ 

૧૭૦ જેની કકાં રૂ ૨૫,૫૦૦/- 

તથા ટવેરા ગાડી જેનો રજી. નાં  

GJ 06 DQ 6265 જેની કકાં રૂ 

૪,૦૦,૦૦૦/- તથા એક વીવો 

મોબાઈલ ફોન જેની કકાં રૂ 

૪૦૦૦/- ની ગણી ક લ મ દ્દામાલ 

રૂ ૪,૫૫,૦૦૦/- 
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રાવપ રા પો.સ્્ટે. સ્્ટાફ 

દ્વારા 

રાવપ રા પો.સ્્ટે.ના સ્્ટાફ દ્વારા તા.૧૦/૦૮/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૮/૧૦ 

વાગે  ન્યાય માંદદર દ ધવાળા મહોલ્લા પાસે રોડ પર જાહેરમાાં ખાત ેરેઇડ કરતાાં 

આરોપીઓ  ભેગા મળી ક ાંકી વડે પૈસાનો હાર જીતનો જ ગાર રમી રમાડતા 

જમીનદાવ ઉપર ના રૂ.૧૯,૫૦૦/- તેમજ આરોપી નાં.૧ ની અાંગ ઝડતી 

માાંથી રૂ.૧૨,૨૧૦/- તેમજ આરોપી-૨ ની અાંગ ઝડતી માાંથી ૧૯૦૦/- 

મોબાઈલ ક લ નાંગ-૨ જેની કકાંમત રૂ.૩૫૦૦/- ક કી નાંગ-૨ 

કકાંમતરૂ.૦૦/૦૦ સાથે ક લ્લે રૂ. દક.રૂ.૩૭,૧૧૦/- સાથે  મળી આવી પકડાઇ 

જઈ ગ નો કયાસ બાબતે રાવપ રા પાટસ-બી 11196026201565 /2020 

જ ગારધારા કલમ ૧૨ મ જબનો ગ નો તા.૧૦/૦૮/૨૦૨૦ ના કલાક 

૧૯/૪૫ વાગે રજી. કરવામાાં આવેલ છે.   

અાંગઝડતી ના રૂ/- ૧૪૧૧૦/- 

તથા  ક લ્લે રૂ/- ૧૪૦૦૦/- તથા 

મોબાઇલ ફોન નાંગ-૨ કકાં.રૂ/- 

૩૫૦૦/- તથા ક કરીના  નાંગ-૨ 

કકાં..રૂ/- ૦૦/૦૦ મળી ક લ્લે રૂ/- 

૩૭૧૧૦/- 
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નવાપ રા પો.સ્્ટ ેસ્્ટાફ 

દ્વારા 

નવાપ રા પો.સ્્ટે.ના સ્્ટાફ દ્વારા તા.૧૨/૦૮/૨૦૨૦ના કલાક.૧૭/૫૫ 

વાગે બકરાવાડી, આઝાદ મેદાનમાાં ખ લ્લામાાં  ખાતે રેઇડ કરતાાં  

આરોપીઓએ ખ લ્લા મેદાનમાાં જાહેરમાાં ગોળ ક ાંડાલૂ વળી પત્તા પાના પૈસા 

વડે હારજીતનો જ ગાર રમી રમાડતા પત્તા પાના નાંગ-૫૨ કકાં.રૂ/- ૦૦/૦૦ 

તથા જમીન દાવ ઉપરના રૂ/- ૬૧૪૦/- તથા  અાંગઝડતી માાંથી  રૂ/- 

૯૨૮૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૩ કકાં.રૂસ/- ૧૮૦૦/-  મળી ક લ્લે રૂ/- 

૧૭૨૨૦/-  ના મ દ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગ નો કયાસ 

વવ.બાબતે નવાપ રા પો.સ્ટ.ેગ .ર.નાં. પાટસ-બી-

૧૧૧૯૬૦૧૫૨૦૧૦૪૦/૨૦૨૦ જ ગારા ધારા ક.૧૨ મ જબનો ગ નો 

તા. ૧૨/૦૮/૨૦૨૦ ના રોજ રજી. કરવામાાં આવેલ છે.    

પત્તા પાના નાંગ-૫૨ કકાં.રૂ/- 

૦૦/૦૦ તથા જમીન દાવ 

ઉપરના રૂ/- ૬૧૪૦/- તથા  

અાંગઝડતી માાંથી  રૂ/- ૯૨૮૦/- 

તથા મોબાઇલ નાંગ-૩ કકાં.રૂસ/- 

૧૮૦૦/-  મળી ક લ્લે રૂ/- 

૧૭૨૨૦/-  ના મ દ્દામાલ  
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ગોત્રી પો.સ્ટે. સ્ટાફ દ્વારા ગોત્રી પોલીસ સ્્ટેશનના સ્્ટાફ દ્વારા તા- ૦૫/૦૮/૨૦૨૦ નારોજ  સવારે  

કલાક ૦૪/૨૫    વાગે  કાલકા માતાના મદીર પાસે અકોટા ચાલીની અાંદર   

વડોદરા શહેર ખાત ે રેઇડ કરતાાં આરોપીઓ  ભેગા મળી ગોળ ક ાંડાળ  વળી 

પત્તા પાના પૈસા વડે હારજીતનો જ ગાર રમી રમાડી અાંગ ઝડતીના  રૂવપયા 

૨૩,૨૦૦/- તથા જમીન દાવના ૯,૮૫૫/- મળી ક લ્લે રૂવપયા 

૩૩,૦૫૫/- તથા પત્તા પાના નાંગ ૫૨ દક.રૂ ૦૦/૦૦ તથા નાં(૧) જ નો 

સાદો સેમસાંગનો ફોન જેની કકાંમત આશરે ૫૦૦/- સેમસાંગ કાંપનીનો જ નો  

J2 મોબાઈલ જેની કકાંમત રૂપીયા આશરે ૨૦૦૦/-નાં તથા સેમસાંગ કાંપનીનો 

જ નો મોબાઈલ જેની કકાંમત રૂપીયા આશરે ૨૦૦૦/-નાં વીવો કાંપનીનો 

જ નો મોબાઈલ જેની કકાંમત રૂપીયા આશરે ૨૦૦૦/-ગણી મોબાઇલ નાંગ 

ચારની ક લ્લે દકમત રૂવપયા ૬૫૦૦/- ગણી ક લ્લે ૩૯,૫૫૫/-ના મ દ્દામાલ 

સાથે મળી આવી પકડાઈ જઇ ગ નો કયાસ વવગેરે બાબતે ગોત્રી પોસ્ટ ે

11196004201113 II/૯૯/૨૦૨૦  જ ગારધારા કલમ ૧૨ અ 

મ જબનો  ગ નો તા- ૦૫/૦૮/૨૦૨૦ ના સવારે  કલાક ૦૪/૨૫ વાગે  

રજી કરવામાાં આવેલ છે.  

અાંગ ઝડતીના  રૂ.૨૩,૨૦૦/- 

તથા જમીન દાવના ૯,૮૫૫/- 

મળી ક લ્લે રૂ. ૩૩,૦૫૫/- તથા 

પત્તા પાના નાંગ ૫૨ દક.રૂ 

૦૦/૦૦ તથા નાં(૧) જ નો 

સાદો સેમસાંગનો ફોન જેની કકાં. 

આ. ૫૦૦/- નાં(૨) સેમસાંગ 

કાંપનીનો જ નો  J2 મોબાઈલ 

જેની કકાં.રૂ.આ. ૨૦૦૦/-નાં તથા 

(૩)સેમસાંગ કાંપનીનો જ નો 

મોબાઈલ જેની 

કકાં.રૂ.આ.૨૦૦૦/-નાં (૪) વીવો 

કાંપનીનો જ નો મોબાઈલ જેની 

કકાં. રૂ.આ.૨૦૦૦/-ગણી 

મોબાઇલ નાંગ ચારની ક લ્લે 

દક.રૂ.૬૫૦૦/- ગણી ક લ્લે 

૩૯,૫૫૫/-ના મ દ્દામાલ.  
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ગોત્રી પો.સ્ટે. સ્ટાફ દ્વારા  ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશન ના સ્્ટાફ દ્વારા  તા ૧૩/૦૮/૨૦૨૦ નારોજ કલાક  

૦૦/૧૫  વાગે વાસણા તળાવના દકનારે વાસણા ગામ ખ લ્લા મેદાન 

વડોદરા શહેર વાસણા ચોકી  ખાતે રેઇડ કરતાાં આ કામના આરોપીઓ 

નાઓએ આરોપીનાઓ ભેગા મળી ગોળ ક ાંડાળ  વળી પત્તા પાના પૈસા વડે 

હારજીતનો જ ગાર રમી રમાડી અાંગ ઝડતીના રૂવપયા ૧૦,૪૦૦/- તથા 

જમીન દાવના ૪૧૦૦/- મળી આવેલ તથા પત્તા પાના નાંગ ૫૨ દક.રૂ 

૦૦/૦૦ તથા મોબાઈલ ફોન નાંગ -૫ દક.રૂ ૧૧,૦૦૦/- તથા અલગ અલગ 

કાંપનીની મોટર સાયકલો નાંગ-૪ દકમત રૂપીયા ૯૦,૦૦૦/- મળી ક લ્લે 

રૂપીયા ૧,૧૫,૫૦૦/- ના  મ દ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઈ જઇ ગ નો 

કયાસ વવગેરે બાબતે ગોત્રી પો.સ્ટ/ે (II-105-2020) 

11196004201133  જ ગારધારા કલમ ૧૨ મ જબનો ગ નો તા 

૧૩/૦૮/૨૦૨૦ નારોજ કલાક  ૦૩/૧૦    વાગે રજી. કરવામાાં આવેલ 

છે.  

અાંગ ઝડતીના રૂવપયા 

૧૦,૪૦૦/- તથા જમીન દાવના 

૪૧૦૦/- મળી આવેલ તથા 

પત્તા પાના નાંગ ૫૨ દક.રૂ 

૦૦/૦૦ તથા મોબાઈલ ફોન 

નાંગ -૫ દક.રૂ ૧૧,૦૦૦/- તથા 

અલગ અલગ કાંપનીની મોટર 

સાયકલો નાંગ-૪ દકમત રૂપીયા 

૯૦,૦૦૦/- મળી ક લ્લે રૂપીયા 

૧,૧૫,૫૦૦/- 
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ગોત્રી પો.સ્ટે. સ્ટાફ દ્વારા  ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશન ના સ્્ટાફ દ્વારા તા ૧૩/૦૮/૨૦૨૦ નારોજ કલાક  

૦૨/૨૫   વાગે ચામ ાંડાનગર મ.નાં.૨૫૦મા વડોદરા શહેર વાસણા ચોકી 

ખાત ેરેઇડ કરતાાં આરોપીનાઓ નાઓ ગોળ  ક ાંડાળ  કરી પત્તા પાના પૈસા વડે 

હાર જીતનો જ ગાર રમી રમાડી આરોપી નાં (૧) નાએ પોતાના આથીક 

ફાયદા સારૂ પોતે જે ભાડાના મકાનમા રહેતો હોય તેના રસોડામા ભેગા કરી 

જ ગાર રમાડી નાલ ઉઘરાવતા પકડાઈ જઈ સદરી આરોપીઓની 

અાંગઝડતીમાાં ૯,૭૦૦/- રોકડા રૂવપયા મળી ક લ્લે ૨૨,૩૯૦/- તથા 

મોબાઈલ ફોન નાંગ -૬ જેની દક.રૂ ૪૫,૭૦૦/- મળી ક લ્લે રૂવપયા 

૬૮,૦૯૦/-   મ દ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઈ જઇ ગ નો કયાસ વવગેરે 

બાબતે ગોત્રી પો.સ્ટ/ે (II-106-2020) 11196004201134  

જ ગારધારા કલમ ૪,૫ મ જબનો ગ નો તા ૧૩/૦૮/૨૦૨૦ નારોજ કલાક  

૦૪/૦૦    વાગે રજી.કરવામાાં આવેલ છે.   

જમીન દાવના રોકડા રૂવપયા 

૧૨,૬૯૦/- અાંગઝડતી 

૯,૭૦૦/-  મોબાઈલ ફોન નાંગ -

૬ જેની દક.રૂ ૪૫,૭૦૦/- 

લાઈટ બીલ જેની દક.રૂ.૦૦/૦૦ 

પત્તા પાના નાંગ-૨૫- 

દક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી ક લ્લે રૂવપયા 

૬૮,૦૯૦/- નો મ દ્દામાલ   
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જે.પી પો.સ્ટે. સ્ટાફ 

દ્વારા  

જે.પી.રોડ પો.સ્્ટે. સ્્ટાફ દ્વારા તા-૧૮/૦૮/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૯/૩૦ 

વાગે સનફામાસ રોડ, શ્રીમ સૃષ્ટી ફ્લેટ  વશવાલીક ટાવર નાાં સાતમા માળે, મ નાં-  

૭૦૨ માાં તાાંદલજા , વડોદરા શહેર. તાાંદલજા ચોકી ખાત ે રેઇડ કરતાાં આ 

કામના આરોપીઓ નાઓ પૈકી નાં(૧) વજજ્ઞેશ રવતલાલ પટેલ રહે. ૭૦૨, 

વશવાલીક ટાવર, શ્રીમ સૃષ્ટી, સન ફામાસ રોડ, વડોદરા શહેરનાએ પોતાના 

આર્થસક ફાયદા માટે પોતાના કબજા ભોગવટા વાળા મકાને પત્તા પાના 

પૈસાનો હારજીત નો જ ગાર રમવા માટે બહારથી લોકોને બોલાવી સદર 

મકાનનો જ ગારના અખાડા તરીકે ઉપયોગ કરી મકાનમા પત્તા પાના પૈસાનો 

હારજીતનો જ ગાર રમી રમાડી પોલીસ રેઇડ દરવમયાન ક લ ૮ આરોપી રોકડ 

રૂ ૧૭,૬૦૦/- ની ચલણી નોટો તેમજ મો.ફોન નાંગ-૬ દક, રૂ ૩૭,૦૦૦/- 

પત્તા પાના નાંગ-૫૨ તથા લાઇટ બીલ મળી તમામની ક લ્લે દક.રૂ ૫૪,૬૦૦ 

/- ની સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગ નો કયાસ વવગેરે બાબતે જે.પી.પોસ્ટે  

11196008200956 II ગ .ર.નાં ૭૪૨/૨૦૨૦ જ ગાર ધારા કલમ ૪, ૫ 

મ જબનો ગ નો તા-૧૮/૦૮/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૦/૫૦ વાગે રજી. 

કરવામાાં આવેલ છે.  

રોકડ રૂવપયા ૧૭,૬૦૦/- ની 

ચલણી નોટો તેમજ મો. ફોન નાંગ 

૬ દક રૂ.૩૭,૦૦૦/-,પતા પાના 

નાંગ ૫૨ કીરૂ 00/00  તથા 

લાઇટબીલ કીરૂ  00/00   મળી 

તમામની ક લ્લે દક રૂવપયા 

૫૪,૬૦૦/-  
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26 

ગોત્રી પો.સ્ટે. સ્ટાફ દ્વારા ગોત્રી પોલીસ સ્્ટેશનના  સ્્ટાફ દ્વારા  તા- ૦૫/૦૮/૨૦૨૦ ના   કલાક 

૧૬/૦૦  વાગે અકોટા સ્મશાન પાછળ ખ લ્લા મેદાનમા વડોદરા શહેરખાતે 

રેઇડ કરતાાં આરોપીઓ નાઓએ ભેગા મળી ગોળ ક ાંડાળ  વળી પત્તા પાના 

પૈસા વડે હારજીતનો જ ગાર રમી રમાડી અાંગ ઝડતીના રૂવપયા ૧૦,૦૦૦/- 

તથા જમીન દાવના ૧૧૧૦/- મળી આવેલ તથા પત્તા પાના નાંગ ૫૨ દક.રૂ 

૦૦/૦૦ ગણી ક લ્લે રૂ. ૧૨,૨૧૦/- ના મ દ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઈ 

જઇ ગ નો કયાસ વવગેરે બાબતે ગોત્રી પોસ્ટ ે 11196004201115 

II/૧૦૦/૨૦૨૦  જ ગારધારા કલમ ૧૨ મ જબનો ગ નો  તા- 

૦૫/૦૮/૨૦૨૦ ના  કલાક ૧૭/૧૦  વાગે  રજી.કરવામાાં આવેલ છે.   

અાંગ ઝડતીના રૂવપયા 

૧૦,૦૦૦/- તથા જમીન દાવના 

૧૧૧૦/- મળી આવેલ તથા 

પત્તા પાના નાંગ ૫૨ દક.રૂ 

૦૦/૦૦ ગણી ક લ્લે રૂ. 

૧૨,૨૧૩ /-    

27 

ગોત્રી પો.સ્ટે. સ્ટાફ દ્વારા  ગોત્રી પોલીસ સ્્ટેશનના  સ્્ટાફ દ્વારા  તા- ૦૭/૦૮/૨૦૨૦ ના કલાક 

૨૧/૩૦  વાગે અલકાપ રી ઈન્ડીયન પેટ્રોલપાંપની ગલીમા વડોદરા શહેર 

ખાત ેરેઇડ કરતા આરોપીઓ નાઓ ભેગા મળી ગોળ ક ાંડાળ  વળી પત્તા પાના 

પૈસા વડે હારજીતનો જ ગાર રમી રમાડી અાંગ ઝડતીના રૂવપયા ૧૮,૪૦૦/- 

તથા જમીન દાવના ૨૪૦૦/- મળી આવેલ તથા પત્તા પાના નાંગ ૫૨ દક.રૂ 

૦૦/૦૦ ગણી ક લ્લે રૂ. ૨૦,૮૦૦/-ના મ દ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઈ 

જઇ ગ નો કયાસ વવગેરે બાબતે ગોત્રી પોસ્ટ ે 11196004201119 

(II/૧૦૧/૨૦૨૦) જ ગાર ધારા કલમ ૧૨ મ જબનો ગ નો તા- 

૦૭/૦૮/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૨/૩૦ વાગે  રજી.કરવામાાં આવેલ છે. 

 

અાંગ ઝડતીના રૂવપયા 

૧૮,૪૦૦/- તથા જમીન દાવના 

૨૪૦૦/- મળી આવેલ તથા 

પત્તા પાના નાંગ ૫૨ દક.રૂ 

૦૦/૦૦ ગણી ક લ્લે રૂ. 

૨૦,૮૦૦/-   

28 

પણીગેટ પો.સ્ટે સ્ટાફ 

દ્વારા  

પાણીગેટ પો સ્ટે ગ . ર.નાં- 11196017200195 /20 ઇ.પી.કો કલમ 

ઇ.પી.કો કલમ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ મ જબના કામે  તા.૧૪/૩/૨૦ ના કલાક 

૨૨/૦ થી ૨૪/૦ તથા તા. ૧૫/૩/૨૦ ના કલાક ૦/૦ થી કલાક ૭/૩૦ 

દરમ્યાન મોજે-સોમાતળાવ ચારરસ્તા પાસે ચાંદન કોમ્્લેક્ષમાાં મહાદેવ હોમ 

ફર્નસચર નામની દ કાનમાાં પાણીગેટ વડોદરા શહેર ખાતે નમ દ નથી તે 

આરોપીએ  ફરીયાદીની દ કાનન  શટર કોઇ સાધન વડે ઉંચ  કરી દ કાનમા પ્રવેશ 

કરી દ કાનના કાઉન્ટરન ાં ડ્રોવર કોઇ સાધન વડે તોડી ડ્રોવરમા મ કેલ રોકડા 

રૂપીયા આશરે ૬૬,૦૦૦/- ના મતાની ચોરી કરી લઇ જઇ ગ નો કયાસ વવગેરે 

મતલબની ફરીયાદ આધારે તા.૧૫/૩/૨૦ કલાક ૧૫/૩૦ વાગે ગ નો 

નોધાયેલ સદર ગ નામાાં આરોપી  (૧) માનસસાંગ ઉફે ગ રુસસાંગ દદલીપસસાંગ 

શીખ રહે, ૮૫ મહેશ્વરી સોસા. ગેરતપ ર દસકોઇ જી.અમદાવાદ  અટક 

તા.૫/૮/૨૦ કલાક ૧૭/૩૫ વાગે  અટક કરેલ છે. (૨) ગ રૂમ ખવસગ 

નેપાલસસાંગ વસકલીગર રહે, ૧૧૪ એકતાનગર આજવારોડ વડોદરા અટક 

તા.૧૮/૮/૨૦ કલાક ૨૦/૦૦ અટક કરેલ છે. (૩) મદનસસાંગ ચરણસસાંગ 

વસકલીગર રહે, ૬ ચાચા નહેરૂનગર કમલાનગર સામે આજવારોડ વડોદરા 

અટક તા. ૨૧/૮/૨૦ કલાક ૨૦/૩૦ વાગે અટક કરી ગ નો શોધી કાઢેલ છે. 

નીલ  

29 

પણીગેટ પો.સ્ટે સ્ટાફ 

દ્વારા  

પાણીગેટ પો.સ્ટે સ્ટાફ દ્વારા પાણીગેટ પો સ્ટે ગ .ર.નાં-

11196017200194/20 ઇ.પી.કો કલમ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦,૧૧૪ 

મ જબના કામે તા.૧૪/૩/૨૦ ના કલાક ૨૧/૦ થી ૨૪/૦ તથા તા. 

૧૫/૩/૨૦ ના કલાક ૦/૦ થી ૮/૦ દરમ્યાન મોજે- ડભોઇ વાઘોડીયા 

રીંગ રોડ ઉપર આવેલ  મહેશનગર શોસપાંગ સેંટરમાાં દ કાન નાં-એફ/૨૫ વેદ 

એંટરપ્રાઇઝ નામની મોબાઇલ ફોનની દ કાનમાાં પાણીગેટ વડોદરા શહેર ખાત ે

નમૂદ નથી તે આરોપીએ ફરી.શ્રી વેદ એન્ટરપ્રાઇઝ નામની મોબાઇલ ફોનની 

દ કાનન ાં શટર કોઇ સાધન વડે નીચેથી ઉપર તરફ વાળી દ કાનમાાં પ્રવેશ કરી 

ઓ્પો કાંપનીના મોબાઇલ ફોન નાંગ-૬ તથા વીવો કાંપનીના મોબાઇલ ફોન 

નાંગ-૧૬ મળી ક લ્લે મોબાઇલ ફોન નાંગ-૨૨ દક.રૂ. આશરે-૨,૭૩,૨૮૦/-

ની મતાના મોબાઇલ ફોનની ચોરી કરી લઈ જઈ ગ નો કયાસ વવગેરે બબતેનો 

ગ ન્નો તા.૧૫/૩/૨૦ કલાક ૧૨/૫૦ ગ નો રજીસ્ટર થયેલ સદર ગ નાની 

તપાસ દરમ્યાન મોબાઇલ ફોનની માહીતી આધારે સદર ગ નામાાં આરોપી  

(૧) સોન  ગ લામચાંદ સોનાર રહે, રૂમ નાં.૪૫૨ ઇંદદરાનગર ખાર ઇસ્ટ 

મ ાંબઇ-૪૦૦૦૫૧ તથા (૨) ગણેશ અશોકભાઇ ત પસૌદર રહે, રૂમ નાં.૬૧૪ 

લોખાંડે ચાલ ટાટાનગર કેના માકેટ બહ જન પ્રગવત માંડળ મ બઇ ગોવાંડી 

૪૦૦૦૪૩ નાઓને  તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૦ ના કલાક. ૨૧/૩૦ વાગે પકડી  

અટક કરી ગ નો શોધી કાઢેલ છે.  

દક.રુ. ૨૮૪૭૦ 

૩-મોબાઇલ ફોન  

30 

પાણીગેટ પો.સ્ટે સ્ટાફ 

દ્વારા  

પાણીગેટ પો.સ્ટે સ્ટાફ દ્વારા  પાણીગેટ  પો.સ્ટે ગ ર.નાં. 

૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૯૦૨/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯(એ)૩ મ જબના 

કામે તા.૧૭/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક. ૨૦/૩૦ વાગે મોજે - પાંચમ પાટી 

્લોટ પાસે રોડ ઉપર પાણીગેટ વડોદરા શહેર ખાત ેએક અજાણ્યો ઇસમ 

જેના નામ સરનામાની ખબર નથી જે આશરે ૧૮ થી ૨૦ વષસની ઉમાંરનો છે 

મો.ફો-૧દક.રુ. ૧૫૦૦૦/- 
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તે આરોપીએ ફરીના હાથમાાંથી વીવો કપનીનો મોબાઇલ ફોન મોડેલ 1802 

Y-83 ગોલ્ડ કલર જેનો IMEI NO-869306036276559  તથા 

869306036276542 નો જેની દકમત આશરે ૧૫,૦૦૦/- ની ગણી 

શકાય ફરી.ના હાથમાાંથી ખેંચી લઇ નાસી જઇ ગ નો કયાસ વવગેરે મતલબનો 

ગ નો તા.૧૦/૦૮/૨૦૨૦ ના કલાક.૨૦/૪૦ વાગે   નોધાયેલ  સદર 

ગ નાની તપાસ દરમ્યાન  મોબાઇલ ફોનની માહેતી  આધારે આરોપી કમીલ 

મકનભાઈ ઉફે થાન ભાઈ કટારા રહે. વૈક ઠ સોસા. સામે નવી બાંધાતી સાઈટની 

બાજ માાં ઝ પડામાાં વાઘોડીયા રોડ વડોદરા શહેર મૂળ રહે. રાતીમ ળી ગામ 

ચ ડાદા ગામ પાંચાયત પાસે તા.ક સલગઢ જી.બાસવાડા રાજસ્થાનને  

તા.૧૨/૮/૨૦ કલાક ૨૩/૦ વાગે  પકડી  અટક કરી  મ દામાલ  રીકવર કરી  

ગ નો શોધી કાઢેલ છે . 

31 

પાણીગેટ પો.સ્ટે સ્ટાફ 

દ્વારા  

પાણીગેટ પો.સ્ટે સ્ટાફ દ્વારા  પાણીગેટ પો.સ્ટે. ગ ર.નાં. 

૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૯૨૨/૨૦૨૦ ઇપીકો કલમ ૩૭૯ મ જબના કામે 

તા:૧૮/૦૮/૨૦૨૦ના કલાક  ૧૦/૩૦ થી ૧૬/૦૦ દરમ્યાન મોજે-

દદવ્ય આશીષ કોમ્્લેક્ષના પાર્કિંગ પાર્કિંગમાથી પાણીગેટ વડોદરા શહેર 

ખાતેથી નમ દ નથી તે આરોપીએ ફરીયાદીશ્રી હોંડા એવક્ટવા મોપેડ જેનો 

RTO રજી ન. GJ-06-EM-8868 નો છે, જે કાળા કલરન ાં સને ૨૦૧૧ ના 

મોડલન  જેનો ચેસીસ ન.ME4JC448HB8429331 તથા એંવજન 

ન.JC44E1540309 જેની દક.રૂવપયા આશરે ૯,૦૦૦/-ગણી શકાય જેની 

ડ બ્લીકેટ ચાવી વડે લોક ખોલી અથવા તોડી ચોરી કરી લઇ ગ નો કયાસ વવગેરે 

મતલબની ફરીયાદ તા:૧૮/૦૮/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૨/૧૫ વાગે નોધાયેલ 

સદર ગ નાની તપાાંસ દરમ્યાન બાતમી આધારે કાયદાના સાંઘષસમાાં આવેલ 

બાળ આરોપી દેવાાંગ ઉફે પીલ્લ  યોગેશભાઇ પટેલ ઉવ ૧૫ રહે, ગાજરાવાડી 

સ એઝ પેંપીગ દશામાના માંદદર પાસે પાણીગટે ડીટઇેન તા.૧૯/૮/૨૦ ક. 

૧૭/૩૦ વાગ ેડીટઇેન કરી મ દામાલ રીકવર કરી ગ નો શોધી કાઢલે છે.  

એકટીવા-૧-દક.રુ. ૯૦૦૦/- 

 

વાડી  પો.સ્ટે સ્ટાફ દ્વારા  વાડી પો.સ્ટે સ્ટાફ દ્વારા  તા.૦૩/૦૮/૨૦૨૦ ના કલાક.૧૭/૫૦ વાગે  

લક્કી સાયકલ નામની દ કાન આગળ ફુટપાથ ઉપર વાડી વડોદરા શહેર ખાત ે 

આરોપી (૧) ઇબ્રાહીમ હાજીભાઈ કોઠીમાસ્ટર ઉ.વ.૪૨ રહે .મ વસ્લમ 

મહોલ્લો ઝકરીયા મસ્જીદ પાછળ ન્યાય માંદદર સામે વડોદરા શહેર (૨) 

મોન્ટ ભાઈ સનાભાઈ વાઘેલા ઉ.વ. ૨૪ રહે- બકરાવાડી રામાપીર માંદદરની 

ગલીમાાં નવાપ રા વડોદરા શહેર નાઓએ જાહેરમા દાણા (ક કરી) વડે પૈસાની 

લેતી દેતી કરી હારજીતનો જ ગાર રમતા તેઓની અાંગઝડતીમાથી રૂપીયા 

૧૦,૭૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૧ દક.રૂ. ૫૦૦/- તથા દાણા નાંગ-

૦૧ દક. રૂ- ૦૦/૦૦ ગણી ક લ્લે દક.રૂ. ૧૧,૨૦૦/- ના મ દ્દામાલ સાથે મળી 

આવી પકડાઇ જઇ ગ નો કયાસ વવગેરે બાબતે વાડી પો.સ્ટ.ે ગ ર.નાં. 

11196035200823/20જ ગાર ધારા કલમ ૧૨ 

મ જબમ.૦૩/૦૮/૨૦૨૦ ના કલાક.૧૯/૫૦ વાગે ગ નો રજીસ્ટર થયેલ  

છે.  

અાંગઝડતીમાથી રૂપીયા 

૧૦,૭૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન 

નાંગ-૦૧ દક.રૂ. ૫૦૦/- તથા 

દાણા નાંગ-૦૧ દક. રૂ- ૦૦/૦૦ 

ગણી ક લ્લે દક.રૂ. ૧૧,૨૦૦/- 
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પાણીગેટ  પો.સ્ટે સ્ટાફ 

દ્વારા  

પાણીગેટ  પો.સ્ટે સ્ટાફ દ્વારા તા.૦૪/૦૮/૨૦૨૦ ના કલાક  ૨૩/૧૫ 

વાગે દકશનવાડી ગધેડા માકેટ પાસે પાણીગેટ વડોદરા શહરે ખાત ેઆરોપી 

(૧) પ્રવવણભાઇ શ્યામજીભાઇ મકવાણા રહે. મ.નાં ૪ સોમનાથનગર 

કોટીયારનગર– ૪ ની સામે મ ક્તીધામ સોસાયટી ની સામે વડોદરા શહેર (૨) 

લાલાભાઇ દકશનભાઇ વાઘરી રહે. સાંતોષી ફળીય  જોગણી માતા ના માંદદર 

પાસે દકશનવાડી વડૉદરા શહેર (૩) વપન્ટ ભાઇ નટ ભાઇ ચ નારા રહે. જય 

અાંબે ફવળય  ઝ પડ પટ્ટી સાાંઇ ક પા ડ ્લેક્ષ પાસે દકશનવાડી વડોદરા શહેર 

(૪) મનોજ ઠાકોરભાઇ તડવી રહે. મેલડી માતા ના માંદદર પાછળ ઝ પડ 

પટ્ટી શેલડીનગર સોસાયટી પાસે દકશનવાડી વડોદરા શહેર (૫) દદનેશ 

કાળીદાસ માછી રહે. ગ જરાત મટન શોપ ની પાસે ઝ પડ પટ્ટી સ ભાષ ચોક 

દકશનવાડી વડોદરા શહેર (૬) વવશાલ ઉફે અજય રમણભાઇ ઠાકોર 

રહે.દકશન વાડી ઝાંડાચોકની સામે સ ભાષ ચોક સામે ઝ પડ પટ્ટી વડોદરા 

શહેર (૭) દદનેશભાઇ શાાંવતલાલ તડવી રહે. દકશનવાડી ગધેડા માકેટ  

વશઘોળા  તળાવ પાસે ડાતાર મટન પાછળ ઝ પડ પટ્ટી વડોદરા શહેર (૮) 

વવજય અજ સનભાઇ બારીયા રહે. દકશનવાડી ગધેડા માકેટ ગ જરાત મટન 

શોપની ગલીમાાં  ઝ પડપટ્ટી વડોદરા શહેરનાઓએ જાહેરમાાં ગોળ ક ાંડાળ  

વળી પત્તા પાના પૈસા વડે હાર જીતનો જ ગાર રમી રમાતા તમામની અાંગ 

ઝડતીના રોકડા રૂપીયા ૧૦,૬૪૦/- તથા જમીન દાવના રોકડા રૂપીયા 

૨,૧૮૦ /-તથા મોબાઇલ નાંગ -૨ જેની કકાં.રૂ.૧૦,૦૦૦ તથા પત્તા પાના 

અાંગ ઝડતીના રોકડા રૂપીયા 

૧૦,૬૪૦/- તથા જમીન દાવના 

રોકડા રૂપીયા ૨,૧૮૦ /-તથા 

મોબાઇલ નાંગ -૨ જેની 

કકાં.રૂ.૧૦,૦૦૦ તથા પત્તા પાના 

નાંગ-૫૨ કકાં.રૂ.૦૦/૦૦ તથા 

મળી ક લ્લે રૂપીયા ૨૨,૮૨૦/- 
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નાંગ-૫૨ કકાં.રૂ.૦૦/૦૦ તથા મળી ક લ્લે રૂપીયા ૨૨,૮૨૦/- ના મ દામાલ 

સાથે મળી આવી પકડાઇ જઈ ગ નો કયાસ વવગેરે મતલબે પાણીગેટ પો.સ્ટે. 

ગ ર.નાં.  ૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૮૮૭/૨૦ જ ગાર ધારા કલમ ૧૨ મ જબ 

તા:૦૫/૦૮/૨૦૨૦ ના કલાક ૦૦/૩૦ વાગે ગ નો રજીસ્ટર થયેલ છે.    

33 

પી.સી.બી. સ્ટાફ દ્વારા  પી.સી.બી.શાખાના સ્ટાફ દ્વારા તા-૦૮/૦૮/૨૦૨૦ ના કલાક : 

૧૧/૩૦ વાગે ખેડકર ફળીય  સાઇરત્ન વવલા એપાટસમેંટના નીચે પાણીગેટ 

વડોદરા શહેર ખાત ેઆરોપી (૧) રોહીતભાઇ અશોકભાઇ સોનવણે રહે, 

બી/૪૦૨  બી- ટાવર સાઇરત્ન વવલા એપાટસમેંટ વાડી ખેડકર ફળીય  વડૉદરા 

શહેર (૨) ધ વીલ મહેંરક માર ડીગે રહે, એ/૬૬ શીવાલય બાંગ્લોઝ સોલેસ 

હોસ્પીટલ પાસે પરીવાર ચાર રસ્તા વડૉદરા શહેર (૩) કાળ ભાઇ 

અાંટોલભાઇ વસાવા રહ,ેમ નાં ૯૫ સ્લમ ક્વાટસસ નાલદા પાણીની ટાકી સામે 

વડોદરા (૪) જીગ્નેશભાઇ ઉફે જીગો રાજ ભાઇ ઠક્કર રહે,એ/૭ 

રણમ ક્તેશ્વર કોલોની વવહાર ટોકીઝની સામે વડોદરા  શહેનાસઓએ જાહેરમાાં 

પતા પાના પૈસા વડે પોતાના આથીક ફાયદા માટે હારજીતના સાધનો જેમા 

અાંગ ઝડતીમાાંથી મળેલ રોકડા ક લ રૂપીયા ૧૪૬૪૦/- તેમજ  જમીન 

દાવના રોકડા રૂપીયા ૬૫૭૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ- ૨  

દક.રૂ.૪૦૦૦/- તથા પતા પાના નાંગ ૫૨ દક રૂ ૦૦/૦૦ સાથે મળી ક લ્લે રૂ. 

૨૫૨૧૦/- સાથે મળી આવી પકડાઈ જઇ ગ નો કયાસ વવગેરે મતલબે  

પાણીગેટ પો.સ્ટે. ગ ર.નાં. ૧૧૧૯૬૦૧૭૨ ૦૦૮૯૭ /૨૦૨૦ જ ગાર ધારા 

કલમ ૧૨ મ જબ તા-૦૮/૦૮/૨૦૨૦ ના કલાક : ૧૧/૩૦ વાગ ેગ નો 

રજીસ્ટર કરાવેલ છે.  

અાંગ ઝડતીમાાંથી મળેલ રોકડા ક લ 

રૂપીયા ૧૪૬૪૦/- તેમજ  

જમીન દાવના રોકડા રૂપીયા 

૬૫૭૦/- તથા મોબાઇલ ફોન 

નાંગ- ૨  દક.રૂ.૪૦૦૦/- તથા 

પતા પાના નાંગ ૫૨ દક રૂ 

૦૦/૦૦ સાથે મળી ક લ્લે રૂ. 

૨૫૨૧૦/- 
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પાણીગેટ  પો.સ્ટે સ્ટાફ 

દ્વારા  

પાણીગેટ  પો.સ્ટે સ્ટાફ દ્વારા  તા-૦૮/૦૮/૨૦૨૦ ના કલાક : ૧૧/૩૦ 

વાગે   માધવનગર  મ.નાં.૫૭ સતીષભાઇ માછીના ઘરે પાણીગેટ વડોદરા 

શહેર ખાત ે આરોપી (૧) સતીષભાઇ શનાભાઇ માછી રહે.૬૦-

સોમનાથનગર કોટીયાકસ નગર-૪ ની સામે આજવા રોડ વડોદરા શહેર (૨) 

મ કેશભાઇ શાંકરભાઇ સોલકી રહે.એમ-૧૦/૮૩૦ વવજયનગર સાંગમ હરણી 

રોડ વડોદરા શહેર (૩) ડાહ્યાભાઇ જીણાભાઇ બારીયા રહે.ઘનશ્યામ નગર 

ઝ પડપટી મકરપ રા વડોદરા (૪) પ્રવવણભાઇ રામદાસ સોલાંકી રહે. ૧૯-

ગોપલધામ સોસાયટી સરદાર એસ્ટેટ પાસે આજવા રોડ ૪૦૮-ઓડનગર 

બેંકસસ હોસ્પીટલની પાછ્ળ વારસીયા રીગ રોડ વડોદરા શહેર (૫) ખોડાભાઇ 

વવઠ્ઠલભાઇ માછી રહે. ૨૩/૧૯ વ ડાના મકાન દકશનવાડી સ પરા બેકરીની 

સામે વડોદરા શહેર (૬) પ્રવવણભાઇ મયજીભાઇ ઓડ રહે.ફતેપ રા 

ક ભારવાડા હન માનજી માંદીર સામે વડોદરા શહેર (૭) જગદીશભાઇ 

ભ દરભાઇ ઓડ રહે. ૪૦૮-ઓડનગર બેંકસસ હોસ્પીટલની પાછ્ળ વારસીયા 

રીગ રોડ વડોદરા શહેરનાઓએ પોતાના આર્થસક ફાયદા સારૂ આરોપી નાં.(૧) 

નાએ અન્ય ૬ ઇસમોને બહારથી બોલાવી ભેગા કરી ગોળ ક ાંડાળ  વળી 

જમીન ઉપર બેસી પત્તા-પાના રૂપીયા વડે હારજીતનો જ ગાર રમી રમાડી 

તમામની અાંગ ઝડતીના રોકડા રૂ .૨૨,૧૦૦/- તથા જમીન દાવ પરના 

રોકડા રૂ .૪૨૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૪ દક.રૂ .૬,૫૦૦/-  તથા 

પત્તા-પાના નાંગ-૫૨ દક.રૂ .૦૦/- તથા લાઇટબીલ દક.રૂ .૦૦/- સાથે ક લ્લે 

દક.રૂ .૩૨,૮૦૦ /- ના મ દ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઈ ગ નો કયાસ 

વવગેરે બાબતે પાણીગટે પો.સ્ટ.ે ગ ર.નાં. ૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૮૯ ૮/ 

૨૦૨૦ જ ગાર ધારા કલમ ૪,૫ મ જબના કામ ેતા-૦૮/૦૮/૨૦૨૦ ના 

કલાક : ૧૧/૩૦ વાગે ગ નો રજીસ્ટર થયેલ છે. 

અાંગ ઝડતીના રોકડા રૂ 

.૨૨,૧૦૦/- તથા જમીન દાવ 

પરના રોકડા રૂ .૪૨૦૦/- તથા 

મોબાઇલ ફોન નાંગ-૪ દક.રૂ 

.૬,૫૦૦/-  તથા પત્તા-પાના 

નાંગ-૫૨ દક.રૂ .૦૦/- તથા 

લાઇટબીલ દક.રૂ .૦૦/- સાથે 

ક લ્લે દક.રૂ .૩૨,૮૦૦ /- 
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પાણીગેટ  પો.સ્ટે સ્ટાફ 

દ્વારા  

પાણીગેટ  પો.સ્ટે સ્ટાફ દ્વારા તા : ૧૧/૦૮/૨૦૨૦ના  કલાક ૧૩/૦૦ 

વાગે મોજે; દકશનવાડી ઝાંડાચોક પાસે પાણીગેટ વડોદરા શહેર ખાતે આરોપી 

(૧) દદનેશ કાળીદાસ માાંછી રહેવાસી દકશનવાડી, સ ભાષ ચોક ઝ પડામા, 

વડોદરા (૨) મનીષભાઇ મહેશભાઇ સોની રહેવાસી મ.નાં-૫૫૦, મહાદેવ 

ચોક, દકશનવાડી, વડોદરા શહેર (૩) વહરાભાઇ કન ભાઇ રાજપ ત રહેવાસી 

ત ટેલી મસ્જીદ પાસે, હ સેનીચોક, દકશનવાડીવડોદરા શહેર (૪) વવજયભાઇ 

બાબ ભાઇ પરમાર રહેવાસી ઝાંડા ચોક, દકશનવાડી, ગધેડા માકેટ પાસે, 

વડોદરા શહેર (૫) પ્રકાશભાઇ જયાંતીભાઇ દેવીપ જક (વાઘરી) રહેવાસી 

ઝાંડાચોક,દકશનવાડી, ગધેડા માકેટ પાસે, વડોદરા શહેર (૬) સપાંટ ભાઇ 

નટ ભાઇ દેવીપ જક(વાઘરી) રહેવાસી દકશનવાડી,ઝાંડાચોક,જય અમ્બે 

ફળીય ,સાઇ િ પા સોસાયટી પાસે, ઝ પડામા, વડોદરા શહેર (૭) કમલેશભાઇ 

લક્ષ્મણભાઇ બામલે રહેવાસી દકશનવાડી, ઝાંડાચોક,મ.નાં-૧૯, વડોદરા 

શહેરનાઓએ જાહેરમાાં ગોળ ક ાંડાળ  કરી પત્તા પાના પૈસા વડે હાર જીતનો 

અાંગ ઝડતીના રોકડા રૂપીયા 

૯૮૬૦/- તથા જમીન દાવના 

રોકડા રૂપીયા ૧૯૦૦/- તથા 

મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૪ દક.રૂ-

૯૦૦૦- પત્તા પાના નાંગ-૫૨ 

કકાં.રૂ.૦૦/૦૦ તથા મળી 

 ક લ્લે રૂપીયા ૨૦૭૬૦/- 
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જ ગાર રમી રમાતા તમામની અાંગ ઝડતીના રોકડા રૂપીયા ૯૮૬૦/- તથા 

જમીન દાવના રોકડા રૂપીયા ૧૯૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૪ દક.રૂ-

૯૦૦૦- પત્તા પાના નાંગ-૫૨ કકાં.રૂ.૦૦/૦૦ તથા મળી ક લ્લે રૂપીયા 

૨૦૭૬૦/-મ દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઈ ગ નો કયાસ વવગેર ે

પાણીગટે પો.સ્ટ.ે ગ ર.નાં. ૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૯૦૮/૨૦૨૦  જ ગાર ધારા 

કલમ ૧૨ મ જબના કામે તા:૧૧/૦૮/૨૦૨૦ ના કલાક  ૧૪/૧૫ વાગે  

ગ નો રજી.કરાવેલ છે.  

36 

પી.સી.બી. સ્ટાફ દ્વારા  પી.સી.બી. સ્ટાફ દ્વારા  તા:૧૧/૦૮/૨૦૨૦ના કલાક  ૧૭/૫૫ વાગે 

અજબડી મીલ ભ ગળા ચાંદનવાડી દેવીપ જક વાસ ઝ પડપટ્ટી ખ લ્લા 

મેદાનમાાં પાણીગેટ વડોદરા શહેર ખાત ે આરોપી (૧) જાવેદ ઉફે વપન્ટ  

અબ્દ લસત્તાર  મન્સ રી  રહે. શબનમ એપાટસમેન્ટ મ.નાં ૦૭ ,આજવા રોડ, 

વડોદરા શહેર (૨) હનીફ ઉફે લાલા ગ લામમ સ્તફા શેખ રહે. મોગલ 

હોટલનો ખાાંચો,જહાગીરપ રા, વાડી વડોદરા  (૩) ધમેન્ર નારણભાઇ 

વાધવાણી રહે.બાવચાવાડ, મરાઠી મહોલ્લો, પાણીગેટ  વડોદરા (૪) ઇલ્યાસ 

સત્તારભાઇ અન્સારી રહે. સમૃધ્ધી  એપાટસમેન્ટ  મ.નાં  ૮૦૬, રણમ ક્તેશ્વર 

રોડ, વાડી, વડોદરા (૫) રઝાકહ સેન ડોસ ભાઇ ભાાંડવાલા રહે. વાડી 

તાઇવાડા, વડોદરા (૬) પ્રતાપ દશરથરાવ સીરવળકર રહે. સલાટવાડા રોડ 

,શારદા માંદીર સ્ક લ પાછળ, બાવનચાલી, કારેલીબાગ વડોદરા (૭) કૈલાસ 

સ રેશભાઇ વાધવાણી રહે. ૧૦૭૮ કૈલાસધામસોસા. લક્ષ્મીપ રા  રોડ, ગોરવા 

વડોદરા શહેર (૮) જમીલએહમદ જલીલભાઇ  અન્સારી રહે. 

અજબડીમીલ સફા મરવા કોમ્પેક્ષ ડી-૩  યાક તપ રા વડોદરા શહેર (૯) 

ઇરફાન અબ્દ લગફાર શેખ રહે.એલેમ્બીક રોડ, વપ્રયલક્ષ્મી વમલ  કાંપાઉન્ડમાાં 

વડોદરા (૧૦) ઇસ્માઇલ મલાંગમીયા  શેખ  રહે. યાક તપ રા રેશમવાળૉ 

ખાાંચો વડોદરા (૧૧) આમીર કાસીમભાઇ શેખ રહે. રાજારાણી  તળાવ,બડે  

મેજદાદાની ગલીમાાં અજબડીમીલ, પાણીગેટ  વડોદરા  (૧૨) યાક બ 

ગ લામહ સેન  દીલાવર રહે. દ ધવાળા મહોલ્લો, હ સેની માંજીલ પાસે પાણીગેટ 

દરવાજા પાસે વડોદરા (૧૩) વપય શ હરીપ્રસાદ કહાર રહે. રેનબસેરા 

,એકતાનાગર,  મચ્છીપીઠ પાછળ,કારેલીબાગ વડોદરા  (૧૪) નઝરભાઇ 

રફીકભાઇ શેખ  રહે. શારદામાંદીર સ્ક લની સામે સવસન્ટ ટેકરા, જાફર 

કોમ્્લેક્ષની બાજ માાં રાવપ રા વડોદરા (૧૫) રીફાકત અકબરભાઇ શેખ  રહે. 

અજબડી મીલ, બડેમાંજ દાદાની  ગલીમાાં વત્રકોણીયા પાસે પાણીગેટ,વડોદરા 

(૧૬) મોહમદફજીર હનીફભાઇ દીવાન રહે.યાક તપ રા, જ ની ગઢી  

મ ક લભારતી સ્ક લ  પાસે વડોદરા (૧૭) નદીમ  જાફરભાઇ શેખ  રહે. ડભોઇ 

રોડ,  વ ડા હાઉસ,બ્લોક નાંબર ૧૧ મકાન નાં. ૨૬  એમ.એમ.વોરા સોસા.  

સામે વડોદરા (૧૮) ગણેશભાઇ  કાળાભાઇ દેવીપ જક દેવીપ જક  રહે 

પાણીગેટ, અજબડીવમલ ,ચાંદનવાડી  વડોદરા નાઓએ પોતાના આર્થસક 

ફાયદા સારૂ  પત્તા પાના પૈસા વડે , ગોળક ાંડાળ   વળી હારજીતનો  જ ગાર રમી  

રમાડી  જાહેરમાાંથી  પકડાઇ ગયેલ હોય જેઓની અાંગ ઝડતીના  રોકડા 

રુપીયા ૯૮,૦૫૦/- તથા જમીન દાવ ઉપરના ૧૫,૦૫૦/- તથા જ દીજ દી 

કાંપનીના  મોબાઇલ ફોન નાંગ-૬  જેની દકમત રૂ. ૨૧,૦૦૦/- તથા 

પત્તાપાના નાંગ -૫૨  તથા બીજા પત્તાની કેટો નાંગ-૩ દકમત રૂ. ૦૦/૦૦  

મળી ક લ્લે રુપીયા ૧,૩૪,૧૦૦/- નો મ દ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઈ ગ નો કયાસ 

વવગેરે પાણીગટે પો.સ્ટે. ગ ર.નાં. ૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૯૦૯/૨૦૨૦ 

જ ગારધારા કલમ  ૧૨  મ જબ તા:૧૧/૦૮/૨૦૨૦ ના કલાક  ૨૩/૪૦ 

વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરાવેલ  છે.   

અાંગ ઝડતીના  રોકડા રુપીયા 

૯૮,૦૫૦/- તથા જમીન દાવ 

ઉપરના ૧૫,૦૫૦/- તથા 

જ દીજ દી કાંપનીના  મોબાઇલ 

ફોન નાંગ-૬  જેની દકમત રૂ. 

૨૧,૦૦૦/- તથા પત્તાપાના નાંગ 

-૫૨  તથા બીજા પત્તાની કેટો 

નાંગ-૩ દકમત રૂ. ૦૦/૦૦  મળી 

ક લ્લે રુપીયા ૧,૩૪,૧૦૦/- 
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પાણીગેટ પો.સ્ટે. સ્ટાફ 

દ્વારા  

પાણીગેટ પો.સ્ટે. સ્ટાફ દ્વારા  તા: ૧૧/૦૮/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૩/૧૫ 

વાગે વાડી નવાપ રા દેવનો ખાાંચો ભાગ્યશ્રી ફ્લેટ્ની બાજ માાં ગીતેશ્વરી 

નામના મકાન,પાણીગેટ વડોદરા શહેર  ખાતે આરોપી (૧) અવશ્વનભાઇ 

ઠાકોરલાલ સોની રહે, ગીતેશ્વરી ભાગ્યશ્રી ફ્લેટ્ની બાજ માાં વાડી નવાપ રા 

દેવનો ખાાંચો વડોદરા. (૨) ભાકર વસાંતરાવ મોધે રહે, શ્રીિ ષ્ણ કોમ્પલેક્ષ 

મકાન નાં-૨૦૪, દેવનો ખાચો,વાડી નવાપ રા, વડોદરા,(૩) રાકેશભાઇ 

સ ાંદરલાલ પટેલ રહે, કીતસન ફ્લેટ મકાન નાં-૦૩ અાંબે માંદીર પાસે રામવાટીકા 

પાસે વાઘોડીયા રોડ વડોદરા (૪) કલ્પેશ નાગેશરાવ ડોંગરે રહ,ેવાડી 

શાસ્ત્રીબાગ સામે બાલાક ઇ રોડ વવનાયક ફ્લેટની બાજ માાં વડોદરા (૫) 

જતીનભાઇ રમેશભાઇ સ થાર  રહે, દત્તનગર સોસાયટી મકાન નાં-૨૫ 

સ્કાયમાટસ એવન્ય  સામે વાઘોડીયા રોડ વડોદરા (૬)  કેશ જેંસીગરાવ 

પાટણકર રહે,વાડી નવાપ રા દેવનો ખાાંચો ભાગ્યશ્રી એપાટ્મેંટ મકાન નાં-

૩૦૨ , વડોદરા  (૭) મહેન્રભાઇ રણછોડભાઇ લીંબચીયા રહે,૫૦-

અાંગ ઝડતીના રોકડા રૂ. 

૧૬,૯૨૦/- તથા જમીન દાવ 

પરના રોકડા રૂ.૪૫૦૦/- 

મોબાઇલ ફોન નાંગ-૯ 

દક.રૂ.૨૮,૦૦૦/- તથા મો.સા. 

ક લ -૦૭ દક.રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/- 

તથા પત્તા-પાના નાંગ-૫૨ 

દક.રૂ.૦૦/- તથા લાઇટબીલ 

દક.રૂ.૦૦/- તથા કેબલ કાડસ 

દક.રૂ.૦૦/- સાથે ક લ્લે 

દક.રૂ.૧,૯૯,૪૨૦/- 

https://egujcop.gujarat.gov.in/hdiits/hdiits.htm?actionFlag=reportService&reportCode=281&action=generateReport&caseNumber_report=11196017200910&caseId_report=10010131930638&fromFir=Y&fromApplication=TRUE
https://egujcop.gujarat.gov.in/hdiits/hdiits.htm?actionFlag=reportService&reportCode=281&action=generateReport&caseNumber_report=11196017200910&caseId_report=10010131930638&fromFir=Y&fromApplication=TRUE
https://egujcop.gujarat.gov.in/hdiits/hdiits.htm?actionFlag=reportService&reportCode=281&action=generateReport&caseNumber_report=11196017200910&caseId_report=10010131930638&fromFir=Y&fromApplication=TRUE
https://egujcop.gujarat.gov.in/hdiits/hdiits.htm?actionFlag=reportService&reportCode=281&action=generateReport&caseNumber_report=11196017200910&caseId_report=10010131930638&fromFir=Y&fromApplication=TRUE
https://egujcop.gujarat.gov.in/hdiits/hdiits.htm?actionFlag=reportService&reportCode=281&action=generateReport&caseNumber_report=11196017200910&caseId_report=10010131930638&fromFir=Y&fromApplication=TRUE
https://egujcop.gujarat.gov.in/hdiits/hdiits.htm?actionFlag=reportService&reportCode=281&action=generateReport&caseNumber_report=11196017200910&caseId_report=10010131930638&fromFir=Y&fromApplication=TRUE
https://egujcop.gujarat.gov.in/hdiits/hdiits.htm?actionFlag=reportService&reportCode=281&action=generateReport&caseNumber_report=11196017200910&caseId_report=10010131930638&fromFir=Y&fromApplication=TRUE
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માંગલપાકસ સોસાયટી ગાજરાવાડી વડોદરા (૮) જેન્ર સોમાજીરાવ માળી 

રહે,મધ  રો હાઉસ વવભાગ -૩ બ્લોક-૧૪,વાડી મહાદેવ તળાવ,વડોદરા (૯) 

પ્રકાશક માર ઇન્રવદન જીંગર રહે,૧૨૮ સાાંઇનાથનગર ગણેશનગર ડીમાટસ 

રોડ, કાળકા માતાના માંદીર પાસે વડોદરા (૧૦) શૈલેશ ઉફે પ્પ ભાઇ 

જયસીંરાવ પાઢાંરે રહે, વાડી નવાપ રા દેવનો ખાાંચો િીષ્ણા એપાટ્મેંટની સામે 

વડોદરા (૧૧) યોગેશભાઇ કીશોરભાઇ પટણી રહે,વાયડાપોળ મકાન નાં-૪ 

ચોંખડી વડોદરા,(૧૨) તેજશભાઇ જીતેન્રભાઇ કાનાડે રહે,વાડી ટાવર 

ભારત બેંકની બાજ માાં,તાડ ફળીય  વડોદરા,નાઓએ પોતાના આર્થસક ફાયદા 

સારૂ પોતાના રહેણાાંક મકાનમાાં બહારથી બોલાવી ભેગા કરી ગોળ ક ાંડાળ  

વળી જમીન ઉપર બેસી પત્તા-પાના રૂપીયા વડે હારજીતનો જ ગાર રમી 

રમાડી તમામની અાંગ ઝડતીના રોકડા રૂ. ૧૬,૯૨૦/- તથા જમીન દાવ 

પરના રોકડા રૂ.૪૫૦૦/- મોબાઇલ ફોન નાંગ-૯ દક.રૂ.૨૮,૦૦૦/- તથા 

મો.સા. ક લ -૦૭ દક.રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/- તથા પત્તા-પાના નાંગ-૫૨ 

દક.રૂ.૦૦/- તથા લાઇટબીલ દક.રૂ.૦૦/- તથા કેબલ કાડસ દક.રૂ.૦૦/- સાથ ે

ક લ્લે દક.રૂ.૧,૯૯,૪૨૦/- ના મ દ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઈ ગ નો 

કયાસ વવગેરે બાબતે પાણીગટે પો.સ્ટ.ે ગ ર.નાં. -૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૯૧૦ 

/૨૦ જ ગાર ધારા ક: ૪,૫ મ જબ તા:૧૨/૦૮/૨૦૨૦ ના ક:૦૦/૨૫ 

વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરવામાાં આવેલ છે.  
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સસસસસસસ 
સસ.સસસસ. 
સસસસસ 
સસસસસસ  

પાણીગેટ પો.સ્ટે. સ્ટાફ દ્વારા તા:૧૨/૦૮/૨૦૨૦ ના કલાક :૧૬/૩૦ 

વાગે મોજે; બાપોદ પાણીની ટાાંકી બાજ માાં વ ડાના મકાન પાછ્ળ બોરીંગની 

ટાાંકી પાસે,પાણીગેટ વડોદરા શહેર.ખાતે  આરોપી  (૧) ટીન્ક ભાઇ 

રાજેશભાઇ દાંતાણી રહ,ે બ્લોકનાં-૨ રૂમ નાં-૮ વ ડાના મકાન મહાદેવ તળાવ 

પાસે (૨)  મ કેશભાઇ નાનજીભાઇ દેસાઇ રહે, ડી-૩ રાધાપાકસ સોસાયટી ન્ય  

વી.આઇ .પી.રોડ સ પર બેકરી પાસે વડોદરા,શહેર. (૩) શાંકરભાઇ કન ભાઇ 

માછી રહ,ે ૨૦૧ ગાયત્રી સ્ક લની બાજ માાં વારસીયા રીંગ રોડ વડોદરા, શહેર. 

(૪) રાકેશભાઇ સોમાભાઇ પટેલ રહ,ે એ-૪/૩૪૮ વેક ાંઠ સોસાયટી 

વવભાગ-૨ ખોડીયાર નગર ન્ય  વી.આઇ.પી રોડ વડોદરા, શહેર. (૫) 

સાંજયભાઇ બ ધ્ધીસાગર તડવી રહે, જાબ ડીયાપ રા વેક ાંઠ સોસાયટી સામે 

બાપોદ જકાતનાકા પાસે વડોદરા, શહેર. (૬) રાહ લ રમેશભાઇ પરમાર રહ,ે 

જાબ ડીયાપ રા વેક ાંઠ સોસાયટી સામે બાપોદ જકાતનાકા પાસે વડોદરા શહેર. 

(૭)  વોન્ટેડ - ભાવેશ ચાંન્રકાન્ત ઉફે બા રાજપ ત વાઘોડીયા રોડ વડોદરા , 

શહેરનાઓએ જાહેરમાાં ગોળ ક ાંડાળ  વળી પત્તા પાના પૈસા વડે હાર જીતનો 

જ ગાર રમી રમાતા પત્તા પાના નાંગ-૫૨ કકાં.રૂ.૦૦/૦૦ તથા તમામની અાંગ 

ઝડતીના રોકડા રૂપીયા ૨૦,૩૦૦/- તથા જમીન દાવના રોકડા રૂપીયા 

૪,૫૬૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૫ દક.રૂ-૨૩,૦૦૦- મળી ક લ્લે 

રૂપીયા ૪૭,૮૬૦/-મ દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ  તથા જ ગારન  

સાંચાલન કરતા ભાવેશ ચાંન્રકાન્ત ઉફે બા રાજપ ત રહેવાસી વાઘોડીયા રોડ 

વડોદરા નાનો રેઇડ દરમ્યાન હાજર નહીં મળી આવી ગ નો કયાસ વવગેરે બાબતે 

પાણીગટે પો.સ્ટ.ે ગ ર.નાં. -૧૧૧૯૬૦૧૭ ૨૦૦૯૧૩/ ૨૦૨૦ જ ગાર 

ધારા ક: ૧૨ મ જબ તા:૧૨/૦૮/૨૦૨૦ ના કલાક :૧૯/૩૦ વાગે ગ નો 

રજી.કરાવેલ છે.  

અાંગ ઝડતીના રોકડા રૂપીયા 

૨૦,૩૦૦/- તથા જમીન દાવના 

રોકડા રૂપીયા ૪,૫૬૦/- તથા 

મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૫ દક.રૂ-

૨૩,૦૦૦- મળી ક લ્લે રૂપીયા 

૪૭,૮૬૦/- 
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વાડી સસ.સસસસ. 
સસસસસ 
સસસસસસ  

વાડી પો.સ્ટે. સ્ટાફ દ્વારા  તા.૧૨/૮/૨૦ કલાક ૨૦/૪૦ વાગે 

ગાજરાવાડી પાણીની ટાાંકી સામે રબારીવાસ  છેલ્લ  ફળીયા પાસે ખ લ્લી 

જગ્યામાાં વાડી વડોદરા શહેર ખાતે આરોપી  (૧) આકાશ નારણભાઇ 

ચૌહાણ રહ-ેગાજરાવાડી પાણીની ટાાંકી સામે છેલ્લ  ફળીય  વાડી વડોદરા 

(૨) રાજેશક માર ભરતભાઇ પઢીયાર રહે- ગાજરાવાડી રામજી માંદીર પાસે 

છેલ્લ  બસ સ્ટેન્ડ પાસે વડોદરા (૩) વહતેષ મ કેશભાઇ ચૌહાણ રહે- 

ગાજરાવાડી છેલ્લ  ફળીય  વડોદરા શહેર (૪) મહેશ છત્રસસાંહ સોલાંકી રહે- 

ગાજરાવાડી શમશાન પાસે ઘાંટી પાસે વડોદરા  (૫) પ્રવવણભાઇ 

પરસોતમભાઇ પરમાર રહે- લોકમાન્ય સોસાયટી પાછળ ફતેપ રા ચાર રસ્તા 

પાસે વડોદરા (૬) સાગર રાજાભાઇ વસાવા રહ-ે રબારીવાસ પાણીની ટાાંકી 

સામે ગાજરાવાડી વડોદરા (૭) રવવક માર ભરતભાઇ પઢીયાર રહ-ે 

ગાજરાવાડી છેલ્લ  બસ સ્ટેન્ડ પાસે વડોદરા (૮) રોહન વનલેષભાઇ પઢીયાર  

રહે- ગાજરાવાડી રબારીવાસ વડોદરા શહેરનાઓએ  ખ લ્લી જગ્યામાાં 

જાહેરમાાં ગોળ ક ડળૂ વળી પત્તા પાના પૈસા વડે હાર જીતનો જ ગાર રમી 

રમાડી અાંગ ઝડતી તથા જમીન દાવના રોકડા નાણાાં રુ.૧૧,૫૩૦/- તથા 

મોબાઇલ ફોન-૩ દક.રુ.૧૦,૦૦૦/- તથા પત્તા પાના નાંગ-૫૨ દક.રૂ. 

૦૦/૦૦ મળી ક લ્લે રોકડા રૂવપયા ૨૧,૫૩૦/- ના મ દામાલ સાથે મળી 

અાંગ ઝડતી તથા જમીન દાવના 

રોકડા નાણાાં રુ.૧૧,૫૩૦/- 

તથા મોબાઇલ ફોન-૩ 

દક.રુ.૧૦,૦૦૦/- તથા પત્તા 

પાના નાંગ-૫૨ દક.રૂ. ૦૦/૦૦ 

મળી ક લ્લે રોકડા રૂવપયા 

૨૧,૫૩૦/- 

https://egujcop.gujarat.gov.in/hdiits/hdiits.htm?actionFlag=reportService&reportCode=281&action=generateReport&caseNumber_report=11196017200910&caseId_report=10010131930638&fromFir=Y&fromApplication=TRUE
https://egujcop.gujarat.gov.in/hdiits/hdiits.htm?actionFlag=reportService&reportCode=281&action=generateReport&caseNumber_report=11196017200910&caseId_report=10010131930638&fromFir=Y&fromApplication=TRUE
https://egujcop.gujarat.gov.in/hdiits/hdiits.htm?actionFlag=reportService&reportCode=281&action=generateReport&caseNumber_report=11196017200910&caseId_report=10010131930638&fromFir=Y&fromApplication=TRUE
https://egujcop.gujarat.gov.in/hdiits/hdiits.htm?actionFlag=reportService&reportCode=281&action=generateReport&caseNumber_report=11196017200913&caseId_report=10010131930641&fromFir=Y&fromApplication=TRUE
https://egujcop.gujarat.gov.in/hdiits/hdiits.htm?actionFlag=reportService&reportCode=281&action=generateReport&caseNumber_report=11196017200913&caseId_report=10010131930641&fromFir=Y&fromApplication=TRUE
https://egujcop.gujarat.gov.in/hdiits/hdiits.htm?actionFlag=reportService&reportCode=281&action=generateReport&caseNumber_report=11196017200913&caseId_report=10010131930641&fromFir=Y&fromApplication=TRUE
https://egujcop.gujarat.gov.in/hdiits/hdiits.htm?actionFlag=reportService&reportCode=281&action=generateReport&caseNumber_report=11196017200913&caseId_report=10010131930641&fromFir=Y&fromApplication=TRUE
https://egujcop.gujarat.gov.in/hdiits/hdiits.htm?actionFlag=reportService&reportCode=281&action=generateReport&caseNumber_report=11196017200913&caseId_report=10010131930641&fromFir=Y&fromApplication=TRUE
https://egujcop.gujarat.gov.in/hdiits/hdiits.htm?actionFlag=reportService&reportCode=281&action=generateReport&caseNumber_report=11196017200913&caseId_report=10010131930641&fromFir=Y&fromApplication=TRUE
https://egujcop.gujarat.gov.in/hdiits/hdiits.htm?actionFlag=reportService&reportCode=281&action=generateReport&caseNumber_report=11196017200913&caseId_report=10010131930641&fromFir=Y&fromApplication=TRUE
https://egujcop.gujarat.gov.in/hdiits/hdiits.htm?actionFlag=reportService&reportCode=281&action=generateReport&caseNumber_report=11196017200913&caseId_report=10010131930641&fromFir=Y&fromApplication=TRUE
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આવી પકડાઈ જઇ ગ ન્હો કયાસ વવગેરે બાબતે વાડી પો.સ્ટ ે ગ ર.નાં. 

11196035200844 જ ગારધારા કલમ ૧૨ મ જબ  તા.૧૨/૮/૨૦ 

કલાક ૨૨/૧૫ ગ નો રજીસ્ટર  થયેલ છે. 

40 

સસ.સસ.સસ સ્ટાફ 

દ્વારા  

પી.સી.બી સ્ટાફ દ્વારા  તા.૧૨/૮/૨૦ ના કલાક. ૧૯/૨૦ વાગે મોજે-

વાઘોડીયા રોડ ઉપર આવેલ રત્નક ાંજ સોસાયટી ના મકાન નાંબર ૧૩ માાં,  

પાણીગેટ વડોદરા ખાત ે આરોપી (૧) રાજેશભાઇ સ ાંદરલાલ પરીખ રહે. 

૧૩, રત્નક ાંજ સોસાયટી, વાઘોડીયા રોડ, વડોદરા (૨) ગૌતમભાઇ 

હસમ ખલાલ પટેલ રહે.૧૪/બી, સ વનલ સોસાયટી, ઝવેર નગરની સામે, 

વાઘોડીયા રોડ, વડોદરા શહેર (૩) મૌવલક સ રેશભાઇ પટેલ રહે. ૨૦૭, 

વેલકમ ફલેટ, કાશીબા વચલ્ડ્રન હોસ્પીટલ પાસે, વડોદરા (૪) સાંજયભાઇ 

જયાંતીલાલ પટેલ રહે.૧૧, વ ન્દાવન સોસાયટી, વાઘોડીયા રોડ, વડોદરા. 

(૫) વનલેશભાઇ જયાંતીલાલ પટેલ રહે.૧૧૦, વૈક ાંઠ સોસાયટી, વાઘોડીયા 

રોડ, વડોદરા (૬) વહમાન્શ  મ ક ન્દભાઇ શાહ રહે. ૫૦૧, વસધ્ધાથસ સ્કવેર 

દદલ્હી પવબ્લક સ્ક લની બાજ માાં, વડોદરા (૭) મ કેશભાઇ બળદેવભાઇ 

શ્રીમાળી રહે. ૧૪, મહાલક્ષ્મી સોસાયટી, હાલોલ રોડ, વડોદરા (૮) 

ક ન્દનસસાંહ ભારતસસાંહ ચાવડા રહે.૨, પ્રથમ ડ ્લેક્ષ, ડી-માટસ પાસે, વાઘોડીયા 

રોડ, વડોદરા નાઓએ પોતાના આર્થસક ફાયદા સારૂ પત્તા પાના પૈસા વડે  

ગોળક ાંડાળ  વળી આરોપી નાં ૧ ના મકાનમા હારજીતનો જ ગાર રમી રમાડી 

અાંગ ઝડતીના રોકડા રુપીયા ૨૬,૯૦૦/- તથા જમીનદાવ ઉપરના 

૪,૫૦૦/- તથા જ દીજ દી કાંપનીના મોબાઇલ ફોન નાંગ-૮ જેની દકમત રૂ. 

૧,૨૪,૪૦૦/- તથા પત્તા પાના નાંગ -૫૨ તથા બીજા પત્તાની કેટ નાંગ -૧ 

દકમત રૂ. ૦૦/૦૦ તેમજ ફોર વ્હીલરો (કાર) ૩ દક.રૂ.૮,૫૦,૦૦૦ તેમજ ટૂ 

વ્હીલર ૨ દક રૂ ૨૫,૦૦૦/- મળી ક લ્લે રુપીયા ૧૦,૩૦,૮૦૦/- નો 

મ દ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઈ ગ નો કયાસ બાબતે પાણીગટે પો.સ્ટે ગ ર.નાં. 

૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૯૧૪ જ ગારધારા કલમ ૪,૫ મ જબના કામે  

તા.૧૩/૮/૨૦ ના કલાક.કલાક.૦/૧૫  વાગે  ગ નો રજીસ્ટર કરાવેલ છે. 

અાંગ ઝડતીના રોકડા રુપીયા 

૨૬,૯૦૦/- તથા જમીનદાવ 

ઉપરના ૪,૫૦૦/- તથા 

જ દીજ દી કાંપનીના મોબાઇલ 

ફોન નાંગ-૮ જેની દકમત રૂ. 

૧,૨૪,૪૦૦/- તથા પત્તા પાના 

નાંગ -૫૨ તથા બીજા પત્તાની કેટ 

નાંગ -૧ દકમત રૂ. ૦૦/૦૦ 

તેમજ ફોર વ્હીલરો (કાર) ૩ 

દક.રૂ.૮,૫૦,૦૦૦ તેમજ ટૂ 

વ્હીલર ૨ દક રૂ ૨૫,૦૦૦/- 

મળી ક લ્લે રુપીયા 

૧૦,૩૦,૮૦૦/- 
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સસસસસસસ 
સસ.સસસસ. 
સસસસસ 
સસસસસસ  

પાણીગેટ પો.સ્ટે. સ્ટાફ દ્વારા તા.૦૭/૦૮/૨૦૨૦ ના કલાક ૦૯/૨૦ 

વાગે માાંજે- વાઘોડીયા ચોકડી જય અાંબે સ્ક લ પાસે પાણીગેટ વડોદરા શહેર 

ખાત ેઆરોપી (૧) મોહમદદફરોજ મોહમદરફીક ખલીફા રહેવાસી મન્સ રી 

એપાટસમેન્ટ ની બાજ  માાં ચૌરા પાસે વાડી નાલબાંધવાડા વાડી વડોદરા શહેર 

(૨) મોહમદઆદદલ ઉફે બાટલા મોહમદસલીમ શેખ રહે.વબલાલ કો્લેક્ષ 

સાલેટી બજાર નાલબાંધવાડા વાડી વડોદરા શહેર (૩) ઇમરાન ઉફે ટીંડો 

ફારૂખભાઇ અરબ રહે.૧૦૧,અમીના ઝરીના રેસીડન્સી સાલેરી બજાર 

મોગલવાડા વાડી વડોદરા શહેર (૪) તનવીરભાઇ અઝીઝભાઇ કાગડીવાલા 

રહે.બ્લોક નાં-૧૩ રૂમ નાં-૬ વ ડા ના મકાન સોમા તળાવ વડોદરા શહેર (૫) 

વોંટેડ - ભ રાભાઇ રહેવાસી દેવગઢ બારીઆ નાઓએ રીક્ષા નાં- GJ 06 TT 

1274 દક. રૂ.૭૫,૦૦૦/-માાં ગેરકાયદેસર અન ેવગર પાસ પરવમટે ભારતીય 

બનાવટની ૭૫૦ વમ.લી. બોટલ નાંગ ૯૬ દક.રુ.૩૮૪૦૦ તેમજ બીયરના 

૫૦૦ મી.લી.ના ટીન નાંગ ૪૮ દક.રુ. ૪૮૦૦ મળી ક લ્લે નાંગ-૧૪૪ ની ક લ 

દક.રૂ.૪૩,૨૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૩ દક.રૂ.૧,૫૦૦/- સાથે મળી 

ક લ દક.રૂ. ૧,૧૯,૭૦૦/- ના મ દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઈ ગ નો 

કયાસ વવગેરે બાબતે પાણીગટે પો.સ્ટ ેગ ર.નાં. ૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૮૯૨ પ્રોહી 

એકટ ૬૫ઇ, ૯૮(૨), ૮૧,૧૦૮ મ .ગ નો .૦૭/૦૮/૨૦૨૦ ના 

કલાક.૧૨/૩૫ વાગે ગ નો રજીસ્ટર થયેલ છે.  

૭૫૦ વમ.લી. બોટલ નાંગ ૯૬ 

દક.રુ.૩૮૪૦૦ બીયરના ટીન 

નાંગ ૪૮ દક.રુ. ૪૮૦૦ મળી 

ક લ્લે નાંગ-૧૪૪ ની ક લ 

દક.રૂ.૪૩,૨૦૦/- તથા મોબાઇલ 

ફોન નાંગ-૩ દક.રૂ.૧,૫૦૦/- તથા 

રીક્ષા-૧ દક.રુ.૭૫,૦૦૦/-સાથે 

મળી ક લ દક.રૂ. ૧,૧૯,૭૦૦/- 
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માાંજલપ ર પો.સ્ટે. સ્ટાફ 

દ્વારા  માાંજલપ ર પો.સ્ટ.ે સ્ટાફ કલાલી ગામ, નવી નગરી પાસ ેજાહરે રોડ ઉપર આ 

કામના આરોપીઓ નામે  ) ૧ (જીતેન્રભાઇ બાલકષૃ્ણ દ બ ેઉ.વ.૩૨ રહ ે.

મ.નાં .૪૪૪૫, જલારામનગર, કોતર તલાવડી, અલવાનાકા, માાંજલપ ર 

વડોદરા  ) ૨ (શલૈન્રસસાંહ મહને્રસસાંહરાજ ઉ.વ.૩૮ રહ ે.મ.નાં.૨ અાંબાલાલ 

પાકસ-૨, દરબાર ચોકડી પાસ,ે માાંજલપ ર વડોદરા  ) ૩ (ઉપને્રભાઇ 

દકશોરભાઇ પટલે ઉ.વ.૩૨ રહ ે.સી/૪૧, સ યસદશસન ટાઉનશીપ રલે્વ ેફાટક 

પાસ,ે માાંજલપ ર  ) ૪ (મોહનસસાંગ ચતેનસસાંગ ક શવાહ ઉ.વ.૩૫ રહ ે.મ.નાં.૧ 

બહ ચરનગર, અલાવનાકા, માાંજલપ ર  ) ૫ (ત ષાર સ રશેભાઇ બારોટ 

ઉ.વ.૨૮ રહ ે.એ/૫૦૧, સાાંઇશ્રધ્ધા રસેીડન્સી, જી.આઇ.ડી.સી .શાક માકટે 

પાસ,ેમાાંજલપ ર  ) ૬ (શાાંતીલાલમાંગળભાઇ વસાવા ઉ.વ.૪૧ રહ ે.નવીનગરી 

કલાલી ગામ,  ) ૭ (ભાવીનભાઇ લક્ષ્મણભાઇ ગોવહલ ઉ.વ.૨૪ 

રહ.ેજલારામનગર, કોતર તલાવડી, અલવાનાકા, માાંજલપ ર  ) ૮ (દકશોરભાઇ 

બળવાંતભાઇ મકવાણા ઉ.વ.૪૮ રહ ે.મોટી ખડકી, કલાલી ગામ, વડોદરા 

વોન્ટડે  ) ૯ (રમશેભાઇ મફતભાઇ ઠાકોર રહ ે.તલસટ  ) ૧૦ (ભગત તલસટ 

પત્તા પાના નાંગ- ૫૨ દક.રૂ.૦૦/- 

અાંગ ઝડતી તથા જમીન દાવના 

રોકડા રૂ.૧૮૩૨૦/- મોબાઇલ 

ફોન- ૭ દક.રૂ.૨૧૫૦૦/-, મોપેડ 

- ૩ દક.રૂ. ૯૦૦૦૦/-, મો.સા.- 

૨ દક.રૂ. ૫૦૦૦૦/-, મળી ક લ્લે 

રૂ.૧૭૯૮૨૦/- 
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નાઓ મોબાઇલની લાઇટમાાં ગોળ ક ાંડાળ  કરી જાહરેમાાં પત્તા પાના પસૈા વડ ે

હારજીતનો જ ગાર રમી રમાડી મળી આવતા પત્તા પાના નાંગ - ૫૨ 

દક.રૂ.૦૦ /- અાંગ ઝડતી તથા જમીન દાવના રોકડા રૂ.૧૮૩૨૦ /- મોબાઇલ 

ફોન - ૭ દક.રૂ.૨૧૫૦૦ /- , મોપેડ  - ૩ દક.રૂ .૯૦૦૦૦ /- , મો.સા .- ૨ દક.રૂ .

૫૦૦૦૦ /- , મળી ક લ્લે રૂ.૧૭૯૮૨૦ /- ના મ દામાલસાથ ેમળી આવતા 

પકડાઇ જતા માાંજલપ ર પો.સ્ટે .પાટસ-બી - 

૧૧૧૯૬૦૦૩૨૦૧૨૫૮/૨૦૨૦ જ ગારધારા કલમ ૧૨ મ જબનો ગ નો 

રજી.કરાવલે છે. 
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એફ દડવીઝન, સ્ટાફ 

દ્વારા  એફ દડવીઝન, સ્ટાફ દરબાર ચોકડી, વૈક ાંઠધામ સોસાયટી, મ.નાં.સી/૧૦૫ માાં 

આ કામના આરોપીઓ નામે  ) ૧ (કાલ સસાંહ ગ લાબસસાંહ રાઠોડ રહ.ેમકાન 

નાં.૬૬/૬૫૪ પાથસભ મી નાં.૧, જય પીટર ચાર રસ્તા પાસ,ેમાાંજલપ ર વડોદરા 

)૨(પોપટભાઇ પરસોત્તમભાઇ પાંચાલ રહ.ેમકાન નાં.૧૫૬૬ વચત્રક ટ 

કો.ઓ.હાઉસીંગ સોસા .મારૂતીધામની બાજ માાં,માાંજલપ ર વડોદરા  ) ૩ (

ધમને્રભાઇ કીરીટભાઇ પાંચાલ રહ.ેમકાન નાં.જે-૧૦૨ દશસનમ વાટીકા 

પરીવાર ચાર રસ્તા પાસ,ેવાઘોડીયા રોડ, વડોદરા  ) ૪ (વીરને્રભાઇ 

ભ પને્રભાઇ સોની રહ.ેફલટે નાં.૨૦૧,શ્રી.કોમ્પલકે્ષ,પરીવાર ચાર 

રસ્તા,વાઘોડીયા રોડ,વડોદરા  ) ૫ (પરશેભાઇ કીરણક માર સાધ  રહ.ેમકાન 

નાં.સી-૧૦૫, વકૈ ાંઠધામ સોસાયટી,દરબાર ચોકડી પાસ,ેમાાંજલપ ર, વડોદરા 

)૬  (સાંગીતાબેન D/o કીરણક માર સાધ  રહ.ેસદર  ) ૭  (ગૌરીબેન W/o 

પરશેભાઇ સાધ  રહ.ેસદર  ) ૮ (ભગવતીબેન W/o ચતેનભાઇ સોની 

રહ.ેમકાન નાં.૯૪૬, મારૂતીધામ,પાથસભ મી પાસ,ેમાાંજલપ ર,વડોદરા નાઓ 

આર્થસક ફાયદા સારૂ પત્તા પાના રૂવપયા વડ ેહાર જીતનો જ ગાર રમતા મળી 

આવી પકડાઇ જતા તઓેની અાંગ ઝડતીમાાંથી રોકડા રૂ.૧૦,૦૦૦ /- તમેજ 

જમીન દાવના રોકડા રૂ.૭૪૨૫ /- , મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૬ 

દક.રૂ.૩૭૫૦૦ /- તથા ટ  વ્હીલર-૦૫ દક.રૂ.૧,૫૫,૦૦૦ /- તમેજ પત્તા 

પાના નાંગ-૫૨ દક.રૂા.૦૦ /- મળી ક લ્લ ેરૂ.૨૦૯૯૨૫ /- ના મ દામાલ સાથ ે

મળી આવતા માાંજલપ ર પો.સ્ટે.પાટસ-બી-૧૧૧૯૬૦૦૩૨૦૧૨૬૦ 

જ ગારધારા કલમ ૪,૫ મ જબનો ગ નો રજી.   કરલે છે.  

અાંગ ઝડતીના રોકડા 

રૂ.૧૦,૦૦૦/- જમીન દાવના 

રોકડા રૂ.૭૪૨૫/-,મોબાઇલ 

ફોન નાંગ-૦૬ દક.રૂ. ૩૭૫૦૦/-  

ટ  વ્હીલર-૦૫ 

દક.રૂ.૧,૫૫,૦૦૦/- પત્તા પાના 

નાંગ-૫૨ દક.રૂા.૦૦/- મળી ક લ્લે 

રૂ.૨૦૯૯૨૫/- 
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પી.સી.બી. સ્ટાફ દ્વારા  
 પી.સી.બી. સ્ટાફ દ્વારા મકરપ રા જી.આઇ.ડી.સી સહાંદ સ્થાન ફશેન ચોકડી 

પાસ ેકોન્મટે કાંપનીની સામ ેગલીમા શડે નાંબર ૯૨૦/૨/૫ ની ગલીમા 

વોડાફોન ટાવરની ખ લ્લા જગ્યામાાં આરોપીઓ જાહરેમાાં પત્તા-પાના પૈસા 

વડ ેગોળ ક ાંડાળ  વડી પોતાના આથીક ફાયદા સારુ હારજીતનો જ ગાર રમી 

રમાડી પત્તાપાના નાંગ-૫૨ દક .રૂા ૦૦/૦૦ તથા અાંગ ઝડતી ના રોકડા ક લ 

રૂપીયા ૨૬૧૯૦ /- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ - ૧૦  દક.રૂ.૨૭૦૦૦ /- તથા 

તેમજ  જમીન દાવના રોકડા રૂપીયા ૫૨૪૦ /- સાથ ેમળી ક લ્લ ેરૂ .

૫૮૪૩૦ /- સાથ ેમળી આવતા માાંજલપ ર પો.સ્ટે .પાટસ-બી-

૧૧૧૯૬૦૦૩૨૦૧૨૭૫/૨૦૨૦ જ ગારધારા કલમ ૧૨ મ જબનો ગ નો 

ગ નો રજી કરાવલે છે.  

અાંગ ઝડતીના રોકડા 

રૂ.૨૬૧૯૦/- જમીન દાવના 

રોકડા રૂ.૫૨૪૦/-, મોબાઇલ 

ફોન- ૧૦ દક.રૂ.૨૭,૦૦૦/- 

45 

પી.સી.બી. સ્ટાફ દ્વારા  
પી.સી.બી. સ્ટાફ દ્વારા અગ્રવાલ ચમે્બસસ ત લસીધામ ચાર રસ્તા પાસ,ે 

આરોપીઓ નામ ે૧ (મહશે ઉફ ેગગો પરસોતમભાઇ ઠાકોર રહ ે.પ્રણવ 

સોસાયટીની  સામ ેઅગ્રવાલ ચમે્બસસ ની  બાજ માાં ત લસીધામ ચાર  રસ્તા 

પાસ ેમાાંજલપ ર વડોદરા શહરે  ) ૨ (મહે લ  સ ભાષભાઇ  બારીયા હાલ રહ ે

ત લસીધામ ચાર  રસ્તા પાસ,ે અગસવાલ ચમે્બસસની   બાજ માાં  છગનભાઇ 

ઠાકોરના મકાનમાાં માાંજલપ ર વડોદરા  ) ૩  (રમશેભાઇ જેઠાભાઇ બજાણીયા 

 રહ ે.મણીનગરની  સામ,ે બજાણીયા વાસ,માાંજલપ ર વડોદરા  નાઓ આથીક 

ફાયદા સારુ જાહરેમાાં વરલી મટકા ના આાંક ફરક ના આાંકડા લખી હારજીત 

નો જ ગાર રમી રમાડતા જ ગાર ના સાધનો જેમાાં આાંક ફરક આાંકડા લખલે 

સ્લીપો નાંગ - ૭ જેની દકમત રૂ.૦૦/૦૦ તથા બોલપને નાંગ-૦૧ જેની દકમત 

રૂપીયા ૦૦/૦૦ તથા અાંગ ઝડતીમાાંથી આવલે રોકડા રૂપીયા ૧૪૫૦૦ /- 

તથા મોબાઇલફોન નાંગ-૦૨ જેની દકમત રૂપીયા ૪,૦૦૦ /- મળી ક લ્લ ે

દકમત રૂપીયા ૧૮,૫૦૦ /- ના મ દામાલ સાથ ેરઇેડ દરમ્યાન મળી આવી 

પકડાઇ જતા માાંજલપ ર પો.સ્ટે .પાટસ-બી-૧૧૧૯૬૦૦૩૨૦૧૨૮૪ 

જ ગારધારા કલમ ૧૨ અ મ જબ રજી.કરાવલે છે.  

આાંકડા લખેલ સ્લીપ - ૦૭ 

દક.રૂ.૦૦/-, ચાલ  હાલતની 

બોલપેન - ૧ દક.રૂ.૦૦/-, અાંગ 

ઝડતીના રોકડા રૂ.૧૪,૫૦૦/-, 

મોબાઇલ ફોન- ૨ 

દક.રૂ.૪૦૦૦/-   

46 

માાંજલપ ર પો.સ્ટે.સ્ટાફ 

દ્વારા   માાંજલપ ર પો.સ્ટ.ેસ્ટાફ દ્વારા  વડસર રોડ,કવેલ ચોકડી પાસ,ે વનસગસ એવન્ય  

ત્રીજા માળ ેમ.નાં.બી/૩૦૩ માાં આ કામના આરોપી નામ ે.(૧ (ભાવનાબેન 

વા/ઓ મ કશેભાઇ અરશીભાઇ પીપરોત્તર રહ.ેમકાન નાં.૫૨ વ ન્દાવન 

સોસાયટી વડસર વડોદરાનાનીએ પોતાના આર્થસક ફાયદા સારૂ પોતાના 

ભાઇના મકાનમા બહારથી માણસો બોલાવી તઓેન ેપત્તા-પાના પૈસા વડ ે

જ ગારની હાર-જીતની રમત રમવા માટ ેસ ખ સગવડ સ વીધા પ રી પાડી તીન 

પત્તીનો જ ગાર રમી રમાડતા પગ પાસ ેના પટ ઉપરથી રૂવપયા ૯,૦૪૦ /- 

તથા જમીનદાવ ઉપરના રૂવપયા ૨૬૦૦ /- તથા જ ગાર રમવા સારૂ વાપરલે 

પત્તાપાના નાંગ ૫૨ કી .રૂ.૦૦/૦૦ તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૩ જેની ક લ 

કકાંમત રૂવપયા ૧૪,૦૦૦ /- તથા એક એકટીવા GJ-06-FH-6648 જેની 

પત્તા પાના નાંગ- ૫૨ દક.રૂ.૦૦/- 

રોકડા રૂ.૧૧૬૪૦/-, મોબાઇલ 

ફોન- ૩ દક.રૂ. ૧૪,૦૦૦/- 

મોપેડ - ૧ દક.રૂ.૨૫,૦૦૦/-, 

ફોર વ્હીલર ગાડી- ૧ દક.રૂ. 

૧,૫૦,૦૦૦/-  
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કકાંમત રૂપીયા ૨૫,૦૦૦ /-  તથા એક ફોર વ્હીલ રનેોલ્ડ કાર નાં GJ-06-PA-

6530 જેની દકમત રૂ.૧,૫૦,૦૦૦ /- મળી ક લ મ દ્દામાલ રૂપીયા 

૨,૦૦,૬૪૦ /- ના મ દ્દામાલ સાથ ેમળી આવી પકડાઈ જતા માાંજલપ ર 

પો.સ્ટે .પાટસ-બી-૧૧૧૯૬૦૦૩૨૦૧૨૯૪/૨૦૨૦ જ ગારધારા કલમ 

૪,૫ મ જબ ગ નો રજી. કરાવલે છે.  

47 

માાંજલપ ર પો.સ્ટે.સ્ટાફ 

દ્વારા    માાંજલપ ર પો.સ્ટ.ેસ્ટાફ દ્વારા  મકરપ રા જી.આઇ.ડી.સી .ય નીયન બને્ક સામ,ે 

વીનાયક એન્જીનીરયરીંગ શડે નાં.૫૨૩ માાં આ કામના આરોપી  ) ૧ (

જયશેભાઇ મન ભાઇ પટલે રહ.ે૧૯૭/બી-૨૦ જીઆઇડીસી કોલોની 

વવશ્વામીત્રી પોલીસ ચોકી ઉપર અલવા નાકા માાંજલપ ર વડોદરા નાઓ 

પોતાના આર્થસક ફાયદાસારૂ પોતાની કાંપનીમાાં આજ બાજ  કાંપનીના માણસો 

બોલાવી તઓેન ેપત્તા-પાના પસૈા વડ ેજ ગારની હાર-જીતની રમત રમવા 

માટ ેસ ખ સગવડ સ વીધા પ રી પાડી તીનપત્તીનો જ ગાર રમી રમાડતા પગ 

પાસ ેના પટ ઉપરથી રૂવપયા ૬૩૬૦ /- તથા જમીનદાવ ઉપરના રૂવપયા 

૪૨૪૦ /- તથા જ ગાર રમવા સારૂ વાપરેલ પત્તાપાના નાંગ ૫૨ કી .

રૂ .00/00 તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૮ જેની ક લ કકાંમત રૂવપયા ૪૯,૦૦૦ /- 

તથા મોટર સાયકલ ૩ દક.રૂ ૧,૩૦,૦૦૦ /- મળી ક લ મ દ્દામાલ રૂપીયા 

૧,૮૯,૬૦૦ /- ના મ દ્દામાલ સાથ ેમળી આવી પકડાઈ જતા માાંજલપ ર 

પો.સ્ટે પાટસ-બી-૧૧૧૯૬૦૦૩૨૦૧૨૯૫/૨૦ જ ગારધારા કલમ ૪,૫ 

મ જબનો ગ નો રજી.કરાવલે છે.  

પત્તા પાના નાંગ-૫૨ દક.રૂ.૦૦/- 

મોબાઇલ ફોન- ૮ 

દક.રૂ.૪૯,૦૦૦/- મો.સા.-૩ 

દક.રૂ.૧,૩૦,૦૦૦/- તેમજ 

રોકડા રૂ.૧૦,૬૦૦/-  

48 

મકરપ રા પો.સ્ટે.સ્ટાફ 

દ્વારા  મકરપ રા પો.સ્ટ.ેસ્ટાફ દ્વારા  મકરપ રા ડેપો પાછળ નારાયણ નગર મ.નાં.૫૬ 

ની બહાર ઓટલા ઉપર ખ લ્લામાાં આ કામના આરોપીઓ પત્તા પાના વડ ે

હારજીતનો જ ગાર રમી રમાડી પત્તા પાના નાંગ - ૫૨ દક.રૂ.૦૦ /- 

આરોપીઓના અાંગ ઝડતીના રોકડા રૂ.૧૫૪૩૦ /- તથા જમીનદાવના રોકડા 

રૂ.૨૨૭૦ /- , મળી ક લ્લ ેરોકડા રૂ.૧૭,૭૦૦ /- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ - ૭ 

દક.રૂ.૧૯૦૦૦ /- સાથ ેમળી ક લ્લ ેરૂ.૩૬,૭૦૦ /- ના મ દામાલ સાથ ેમળી 

આવી પકડાઇ જતા મકરપ રા પો.સ્ટ ે.પાટસ-બી-

૧૧૧૯૬૦૧૬૨૦૧૨૬૨/૨૦૨૦  જ ગારધારા કલમ ૧૨ મ જબનો ગ નો 

રજી.કરાવલે છે.  

અાંગ ઝડતીના રોકડા 

રૂ.૧૫૪૩૦/- તથા જમીનદાવ 

ના રોકડા રૂ.૨૨૭૦/-, મળી 

ક લ્લે રોકડા રૂ.૧૭,૭૦૦/- તથા 

મોબાઇલ ફોન નાંગ- ૭ 

દક.રૂ.૧૯૦૦૦/- સાથે મળી 

ક લ્લે રૂ.૩૬,૭૦૦/- 

49 

માાંજલપ ર 

પો.સ્ટે. સ્ટાફ દ્વારા . 

માાંજલપ ર પો.સ્ટે.સ્ટાફ દ્વારા .પાંદડત દદનદયાળ નગર મ ખ્યમાંત્રી આવાસ 

યોજના બ્લોક નાં  - ઇ મ.નાં .૧૧૦૪ ખાતે આ કામના આરોપી નામે (૧) 

અમીત મનોજભાઇ ભાવસાર રહે ૧૦૪ રધ ક લ એપાટસમેન્ટ જૈન દેરાસર 

પાસે માાંજલપ ર વડોદરા શહેર નાએ પોતાના આર્થસક ફાયદા સારૂ પ્રણવ 

હેમાંતભાઇ કોઠારી મકાનમા બહારથી માણસો બોલાવી તેઓને પત્તા-પાના 

પૈસા વડે જ ગારની હાર-જીતની રમત રમવા માટે સ ખ સગવડ સ વીધા પ રી 

પાડી તીનપત્તીનો જ ગાર રમી રમાડતા પગ પાસે ના પટ ઉપરથી રૂવપયા 

૯૪૧૦ /- તથા જમીનદાવ ઉપરના રૂવપયા ૪૨૦૦ /- તથા જ ગાર રમવા 

સારૂ વાપરેલ પત્તાપાના નાંગ ૫૨ કી .રૂ.૦૦/૦૦ તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ.૪ 

દક.રૂ.૨૦૦૦૦ /- તથા એક ફોર વ્હીલર ગાડી નાં.GJ-06-FQ-7485 ની 

દક.રૂ.૪,૦૦,૦૦૦ /- મળી ક લ મ દ્દામાલ રૂપીયા ૪,૩૩,૬૧૦ /- ના 

મ દ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઈ જતા માાંજલપ ર પો.સ્ટ ે .પાટસ-બી-

૧૧૧૯૬૦૦૩૨૦૧૨૯૮/૨૦ જ ગારધારા કલમ ૪,૫ મ જબનો ગ નો 

રજીસ્ટર કરેલ છે.    

અાંગ ઝડતીના રોકડા રૂ.૯૪૧૦/- 

જમીનદાવના  રોકડા 

રૂ.૪૨૦૦/- પત્તા પાના નાંગ ૫૨ 

દક .રૂ. ૦૦/૦૦ મોબાઇલ ફોન 

નાંગ.૪ દક.રૂ.૨૦૦૦૦/- એકકાર  

નાં.GJ-06-FQ-7485 ની દક.રૂ. 

૪,૦૦,૦૦૦/- મળી ક લ 

મ દ્દામાલ 

રૂપીયા ૪,૩૩,૬૧૦/- 

50 

મકરપ રા  

પો.સ્ટે. સ્ટાફ દ્વારા 

મકરપ રા પો.સ્ટે.સ્ટાફ દ્વારા  અમરશ્રધ્ધા ત્રણ રસ્તા પાસે આવતા કૃષ્ણનગર 

ગોસ્વામીના મકાનના બહાર ખ લ્લામાાં આ આરોપીઓ ((૧) નગીનભાઈ 

શનાભાઈ બારીયા રહે. કૃષ્ણનગર, શાંકર ભગવાનના માંદદર પાસે, ઘાઘરેટીયા, 

વડોદરા શહેર (૨) સ યસકાન્ત રાજીવભાઈ સાલીયાન રહે. મ.નાં ૧૯૮ 

વવશાલનગર, તરસાલી વડોદરા શહેર  (૩) દદપકભાઈ અવધેશભાઈ યાદવ 

રહે. કૃષ્ણનગર રાધાકૃષ્ણના માંદદર પાસે, ઘાઘરેટીયા, વડોદરા શહેર (૪) 

નગીનભાઈ પરષોતમભાઈ રોવહત રહે. કૃષ્ણનગર સરકારી સ્ક લ પાસે, 

ઘાઘરેટીયા વડોદરા શહેર મ ળ રહે. ગામ સીમલ ફળીયા પોસ્ટ. પાદરવા 

તા.જી. છોટાઉદેપ ર (૫) વનશાથસભાઈ સ રેશભાઈ ઠાકોર રહે. રાધેકૃષ્ણ માંદદર 

પાસે, કૃષ્ણનગર, સોમા તળાવ, વડોદરા શહેર (૬) કમલેશગીરી 

રામદાસગીરી ગોસ્વામી રહે. મ.નાં ૫૭૨ કૃષ્ણનગર, રાધાકૃષ્ણ માંદદરની 

બાજ મા, ઘાઘરેટીયા, વડોદરા (૭) રમેશભાઈ મન ભાઈ ખ્રીસ્ત્રી રહે. 

કૃષ્ણનગર, રાધાકૃષ્ણ માંદદર પાસે, ટારજન પીલેના મકાનમા, ઘાઘારેટીયા 

વડોદરા શહેર (૮) અધીકાર ભાયદાસ વનકમ રહે. મ.નાં ૨૩૧ કૃષ્ણનગર 

રાધાકૃષ્ણના માંદદર પાસે, ઘાઘરેટીયા, વડોદરા શહેર (૯) હૈદરઅલી 

શરીફઅલી સૈયદ રહે. મ.નાં ૧૪૪ ઈન્દીરાનગર, મસ્જીદ પાસે, ઘાઘરેટીયા 

વડોદરા શહેર (૧૦) અશોકભાઈ ઝવેરભાઈ પરમાર રહે. મ.નાં ૪૪૩ 

કૃષ્ણનગર, સોમા તળાવ પાસે, ઘાઘરેટીયા વડોદરા શહેર પત્તા પાના પૈસા વડે 

પત્તા પાના નાંગ- ૫૨ દક.રૂ.૦૦/-

,  

અાંગ ઝડતીના રોકડા 

રૂ.૧૧,૩૭૦/- 
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હાર જીતનો જ ગાર રમી રમાડી પકડાઇ ગયેલ તેઓની અાંગ ઝડતીના રોકડા 

રૂ.૧૧,૩૭૦/- સાથે મળી આવતા મકરપ રા પો.સ્ટ ે પાટસ-બી-

૧૧૯૬૦૧૬૨૦૧૨૮૯ જ ગારધારા કલમ ૧૨ ગ નો રજીસ્ટર કરેલ છે.   

51 

મકરપ રા પો.સ્ટે. સ્ટાફ 

દ્વારા   મકરપ રા પો.સ્ટ.ેસ્ટાફ દ્વારા  મારઠેા ગામ, જોગી ફળીયા પાસ ેખ લ્લામાાં આ 

કામના આરોપીઓ (૧) જશ ભાઈ છનાભાઈ ઠાકોર રહ ે.મારઠેા ગામ, 

જોગીવાળ  ફળીય , તા.જી .વડોદરા તથા નાં  ) ૨(શાાંતીલાલભાઈ 

વત્રભોવનભાઈ ઠાકોર રહ ે.મારઠેા ગામ, જોગીવાળ  ફળીય  તા.જી .વડોદરા 

તથા નાં  ) ૩ (સાંજયભાઈ જયાંતીભાઈ ઠાકોર રહ ે.મારઠેા ગામ, જોગીવાળ  

ફળીય , તા.જી.વડોદરા (૪)રસીકભાઈ ઠાકોરભાઈ પાટણવાડીયા રહ ે.મારઠેા 

ગામ, જોગીવાળ  ફળીય , તા.જી વડોદરા  ) ૫ (અવમત ભીખાભાઈ 

પાટણવાડીયા રહ ે.મારઠેા ગામ, જોગીવાળ  ફળીય , તા.જી .વડોદરા  તથા નાં 

)૬ (દકરણભાઈ રમણભાઈ ઠાકોર રહ ે.મારેઠા ગામ જોગીવાળ  ફળીય  તા.જી 

વડોદરા તથા નાં  ) ૭ (અજયક માર રમશેભાઈ ઠાકોર રહ ે.મારઠેા ગામ 

જોગીવાળ  ફળીય , તા.જી વડોદરા તથા નાં  ) ૮ (દદવલપભાઈ સોમાભાઈ 

ઠાકોર રહ ે.નવીનગરી મારઠેા ગામ તા.જી વડોદરાનાઓ પત્તાપાના પૈસા વડ ે

હારજીતનો જ ગાર રમી રમાડી પત્તા પાના નાંગ ૫૨ દક .રૂા ૦૦/૦૦ તથા 

તમામ ઈસમોની અાંગ ઝડતીના રોકડા રૂ .૯૨૩૦ /- તથા જમીનદાવના 

રોકડા રૂા .૯૩૦ /- મળી ક લ્લ ેરૂા .૧૦૧૬૦ /- ના  મ દ્દામાલ સાથ ેમળી 

આવી પકડાઇ જતા મકરપ રા પો.સ્ટે .પાટસ-બી-૧૧૧૯૬૦૧૬૨૦૧૨૯૧ 

જ ગારધારા કલમ ૧૨ મ જબનો રજીસ્ટર કરલે છે.   

પત્તા પાના નાંગ- ૫૨ દક.રૂ.૦૦/- 

અાંગ ઝડતીના તથા જમીન 

દાવના મળી રોકડા 

રૂ.૧૦૧૬૦/-   

52 

વારસીયા પો.સ્ટે. સ્ટાફ 

દ્વારા    

  સસસસસસસ સસ.સસસસ. સસસસસ સસસસસસ 
સસ.સસ/સસ/સસસસ સસ સસસસ સસ/સસ સસસસ 
સસસસસસ સસસસસસસ,સ.સસ.સસ/સસ સસસસ 
સસસ,સસસસસ (સ) સસસસસસસ સસસસસસસસ 
સસસસસ સસસ. સસસસસસ સસસસસસસ,સ.સસ.સસ/સસ 
સસસસ સસસ,સસસસસસસસસસ સસસસસસ 
સસસસસસસ સસસ સસસ સસસસસસ સસસ સસસ 
સસસસસસ સસસસસસસ સસસસસસસ સસસસસસ 
સસસસ સસસ-સસ સસ.સસ.સસસસસ/-સસ 
સસસસસસસસસ સસસસ સસસ સસસસસ  સસ સસસસ 

સસસસસ સસસસસસ સસસતે  સસસસસસસ સસસસસ 
સસસસસસ સસસસસસ સસસસ સસસસસ સસ સસ.સ.સસ. 
સસસસસસસસસસસસસસ/સસ સસસસસસ સસસ 
સસસ,સસસ સસસસ સસ.સસ/સસ/સસસસ સસ સસસસ 

સસ/સસ સસસસ સસસ.કરવામાાં આવેલ છે.  

સસસ સસસ સસસસસસ 
સસસસસસસ 
સસસસસસસ સસસસસસ 
સસસસ સસસ-સસ 
સસ.સસ.સસસસસ/- સસ 
સસસસસસસસસ સસસસ 

53 

બાપોદ પો.સ્ટે. સ્ટાફ 

દ્વારા    

સસસસસ સસ.સસસસ. સસસસસ સસસસસસ  

તા..સસ/સસ/સસસસ સસ સસસસ સસ/સસ સસસસ 
.સ.સસ.સસ.સસ.સસસસસ સસસસસસસસસસ,સસસસસ 
સસસસસસસ સસસસસસ સસસસસસ,સસસસસસ 
સસસસસસસસ સસસસસ (સ)સસસસસસસ 
સસસસસસસસ સસસ સસસ.સસસ-સસસસસસ 
સસ.સસસસસસ સસ.સસસસસસસ 
(સસસસસસસસ)(સ)સસસસસસસસ સસસસસસ સસસ 
સસસ.સસસ-સસસસસ સસ.સસસસસસ સસ.સસસસસસસ 
(સસસસસસસસ) (સ)સસસસસ સસસસસસ સસસ 
સસસ.સસસ-સસસસસસ સસ.સસસસસસસ 
(સસસસસસસસ) સસસસસસસ-(સ)સસસસ સસસસસ 
સસસસ સસસ. સસસસસ (સસસસસસસ)સસસસ સસસસ 
સસસ સસસસસસસસ સસસ સસસ સસ સસસ (સ)સસસસ 
સસસ.સસસસસસ સસસસ સસસસ સસસ સસસસસસસસ 
સસસ સસસ સસસસ સસસસસ સસ.(સ)(સ)(સ)સસસસ 
સસસ સસસ સસસસસસ સસસસસસસ સસ.RJ-18-GB-0167 
સસ સસસસસસસસસ સસસસસ સસસસસસ સસસસસસસ 
સસસસસસ સસસસસસ સસસસસ સસસ-સસસ સસસસ 
સસ.સસ.સ,સસ,સસસ/-સસસ સસસસસસ સસસ-સ 
સસ.સસ.સસસસ/-સસસ સસસસસસસસસ સસસસસ 
સસ.સસ.સસ/સસ સસસ સસસસસસસ 
સસ.સસ.સસ,સસ,સસસ/-સસસ સસસ સસસસસસસસસ 
સસ.સસ.સસ,સસ,સસસ/-સસ સસસસસસસસસસસ સસસ 
સસસસસસસ સસસસસસસસ સસસસ સસસ સસસ 
સસસસસ  સસ સસસસ સસસસ સસસ સસસસ સસસસ 
સસસસસસસ સસસસ સસસસસ સસસસ સસસ.સસસસસ 
(સસસસસસસ)સસસસ સસસસ સસસ સસસસસસસસ 
સસસ સસસ સસ સસસ સસસ સસસસસ સસસસ 
સસસ.સસસસસસ સસસસ સસસસ સસસ સસસસસસસસ 
સસસ સસસ સસ સસસસ સસસસસ સસસસસસ સસસસ. 
સસસસસ સસસસસ સસસસસસ સસસસસસ સસસસ 
સસસસસ સસ સસ.સ.સસ.સસસસસસસસસસસસસસ/સસ 
સસસસસસ સસસસ સસસ 
સસ(સ)(સ),સસ(સ),સસસ(સ),સસ સસસસ 
સસ.સસ/સસ/સસસસ સસ સસસસ સ/સસ સસસસ 

સસસ.સસસ કરેલ છે.  

સસસસસસસ સસ.RJ-18-
GB-0167 સસ 
સસસસસસસસસ 
સસસસસ સસસસસસ 
સસસસસસસ સસસસસસ 
સસસસસસ સસસસસ 
સસસ-સસસ સસસસ 
સસ.સસ.સ,સસ,સસસ/-
સસસ સસસસસસ સસસ-
સ સસ.સસ.સસસસ/-
સસસ સસસસસસસસસ 
સસસસસ 
સસ.સસ.સસ/સસ સસસ 
સસસસસસસ 
સસ.સસ.સસ,સસ,સસસ/-
સસસ સસસ 
સસસસસસસસસ 
સસ.સસ.સસ,સસ,સસસ/- 
સસ સસસસસસસસસ 
સસસસ  
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54 

પી.સી.બી સ્ટાફ દ્વારા      પી.સી.બી સ્ટાફ દ્વારા   તા-૧૭/૦૮/૨૦૨૦ ના કલાક-૧૫/૩૦ વાગે 

૯,પાવસતીવનકેતન સોસાયટી આયસકન્યા સ્ક લ પાસે ઇંટોના ઢગલામાાં આરોપી 

પ્રીતીબેન તે મનોજ રામચાંન્ર કહાર રહે.૯ પાવસતીનીકેતન સોસા.,આયસકન્યા 

સ્ક લ પાસે, કારેલીબાગ,વડોદરા શહેર નાનીએ  પોતાના કબ્જામા વગર પાસ 

પરમીટે ભારતીય બનાવટનો રોકીગ  બાર વોડકા ૧૮૦ એમ.એલ ની કાંપની 

સીલ બાંધ હાલતની ક્વાટરીયા નાંગ -૧૯૨  દકમત રૂ. ૧૯,૨૦૦/-  તથા  

ટ બગસ  પ્રીમીયમ સ્ટ્રોગ બીયર ૫૦૦  એમ.એલ.  કાંપની શીલબાંધ હાલતના  

ટીન નાંગ -૧૨૦   દકમત  રૂ. ૧૨,૦૦૦/- મળી  ક લ્લે  રૂપીયા ૩૧,૨૦૦/-  

ના મ દામાલ સાથે મળી  પકડાઇ જઇ ગ નો કયાસ વવગેરે બાબતે  કારેલીબાગ 

પો.સ્ટે. થડસ-૧૧૧૯૬૦૨૭૨૦૦૩૭૮/૨૦૨૦ પ્રોહી એક્ટ કલમ-

૬૫,ઇ૯૮(૨)૮૧ મ જબનો ગ નો તા-૧૭/૦૮/૨૦૨૦ ના કલાક-

૨૧/૪૫ વાગે રજીકરાવેલ છે.  

સસસસસસ સસસસસસસ 
સસસસસ  સસસ 
સસસસસ સસસ સસ.સસ 
સસ સસસસસ સસસ 
સસસ સસસસસસ 
સસસસસસસસસ સસસ -
સસસ  સસસસ સસ. 
સસ,સસસ/-  સસસ  
સસસસસસ  
સસસસસસસસ 
સસસસસસસ સસસસ 
સસસ  સસ.સસ.  
સસસસસ સસસસસસ 
સસસસસસ  સસસ સસસ -
સસસ   સસસસ  સસ. 
સસ,સસસ/- સસસ  
સસસસસસ  સસસસસસ 
સસ,સસસ/-  સસ 
સસસસસસસ  
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કા.બાગ  પો.સ્ટે. સ્ટાફ 

દ્વારા     

કા,બાગ પો.સ્ટે. સ્ટાફ દ્વારા  તા-૨૧/૦૮/૨૦૨૦ ના કલાક-૨૨/૧૫ 

પ્રકાશનગરના નાકા પાસે આરોપી (૧)ધમેશભાઇ મહેન્રભાઇ રાજપ ત 

ઉ.વ.૩૦ રહે,નાગરવાડા વોડસ નાં-૦૮ ની સામે ચ નાની ચક્કી પાસે વડૉદરા 

શહેર (૨)એક અજાણ્યો ઇસમ (વોંટેડ) નાઓએ પોતાના કબ્જા ભોગવટા 

વાળી બલેનો કાર જી.જે.૦૬-પી.બી-૮૬૪૮ દક.રૂ.૬,૦૦,૦૦૦/- તથા 

આઇસર ટેમ્પો નાં-જી.જે.૨૩ એ.ટી-૩૬૬૨ જેની દક.રૂ.૮,૦૦,૦૦૦/-

માાંથી મળી આવેલ  ઇમ્પેરીયલ બ્લ  હેન્ડ પીકેડ ગે્રઇન વ્હીસ્કી ૧૮૦ 

એમ.એલ.ના કવાટસસ નગ-૧૧૧ તથા બેગપાઇપર ડીલક્ષ વ્હીસ્કી ૧૮૦ 

એમ.એલ.ના કવાટસસ નગ-૨૨૧ મળી ક લ્લે કવાટસસ નાં-૩૩૨/- જે એક 

કવાટસસ ની દક.રૂ.૧૦૦ લેખ ે ક લ્લે દક.રૂ.૩૩૨૦૦/- ગણી શકાય તથા 

અાંગઝડતી માાંથી મળી આવેલ મોબાઇલ ફોન જેની દક.રૂ.૮,૦૦૦/- મળી 

ક લ્લે દક.રૂ.૧૪,૪૧,૨૦૦/- ના મ દામાલ સાથે મળી આવેલ હોય તથા 

આઇસર ટેમ્પા માાંથી દારુ આપનાર અજાણ્યો ઇસમ જેના નામ-સરનામાની 

ખબર નથી તેના  વવરુધ્ધમાાં કારલેીબાગ પો.સ્ટ ે થડસ 

૧૧૧૯૬૦૨૭૨૦૦૩૮૧/૨૦૨૦ પ્રોહી એકટ  કલમ-

૬૫.ઇ,૮૧,૯૮(૨) મ જબનો ગ નો તા-૨૨/૦૮/૨૦૨૦ ના કલાક 

૦૧/૧૦ વાગે દાખલ કરાવેલ છે.  

 

 

સસસસસસ સસસસસ 
સસસસસસ સસસસ 
સસસસસ સસસ 
સસ.સસ.સસ-સસ.સસ-
સસસસ સસ.સસ. 
સ,સસ,સસસ/- સસસ 
સસસસ સસસસસસ સસ-
સસ.સસ.સસ સ.સસ-
સસસસ સસસસ 
સસ.સસ.સ,સસ,સસસ/-
સસસસસ સસસ 
સસસસ  સસસસસસસસસ 
સસસસ સસસસસ 
સસસસસ સસસસસસ 
સસસસસસસસ સસસ 
સસ.સસ.સસ 
સસસસસસસ સસ-સસસ 
સસસ સસસસસસસસ 
સસસસસસ 
સસસસસસસસ સસસ 
સસ.સસ.સસ 
સસસસસસસ સસ-સસસ 
સસસ સસસસસસ 
સસસસસસસ સસ-
સસસ/- સસ સસ 
સસસસસસસ સસ 
સસ.સસ.સસસ સસસસ 
સસસસસસ 
સસ.સસ.સસસસસ/- 
સસસ સસસસ સસસ 
સસસસસસસ સસસસસ 
સસસ સસસસ સસસસસસ 
સસસ સસસસ 
સસ.સસ.સ,સસસ/- સસસ 
સસસસસસ સસ.સસ. 
સસ,સસ,સસસ/- સસ 
સસસસસસસસ સસસસ. 
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સસસસસ 
સસ.સસસસ. 
સસસસસ 
સસસસસસ     

સસસસસ સસ.સસસસ. સસસસસ સસસસસસ  
સસસસસ.સસ/સસ/સસસસ સસ સસસસ સસ/સસ સસસસ 
સસસસસસસ,સસસસસ સસસસસસસસસ સસસસ 
સસસસ,સસસસસ(સ)સસસસસસસસસસ 
સસસસસસસસસસ સસસ સસસ.સસસસસસસ,સસસસ 
સસસસસસસસ સસસસ,સસસસસસ(સ)સસસસસસસસસ 
સસસસસસસસ સસસસસસ સસસ.સસસસસસસ,સસસસ 
સસસસસસસસ સસસસ, સસસસ સસસ,સસસસસસ સસસસ 
(સ)સસસસસ સસસસસસસસ સસસ 
સસસ.સસસસસસસ,સસસસસસસ સસસસસસસ, સસસસ 
સસસ,સસસસસસ સસસસ(સ) સસસસસ સસસસસસ 
સસસસસ સસસ.સસસસસસસ,સસસસસસસ 
સસસસસસસ,સસસસ સસસ,સસસસસસ સસસસ સસસ 
સસસસસસસ સસસસસ સસ.(સ)સસસસ 
સસસસસસસસસસસ સસસ સસસ.સસસસસસસ,સસસસ 
સસસસસસ સસસસ,સસસસ સસસ,સસસસસસ સસસસસ 
સસ.(સ)સસસ સસસસસસસ સસસસસ સસ.(સ)સસસસસસ 
સસસસસસ સસસસસસ સસસસસ સસસસ સસસસસસ 
સસસસસસ સસસસ સસસ સસસસસસસ સસસસસ 
(સસસસ)સસસ સસસસસસસસ સસસસસસસસ સસસસસ 
સસસ સસસસસસ સસસ સસ સસસસ સસસસસસસ સસસસ 

જાહેરમા ક કડી (દાણા)વડે 

રૂવપયાનો હારજીતનો જ ગાર રમી 

રમાડતા હોઇ જે રેઇડ દરમ્યાન 

નાસી ગયેલ હોઇ જે ચારેય 

ઇસમોની અાંગ ઝડતીના રૂવપયા 

૫,૭૪૦/- તથા જમીનદાવના 

રૂવપયા ૭,૬૦૦/- ક લ રૂવપયા 

૧૩,૩૪૦/- તથા અાંગઝડતીના 

ત્રણ મોબાઇલ ફોન તથા 

જમીનદાવનો એક મોબાઇલ ક લ 

ચાર મોબાઇલની કકાં.રૂ.૭૦૦૦/-

તથા ક કડી(દાણા) દક.રૂ.૦૦/૦૦ 

મળી ક લ્લે ૨૦,૩૪૦/-નો 

મ દ્દામાલ સાથે 
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સસસસ સસસ સસ સસસસસ સસસસસસ સસસ સસસસસસ 
સસસસસસ સ,સસસ/- સસસ સસસસસસસસસ સસસસસસ 
સ,સસસ/- સસસ સસસસસસ સસ,સસસ/- સસસ 
સસસસસસસસસ સસસસ સસસસસસ સસસ સસસ 
સસસસસસસસસ સસ સસસસસસ સસસ સસસ 
સસસસસસસસ સસસ.સસ.સસસસ/-સસસ 
સસસસસ(સસસસ) સસ.સસ.સસ/સસ સસસ સસસસસસ 
સસ,સસસ/-સસ સસસસસસસસસ સસસસ સસસ સસસ 

સસસસસ  સસ સસસસ સસસસસ સસસસસસ સસસતે  
સસસસસ સસસસસ સસસસસસ સસસસસસ સસસસ 
સસસસસ સસ સસ.સ.સસ. સસસસસસસસસસસસસસ/સસ 
સસસસસ સસસસ સસસ સસ સસસસ 
સસ.સસ/સસ/સસસસ સસ સસસસ સસ/સસ સસસસ 

સસસ.સરેલ છે.  
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સસસસસ 
સસ.સસસસ. 
સસસસસ 
સસસસસસ      

સસસસસ સસ.સસસસ. સસસસસ સસસસસસ 
સસસસસ.સસ/સસ/સસસસ સસ સસસસ સસ/સસ સસસસ 
સસસસસસસ,સસસસ સસસસ,સસસસસ 
(સ)સસસસસસસસ સસસસસસસસ સસસસસસ 
સસસ.સસસસસસસ, સસસસસસસસ, 
સસસસસસસ,સસસસસસ સસસસ(સ)સસસસસસ 
સસસસસસસસ સસસસ સસસ.સસસસસસસ, 
સસસસસસસ,સસસસસસ 
સસસસ(સ)સસસસસસસસસસસસ સસસસસસસસ 
સસસસસ સસસ. સસસસસસસ,સસસસસસસસ, 
સસસસસસસ,સસસસસસ સસસસ (સ) સસસસસસસસ 
સસસસસસસસ સસસસ સસસ. 
સસસસસસસ,સસસસસસસ,સસસસ સસસસસસસ સસસ, 
સસસસસસ સસસસ(સ)સસસસસસસસસસ સસસસસસસ 
સસસસ સસસ.સસ-સસસ,સસસસસસ સસસસસસસ 
સસસસસસસસ સસસ સસસસસ સસસસ,સસસસ.સસસ, 
સસસસસસસસસ સસસસસસસસસ સસસસસસસસસસ 
સસસસસસસસસ સસસસ સસસ સસસસસસસસ સસસસસ 
સસસ સસસસસસ સસસસસસસસસ સસસ સસ.સ,સસસ/-
સસસ સસસસસસસસસ સસસ સસ.સ,સસસ/- સસસ 
સસસસસસ સસસ સસસ-સ સસ.સસ.સ,સસસ/- સસસ સસસ 
સસ.સસ,સસસ/- સસસ સસસસ સસસ સસસસસસસસસ 
સસસ-સસ સસ સસસસસસસસસ સસસસ સસસ સસસસસ  

સસ સસસસ સસસસસ સસસસસસ સસસતે સસસસ 
સસસસસ સસસસસસ સસસસસ સસ સસ.સ.સસ. 
સસસસસસસસસસસસસસ/સસ સસસસસ સસસસ સસસ 
સસ સસસસ સસ.સસ/સસ/સસસસ સસ સસસસ સસ/સસ 

સસસસ સસસ.સરાવેલ છે. . 

ખ લ્લામાાં ક ડાલ વાળી પત્તાપાના 

પૈસા વડે હારજીતનો જ ગાર રમી 

રમાડતા અાંગઝડતીના ક લ 

રૂ.૮,૪૦૦/-તથા જમીનદાવના 

ક લ રૂ.૩,૮૬૦/- તથા મોબાઇલ 

ફોન નાંગ-૨ દક.રૂ.૬,૦૦૦/- 

મળી ક લ રૂ.૧૦,૨૬૦/- ગણી 

શકાય તથા પત્તાપાના નાંગ-૫૨ 

ના મ દ્દામાલ સાથે 
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સસસસસ 
સસ.સસસસ. 
સસસસસ 
સસસસસસ       

સસસસસ સસ.સસસસ. સસસસસ સસસસસસ  
સસ.સસ/સસ/સસસસ સસ સસસસ સસ/સસ સસસસ 
સસસસસસ સસસસસસસ,સ.સસ.સસ/સસ સસસસ 
સસસ,સસસસસ (સ) સસસસ સસસસ સસસસસસ 
સસસ.સ.સસ.સસસ,સસસસસસ સસસસ.સસસસ 
સસસ,સસસસસસ (સ) સસસસ સસસસસ 
સસસ.સ.સસ.સસ/સસ સસસસસસ સસસસસસસ,સસસસ 
સસસ,સસસસસસ(સ)સસસસસ સસસસ સસસસસ 
સસસ.સ.સસ.સસ/સસ સસસસસસસસસસસસસ 
સસસસ.,સસ.સસ.સસસસસસસસસસસસ 
સસસસસસસ,સસસસ સસસ, સસસસસસ 
(સ)સસસસસસસસ સસસસસસસસસસસસ સસસ 
સસસ.સ.સસ.સસ/સસ,સસસસસસસસસ સસસ સસસસ. 
સસસસસ-સ,સસસસ સસસ,સસસસસસ(સ)સસસ 
સસસસસસસસ સસસસસ સસસ.સ.સસ.સસસ,સસસસસસ 
સસસ સસસસસ,સસસસસસસ સસસસ.સસ.સસ.સસસસસ 
સસસ,સસસસસસ (સ)સસસસસ સસસસસસ સસસસ 
સસસ.સસસસસસસ સસસસસસ, સસસસસ સસસસસસસસ 
સસસ,સસસસસસ (સ)સસસસ સસસસસસસ સસસસ 
સસસ.સ.સસ.સસસ સસસસસસસ, સસસસસસસસસસ 
સસસસ સસસસસ,સસસસસસસ,સસસસસસ 
સસસસસસસસ સસસસસસ સસસસ સસસસસ સસસસ 
સસસસસ સસ.(સ)સસસસ સસસસસ સસસસસસસસસસ 
સસસસસસ સસસસસસ સસસસ સસસ સસસસસસસસસ 
સસસસ સસસ સસસસસસસસ સસસસસ સસસસ 
સસસસસસ સસસસ સસસ સસસસસ સસસસ સસસ-સસ 
સસ.સસ.સસ/સસ સસસ સસસસ સસસ સસસસસ 
સસ.સસસસ/-સસસ સસસસસસસસસ સસસસસ 
સસ.સસસસસ/-સસસ સસસસસસ સસસ-સ 
સસ.સસ.સ,સસ,સસસ/-સસસ સસસસસસસ સસસસ 
સસ.સસ.સસ/સસ સસસ સસસસસસ સસ.સ,સસ,સસસ/-
સસ સસસસસસસસ સસસસ સસસસસ સસસસ સસસ સસસ 

સસસસસ સસ સસસસ સસસસસ સસસસસસ સસસત ે

મકાનમા હાજર રહી પત્તાપાના 

પૈસા વડે હારજીતનો જ ગાર 

રમવા રમાડવા ભેગા કરી પત્તા 

પાના નાંગ-૫૨ દક.રૂ.૦૦/૦૦ 

તથા જમીન હાથ ઉપરના 

રૂ.૫૭૭૦/-તથા અાંગઝડતીના 

રોકડા રૂ.૧૦૫૫૦/-તથા 

મોબાઇલ નાંગ-૭ દક.રૂ 

.૧,૦૭,૦૦૦/-તથા લાઇટબીલ 

જેની દક.રૂ .૦૦/૦૦ ગણી ક લ્લે 

રૂ.૧,૨૩,૩૨૦/-ની માલમત્તા 

સાથે 
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સસસસસસસ સસ.સસસસ. સસસસસ સસ સસ.સ.સસ. 
સસસસસસસસસસસસસસ/સસ સસસસસ સસસસ સસસ 
સ-સ સસસસ સસ.સસ/સસ/સસસસ સસ સસસસ સસ/સસ 

સસસસ સસસ.કરેલ છે.  

59 

સસસસસ 
સસ.સસસસ. 
સસસસસ 
સસસસસસ        

સસસસસ સસ.સસસસ. સસસસસ સસસસસસ 
સસસસસ.સસ/સસ/સસસસ સસ સસસસ સસ/સસ સસસસ 
સસસસસસસ સસસસસસ, સ.સસ.સ/સસ,સસસસ-સસસસ. 
સસસ,સસસસસ સસસસસ સસસસસસસ સસસસ સસસસસ 
(સ)સસસસસસસ સસસસસસસ સસસસસસ 
સસસ.સ/સસ,સસસસ-સસસસ. સસસ,સસસસસ સસસસસ 
સસસસસસસ સસસસ,સસસસસસ(સ)સસસસ 
સસસસસસસ સસસસસસસસસસ 
સસસ.સ.સસ.સસ/સસ,સસસસસસસ સસસસસસ,સસસસ 
સસ.સસ.સ.સસસસ,સસસસસસસ,સસસસસસ સસસસ 
(સ)સસસસ સસસસસસસ સસસસસસ સસસ.સસસ 
સસ.સસ,સસસસસસસ સસસસ.સસસસસસસ 
સસસ,સસસસસસ સસસસ(સ)સસસસસસ 
સસસસસસસસસ સસસસ 
સસસ.સસ/સસસ,સસસસસસસસસસ, સસસસસસસસ 
સસસ,સસસસસસ સસસસ(સ)સસસસસસસ 
સસસસસસસસ સસસસસસ સસસ.સ.સસ.સસસ,સસસસસસ 
સસસસસ,સસસસસ સસસસસસસસસ 
સસસસસસસ,સસસસ સસસ,સસસસસસ (સ)સસસસ 
સસસસસસસસ સસસસસસ સસસ.સ.સસ.સસસ,સસસસસ 
સસસસસસ,સસસસસસસસસસસ,સસસસ સસસસ 
સસસસ.સસસસસસસસસસસ સસસસસ સસ.(સ)સસસ 
સસસસસસ સસસસસસ સસસસસ સસસસ સસસસસસ 
સસસસ સસસસસસ સસસસસસ સસસસસસ 
સસસસસસસસસ સસસસસસસ સસસસસ સસસસ સસસ 
સસસસસસસસ સસસસસસસસ સસસસસ સસસ 
સસસસસસ સસસસસ સસસસસસ સસસ સસસસસસ 
સસસસસસ સ,સસસ/- સસસ સસસસસસસસસ સસસસસસ 
સ,સસસ/- સસસ સસસસસ સસસસ સસસ-સસ 
સસ.સસ.સસ/સસ સસસ સસસસસસ સસસ સસસ-સ 
સસ.સસ.સ,સસસ/-સસસ સસસસસ સસસસ સસ સસસસ 
સસ સસસસસસસ સસ.સસ.સસ,સસસ/- સસસ સસસસ 
સસસસસસ સસસસ સસસસસ સસ.સસ.સસ,સસસ/- સસસ 
સસસસસસ સસસસ સસસ સસ.સસ.સસ/સસ સસસ 
સસસસસસ સસસ સસસસસસ સસ,સસસ/- સસ 
સસસસસસસસસ સસસસ સસસ સસસ સસસસસ  સસ 

સસસસ સસસસસ સસસસસસ સસસતે સસસસસ સસસસસ 
સસસસસસ સસસસસ સસ 
સસ.સ.સસ.સસસસસસસસસસસસસસ/સસ સસસસસ 
સસસસ સસસ સ,સ સસસસ સસ.સસ/સસ/સસસસ સસ 

સસસસ સસ/સસ સસસસ સસસ. કરાવેલ  સસ. 

જાહેરમા ક કડી (દાણા)વડે 

રૂવપયાનો હારજીતનો જ ગાર રમી 

રમાડતા હોઇ જે રેઇડ દરમ્યાન 

નાસી ગયેલ હોઇ જે ચારેય 

ઇસમોની અાંગ ઝડતીના રૂવપયા 

૫,૭૭૦/- તથા જમીનદાવના 

રૂવપયા ૪,૩૫૦/- તથા પત્તા 

પાના નાંગ-૫૨ દક.રૂ.૦૦/૦૦ 

તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૫ 

દક.રૂ.૮,૦૦૦/-તથા જ ગાર 

રમવા લઇ આવેલ જે એક્ટીવા 

દક.રૂ.૧૫,૦૦૦/- તથા સીડી 

દડલક્ષ મોટર સાયકલ 

દક.રૂ.૧૨,૦૦૦/- તથા મકાનન  

લાઇટ બીલ દક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી 

ક લ્લે ક લ રૂવપયા ૪૫,૧૨૦/- નો 

મ દ્દામાલ સાથે 

60 

સસસસસ 
સસ.સસસસ. 
સસસસસ 
સસસસસસ         

 સસસસસ સસ.સસસસ. સસસસસ સસસસસસ  
સસસસસ.સસ/સસ/સસસસ સસ સસસસ સસ/સસ સસસસ 
સસસસસસસસ,સસ સસસસસસસસસ,સસસસસસસ 
સસસસસ,સસસસસસ સસસસસસસસ સસસસસસ 
સસસસસસ સસસસસ (સ) સસસ સસસસસસસ સસસસસ 
સસસ.સસસસસસસસ,સસસસસસ સસસસસસ 
સસસ,સસસસસસ સસસસ,સસસસસસસસસસ,સસસસસસ 
સસસસ(સ)સસસસ સસસસસસસસસ સસસસ 
સસસ.સ.સસ.સ/સસ,સસસસસસસસસસ,સસસસસસસસસ 
સસસસસસસ,સસસસસસસ સસસસ સસસ,સસસસસસ 
સસસસ(સ)સસસસસસસસ સસસસસસસસ સસસસ 
સસસ.સસસ, સસસસસસસસસ, સસસસસસસસ,સસસસ 
સસસ,સસસસસસ સસસસ(સ)સસસસ સસસસસસસ 
સસસસ સસસ.સ.સસ.સ, સસસસસસસસ,સસ 
સસસસસસસસસ સસસસ,સસસસસસસસ,સસસસસસ 
સસસસ(સ)સસસસસસસસ સસસસસસસસ સસસસસ 
સસસ.સ.સ.સસસ,સસ સસસસસસસ, સસસસ સસસસ 
સસસસ.સસ સસસસસસસ,સસસસ 
સસસ,સસસસસસ(સ)સસસસસ સસસસસસસ સસસસ 
સસસ.સ.સસ.સસસ,સસસસસ 
સસસસસસસસ,સસસસસસસસ, સસસસસસ સસસસસસસ 
સસસ સસસસસસ સસસ સસસસસસસ સસસસસ સસસસ 
સસસ સસસસસસસસ સસસસસસસસ સસસસસ સસસસ 
સસસ સસસ સસસસસસ સસસસસસ સસ,સસસ/- સસસ 
સસસસસસસસસ સસસસસસ સ,સસસ/- સસસ સસસસસ 
સસસસ સસસ-સસ સસ.સસ.સસ/સસ સસસ સસસસસસ 
સસસસસ સસસસસસ સસ,સસસ/-સસસસ સસસ સસસ 
સસસસસ સસ સસસસ સસસસસ સસસસસસ સસસસ. 
સસસસસ સસસસસ સસસસસસ સસસસસ સસ સસ.સ.સસ. 
સસસસસસસસસસસસસસ/સસ સસસસસ સસસસ સસસ 
સસ સસસસ સસ.સસ/સસ/સસસસ સસ સસસસ સસ/સસ 

સસસસ સસસ.કરાવેલ છે.  

ગોળ ક ડાળ  વળી જાહેરમા પત્તા 

પાના વડે રૂવપયાનો હારજીતનો 

જ ગાર રમતા મળી આવેલ હોઇ 

જે જ ગાર રમતા આરોપીઓની 

અાંગ ઝડતીના રૂવપયા 

૧૨,૧૯૦/- તથા જમીનદાવના 

રૂવપયા ૭,૩૦૦/- તથા પત્તા 

પાના નાંગ-૫૨ દક.રૂ.૦૦/૦૦ 

મળી ક લ્લે રોકડા રૂવપયા 

૧૯,૪૯૦/- નો મ દ્દામાલ સાથે 
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61 

સસસસસ 
સસ.સસસસ. 
સસસસસ 
સસસસસસ          

સસસસસ સસ.સસસસ. સસસસસ સસસસસસ 
સસ.સસ/સસ/સસસસ સસ સસસસ સસ/સસ સસસસ 
સસસસ.સસસસસસ સસસસસ,સસસસસસ 
સસસસસસસસસસસ,સસસસસસસસ 
સસસસસ,સ.સસ.સ,સસસસસસસસસ સસસસસસ 
સસસસસસ સસસસસસસ સસસસસ (સ) સસસસસસસસસ 
સસસસસસ સસસસ સસસ. સસસસસસ 
સસસસસ,સસસસસસ 
સસસસસસસસસસસ,સસસસસસસસ 
સસસસસ,સ.સસ.સ,સસસસસસ (સ)સસસસસસસસ 
સસસસસસ સસસસસસ સસસ.સસસસસસ 
સસસસ,સસસસસસ સસસસસસ સસસસ,સસસ સસસ 
સસસસસસસસ સસસ,સસસસસસ(સ)સસસસસસસ 
સસસસસસસસ સસસસસ સસસ.સસસસસસ 
સસસસસ,સસસસ સસસસસ સસસસસસ 
સસસસસસ,સસસસસસ(સ)સસસસસસસસ સસસસસસસ 
સસસસસસ સસસ.સ,સસસસસસસ 
સસસસસસસસસસસ,સસસસસસ સસસસસ, 
સસસસસસ(સ) સસસસસસસ સસસસસસસસસ 
સસસસસસ સસસ.સસસસસસ સસસસસ,સસસસ 
સસસસસસસસ સસ સસસસસસસ, સસસસસસ 
(સ)સસસસસસસસસ સસસસસસસ સસસસસસ 
સસસ.સસસસસસ સસસસસ,સસસસસસ 
સસસસસસસસસસસસસ 
સસસસસસસ,સસસસસસસસસસસ સસસસસ 
સસ.સ,સ,સ,સ,સ સસસ સસસસસ સસ.સ સસસસસસ 
સસસસસસ સસસસસસ સસસસસસ સસસસસસસસસસસ 
સસસસસસસસ સસસસસસસસ સ.સસ.સસસ સસસ 
સસસસસસ સસસ સસસસસસસસસ સસસસ સસસ 
સસસસસસસસ સસસસસ સસસ સસસસસસ 
સસસસસસસસસ સસસસસસ સસ.સસસસ/- સસસ સસસસ 
સસસ સસસસસ સસ.સસસસ/-સસસ સસસસસસ 
સસ.સસ,સસસ/-સસસ સસસસસસસ સસસ-સસ 
સસ.સસ.સસ/સસ સસસ સસસસસસ સસસ સસસ-સ 
સસ.સસ.સસ,સસસ/-સસસ સસસસસ સસ.સસસ સસસસ 
સસસસસસસ સસસસ સસસસસસસસસ સસ.સસસસ 
સસસસ સસ.સસસસ સસ.સસ.સસ/સસ સસસ સસસસસસ 
સસ.સસ,સસસ/-સસ સસસસસસસસસ સસસસ સસસ સસસ 
સસસસસ સસ સસસસ સસસસસ સસસસસસ સસસસ. 
સસસસ સસસસસ સસસસસસ સસસસસ સસ સસ.સ.સસ. 
સસસસસસસસસસસસસસ/સસ સસસસસ સસસસ સસસ 
સ-સ સસસસ સસ.સસ/સસ/સસસસ સસ સસસસ સસ/સસ 

સસસસ સસસ.કરાવેલ છે.  

ગોળ ક ડાળ  વળી પત્તાપાના પૈસા 

વડે હારજીતનો જ ગાર રમી 

રમાડતા અાંગઝડતીના ક લ્લે 

રૂ.૭૭૨૦/- તથા જમીન દાવ 

ઉપરના રૂ.૨૪૮૦/-મળી ક લ્લે 

રૂ.૧૦,૨૦૦/-તથા પતાપાના 

નાંગ-૫૨ દક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા 

મોબાઇલ ફોન નાંગ-૩ 

દક.રૂ.૬૫,૦૦૦/-તથા આરોપી 

નાં.૧ના ઘરન  લાઇટબીલ જેમા 

સ નાંદાબેન એસ.પવાર લખેલ 

છે.જેની દક.રૂ.૦૦/૦૦ ગણી 

ક લ્લે રૂ.૧૬,૭૦૦/-ના મ દ્દામાલ 

સાથે 

62 

વારસીયા  
સસ.સસસસ. 
સસસસસ 
સસસસસસ         

વારસીયા  સસ.સસસસ. સસસસસ સસસસસસ 
સસ.સસ/સસ/સસસસ સસ સસસસ સસ/સસ સસસસ 
સસસસ.સસસસ સસસસસસ સસસસસસસ 
સસસસ,સસસસસ સસસસસસસસ સસસસસ (સ) 
સસસસસસ સસસ સસસસસસસસ (સ)સસસસસસસ 
સસસસસસસ સસસસસસ (સ)સસસસસ સસસસસસસસ 
સસસસસસ (સ)સસસસસ સસસસસસસસસસ સસસસસ 
(સ)સસસસસસ સસસસ સસસસસ (સ)સસસસસસસ 
સસસસસસસસ સસસસસ (સ)સસસસસ 
સસસસસસસસસસ સસસસસસસસ (સ) સસસસસસસ- 
સસસસ સસસસસ સસસસસસસસસ સસસસસસસસ 
સસસસસસ સસસસ સસસ. સસસસસ 
સસસસસ,સસસસસસસસસસ સસસસસસ સસસસ 
સસસસસ સસસસ સસસસસસસસસ સસસસસસસસ 
સસસસસસસસસ સસસસસસ સસસસસસસસ 
સસસસસસસ સસસસસસ સસસસ સસસસ સસસ સસસ 
સસસસ સસસ સસસસસસ સસસસ સસસ સસસસસસસસસ 
સસસસ સસસ સસસસસસસસ સસસસસ સસસસસ 
સસસસસ સસસસ સસસ-સસ સસ,સસ.સસ/સસ સસસ 
સસસસસસસ સસ.સસ.સસ/સસ સસસ સસસસ સસસ 
સસસસસ સસસસ સસ.સસસસસ/- સસસ સસસસસસસસસ 
સસસસસ સસ.સસ,સસસ/-સસસસ સસસ સસસસસ 
સસ.સ,સસ,સસસ/-સસસ સસસ સસસ સસસસસસસ 
સસસસ સસસ-સ સસ.સસસસ.સસસસસ/-સસસ સસ 
સસસસસસસ સસસસસ-સસ સસ.સસ.સસ,સસસ/-સસસ 
સસસસસસ સસ.સ,સસ,સસસ/- સસ સસસસસસસસસ 
સસસસ સસસસસ સસસસ સસસ સસસસ સસસસસ સસસસ 
સસસ સસસસ સસસસ સસસસસ સસસસસસસસસ 
સસસસસસસ સસસસસસ સસસ.સસસસસસસસસસસસસ 
સસસસસસસ સસસસ સસસ સસસ સસસ સસસસ સસસસસ 
સસસસસસ સસસસ. સસસસસસસ સસસસસ સસસસસસ 
સસસસસ સસ સસ.સ.સસ. સસસસસસસસસસસસસસ/સસ 
સસસસસ સસસસ સસસ સ-સ સસસસ 
સસ.સસ/સસ/સસસસ સસ સસસસ સસ/સસ સસસસ 

પત્તાપાના પૈસા વડે હારજીતનો 

જ ગાર રમાડી પત્તા પાના નાંગ-

૫૨ દક,રૂ.૦૦/૦૦ તથા 

લાઇટબીલ દક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા 

જમીન દાવ ઉપરના નાણા 

રૂ.૨૫૮૩૦/- તથા અાંગઝડતીના 

રોકડા રૂ.૮૧,૯૭૦/-સાથે મળી 

રોકડા રૂ.૧,૦૭,૮૦૦/-તથા 

અલગ અલગ કાંપનીના મોબા 

નાંગ-૫ દક.રો.૩૨૦૦૦/-તથા 

એક એક્ટીવા મોપેડ-૦૧ 

દક.રૂ.૨૦,૦૦૦/-મળી ક લ્લે 

રૂ.૧,૫૯,૮૦૦/- ના મ દ્દામાલ 

સાથે 



21 
 

સસસ.કરાવેલ છે.  
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વારસીયા  
સસ.સસસસ. 
સસસસસ 
સસસસસસ          

વારસીયા  સસ.સસસસ. સસસસસ સસ.સસ/સસ/સસસસ સસ 
સસસસ સસ/સસ સસસસ 
સસસસ.સસસસસસસસ,સસસસસસ સસસસસસસસસ 
સસસસસ (સ) સસસસસસસસસસસ સસસસસ સસસસ 
સસસસસસસસ સસસસસસ સસસ. સસસસસ સસ.સ, 
સસસસ સસ.સ, સસસસસસસસ,સસસસસસ 
સસસસ,સસસસસસ (સ)સસસસસસસસ સસસસસ સસસસ 
સસસસસસ સસસસસ સસસ.સસસસસ 
સસ.સસ,સ.સસ.સસ,સસસસસસસસ,સસસસસસ 
સસસસસસસ,સસસસસસ (સ)સસસસસસસ સસસસસસ 
સસસ.સસસસસ સસ.સ,સ.સસ.સસ, 
સસસસસસસસ,સસસસસસ સસસસ,સસસસસસ 
(સ)સસસસસસસસ સસસસસસસસસસ સસસસ સસસ. 
સસસસસસસસ,સસસસસસસસ સસસસસસસ,સસ 
સસસસસસસ,સસસસસસસ સસસ,સસસસસસ સસસસ 
(સ)સસસસસસસ સસસસસસ સસસસ 
સસસ.સસસસસસસસ,સસસસસસસસ સસસસસસસ,સસ 
સસસસસસસ,સસસસ સસસ,સસસસસસ (સ)સસસસસસસ 
સસસસસસસસસ સસસસ સસસ.સ.સસ.સસ સસસસસસ 
સસ.સસસસસસસસસ સસસસ સસસસસ 
સસસસ,સસસસસસસસ,સસસસસસ (સ)સસસસસસસસસ 
સસસસસસસસ સસસસ સસસ.સસસસસસસસ,સસ 
સસસસસસસ,સસસસસસસ સસસ,સસસસસસ (સ) 
સસસસસસસસસસ સસસસસસસસસ સસસસસ 
સસસ.સસ/સ/સસ સસસસસસ સસસસસસસ, 
સસસસસસસસ,સસસસસસ(સ)સસસસસસસ સસસસસસસ 
સસસસ સસસ.સસસસસસસસ,સસસસસ સસસસસસસ 
,સસસસસસસસસસ,સસસસસસ (સસ) સસસસસસસ 
સસસસસસ સસસસ સસસ.સસસસસ સસ.સ સ.સસ.સસ, 
સસસસસસસસ ,સસસસસસસસસ સસસસસસ સસસસસસ 
સસસસસ સસસસ સસસસસસસસસસસ સસસસસ સસસસ 
સસસસસસસસ સસસસસસસસસસસ સસસસસસસ સસસ 
સસસસસસ સસસ સસસસસસસસસ સસસસ સસસ 
સસસસસસસસ સસસસસ સસસસસ સસસસસ સસસસ 
સસસ-સસ સસ,સસ.સસ/સસ સસસ સસસસસસસ 
સસ.સસ.સસ/સસ સસસ સસસસ સસસ સસસસસ સસસસ 
સસ.સસસસસ/- સસસ સસસસસસસસસ સસસસસ 
સસ.સસસસસ/-સસસસ સસસ સસસસસ સસ.સસસસસ/-
સસસ સસસ સસસ સસસસસસસ સસસસ સસસ-સ 
સસ.સસ.સસસસસ/-સસસ સસસસસસ સસ.સ,સસ,સસસ/- 
સસ સસસસસસસસસ સસસસ સસસસસ સસસસ સસસ 
સસસ સસસસસ સસ સસસસ સસસસસ સસસસસસ 
સસસસ. સસસસસસસ સસસસસ સસસસસસ સસસસસ સસ 
સસ.સ.સસ. સસસસસસસસસસસસસસ/સસ સસસસસ 
સસસસ સસસ સ-સ સસસસ સસ.સસ/સસ/સસસસ સસ 

સસસસ સસ/સસ સસસસ સસસ.કરેલ છે.  

મકાનમાાં ગોળ ક ડાળ  વળી 

પત્તાપાના પૈસા વડે હારજીતનો 

જ ગાર રમાડી પત્તા પાના નાંગ-

૫૨ દક,રૂ.૦૦/૦૦ તથા 

લાઇટબીલ દક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા 

જમીન દાવ ઉપરના નાણા 

રૂ.૧૧૪૦૦/- તથા અાંગઝડતીના 

રોકડા રૂ.૭૫૬૦૦/-સાથે મળી 

રોકડા રૂ.૮૭૦૦૦/-તથા અલગ 

અલગ કાંપનીના મોબા નાંગ-૫ 

દક.રૂ.૧૭૫૦૦/-મળી ક લ્લે રૂ. 

૧,૦૪,૫૭૦/- ના મ દ્દામાલ 

સાથે 
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બાપોદ  સસ.સસસસ. 
સસસસસ 
સસસસસસ          

 બાપોદ  સસ.સસસસ. સસસસસ સસસસસસ   
સસસસસ.સસ/સસ/સસસસ સસ સસસસ સસ/સસ સસસસ 
સસસસસ સસસસસસસ,સસસસસસસસસ,સસસસસસ 
સસસસસસસ,સસ સસસસસસ સસસસસ સસસસસસ 
સસસસસસસસ, સસસસસસસ સસસસસસ 
સસસસસસસસસ,સસસસસસ સસસ સસસસસસ સસસ 
સસસસસસસસ સસસસસ સસસસ સસસ સસસસસસસસ 
સસસસસસસસ સસસસસ સસસ સસસસ સસસ સસસસ 
સસસ સસ સસસસસ સસસસ સસસસસસ સસસસસસ સસસ 
સસસસસસ સસસસસસ સસસસ/- સસસ સસસસસસસસસ 
સસસસસસ સ,સસસ/- સસસ સસસસસ સસસસ સસસ-સસ 
સસ.સસ.સસ/સસ સસસ સસસસસસ સસસસસ સસસસસસ 
સસ.સસ.સસ,સસસ/-સસ સસસસસસસસસ સસસસ સસસ 

સસસ સસસસસ  સસ સસસસ સસસસસ સસસસસસ બાબતે 
સસસસસ સસસસસ સસસસસસ સસસસસ સસ 
સસ.સ.સસ.સસસસસસસસસસસસસસ/સસ સસસસસ 
સસસસ સસસ સસ સસસસ સસ.સસ/સસ/સસસસ સસ 

સસસસ સસ/સસ સસસસ સસસ.કરેલ  સસ. 

અાંગ ઝડતીના રૂવપયા ૭૬૦૦/- 

તથા જમીનદાવના રૂવપયા 

૩,૭૫૦/- તથા પત્તા પાના નાંગ-

૫૨ દક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી ક લ્લે 

રોકડા રૂવપયા દક.રૂ.૧૧,૩૫૦/-

નો મ દ્દામાલ સાથે 
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કારેલીબાગ  
સસ.સસસસ. 
સસસસસ 
સસસસસસ          

 કારેલીબાગ  સસ.સસસસ. સસસસસ સસસસસસ સસ 
સસ/સસ/સસસસ સસ સસસસ સસ/સસ સસસસ સસસસ 
સસસસસ સસસસસસસ સસસસ સસસસ સસસસસસસસ 
સસસસસસ સસસસસસસસ સસસસસસ સસસસસસસસસ 
સસસસસસ (સ) સસસસસ સસસસસસસ સસસસ સ.સ.સસ 
સસસસસસસ સસસસસસસ સસસસ સસસસસસ સસસસસ 
સસસસ સસસસસસસસ સસસસસસ (સ) સસસસ 
સસસસસસસસસ સસસસસ સ.સ.સસ સસસ સસસસસસસ 
સસ સસસસસ સસસસ સસસ સસસસસ સસસસસસસસ 
સસસસસસ (સ) સસસસસસસ સસસસસસસ સસસસ 
સ.સ.સસ સસસ સસસસસસસ સસ સસસસસ સસસસ સસસ 
સસસસસ સસસસસસસસ સસસસસસ (સ) સસસસસસસ 

અાંગજડતીના ક લ્લે રોકડા રૂ 

૧૮,૦૦૦/-તથા પત્તા પાના 

નાંગ-૫૨  કકાં રૂ ૦૦/૦૦ તથા 

જમીનદાવના રોકડા રૂ 

૧૫૭૦/- સાથેમળી ક લ્લે રૂ 

૧૯,૫૭૦/- નો મ દ્દામાલ સાથે 
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સસસસસસ સસસસસ સ.સ.સસ સસસ સસસસસસસસ 
સસસસસસસસસસ સસસસ સસસસસસસ સસસ સસસસસ 
સસસસસસસસ સસસસસસ (સ) સસસસ સસસસસસસસ 
સસસસ સ.સ.સસ સસસ  સસસસસસસ સસ સસસસસ 
સસસસ સસસ સસસસસ સસસસસસસસ સસસસસસ (સ) 
સસસસસ સસસસસસસસ સસસસ સ.સ.સસ સસસ સસસસ 
સસસસસ સસસસસસસસ સસસસસસસસ સસસસસસ (સ) 
સસસસસ સસસસસસસ સસસસ સ.સ.સસ સસસ સસસસ 
સસસસસ સસસસસસસસ સસસસસસસસસસ 
સસસસસસસસ સસસસસ સસસસસસસસ સસસસસસ (સ) 
સસસસસસસ સસસસસસસ સ.સ.સસ સસસ સસસસ 
સસસસસ સસસસસસસ સસસસસસસસસસ 
સસસસસસસસસ સસસસ સસસસસસસસ સસસસસસ 
સસસ  સસસસસસ સસસસસસ સસસ સસસસસસસસ 
સસસસ સસસસસસસસસ સસસસ સસસ સસસસસસસસ 
સસસસસ સસસ સસસસસસસસસ સસસસસસ સસસસસ 
સસ સસ,સસસ/-સસસ સસસસસસસસસ સસસસસ સસ 
સસસસ/- સસસસસસસ સસસસસસ સસ સસ,સસસ/-સસસ 
સસસસસ સસસસ સસસ-સસ સસસસ સસસ સસસસસ 
સસસસ સસ સસસ સસ સસ/સસ સસસ સસસ સસસ 

સસસસસ સસ સસસસ સસસસસ સસસસસસ બબતે  
સસસસસસસસસ સસ.સસસસ સસસસસ સસ 
સસસસસસસસસસસસસસ/સસસસ સસસસસસસસસ 
સસસ સસ સસસસસસ સસસસ સસ સસ/સસ/સસસસ સસ 
સસસસ સસ/સસ સસસસ સસસસ સસસસ સસ સ 
સસસસસસ સસસસ સસ.સસ,સસસસ સ.સસ સસસસસ સસ 
સસસસસ સસસ સસ. 
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કારેલીબાગ  
સસ.સસસસ. 
સસસસસ 
સસસસસસ           

 કારેલીબાગ  સસ.સસસસ. સસસસસ સસસસસસ  સસ. 
સસ/સસ/સસસસ સસ સસસસ -સસ/સસ સસસસ સસસસ- 
સસસસસ સસસસસસસ સસસસસ-સસ સસસસ.સસ. 
સસ/સસ સસ સસસસસ સસસસ સસસસસસ(સ) 
સસસસસસસસ સસસસસસસસસસસ સસસ સ.સ. સસ 
સસસ, સસસસ.સસ.સસ/સસ સસસસસ સસસસસસસ 
સસસસસ-સસ સસસસસસસસસ સસસસસસ સસસસ (સ) 
સસસસસ સસસસસસસસ સસસસસ સસ.સસ 
સસસ, સ.સસ.સસસ સસસસસસસ 
સસસસસસસસસ સસસસસસ સસસસ (સ) સસસસસ 
સસસસસસસસ સસસ સસ.સસ સસસ, સ/સસ 
સસસસસસસસસ સસસસસસસસસસસ સસસસસસ 
સસસસ (સ) સસસસ સસસસસસસસ સસસસ સ સ.સસ 
સસસ, સસ/સસસ સસસસસસ સસસસસસ સસસસસ 
સસસસસસસસસ સસસસસસ સસસસસ સસસસ સસસસસ 
સસસસસસ સસસસ(સ) સસસસસસસ સસસસસસસસ 
સસસસ સસ.સસ સસસ, સ.સસ.સસસ 
સસસસસસસ  સસસસસસસસસ  સસસસસસ સસસસ (સ) 
સસસસસ સસસસસસ સસસ સસ.સસ સસસ, સસ/સસ 
સસસસસ સસસસસસસ સસસસસ-સસ સસસસસસસસસ 
સસસસસસ સસસસ (સ) સસસસસસસસસ સસસસસસ 
સસસસ સસ.સસ સસસ, સ.સસ.સસ સસસસસસ 
સસસસસસસ સસસસસ સસસસસસસ સસસસસસસસસ 
સસસસસસ સસસસ (સ) સસસસસસસ સસસસસસસસ 
સસસ સસ.સસ સસસ, સસ/સસ સસ સસસસસસસસસસ 
સસસસસસસ સસસસસસસ સસસસ સસસસસસસસસ 
સસસસસસસસસ  સસસસસસ સસસસસસ સસસસસ 
સસસસ સસસસસસ સસસસસ સસસસસસ સસસસ 
સસસસસસસ સસસસ સસસ સસસસ સસસસ સસસ 
સસસસસ-સસસસ સસસ સસસસસસ સસસસસસ સસ 
સસસસસ સસસ સસસસસ સસસસસસસસસ સસસ-સસ 
સસ.સસ.સસ/સસ સસસ સસસસસસસ સસસ સસસસસસસ 
સસસસ સસસ સસસસ સસસસસસ સસસસસસ-
સસ,સસસ/- સસ સસસસસસસસસ સસસ સસસ સસસસસ 

સસ સસસસ સસસસસ સસસસસસ સસસતે 
સસસસસસસસસ સસ.સસસસ. સસ.સ.સસ. 
સસસસસસસસસસસસસસ /સસસસ સસસસસસસસસ 
સસસ સ,સ  સસસસસસ સસસસ સસ સસ/સ/સસસસ સસ સ 

સસ/સસ સસસસ રજી કરાવેલ છે.  

પત્તાપાના નાંગ-૫૨ 

દક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા અાંગઝડતી 

તથા જમીનદાવ પરથી મળી 

આવેલ ક લ્લે રૂપીયા-

૧૯,૫૩૫/- નો મ દ્દામાલ સાથે 
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કારેલીબાગ  
સસ.સસસસ. 
સસસસસ 
સસસસસસ           

કારેલીબાગ  સસ.સસસસ. સસસસસ સસસસસસ  સસ 
સસ/સસ/સસસસ સસ સસસસ સસ/સસ સસસસ સસસસ- 
સસસસ સસસસસસસસસ સસસસ સસસસસસ સસસસસ 
સસસસસસ સસસસસસ સસસસસસસ સસસસસ સસ (સ) 
સસસસસસસસ સસસસસ સસસસ સસસસસસસ સસસસસ 
સ.સ સસ સસસ સસસસસસસસ સસસસસસસસસસસ સસ 
સસસસસસસ સસસસસસસસસ સસસસસસ સસસસ સસ 
(સસ) સસસસસસસસસસ સસસસસસસસ સસસ સસસ 
સસસસ સસસસસસસ સસસસસસસ સસસસસસસસ 
સસસસસસ સસસસ સસસ સસસસસસ સસસસસસ 
સસસસસ સસસસ સસસસસસસસસસ સસસસસસસસ 

પત્તા-પાના વડે પૈસાથી હારજીત 

નો જ ગાર રમી રમાડી પત્તાપાના 

નાંગ- ૧૦૪/-દક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા 

અાંગઝડતીના રોકડા રૂપીયા 

૭૧૦૦/- તથા બાંને ક ાંડાળાના 

જમીન દાવ પરથી મળી આવેલ 

ક લ્લે રૂપીયા  ૪૧૨૦/- ક લ્લે 

રૂપીયા- ૧૧૨૨૦/-નો મ દ્દામાલ 
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સસસ સસસસસ સસસસસસ સસસસ સસસસસસસ સસસસ 
સસ સસસસ (સ) સસસસસસસ સસસસસસસ સસસ સ.સ 
સસ સસસ સસસસસ સસસસસસસ સસસસસસ સસસસસસ 
સસસસસ સસ સસ સસસ સસ સસ સસસસસસ સસસસ(સ) 
સસસસસસસસ સસસસસસસ સસસસસ સ.સ સસ સસસ 
સસસ સસસ સસસસસસસ સસસસસસસસસસ સસસસ 
સસસ સસસસસ સસસ સસસસ સસસસસસસ સસસસસસ 
સસસસસસ સસસસ(સ) સસસસસ સસસસસસસસ સસસસ 
સ.સ સસ સસસ સસસસસ સસસસસસસ સસ સસસસ 
સસસસસસસસસસસ સસસસસ સસસસસસસસસસસસ 
સસસસસસ સસસસસસસસ સસસસસસ(સ) સસસસસસસ 
સસસસસસસસ સસસસસસ સ.સ સસ સસસ 
સસસસસસસસસસ સસસ સસસ સસસસ સસસસ સસસસ 
સસસ સસસસસસ સસસસ(સ)સસસસસસ સસસસસસસ 
સસસસસસસસસ સ.સ સસ સસસ સસસસસસસ 
સસસસસસસસ સસસસસસસ સસસ સસ/સસસ સસસસ 
સસસ સસસ સસસસસ સસસ સસસસસસસસ સસ 
સસસસસસસસસસ સસ સસસસસસસ(સ) સસસસસસસ 
સસસસસસસસ સસસસસ સ.સ સસ સસસ સસસસસસસ 
સસ સસસસસ સસસસસસસસ સસસ સસસસસસસસ 
સસસસસસ(સ) સસસસસસસસ સસસસસસસસસસ 
સસસસસસસ સ.સ સસ સસસ સસસસ સસસસસસસ 
સસસસસસસસસસસસ સસસસસ સસસસસસ સસસસ 
સસસસ સસસસસસ સસસસ (સ) સસસસસસસસ 
સસસસસસસસ સસસ સ.સ સસ સસસ સસસસસસસસ 
સસસસસસ સસસસ સસસસ સસસસસ સસસસસસસસ 
સસસસસસ સસસસ સસ  સસસસસસ સસસ સસસસ સસસ 
સસસસસ-સસસસ સસસ સસસસસસ સસસસસસ સસ 
સસસસસ સસસ સસસસસ સસસસસસસસસ સસસ- 
સસસ/-સસ.સસ.સસ/સસ સસસ સસસસસસસસસ 
સસસસસ સસસસસસ સસસસ/- સસસ સસસસ 
સસસસસસસસસ સસસસ સસસ સસસસ સસસ સસસસ 
સસસસસસ સસસસસસ  સસસસ/- સસસસસસ 
સસસસસસ- સસસસસ/-સસ સસસસસસસસસ સસ સસસસ 
સસસ સસસ  સસસ સસસસસસસસસસ સસસસસસસસ 
સસસ સસસ સસસસ સસસસસસસ સસસસસસસ 
સસસસસસસસ સસસસસસ સસસસ સસસસ સસસસ સસસ 

સસસ સસસસ સસસસસ સસસસસસ સસસતે 
સસસસસસસસસ સસ.સસસસ સસસસસ સસ 
સસસસસસસસસસસસસસ/સસસસ સસસસસસસસસ 
સસસ સ,સ  સસસસ સસ સસસસ સસ-સસ/સસ/સસસસ 

સસ સસસસ સસ/સસ રજી કરાવેલ છે.   

નો સાથે 

68 

કારેલીબાગ  
સસ.સસસસ. 
સસસસસ 
સસસસસસ    

કારેલીબાગ  સસ.સસસસ. સસસસસ સસસસસસ સસ-
સસ/સસ/સસસસ સસ સસસસ સસ/સસ  સસસસસ 
સસસસસ સસસસસસસ સસસસ સસસસસસ 
સસસસ સસસસસ સસસસસસ સસ  સસસસ સસસ 
સસસસસ સસ (સ) સસસસસ સસસસસસસસ સસસસસસ 
સ.સ. સસ સસસ સસસસસ સસસસસ સસસસસ સસસસ 
સસસસસસ   સસસસ સસસસસસસ સસસસસસ 
સસસસસસસ, સસસસસસસસસ સસસસસસસસ 
સસસસસસસસસ સસસ સસસસસસ સસસસસસ સસસસસ 
સસસસ સસસસસસ સસસસસ સસસસસસ સસસસ 
સસસસસસસ સસસસ સસ સસસસ (સ) સસસસસસસસ 
સસસસસસસ સસસસસસ સ.સ સસ સસસ સસસસસસસસ 
સસસસસસસસસ સસસસસસસસ સસસસ સસસ 
સસસસસસ સસસસ (સ) સસસસસ સસસસસસસ સસસસ 
સ.સ સસ સસસ સસસસસસસસ સસસસસસસ સસસસસસસ 
સસસસ સસસસસસ સસસસ (સ) સસસસ સસસસસસસ 
સસસસસસ સ.સ સસ સસસ સસસસ સસસસસસ 
સસસસસસસ સસસસસસ સસસસસસસ સસસસસસ 
સસસસ (સ) સસસસસસસ સસસસસસસસસ સસસસ સ.સ. 
સસ સસસ સસસસસસસસસસ સસસસસસસ સસસ સસ 
સસસસસસસસસ સસસસસસ સસસસ 
સસસસસસસસસ  સસસસસસ સસસસ સ) સસસસસસસસ 
સસસસસસસ  સસસસસસસ સ.સ સસ સસસ 
સસસસસસસસસસસ સસસ સસ સસસસસસસ સસસસ 
સસસ સસસસસસ સસસસ સ) સસસસ સસસસસસસ 
સસસસસસસ સ.સ સસ સસસ સસસસસસસસસસસ સસસ 
સસસસસસસસસ સસસસસસ સસસસ સસસસસસ 
સસસસ  સ) સસસસ સસસસસસ સસસસ સ.સ સસ સસસ 
સસસસસ સસ સસ સસસ સસ સસ સસસસસસ સસસસસસ 
સસસસસસસસ સસસસસસ સસસસ સ) સસસસ 
સસસસસસસસસ સસસસસ સસ સસ સસસ સસસસસસસ 
સસસસસસસ સસસસસસસ સસસસ સસસસસસસસ 
સસસસ સસસસસસ સસસસ  સસસસ સસસ સસસસસ-
સસસસ સસસ સસસસસસ સસસસસસ સસ સસસસસ સસસ 
સસસસસ સસસસસસસસસ સસસ-સસ સસ.સસ.સસ/સસ 
સસસ સસસસસસસ સસસ સસસસસસસ સસસસ સસસ 

પત્તાપાના નાંગ-૫૨ 

દક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા અાંગઝડતી 

તથા જમીનદાવ પરથી મળી 

આવેલ ક લ્લે રૂપીયા -  ૨૮૭૬૦ 

/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૬ 

દક.રૂ.  ૩૮૫૦૦ /-મળી ક લ્લે 

રૂપીયા- ૬૭૨૬૦/-નો મ દ્દામાલ 

નો સાથે 
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સસસસ સસસસસસ સસસસસસ -  સસસસસ /- સસસ 
સસસસસસ સસસ સસસ-સ સસ.સસ.  સસસસસ /-સસસ 
સસસસસસ સસસસસસ- સસસસસ/-સસ સસસસસસસસસ 
સસ સસસસ સસસ સસસ સસસસસ સસસસ સસસસસ 

સસ.સસસતે સસસસસસસસસ સસ.સસસસ સસસસસ સસ 
સસસસસસસસસસસસસસ/સસસસ સસસસસ સસસસ 
સસસ સ,સ સસસસસસ સસસસ સસ-સસ/સસ/સસસસ સ- 

સસ/સસ સસસસ રજી.કરાવેલ છે.  

69 

કારેલીબાગ  
સસ.સસસસ. 
સસસસસ 
સસસસસસ     

કારેલીબાગ  સસ.સસસસ. સસસસસ સસસસસસ 
સસ..સસ/સસ/સસસસ સસ સસસસ સસ/સસ સસસસ . 
સસસસસસસસસસસ સસસસસ સસસસ, 
સસસસસસસસસસસ સસસસસસસસ 
સસસ,સસસસસસસસ સસસસસસ સસસસસસસસસ 
સસસસસસસ સસસસસ સસસસ, સસસસસ 
(સ)સસસસસસસસ સસસસસસ સસસસ સસસ.સસ-
સસ,સસસસસ સસસસસ સસસસ.,સસસસસસસ 
સસસસસ,સસસસસસસસસ,સસસસસસ 
સસસસ(સ)સસસસસ સસસસસસસસ સસસસસસ 
સસસ.સસસસસસસસ સસસસસસ સસસસ,સસસસસ 
સસસ,સસ.સસસસસસસસ સસસસસ સસસસસસસ 
સસસ,સસસસસસ સસસસ (સ)સસસસ સસસસસસસસસ 
સસસસસસ સસસ.સસસસસસસ સસસ,સસસસસસસસ 
સસસસ,સસસસસ સસસ,સસસસસસ,સસસસસસ 
સસસસ(સ)સસસસસસ સસસસસસસ સસસસસસ 
સસસ.સ/સસ,સસસસસસ સસસસસસસસસસસ,સસસસસ 
સસસસસસ સસસસ,સસસસસસ 
સસસસ(સ)સસસસસસસસસસસ સસસસસસસસસ 
સસસસસસ સસસ.સસસસસસસ 
સસસસસસસસસસ,સ.સસ.સસ, સસસસ સસસ,સસસસસસ 
સસસસસસસ સસસસસ સસ.(સ)સસ સસસસસસ સસસસસ 
સસસસસ સસસસ,સસસસ સસસસસ સસસસસસસસસ 
સસસ સસસસસસસસસ સસસસ સસસ સસસસસસસસ 
સસસસસ સસસ સસસસસસ સસસસ સસસસસ સસ. 
સસ,સસસ/- સસસ સસસ સસસસસસ સસ.સસસસસ/-સસસ 
સસસસસ સસ.(સ)સસ સસસસ સસસ સસસ 
સસ.સસ.સસ/સસ સસસ સસસસસસ સસસસસસસસસ 
સસ.સસસસસ/-સસસસ સસસ સસસ સસસસસ  સસ 
સસસસ સસસસસ સસસસસસ સસસસ સસસસ સસસસસ 
સસસસસસ સસસસસ સસ સસ.સ.સસ. 
સસસસસસસસસસસસસસ/સસ સસસસસ સસસસ સસસ 
સ,સ સસસસ સસ.સસ/સસ/સસસસ સસ સસસસ સસ/સસ 

સસસસ સસસ.કરેલ છે.  

જમીન દાવના રૂ. ૨૧,૯૪૦/- 

તથા અાંગ ઝડતીના 

રૂ.૨૪૧૧૦/- તથા આરોપી 

નાં.(૧)ના ઘરન  ગેસ બીલ 

દક.રૂ.૦૦/૦૦ ગણી ક લ્લે 

મ દ્દામાલ રૂ.૪૬૦૫૦/- ના 

મ દ્દામાલ સાથે 

70 

કારેલીબાગ  
સસ.સસસસ. 
સસસસસ 
સસસસસસ     

બાપોદ સસ.સસસસ. સસસસસ સસસસસસ  
સસ..સસ/સસ/સસસસ સસ સસસસ સસ/સસ સસસસ 
સસસસસસસ,સસસસસ સસસસસસ સસસસ, સસસસસસસ, 
સસસસ સસસ, સસસસસ (સ) સસસસસસસસસસ 
સસસસસસસસ સસસસસસસ 
સસસ.સ.સસ.સસસ,સસસસસસસસસસ-સ,સસસસસસસ 
સસસસ,સસસસ સસસ,સસસસસસ સસસસ (સ) સસસસસસ 
સસસસસસસસ સસસસસસસ (સસસસસ ) સસસ. 
સ.સસ.સસ/સસ, સસસસસસસસ સસસસસસ સસસસસસ, 
સસસસસસસસ,સસસસસસ સસસસ (સ)સસસસસસ 
સસસસસ સસસ સસસસસસસસ સસસસસસસ 
સસસ.સસસસસ સસસસસસ સસસસ,સસસસસસસ,સસસસ 
સસસ, સસસસસસ સસસસ (સ) સસસસસસસ 
સસસસસસસસસસસસ સસસસસસસ સસસ.સસ/સસ, 
સસસસસસસસસસ સસસસ. સસસસસ, સસ.સસ.સસ.સસ., 
સસસસસસ સસસસ(સ) સસસસસસ સસસસસસસસસ 
સસસસસસસ સસસ.સસસસસ સસસસસસ સસસસ, 
સસસસસસસ, સસસસ સસસ,સસસસસસ સસસસસસસ 
સસસસસસસસ સસસસસ સસસસ સસસ સસસસસસસસ 
સસસસસસસસ સસસસસ સસસસ સસસ સસસસ સસસ 
સસસ સસસસસસ સસસસસ સસસસસસ સ,સસસ/-સસસ 
સસસસસસસસસ સસ.સ,સસસ/-સસસ સસસસસ સસસસ 
સસસ-સસ સસ.સસ.સસ/સસ સસસ સસસસસસ સસસસસ 
સસસસસસ સસ,સસસ/-સસ સસસસસસસસસ સસસસ 
સસસ સસસ સસસસસ સસ સસસસ સસસસસ સસસસસસ 

સસસતે સસસસસ સસસસસ સસસસસસ સસસસસ સસ 
સસ.સ.સસ.સસસસસસસસસસસસસસ/સસ સસસસસ 
સસસસ સસસ સસ સસસસ સસ.સસ/સસ/સસસસ સસ 

સસસસ સસ/સસ સસસસ સસસ.કરવામાાં આવેલ છે  

જાહેરમાાં પત્તા પાની વડે 

રૂવપયાનો હારજીતનો જ ગાર 

રમતા મળી આવેલ હોઇ જે 

જ ગાર રમતા એક ઇસમ તથા 

ચાર બહેનો પાસેથી અાંગ 

ઝડતીના રોકડા રૂવપયા 

૬,૫૪૦/-તથા જમીનદાવના 

રૂ.૩,૭૦૦/-તથા પત્તા પાના 

નાંગ-૫૨ દક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી 

ક લ્લે રોકડા રૂવપયા ૧૦,૨૪૦/-

ના મ દ્દામાલ સાથે 

71 

ડી.સી.બી.    પો.સ્ટે. સ્ટાફ 

દ્વારા      

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નાં.૯/૨૦૨૦ તા.૫/૮/૨૦૨૦ 

સી.આર.પી.સી.૪૧(૧)આઇ. મ જબના કામે આરોપી યતીશ ઉફે યશ 

વવરેન્રભાઇ ધીરજલાલ શાહ  રહે. ૭૮, શ્રીક ાંજ રેશીડન્સી, વેદાાંત સૃષ્ટી 

સોસાયટીની બાજ મા, આલમગીર, જામ્બ આ,તા.જી. વડોદરા નાનલ 

નાસતા ફરતા-૧ 
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જ નાગઢ પોલીસ સ્ટેશન ‘બી’ડીવવઝન સીટી પો.સ્ટે. ફસ્ટ ગ .ર.નાં.૧૫૯/૧૯ 

ઇપીકો કલમ ૪૦૬, ૪૨૦ મ જબના ગ નામા નાસ્તો ફરતો હોય જેને 

તા.૦૫/૦૮/૨૦૨ અટક કરી સોંપવામાાં આવેલ છે.  

72 

ડી.સી.બી.    પો.સ્ટે. સ્ટાફ 

દ્વારા       

ડી.સી.બી પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ. નાં ૦૭/૨૦૨૦ CRPC કમલ ૪૧(૧)ડી 

મ જબના કામના આરોપી જે અત્રે ના હરણી પો.સ્ટે. ના ગ .ર.નાં 

૧૧૧૯૬૦૩૬૨૦૦૪૭૦/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯ ના વાહન ચોરી 

ના કામે જરૂરી હોય જેથી આરોપી મ .માલ તથા કાગળો અમોન ેસોપવા વવ 

છે વવગેરે રીપોટસ આપતા સ્ટે.ડા.મા નોંધ કરી આ કામે પકડાયેલ આરોપી નામે 

(૧) શેરૂસીંગ ચત્તરસીંગ ટાાંક (વસકલીગર) ઉ.વ.૪૦ રહે. ભૂાંડવાડા, વવમા 

દવાખાના પાછળ, સાાંઈબાબા માંદદર પાસે, વારસીયા, વડોદરા શહેર (૨) 

સમશેરસીંગ ચત્તરસીંગ ટાાંક (વસકલીગર) ઉ.વ.૨૫ રહે. ભૂાંડવાડા, વવમા 

દવાખાના પાછળ, સાાંઈબાબા માંદદર પાસે, વારસીયા, વડોદરા શહેર તથા 

(૩) અત લ સ/ઓ પ્રભાકર નારાયણરાવ પાાંડે ઉ.વ.૨૯ રહે શેરૂસીંગ ટાાંકના 

મકાનમાાં, ભૂાંડવાડા, વવમા દવાખાના પાછળ, સાાંઈબાબા માંદદર પાસે, 

વારસીયા, વડોદરા શહેર નાઓ પાસેથી સ્્લેન્ડર પ્રો. મો.સા. 

કકાં.રૂ.૨૦૦૦૦/- તથા સી.બી.સાઇન મો.સા. કકાં.રૂ.૩૫૦૦૦/- રોકડા 

રૂ.૧૯૫૦૦/- તથા સોના-ચાાંદીના દાગીનાની કકાં.રૂ.૨૪,૪૫૦/-, બે 

મોબાઇલની કકાં.રૂ.૭૦૦/-, લોખાંડના સાધનોની કકાં.રૂ.૮૦/-, રોકડ 

રૂ.૧૯૫૦૦- તથા કાગળોની કકાં.રૂ.૦૦/૦૦ ગણી, ક લ્લે રૂ.૧,૭૪,૭૩૦/- 

અટક કરી પ છપરછ કરતાાં (૧) હરણી પો.સ્ટે. 

ગ .ર.નાં.૧૧૧૯૬૦૩૬૨૦૦૪૭૦/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો.૩૭૯ મ જબ (ર) 

ફતેગાંજ પો.સ્ટે. ગ .ર.નાં. ૬૮૭/ર૦ર૦ ઇ.પી.કો. ૩૭૯ મ જબ (૩) 

લક્ષ્મીપ રા પો.સ્ટે. ગ .ર.નાં.૦૦૧૬/ર૦ર૦ ઇ.પી.કો. ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ 

મ જબ (૪) ગોરવા પો.સ્ટે. ગ .ર.નાં.૦૦૭૩૭/ર૦ર૦ ઇ.પી.કો. ૪૫૪, 

૪૫૭, ૩૮૦ મ જબ મ જબના અનડીટેકટ ગ ના શોધી કાઢેલ છે.  

સ્્લેન્ડર પ્રો. મો.સા. 

કકાં.રૂ.૨૦૦૦૦/- તથા 

સી.બી.સાઇન મો.સા. 

કકાં.રૂ.૩૫૦૦૦/- રોકડા 

રૂ.૧૯૫૦૦/- તથા સોના-

ચાાંદીના દાગીનાની 

કકાં.રૂ.૨૪,૪૫૦/-, બે 

મોબાઇલની કકાં.રૂ.૭૦૦/-, 

લોખાંડના સાધનોની કકાં.રૂ.૮૦/-, 

રોકડ રૂ.૧૯૫૦૦- તથા 

કાગળોની કકાં.રૂ.૦૦/૦૦ ગણી, 

ક લ્લે રૂ.૧,૭૪,૭૩૦/- 

73 

ડી.સી.બી.    પો.સ્ટે. સ્ટાફ 

દ્વારા       

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા.એ.નાં.૦૩/૨૦૨૦, CRPC કલમ ૪૧(૧) આઇ 

મ જબ ના કામે (૧) અમીત S/O શાંકરભાઇ હ કાભાઇ ચ નારા ઉ.વ.૩૭ રહે-

બરાનપ રા ચ નારાવાસ વડોદરા શહેર (ર) રાજ ભાઇ S/O ધીરૂભાઇ 

અાંબાલાલ ચ નારા ઉ.વ.૩૭ રહે-લાલ દરવાજા ખારીવાડી તાલ કો-ખાંભાત 

જીલ્લો આણદ (૩) િ ણાલ S/O અરવવદભાઇ ગાાંડાભાઇ ચ નારા ઉ.વ.૨૧ 

રહે-વાદડીયાવડ તપસ્વીનગર ,તાલ કો ખાંભાત જીલ્લો આણદ નાઓ વાડી 

પોલીસ સ્ટેશન પાટસ-એ ગ .ર.નાં-૧૧૧૯૬૦૩૫૨૦૦૮૪/૨૦૨૦ 

ઇ.પી.કો.કલમ ૩૦૨,૧૧૪ મ જબના કામે નાસતા ફરતા હોય, જેને પકડી 

વાડી પો.સ્ટે. ગ નાના કામે સોંપવામાાં આવેલ છે.  

નાસતા ફરતા-૩  

74 

ડી.સી.બી.    પો.સ્ટે. સ્ટાફ 

દ્વારા       

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા.એ.નાં.૦૭/ર૦ર૦ CRPC કલમ ૪૧(૧)આઇ 

મ જબના કામે આરોપી હીતેશભાઇ મનસ ખભાઇ વસાવા રહે.જ ના રાજ  

વાડીયા નવી નગરી તા.નાાંદોદ જી.નમસદા નાઓને તા.૧/૮/ર૦ર૦ ના રોજ 

પકડી પાડી (૧) રાજપીપલા પો.સ્ટે. l ૧૬૧/૨૦૧૪ ઇ.પી.કો. કલમ 

૪૦૬,૫૦૬(૨) તથા (ર) આમલેથા પો.સ્ટે. II ૫૯/૨૦૧૬ પ્રીઝનલ 

એક્ટ કલમ ૫૧ એ, ૫૨ બી મ જબના છેલ્લા ચાર વષસથી ફરારી આરોપી 

આરોપીને પકડી પાડી સોંપવામાાં આવેલ છે. 

નાસતો ફરતો  

75 

ડી.સી.બી.    પો.સ્ટે. સ્ટાફ 

દ્વારા       

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા.એ.નાં.૦૮/ર૦ર૦ CRPC કલમ ૪૧(૧)આઇ 

મ જબના કામે આરોપી વહતેન્ર  ઉફે વહતેશ પ્રકાશભાઇ સોલાંકી (પરમાર) 

ઉ:વ ૩૦ રહેવાસી ગાંઘારા ગામ પ્રજાપવત ફળીય  તા. કરજણ જી. વડોદરા 

શહેર નાનો સયાજીગાંજ પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગ .ર.નાં ૬૦/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. 

કલમ ૩૬૩, ૩૬૬ તથા પોકસો એકટ ૩(એ), ૪ મ જબના કામે આજદદન 

સ ઘી નાસતો ફરતો હોય, જેને તા.૧૪/૦૮/૨૦૨૦ ના રોજ પકડી પાડી 

સોંપવામાાં આવેલ છે.  

નાસતો ફરતો  

76 

ડી.સી.બી.    પો.સ્ટે. સ્ટાફ 

દ્વારા       

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા.એ.નાં.૧૨/ર૦ર૦ CRPC કલમ ૪૧(૧)આઇ 

મ જબના કામે આરોપી જશપાલસસાંગ ઉફે રમેશ માઘ સસાંગ ટાાંક (સીકલીગર)  

ઉ:વ-૩૫  રહેવાસી- ડેસરગામ ભાથ જી ફળીય  મહારાજના માંદદર પાસે 

મફતભાઇના મકાન પાસે તા.સાવલી જી. વડોદરા મ ળ રહેવાસી- ૨૮૦ 

સ્વાદ કવાટસસ સાંગમ પાસે હરણી રોડ વડૉદરા નાનો (૧) સયાજીગાંજ 

પો.સ્ટે. ફ. ગ .ર.નાં.૧૧૬/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો.કલમ-૪૫૭, ૩૮૦ મ જબના 

કામે નાસતો ફરતો આરોપી હોવાની હદકકત જણાઇ આવેલ. તથા નાં-(૨) 

કારેલીબાગ પો.સ્ટે. ફ ગ .ર.નાં- ૯૮/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો.કલમ – 

નાસતો ફરતો  
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૩૮૦,૪૮૪,૪૫૭ મ જબના કામે તથા નાં-(૩) કારેલીબાગ પો.સ્ટે. ફ 

ગ .ર.નાં- ૧૦૪/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો.કલમ – ૩૮૦, ૪૫૭ મ જબના ગ ન્હાના 

કામમાાં નાસતો ફરતો આરોપી હોય, જેને તા.૧૬/૦૮/૨૦૨૦ ના રોજ 

પકડી સોંપવામાાં આવેલ છે.   

77 

ડી.સી.બી.   પો.સ્ટે. સ્ટાફ 

દ્વારા       

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા.એ.નાં.૮/૨૦૨૦ સી.આર.પી.સી.૪૧(૧)ડી 

મ જબ તા.૧૭/૦૮/૨૦૨૦ આરોપી લાલા ઉફે તકદીરૂનીશા ડો/ઓ 

સમ્મીઉલ્લા અબ્દ લહાઇ ચૌધરી ઉ.વ.૨૫ રહે.સી/૯૨ વવનસ સોસાયટી 

બાપોદ પોલીસ સ્ટેશનની સામે વડોદરા શહેર ની પાસેથી એકટીવા કીમત 

રૂપીયા ૨૦૦૦૦/- મળી આવેલ. જે હરણી પો.સ્ટે. ૪૭ર/ર૦ર૦ ઇ.પી.કો. 

૩૭૯ મ જબના કામને ચોરીમાાં ગયેલ હોય જે અનડીટેકટ ગ નો શોધી કાઢેલ 

છે.  

એકટીવા 

કીમત રૂપીયા ૨૦૦૦૦/- 

78 

ડી.સી.બી.    પો.સ્ટે. સ્ટાફ 

દ્વારા       

ડી.સી.બી પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નાં ૧૦/૨૦૨૦ CRPC કલમ૪્૧(૧) આઇ 

મ જબ ના કામના આરોપી આકાશભાઇ ઉફે આક્ક  રાજ ભાઇ વસાવા રહે 

પાણીગેટ બાવચાવાડ ધોબી તલાવ વડોદરા ને અટક કરેલ છે જે અમારા 

નસવાડી પો.સ્ટે. ગ .ર.નાં પાટસ સી ૧૧૧૮૪૦૦૭૨૦૦૬૧૯/૨૦૨૦ પ્રોહી 

કલમ ૬૫ એ ઇ ૯૮ (૨) ૮૧ મ જબના કામે નાસતો ફરતો હોય જેને પકડી 

નસવાડી પો.સ્ટે.ને સોંપવામાાં આવેલ છે.  

નાસતો ફરતો 

79 

ડી.સી.બી.   પો.સ્ટે. સ્ટાફ 

દ્વારા       

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા.એ.નાં.૬/૨૦૨૦ સી.આર.પી.સી. ૪૧(૧)અ 

મ જબના કામે તા.૨૧/૦૮/૨૦૨૦ આરોપી (૧) મોહમદ સલીમ 

ગ લામમોહમદ ગોલાવાલા રહે. બાવામાનપ રા ડબગરવાડ વડોદરા શહેર જે 

ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન ગ .ર.નાંબર ૧૧૧૯૬૦૧૦૨૦૦૦૭૧/૨૦૨૦ 

જ ગારધારા કલમ ૪,૫ મ જબ તથા ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન II ગ .ર નાંબર 

૫૧/૨૦૧૯ જ ગારધારા કલમ ૪,૫ મ જબના ગ નામા સાંડોવાયેલ છે અને 

નાસતો ફરતો હતો. તેમજ (૨) અઝરૂદીન ઉફે અજ  કાણીયો મહમદભાઇ 

સીધી રહે. માસ મ ચેમ્બસસગ્રાઉન્ડ ફલોર માસ મ ચેમ્બસસ ખાનગા મોહલ્લો 

પાણીગેટ વડોદરા નાનો વાડી પો સ્ટેશન ગ .ર નાં 

૧૧૧૯૬૦૩૫૨૦૦૬૪૪/૨૦ ઇ પી કો કલમ ૩૨૩, ૩૮૬, ૩૮૭, 

૨૯૪(ખ), ૫૦૬(૨) મ જબના ગ નામા સાંડોવાયેલ છે અન ેનાસતો ફરતો 

હોવાન  જણાઇ આવેલ છે તેમજ મોહમદઅનસ મોહમદહનીફ ક રેશી રહે 

ખાનગા મોહલ્લા માસ મ ચેમ્બરની સામે ખાનગા મોહલ્લો પાણીગેટ 

વડોદરા શહેર નાનો જે અઝરૂદીન ઉફે અજ  કાણીયો મહમદભાઇ સીધી નાને 

વાડી પોલીસ સ્ટેશન નીચે થી એકટીવા ઉપર બેસાડી ભગાડી જવામાાં 

મદદગારી કરેલ હોવાન  જણાઇ આવેલ છે જેથી સદર બન્ને આરોપીઓ 

નામે (૧) અઝરૂદીન ઉફે અજ  કાણીયો મહમદભાઇ સીધી (૨) 

મોહમદઅનસ મોહમદહનીફ ક રેશી નાઓને તા.૨૧/૦૮/૨૦૨૦ અટક 

કરી વાડી પો.સ્ટે.ને સોંપવામાાં આવેલ છે.  

નાસતા ફરતા  

80 

ડી.સી.બી.    પો.સ્ટે. સ્ટાફ 

દ્વારા       

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા.એ.નાં.૭/ર૦ર૦ સી.આર.પી.સી. કલમ 

૪૧(૧)આઇ મ જબ ના કામે આરોપી રાજાસસાંહ માઘ સસાંગ ટાાંક 

(સીકલીગર)  ઉ:વ-૨૬ રહેવાસી-૨૮૦ સવાદ કવાસટસ સાંગમ હરણી રોડ 

વડોદરા શહેર મ ળ રહેવાસી- ડેસરગામ સરપાંચ ફળીય  ભાથ જી માંદદર સામે 

તા.સાવલી જી. વડોદરા શહેર નાને તા.ર૩/૮/ર૦ર૦ ના રોજ પકડી પાડી 

(૧) સયાજીગાંજ પો.સ્ટે. ફ.ગ .ર.નાં-૧૧૬/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો.કલમ-

૪૫૭,૩૮૦ મ જબ (૨) કારેલીબાગ પો.સ્ટે. ફ ગ .ર.નાં- ૯૮/૨૦૧૯ 

ઇ.પી.કો. કલમ–૩૮૦, ૪૮૪, ૪૫૭ મ જબ (૩) કારેલીબાગ પોલીસ 

સ્ટેશન ફ ગ .ર.નાં-૧૦૪/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો.કલમ–૩૮૦,૪૫૭ (૪) ગોરવા 

પો.સ્ટે.પાટસ–એ નાં-૭૦૮/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો.કલમ-૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ (૫)  

હાલોલ પો.સ્ટે. પાટસ–એ ગ .ર.નાં-૫૩૦/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો.-૩૭૯ મ જબ ના 

ગ નાઓના કામે નાસતો ફરતો હોય જેને પકડી પાડેલ છે. 

નાસતો ફરતો 

81 

ડી.સી.બી.    પો.સ્ટે. સ્ટાફ 

દ્વારા       

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા.એ.નાં.૭/ર૦ર૦ સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧) 

આઇ મ જબના કામે આરોપી અસ્લમ ઉફે બોડીયો હૈદરમીયા શેખ રહે. 

નવાપ રા મહેબ બપ રા ભાથ જી માંદીર પાછળ વડોદરા નાનો (૧) નવાપ રા 

પો.સ્ટે. ગ .ર.નાં. ૦૭૧૯/૨૦ ઇ.પી.કો. કલમ 

૨૬૯,૨૭૦,૨૯૪(ખ),૫૦૬,૧૮૬,૧૮૮ તથા ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટએક્ટ  

૫૧(બી), ૫૭ મ જબ તથા (૨) નવાપ રા પો.સ્ટે. ગ .ર.નાં. ૮૭૬/૨૦ 

ઇ.પી.કો. કલમ ૨૬૯, ૨૭૦, તથા ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટએક્ટ ૫૧(બી), 

૫૭ મ જબ તથા (૩) રાવપ રા પો.સ્ટે. ગ .ર.નાં.૦૧૨૫૯/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો. 

નાસતો ફરતો 
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કલમ ૩૩૨, ૨૨૪, ૨૧૨ મ જબના કામે નાસતો ફરતો હોય, જેને 

તા.૨૮/૦૮/૨૦૨૦ ના રોજ અટક કરી ગ નાના કામે સોંપવામાાં આવેલ છે.  

82 

ડી.સી.બી.    પો.સ્ટે. સ્ટાફ 

દ્વારા       

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા.એ.નાં.૧૦/ર૦ર૦ સી.આર.પી.સી. કલમ 

૪૧(૧)આઇ મ જબના કામે આરોપી (૧) વમતેષભાઇ મગનભાઇ ભાભોર 

તથા નાં (૨) કમલશેભાઇ મગનભાઇ ભાભોર ઉ.વ.૨૩ રહ ે ફુલપરી ગામ 

પટેલ ફળીય  તા.લીમખડેા જી.દાહોદ નાનો કારલેીબાગ પોલીસ સ્ટશેનના થડસ 

ગ .ર.નાં ૩૦૦/૨૦૧૯ પ્રોહી કલમ ૬૫ઇ, ૮૧, ૯૮(૨) મ જબના કામના 

ગ નામાાં નાસતા ફરતા હોય જેન ેતા.૨૮/૦૮/૨૦૨૦ ના રોજ પકડી પાડી 

કારલેીબાગ ગ નાના કામ ેસોંપલે છે.  

નાસતો ફરતો 

83 

ડી.સી.બી.    પો.સ્ટે. સ્ટાફ 

દ્વારા       

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા.એ.નાં.૧૦/ર૦ર૦ સી.આર.પી.સી. કલમ 

૪૧(૧)આઇ મ જબના કામે આરોપી વવપ લગીરી ચત રગીરી ગોસ્વામી 

ઉ:વ- ૩૭ રહેવાસી બી-૩૦૩ વસલ્વર આકેડ મ જમહ ડા વડોદરા શહેર મ ળ 

રહેવાસી- મહાદેવ ફળીય  મ વલગામ તા.પાદરા જી.વડોદરા નાનો જે.પી.રોડ 

પોલીસ સ્ટેશન સેકન્ડ ગ .ર.નાં- ૨૪/૨૦૨૦ ઘી પ્રીવેન્શન ઓફ 

ઇમોરલટ્રાદફક એકટ ની કલમ ૩,૪,૫,૬ મ જબના ગ ન્હામાાં આજદદન સ ઘી 

નાસતો ફરતો હોય જેને તા.૩૦/૦૮/૨૦૨૦ ના રોજ અટક કરી જે.પી.રોડ 

પો.સ્ટે. ગ નાના કામે સોંપવામાાં આવેલ છે.  

નાસતો ફરતો 

84 

ડી.સી.બી.    પો.સ્ટે. સ્ટાફ 

દ્વારા       

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા.એ.નાં.૧૦/ર૦ર૦ સી.આર.પી.સી. કલમ 

૪૧(૧)આઇ મ જબના કામે આરોપી જોગીન્દરસસાંગ ઉફે કબીરસસાંગ 

સાંતોકસસાંગ સીકલીગર (ભૌંડ) રહેવાસી- કસક પોલીસ ચોકીની પાછળ નવી 

નગરી મેલડી માતાના માંદદરની બાજ માાં નમસદાનદીના દકનારે ભરૂચ મ ળ 

રહેવાસી- બી/૫૯ સત્યનારાયણ સોસાયટી રણોલી બ્રીજ નીચે વડોદરા 

નાનો રાવપ રા પોલીસ સ્ટેશન સેકન્ડ ગ .ર.નાં-૪૨/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો.કલમ-

૧૮૮ તથા જેલ અવઘવનયમન-૪૨,૪૩,૪૫ ની પેટા કલમ-૧૨ મ જબના 

ગ ન્હાના કામે નાસતો ફરતો હોય, જેને તા.૩૦/૦૮/૨૦૨૦ રાવપ રા 

પો.સ્ટે. ગ નાના કામે સોંપવામાાં આવેલ છે. 

નાસતો ફરતો 


