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                   માહ ે૯/ર૦૧૯ ના માસમાાં પોલીસે કરેલ સારી કામગીરીન ાં પત્રક                         વડોદરા શહરે. 

અ. 
નાં. 

સારી કામગીરી 
ક૨ના૨ 

પોસ્ટે/શાખા/એજન્સી
ન  નામ 

કરેલ સારી કામગીરીની વવગત. રીકવર કરેલ મ દામાલ 

૧ 

પીસીબી શાખા સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે 

             પીસીબી શાખા સ્ટાફ વડોદરા શહરે નાઓને  તા-૦૪/૦૯/૨૦૧૯ ના રોજ  મળેલ બાતમી આાઘારે 
નવાયાડડ દદપ ટોકીઝ ત્રણ રસ્તા વડોદરા  શહરે  ખાતે રેઇડ કરતાાં આરોપી  સમુમત્રાબેન W/O મહશેભાઇ શાંકરભાઇ 
બીલવાડ ઉ.વ.૩૫ રહ,ેડુાંગરા ગામ ઘાટી ફળીય ુ તા.લીમખેડા જી.દાહોદ  નાની વગર પાસ પરમીટે ભારતીય 
બનાવટનો મવદેશી દારૂ ક્વાટરી નાંગ-૨૮૫ દક.રૂ.૨૮,૫૦૦/- તથા એક સેમસાંગ કાંપનીનો સાદો મોબાઇલ જેની દક.રૂ 
૫૦૦/- સહીત મળી કુલ્લે દક,રૂ ૨૯,૦૦૦/- નો મદુ્દામાલ તેમજ સદર મવદેશી દારૂના ક્વાટરી મધ્યપ્રદેશથી લાવી 
વડોદરા શહરે છાણી ગામ માળી મોહલ્લામા દશામાના માંદીર પાસે રહતેા શારદાબેન કનભુાઇ માળીને આપવા જતા 
પકડાઇ  જઇ  ગનુો કયાડ મવગેરે બાબતનો  ગનુો શોધી ફતેગાંજ પો.સ્ટે. III ૫૩૧/૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ ઇ.૮૧. 
મજુબનો ગનુો રજી કરવામાાં આવેલ છે. 

ભારતીય બનાવટનો મવદેશી દારૂ ક્વાટરી 
નાંગ-૨૮૫ દક.રૂ.૨૮,૫૦૦/- તથા એક 
સેમસાંગ કાંપનીનો સાદો મોબાઇલ જેની 
દક.રૂ ૫૦૦/- સહીત મળી કુલ્લે દક,રૂ 
૨૯,૦૦૦/-  

૨ 

ગોરવા પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે   

           ગોરવા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે નાઓને તા.૬/૦૯/૨૦૧૯ ના રોજ  મળેલ બાતમી આધારે 
ઇલોરા પાકડ , કલ્પતરૂ ત્રણ રસ્તા પાસે રેઇડ કરતાાં આરોપી સાકીર સલીમભાઇ મલેક રહ.ેએકતાનગર રામરહીમ પાકડ 
આજવા રોડ વડોદરા શહરે, (૨) ચીન્ટા (વોન્ટેડ) નાનો  જાહરેમા વગર પાસ-પરમીટે ભારતીય બનાવટની અંગે્રજી 
દારુ ૭૫૦ મી.લીની બોટલ નાંગ-૪૮ ની દક રૂ.૨૬,૪૦૦/- ગણી શકાય તથા સેમસાંગ કાંપનીનો મોબાઈલ મળી 
આવેલ જેનો IMEI નાં જોતા ૩૫૯૯૩૨૦૭૩૦૭૨૬૯૭/૦૧ તથા ૩૫૯૯૩૩૦૭૩૦૭૨૬૯૫/૦૧ નો જણાય આવેલ છે 
જેની દક.રૂ,૨૫૦૦/- ગણી શકાય તેમજ ઓટો રીક્ષા નાંબર GJ-06-ZZ-3492 ની એન્જીન નાંબર 24MBUJ99113 
તથા ચેમસસ નાંબર MD2AAASZZUWJ09814 નો જણાય આવેલ છે. જેની દકમત રૂમપયા ૪૫,૦૦૦/- મળી  કુલ્લ ે
રૂમપયા ૭૩,૯૦૦/- નો મદુામાલ  સાથે મળી આવી પકડાઈ જઈ ગનુો કયાડ બાબતનો ગનુો ગોરવા પોસ્ટે. થડડ 
ગ.ુર.નાં. ૫૩૪/૨૦૧૯ પોહી ક.૬૫ ઈ,૮૧, ૯૮(૨) મજુબ દાખલ કરવામાાં આવેલ છે.  

ભારતીય બનાવટની અંગે્રજી દારુ ૭૫૦ 
મી.લી.ની બોટલ નાંગ-૪૮ ની 
દક.રૂ.૨૬,૪૦૦/- મોબાઈલ જેની દક 
રૂ,૨૫૦૦/- ઓટો રીક્ષા નાંબર GJ-06-
ZZ-3492 દકમત રૂમપયા ૪૫,૦૦૦/- 
મળી  કુલ્લે રૂમપયા ૭૩,૯૦૦/-  

૩ 
સ્ટેટ મોમનટરીંગ સેલ, 
સ્ટાફ  ગજુરાત રાજય, 
ગાાંધીનગર, 

                   સ્ટેટ મોનેટરીંગ સેલ સ્ટાફ ગ.ુરા.ગાાંધીનગર નાઓને તા.૦૪/૦૯/૨૦૧૯ ના રોજ  મળેલ બાતમી 
આધારે વડોદરા અમદાવાદ જતા ને.હા. નાંબર-૦૮ રોડ ઉપર છાણી ગામની સીમમા ઓવર બ્રીજ નજીક તા.જી- 
વડોદરા ખાતે રેઇડ કરતાાં (૧) શાંકરલાલ રોડીલાલજી ડાાંગી ઉ.વ-૩૫ રહ ે ગામ-સાગવા જી-ઉદેપરુ રાજ્સસ્થાન 

ભારતીય બનાવટનો મવદેશી દારુ કૂલ 
૨૪૯ પેટી  બોટલ નાંગ-૨૯૯૮ કુલ 
દકમત રૂ. ૧૧,૯૯,૨૦૦/- આઇસર ટેમ્પા 
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(પકડાયેલ)  (૨) સરેુશભાઇ વજેરામ પરુબીયા ઉ.વ ૨૪ રહવેાસી ગામ-ખેમલી સ્ટશન તા-માવલી જી- ઉદેપરુ 
રાજસ્થાન પકડાયેલ) (૩) (વોન્ટેડ) ભગવાનલાલ ડાાંગી રહ.ે જ ાંજલા તા. માવલી, રાજસ્થાનમો.નાં. ૯૬૮૦૯૭૬૫૧૫ 
(૪) (વોન્ટેડ) મસલ્વર કલરની સેન્રો કાર નાંબર GJ-06-BA-6662 માાં બેઠેલ ચાર ઇસમો મસલ્વર કલરની સેન્રો કાર 
નાંબર GJ-06-BA-6662 માાં બેઠેલ ચાર ઇસમો તમામ ભેગા મળી રાજસ્થાન રાજય માાંથી ગજુરાત રાજયમાાં 
ગેરકાયદેસર રીતે હરેાફેરી કરતા હોય ભગવાનલાલ ડાાંગીએ તા.૦૩/૦૯/૨૦૧૯ ની રાતના રાજસ્થાન ખેરવાડાથી 
શાંકરલાલ રોડીલાલજી ડાાંગીના આઇસર ટેમ્પા નાંબર GJ-03-Y-8074 માાં ભારતીય બનાવટની મવદેશી દારૂની ૨૫૧ 
પેટીઓ ભરાવી આપતા શાંકરલાલ રોડીલાલજી ડાાંગી તથા તેનો ડ્રાયવર સરેુશભાઇ વજેરામ પરુબીયા સદર મવદેશી 
દારૂ લઇ મસલ્વર કલરની સેન્રો કાર નાંબર GJ-06-BA-6662 માાં બેઠેલ ચાર ઇસમોને આપવા આવતા હતા તે 
દરમ્યાન તેઓના કબજા માાંથી ભારતીય બનાવટનો મવદેશી દારુ કૂલ ૨૪૯ પેટી બોટલ નાંગ-૨૯૯૮ કુલ દકમત રૂ. 
૧૧,૯૯,૨૦૦/- નો પ્રોહી મદુ્દામાલ તથા આઇસર ટેમ્પા નાંબર GJ-03-Y-8074 ની દકિં.રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/- તથા તેઓની 
અંગ ઝડતીના રૂમપયા ૫૨૩૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૨, દકિં.રૂ. ૩૫૦૦/-, તેમજ પ્લાસ્ટીકના ખાલી કેરેટ બોક્ષ 
કૂલ નાંગ ૧૦૦ કૂલ દકિં.રૂ. ૫,૦૦૦/- તથા આયસર ટેમ્પાના કાગળોની ફાઇલ દક.રૂ. ૦૦/૦૦ મળી કુલ રૂ. 
૧૭,૧૨,૯૩૦/- ના મદુ ામાલ સાથે પકડાઇ ગયેલ હોય અને મસલ્વર કલરની સેન્રો કાર નાંબર GJ-06-BA-6662 માાં 
બેઠેલ ચાર ઇસમોને નાાંસી ગયેલ હોય તેઓ તમામ એકબીજાની મદદગારી કરી ગનુો કયાડ  મવગેરે બાબતેનો ગનુો 
શોધી છાણી પોલીસ સ્ટેશન III- ૩૨૩/૨૦૧૯ ગજુરાત પ્રોહી. એમેન્ડેડ એકટ કલમ ૬૫(એ)(ઇ), ૮૧, ૮૩, ૯૮(૨), 
૧૧૬(બી) મજુબ તા.૦૪/૦૯/૨૦૧૯ ના કલાક ૨૨/૩૦ વાગે રજી. કરવામાાં આવેલ છે.                       

નાંબર GJ-03-Y-8074 ની દકિં.રૂ. 
૫,૦૦,૦૦૦/- તથા અંગ ઝડતીના રૂમપયા 
૫૨૩૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૨, 
દકિં.રૂ. ૩૫૦૦/-, તેમજ પ્લાસ્ટીકના ખાલી 
કેરેટ બોક્ષ કૂલ નાંગ ૧૦૦ દકિં.રૂ. 
૫,૦૦૦/- તથા આયસર ટેમ્પાના 
કાગળોની ફાઇલ દક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુલ 
રૂ.૧૭,૧૨,૯૩૦/- 

૪ 

ડી.સી.બી. પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે  

              ડી.સી.બી.પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે નાઓને તા.૮/૯/૨૦૧૯ ના રોજ  મળેલ બાતમી આધારે 
દદપીકા સોસા.ની બાજુના ખેતરમાાં બાતમી આઘારે રેઇડ કરતાાં  (૧) પાથડ ઉફે સોન ુ રાજુભાઇ બ્રહમભટ  રહ,ે 
કલાદશડન ચારરસ્તા રતીલાલપાકડ સોસાયટી મહાદેવ માંદદરની બાજુમાાં ઝુપડામાાં વડોદરા (ર) હીરેન રાજેશભાઇ શેઠ 
રહ,ેમ.નાં.એ/૧૦૩, રાધેલાઇફ સ્ટાઇલ કોયલી વડોદરા શહરે (૩) વોન્ટેડ મયરુસીંહ રહ,ે બી/૩૦૧ રાધે લાઇફસ્ટાઇલ 
કોયલી ગામ તા.જી. વડોદરા જે પૈકી આરોપી નાં. ૧ નાનો ઇન્ડીકા કાર નાં.ન ાંબર.GJ 06 Lk 0351 ની 
દક.રૂ.૧,૭૫,૦૦૦/- ની માાં ભારતીય બનાવટની ઇગ્લીશ દારૂની બોટલો-૧૮૦ દક.રૂ.૭૨૦૦૦/- ની રાખી તથા (ર) 
નાઓ પોતાના મકાનમાાં બોટલો  નાંગ-૬૦ દક.રૂ.૨૪૦૦૦/- વગર પાસ પરમીટે રાખી લાઇટબીલ કી.રૂ.૦૦/૦૦ તથા 
મોબાઇલ નાંગ-૨, કી.રૂ.૧૦૦૦/- મળી કુલ્લે દક.રૂ.૨,૭૨,૦૦૦/- ના મદુ ામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ ગયેલ હોય 
તેમજ સેરખી કોયલી રોડ ઉપર ખોખર તલાવડી પાસે રહતેો અજય બધુાભાઇ માળી નાઓ મોબાઇલ ફોન ઉપર 
બોટલો આપવાનુાં અને બોટલોના રૂમપયા લઈ ગયેલ અને બોટલો આપવા આવનાર બધુાભાઇ માળી નાઓની તપાસ 
કરતા મળી આવેલ ન હોય મવ.બાબતનો ગનુો શોધી જવાહરનગર III ૩૮૯/૧૯ પ્રોહી એક્ટ  કલમ  ૬૫ ઈ, ૧૧૬ 

ભારતીય બનાવટની ઇગ્લીશ દારૂની 
બોટલો-૧૮૦ દક.રૂ.૭૨૦૦૦/- ની તથા 
બોટલો નાંગ- ૬૦ દક.રૂ.૨૪૦૦૦/- 
લાઇટબીલ કી.રૂ.૦૦/૦૦ તથા મોબાઇલ 
નાંગ-૨, કી.રૂ.૧૦૦૦/- મળી કુલ્લે 
દક.રૂ.૨,૭૨,૦૦૦/-  
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(ખ), ૯૮ (૨), ૮૧ મજુબ તા-૦૯/૦૯/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૩/૩૫ વાગે  રજી કરવામાાં આવેલ છે. 

૫ 

પી.સી.બી.શાખા, સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે  

             પી.સી.બી.શાખા, સ્ટાફ વડોદરા શહરે.નાઓને તા.૧૧/૦૯/૨૦૧૯ ના રોજ  મળેલ બાતમી આધારે 
ગોરવા આત્મજયોતી આશ્રમ પાસે, એ/૬, ચચત્રકુટપાકડ સોસાયટીમાાં વડોદરા શહરે ખાતે રેઇડ કરતાાં (૧)મશવરામભાઇ 
બાલદકશન ગોડલીયા રહવેાસી એ/૬, ચચત્રકુટપાકડ સોસાયટી, હા-બોડડ આનાંદ બાલવાડી પાસે, ઇલોરા પાકડ ,વડોદરા 
(૨) નાએ નરેંન્રભાઇ મગનભાઇ જાદવ રહવેાસી ૩૫, રાધાનગર સોસાયટી, ન્ય ુ સમા રોડ વડોદરા શહરે (૩) 
ઝફરૂદીન મનઝામઉદીન કુરેશી રહવેાસી રાવપરુા નવાબવાળા ,કડુનીપાાંગા,વડોદરા શહરે, (૪) દહતેશભાઇ રમેશભાઇ 
પટેલ રહવેાસી ૬, બજરાંગ સોસાયટી, બાપનુી દરગાહ પાસે, ગોરવા વડોદરા શહરે, (૫) અજયભાઇ રમેશભાઇ પટેલ 
રહવેાસી ૪૯, ગણુાતીથડપાકડ સોસાયટી,પાંચામતૂ સોસાયટી ની બાજુમાાં, કલ્પવ  ક્ષ ની પાછળ, ગોત્રી વડોદરા (૬) 
ગોવધડનભાઇ પાંચમભાઇ પટેલ રહવેાસી એફ.એફ.-૧૧૪, મવઢ્ઢલેશ એવાંન્ય,ુ આનાંદવન કોમ્પ્લેક્ષ ની સામે, ગોરવા 
વડોદરા નાઓ  એતે એવી  રીતેકે ગનુો તે એવી રીતે કે આ કામના તોહદારો નામે (૧) મશવરામભાઇ બાલદકશન 
ગોડલીયા રહવેાસી એ/૬, ચચત્રકુટપાકડ સોસાયટી, હા-બોડડ આનાંદ બાલવાડી પાસે, ઇલોરા પાકડ ,વડોદરા તથા બીજા 
૫ (પાાંચ) તમામ રહ-ેવડોદરા નાઓ પોતાના આમથિક ફાયદા સારૂ પત્તા પાના પૈસા વડે એ/૬, ચચત્રકુટપાકડ સોસાયટી 
ગોરવા વડોદરા ખાતે  હારજીત નો જુગાર રમી રમાડી  જુગાર ના સાધનોમાાં લાઇટ બીલ દક રૂ ૦૦/૦૦ તથા પતા 
પાના નાંગ-૫૨ દક રૂ ૦૦/૦૦ તથા  અંગ ઝડતીના રોકડા રૂપીયા ૪૪,૦૦૦/- તથા જમીન દાવ ઉપર ના રોકડા 
રૂપીયા ૧૬,૧૬૦/-તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૭ જેની દકમત રૂપીયા ૩૬,૦૦૦/- તથા મોટર સાયકલ નાંગ-૦૧ 
દકમત રૂપીયા ૩૦,૦૦૦/- તથા TATA  Nexon  કાર દકમત રૂપીયા ૪,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ્લે રૂપીયા ૫,૨૬,૧૬૦/-
નો મદુામાલ સાથે પકડાઇ જઈ ગનુો કયાડ મવ. બાબતનો  ગનુો શોધી ગોરવા પો.સ્ટે. સેકન્ડ ૮૦/૨૦૧૯ જુગારધારા 
કલમ ૪,૫ મજુબનો તા.  . . ૧૧ /૦૯ ૨૦૧૯ ના કલાક ૨૧/૧૫ વાગ્યે  રજી. કરવામાાં આવેલ છે. 

 જુગારના સાધનોમાાં લાઇટ બીલ દક.રૂ. 
૦૦/૦૦ તથા પતા પાના નાંગ-૫૨ દક.રૂ. 
૦૦/૦૦ તથા  અંગ ઝડતી ના  રોકડા 
રૂપીયા ૪૪,૦૦૦/- તથા જમીન દાવ 
ઉપરના રોકડા રૂપીયા ૧૬,૧૬૦/-તથા 
મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૭ જેની દકમત 
રૂપીયા ૩૬,૦૦૦/-  તથા મોટર સાયકલ 
નાંગ-૦૧ દકમત રૂપીયા ૩૦,૦૦૦/- તથા 
TATA  Nexon  કાર દકમત રૂપીયા 
૪,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ્લે રૂપીયા 
૫,૨૬,૧૬૦/- 

૬ 

પી.સી.બી.શાખા, સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે 

            પી.સી.બી.શાખા, સ્ટાફ વડોદરા શહરે નાઓને  તા.૧૧/૦૯/૧૯  ના રોજ  મળેલ બાતમી આધારે કોયલી 
મીતવીલાની સામે, રાધે લાઇફ સ્ટાઇલ ડી/૪૦૩ વડોદરા શહરે ખાતે રેઇડ કરતાાં આરોપી (૧) મેહલુ દદનેશભાઇ 
રાજપતુ (પરમાર)  રહવેાસી ડી/૪૦૩, રાધે લાઇફ સ્ટાઇ,મીતમવલાની સામે, રીફાઇનરીરોડ, ચેક પોસ્ટ નજીક, કોયલી 
વડોદરા (૨) કમપલ કનૈયાલાલ અગ્રવાલ રહવેાસી ૪૧૪, જય ગણેશ સોસાયટી, આનાંદવન કોમ્પ્લેક્ષ ની પાછળ, 
ગોરવા વડોદરા શહરે (૩)  મહેંન્ર ગણપતમસહ ચાવડા રહવેાસી અલકાપરુી વડીવાડીગામ, ચોરા પાસે, વડોદરા શહરે 
(૪)  દદનેશ છીતભુાઇ ટેલર (માછી) રહવેાસી ૧૨૬, જવાહરનગર,વોડડ નાંબર- ૧૧ ની સામે, ગોત્રી વડોદરા શહરે 
(૫) મવરેન હરીશભાઇ રાજ રહવેાસી વાઇટ હાઉસ કાંમ્પાઉંન્ડ, લલીતા ટાવરની બાજુમાાં, જેતલપરુ વડોદરા (૬) 
રાજેશભાઇ મેલસીગભાઇ પરમાર રહવેાસી ડી/૦૮, અંચબકા મીલ ની ચાલી, જેતલપરુ રોડ,સાાંઇબાબા માંદદરની 
બાજુમાાં, વડોદરા (૭) સરેુશભાઇ શનાભાઇ વાધેલા રહવેાસી જામવાડી ઝુાંપડપટ્ટી, ભીમનાથમાંદદર સામે, સયાજીગાંજ 

જુગારના સાધનોમાાં લાઇટ બીલ દક રૂ 
૦૦/૦૦ તથા પતા પાના નાંગ ૫૨ દક રૂ 
૦૦/૦૦ તથા  અંગ ઝડતી રોકડા રૂપીયા 
૨૪,૪૦૦ /-  તથા જમીન દાવ ના 
રોકડા રૂપીયા ૨૩,૭૦૦/- તથા મોબાઇલ 
ફોન નાંગ-૬ જેની દકમત રૂપીયા 
૨૦,૫૦૦/- તથા મો.સા.નાંગ-૦૨ જેની 
દકમત રૂપીયા ૩૦,૦૦૦/- મળી કુલ્લે 
રૂપીયા ૯૮,૬૦૦/- 
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વડોદરા શહરેનાઓએ  પોતાના આમથિક ફાયદા સારૂ પત્તા પાના પૈસા વડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી જુગાર ના 
સાધનોમાાં લાઇટ બીલ દક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા પતા પાના નાંગ ૫૨ દક રૂ ૦૦/૦૦ તથા  અંગ ઝડતી રોકડા રૂપીયા 
૨૪,૪૦૦/-  તથા જમીન દાવ ના રોકડા રૂપીયા ૨૩,૭૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૬ જેની દકમત રૂપીયા 
૨૦,૫૦૦/- તથા મો.સા. નાંગ-૦૨ જેની દકમત રૂપીયા ૩૦,૦૦૦/- મળી કુલ્લે રૂપીયા ૯૮,૬૦૦/- નો મદુામાલ સાથે 
પકડાઇ જઈ ગનુો કયાડ મવ.બાબતનો ગનુો શોધી જવાહરનગર II- ૭૯/૧૯ જુગાર ધારા કલમ  ૪,૫ મજુબ 
તા.૧૧/૦૯/૧૯ કલાક ૨૦/૩૦  વાગે રજી. કરવામાાં આવેલ છે. 

૭ 

સયાજીગાંજ પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  

               સયાજીગાંજ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે નાઓને તા.૧૪/૦૯/૧૯ ના રોજ  મળેલ બાતમી 
આધારે સેન્રલ બસ સ્ટેન્ડના બહાર મનકળવાના ગેટ પાસે ખાતે વોચ રાખી રેઇડ કરતાાં  (૧)  હનીફ મજીદભાઇ તકુી 
(મસપાઇ) ઉવ.૪૧ રહ ે કુાંભારવાડા ફાટક પાસે મમલની ચાલી મફતનગર ,ભાવનગર તા.જી-ભાવનગર (ર) યસુબુ 
ભીખભુાઇ ઘાાંચી (માાંડવીયા) ઉવ. ૪૫ રહ ે કુભારવાડા મીલ ની ચાલી શેરી નાંબર ૧૦  ભાવનગર તા.જી ભાવનગર 
(૩) વોન્ટેડ - પ્રમોદ કુમાર ઉફે મનુ્નો માંગલુ ુાં ચબશ્વાલ હાલ રહ.ે સાયણ રાઘાક ષ્ણ એપાટડ  મેન્ટ તા.ઓલપાડ જી.સરુત 
(મળુ રહ.ે ઓદરસ્સા ગાંજામ ) નાનોઓ પોતાના આમથિક ફાયદા સારૂ ગેરકાયદેસર વેચાણ કરવાના હતેસુર 
વનસ્પમતજન્ય માદક પદાથડ ગાાંજો ૮ દક.ગ્રામ દક.રૂ.૪૮,૦૦૦/- નો જથ્થો વગર પાસ પરમમટ/લાયસન્સે પોતાના 
કબ્જજામા રાખી ગેરકાયદેસર ગાાંજાની હરેાફેરી કરી રેઇડ દરમ્યાન ગાાંજાનો જથ્થો તથા કાળા કલરનો ચેઇન વાળો 
થેલો દક રૂ .૧૦૦/- સહીત કુલ્લે દક રૂ.૪૮,૧૦૦/- ની મત્તા સાથે જાહરેમાથી મળી આવી પકડાઇ જઇ આ ગાાંજાનો 
જથ્થો સરુત ખાતેથી અજાણ્યા ઇસમ પાસેથી ખરીદ કરી ગનુો કયાડ મવગેરે બાબતનો ગનુો શોધી સયાજીગાંજ પો.સ્ટે  II 
– ૧૫૪/૧૯  એન.ડી.પી.એસ એકટ ૧૯૮૫ કલમ ૮(સી), ૨૦(બી),૨૯ મજુબ તા.૧૪/૦૯/૧૯ ના ક.૧૯/૩૫ વાગે 
રજી. કરવામાાં આવેલ છે. 

વનસ્પમતજન્ય માદક પદાથડ ગાાંજો ૮ 
દક.ગ્રામ દક.રૂ.૪૮,૦૦૦/- તથા કાળા 
કલરનો ચેઇન વાળો થેલો દક.રૂ.૧૦૦/- 
કુલ્લે દક.રૂ.૪૮,૧૦૦/-  

૮ 

પી.સી.બી.શાખા, સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે  

        પી.સી.બી.શાખા સ્ટાફ વડોદરા શહરે નાઓને તા.૧૪/૦૯/૨૦૧૯ ના રોજ  મળેલ બાતમી આધારે કરોડીયા 
ગામ રમેશનગરમાાં  લાલાભાઇ ગરાસીયાના મકાનમાાં રેઇડ કરતાાં (૧) રમઝાન ઉફે બાબ ુફતેમહમાંદ મસિંન્ધી રહવેાસી 
યાકુતપરુા મદાર મહોલ્લો, જે.પી. કબ્રસ્તાન વડોદરા (૨) સાંજય માવમસગ રાઠોડ રહવેાસી રણમકુતેશ્વરની 
ચાલી,પ્રતાપનગર રોડ, વડોદરા શહરે (૩) દદનેશભાઇ મેલાભાઇ પરમાર રહવેાસી કરોડીયાગામ, બરબુાંલનગર 
ઝુાંપડપટ્ટી,તા.જજ. વડોદરા (૪) અજીતભાઇ નરેંન્રભાઇ પરમાર રહવેાસી યોગેશ્વરમ્નગર, પેરોલપાંપની બાજુમાાં, 
કરોડીયાગામ,તા.જજ.વડોદરા (૫) ઐયબુ મહાંમદ શેખ રહવેાસી ગૌરવ સોસાયટી,ધોબી તળાવ, પાણીગેટ વડોદરા (૬) 
નજમ ુ નઇમભાઇ સૈયદ રહવેાસી હાથીખાના, ગેંડા ફળીયા, દુધબુાવાની દરગાહપાસે, કારેલીબાગ વડોદરા  (૭ ) 
ઇસ્માઇલ સલુેમાન શેખ રહવેાસી લાલાખાડાના નાકે, બમુલાવાલાની લાઇનમાાં, યાકુતપરુા વડોદરા (૮) નાસીરખાન 
બદરૂદીન પઠાણ રહવેાસી ગેંડાફળીયા, હાથીખાના, ભતુડીઝાપા પાસે, વડોદરા (૯) આરીફ યાસીનભાઇ શેખ રહવેાસી 

જુગારના સાધનોમાાં પતા પાના નાંગ ૫૨ 
દક રૂ ૦૦/૦૦ તથા અંગ ઝડતીના રોકડા 
રૂપીયા ૨૬,૪૯૦/- તથા જમીન દાવના 
રોકડા રૂપીયા ૩૧,૭૫૦/- તથા મોબાઇલ 
ફોન નાંગ-૧૭ જેની દકમત રૂપીયા 
૫૩,૧૫૦/- તથા વાહનો નાંગ- ૦૪ જેની 
દકમત રૂપીયા ૧,૮૦,૦૦૦/- મળી કુલ્લે 
રૂપીયા ૨,૯૧,૩૯૦/- 
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સનુ્ની મરજીદની બાજુમાાં, આસયાના નગર,તાાંદલજા,વડોદરા (૧૦) આમસફ અબ્જબાસ પટેલ રહવેાસી ૩૦૪,વસાંતફલેટ, 
ચબનાનગર, તલાવડી પાસે, તાાંદલજા વડોદરા (૧૧) જાવેદમીયા હુસેનમીયા શેખ રહવેાસી યાકુતપરુા સરસીયા 
તળાવ, મદાર મહોલ્લો, વડોદરા (૧૨) સલમાન ઉસ્માનભાઇ મીર રહવેાસી સોદાગારપાકડ ની સામે,સરકારી સ્કુલ 
પાસે, તાાંદલજા વડોદરા શહરે (૧૩) વસીમમીયા એહમદમીયા શેખ રહવેાસી હાથીખાના ગેડાફળીયા, ઇમામવાડાની 
પાસે, વડોદરા (૧૪) શાહરૂખ એહમાંદહુસેન શેખ રહવેાસી પાણીગેટ બાવામાનપરુા, વીમા દવાખાનાની પાસે, વડોદરા 
(૧૫) અઝરૂદીન હુસનદુીન શેખ રહવેાસી બાવામાનપરુા,નરુાની મરજીદ પાસે, પાણીગેટ વડોદરા શહરે (૧૬) સાકીર 
ગલુામકાદર કુરેશી રહવેાસી બાવામાનપરુા,નરુાની મરજીદ પાસે, પાણીગેટ વડોદરા (૧૭) સાંજયભાઇ રમેશભાઇ 
મકવાણા રહવેાસી કીશનવાડી  વડુાના મકાનમાાં,બ્જલોક નાંબર-૦૨, મકાન નાંબર૩૮, વડોદરા (૧૮) ઇરફાન મસિંકદર 
મલેક રહવેાસી ૪૭, અકીલનગર સોસાયટી, કાલીતલાવડી પાસે, તાાંદલજા વડોદરા નાઓ  પોતાના આમથિક ફાયદા 
સારૂ  પત્તા પાના પૈસા વડે હારજીત નો જુગાર રમી રમાડી  જુગારના સાધનોમાાં પતા પાના નાંગ ૫૨ દક રૂ ૦૦/૦૦ 
તથા  અંગ ઝડતી રોકડા રૂપીયા ૨૬,૪૯૦/- તથા જમીન દાવ ના રોકડા રૂપીયા ૩૧,૭૫૦/- તથા મોબાઇલ ફોન 
નાંગ-૧૭ જેની દકમત રૂપીયા ૫૩,૧૫૦/- તથા વાહનો નાંગ- ૦૪ જેની દકમત રૂપીયા ૧,૮૦,૦૦૦/- મળી કુલ્લ ે
રૂપીયા ૨,૯૧,૩૯૦/-  નો મદુામાલ સાથે પકડાઇ જઈ અને હાજર નહી મળી આવેલ લાલાભાઇ ગરાસીયા નાઓ 
મવરુધ્ધમા જુગારધારા કલમ ૪-૫ મજુબ નો ગનુો શોધી જવાહરનગર પો.સ્ટે. II-૭૬/૨૦૧૯ જુગાર ધારા  કલમ ૪,૫ 
મજુબ તા.૧૪/૦૯/૨૦૧૯ કલાક ૨૩/૩૫  વાગે રજી. કરવામાાં આવેલ છે. 

૯ 

ફતેહગાંજ પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે. 

            ફતેહગાંજ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે નાઓને તા.૨૮/૯/૨૦૧૯  ના રોજ  મળેલ બાતમી 
આધારે ફતેહગાંજ પડયાબ્રીજ પાસે રોડ ઉપર રીક્ષા સ્ટેન્ડ પાસે રેઇડ કરતાાં (૧) રમીલાબેન ઉફે રમલી W/O 
મીનીશભાઇ બલ્લભુાઇ નીનામા રહ ે ખરોડ ગામ શીમોળુ ફળીય ુ તા.જી દાહોદ (૨) ગીતાબેન W/O સરેુશ ઉફે 
મકેુશભાઇ રવસીંગભાઇ પલાસ રહ ે ઉંડાર ગામ પટેલ ફળીય ુ તા.ધાનપરુ જી દાહોદ (૩)અનીલાબેન W/O 
દદવાનભાઇ બલભુાઇ નીનામા રહ ેખરોડ ગામ સીમોડ ફળીય ુતા.જી દાહોદ નાઓ વગર પાસ પરમીટે પોતાના કબ્જજા 
ભોગવટામાાં “રોયલ મસલેક્ટ ડીલક્ષ વ્હીસ્કી” લખેલ ૧૮૦ મી.લી.ના શીલબાંધ હાલતના ભારતીય બનાવટના મવદેશી 
દારૂ ક્વાટરીયા નાંગ-૫૦૩ દક.રૂ.૫૦,૩૦૦/-ના મદુ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગનુો કયાડ મવગેરે બાબતનો 
ગનુો શોધી ફતેગાંજ પો.સ્ટે III..ગ.ુર. નાં.૫૫૫/૧૯ ૬૫(ઈ)૮૧, ૧૧૬(ખ) મજુબ તા. ૨૮/૯/૨૦૧૯ ના રોજ  કલાક 
૨૧/૧૫  વાગે રજી. કરવામાાં આવેલ છે. 

“રોયલ મસલેક્ટ ડીલક્ષ વ્હીસ્કી” લખેલ 
૧૮૦ મી.લી.ના શીલબાંધ હાલતના 
ભારતીય બનાવટના મવદેશી દારૂ 
ક્વાટરીયા નાંગ-૫૦૩ દક.રૂ.૫૦,૩૦૦/- 

૧૦ 
પી.સી.બી. શાખા, સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે 

પી.સી.બી શાખા સ્ટાફ વડોદરા શહરે નાઓને તા.૨૮/૯/૨૦૧૯ નારોજ મળેલ બાતમી આધારે પદમલા ગામ બસ 
સ્ટેન્ડ પાસે તા.જી.વડોદરા ખાતે રેઇડ કરતાાં આરોપી લક્ષ્મીબેન W/o રમણભાઇ ચીમનભાઇ માળી રહવેાસી માળી 

કુલ કોટરીયા નાંગ- ૩૨૦ દકમત રૂપીયા 
૩૫,૨૦૦/-  
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મહોલ્લો, પદમલાગામ વડોદારાનાની "ઓફીસર ચોઇસ પે્રસ્ટીજ વ્હીસ્ટી " જે ૧૮૦ મી.લી. ના કાચના કોટરીયા નાંગ-
૩૨૦ કાંપની શીલબાંધ હાલત જે તમામ ઉપર અંગે્રજીમાાં  ઓફીસર ચોઇસ પે્રસ્ટીજ વ્હીસ્ટી ફોર સેલ ઇન મદયપ્રદેશ 
ઓનલી જેના ઉપર અંગે્રજીમાાં કઝયુાંસ્શન એંન્ડ લીકરઇઝ ઇંન્ઝરીયલ ટુ હલે્થ તથા હીંન્દીમાાં મદીરા પાન સ્વાસ્થ કે 
ચલયે હાનીકારક હૈ તથા મેનીફેકચરીગ બાય એલીડ બ્જલેંન્ડર એંન્ડ ડીસ્ટીલરીઝ પ્રા.લી. પ્લોટ નાંબર- ૧૨ ઇ, સેકટર-
બી, આંકવીન ગ્રોવ સેંન્ટર બોરગન ડી. છીંદવાળા મદયપ્રદેશ લખેલ લેબલ ચોટાડે છે. ૧૮૦ મી.લી. ના કાચના 
કોટરીયા નાંગ-૦૧ ની દકમત રૂપીયા ૧૧૦/- લેખે કુલ કોટરીયા નાંગ- ૩૨૦ ની કુલ દકમત રૂપીયા ૩૫,૨૦૦/- ગણી 
મળી આવી ગનુો કયાડ મવ.બાબતનો  ગનુો શોધી છાણી પો.સ્ટે. થડડ ગ.ુર.નાં. ૩૪૬/૧૯ પ્રોદહ કલમ ૬૫ ઇ મજુબ 
તા.૨૯/૦૯/૧૯ ના ક.૨૧/૩૫ વાગે રજી. કરવામાાં આવેલ છે. 

૧૧ 

સ્ટેટ મોમનટરીંગ સેલ, 
સ્ટાફ ગજુરાત રાજય, 
ગાાંધીનગર. 

              સ્ટેટ મોનેટીરીંગ સેલ સ્ટાફ ગ.ુરા.ગાાંધીનગર નાઓને તા.30/૦૯/૨૦૧૯ ના  રોજ  મળેલ બાતમી 
આધારે ગોરવા શાક્માકેટ  ખલુ્લી જગ્યા જાહરેમાાં રેઇડ કરતાાં આરોપીઓ (૧) પરેશભાઇ ઇબ્રાહીમભાઇ રાઠોડ 
ઉ.વ.૨૫ રહ.ે ગોરવા ગરાસીયા મહોલ્લો લલ્લ ુવાળાંદન ુફળીય ુવડોદરા (૨) ઇમામભાઇ મહબેબુભાઇ શેખ ઉ.વ. ૬૩ 
રહ.ે ફ્લેટ નાં-૩૦૨ ઝુલેખા એપાટડમેન્ટ રેલ્વે સ્ટેશન પાસે વડોદરા (૩) ચાંદુભાઇ ઉફે જીગાભાઇ હરીમસિંહ રાઠોડ ઉ.વ. 
૪૬ રહ.ે આંકલાવ મોટોવાટો તા. આંકલાવ જી.આણાંદ (૪) ઐયબુભાઇ ઉફે લાલો ઇઝ્મદુ્દીન રાઠોડ ઉ.વ. ૪૩ રહ.ે 
પાંચવટી ગાંગાનગર ઝુપડપટ્ટી ગોરવા વડોદરા (૫) મવષ્ણભુાઇ પટેલ ઉ.વ. ૪૫ રહ.ે બાપોદ ભાઇલાલ સોસાયટીની 
બાજુમા જલારામ માંદદરની પાસે વડોદરા (૬) મનુાવર અબ્જદુલગની શેખ ઉ.વ. ૪૮ રહ.ે ૩૦૨ કડુનીપાગા નવાબવાડા 
શબનમ ચેમ્બસડ સામે રાવપરુા વડોદરા (૭) મવનોદભાઇ મવઠ્ઠલભાઇ શાહ ઉ.વ. ૮૫ રહ.ે સમતા વૈકુાંઠ ફ્લેટ ઘર નાં-
૩૨૦ ગોરવા વડોદરા (૮) દાઉદભાઇ કેશરીમસિંહ રાણા ઉ.વ. ૪૯ રહ.ે કોયલી ગરાસીયા મહોલ્લો જીઆ કાલાવાલ ુ
ફળીય ુતા.જી. વડોદરા (૯) ટીનાભાઇ સબરુભાઇ નીનામા ઉ.વ. ૩૨ રહ.ે દરબારવાડી દશામાતા માંદીર પાછળ ગોરવા 
વડોદરા મળુરહ-ે વાવદેવડા તા.લીમખેડા જી.દાહોદ(૧૦) અજુ ડનમસિંહ ભીમમસિંહ ગોહીલ ઉ.વ. ૩૯ રહ.ે સયુડક પા 
૪/૨૪૪ જુના ગજુરાત હાઉસીંગ બોડડ એલેમ્બીક રોડ ગોરવા વડોદરા (૧૧) દદલીપભાઇ છત્રમસિંહ રાણા ઉ.વ. ૪૯ રહ.ે 
ગાંગાનગર ઝુપડપટ્ટી પાંચવટી ગોરવા વડોદરા (૧૨) ઇકબાલભાઇ અબ્જદુલભાઇ મહસેાણીયા  ઉ.વ. ૫૫ રહ.ે 
બજાણીયાવાસ ગોરવા પોલીસ સ્ટેશન પાછળ ઝુપડપટ્ટી વડોદરા નાઓ  જાહરેમા રૂપીયાનો પત્તા પાના વડે હાર જીત 
નો જુગાર રમી રમાડતા તેમની અંગ ઝડતીમાાં તથા જમીનદાવા પરથી ઉપરોકત વોન્ ટેડ આરોપી અરમવિંદભાઇ ઉફે 
કાછીયો પ્યારેસાહબે રાઠોડ રહ.ે ગોરવા, ગરાસીયા મહોલ્લો, વડોદરા શહરેનો ગ્રાહકો પાસેથી જુગારના આંક ફરકના 
વરલી મટકાના આંકડા લખી લખાવી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડતા હોય તેના ઉપરોકત માણસો અ.નાં.-૦૧ થી 
૦૩ નાઓ ગ્રાહકો પાસેથી જાહરેમાાં જુગારના આંક ફરકના વરલી મટકાના આંકડા લખી જુગાર રમતા રમાડતા અને 

અંગ ઝડતીના રોકડા રૂ.૨૦,૨૫૦/-
,મોબાઇલ ફોન નાંગ-૧૦, દકમત 
રૂ.૨૧,૫૦૦/-, એક ઇન્ડીકા કાર 
દક.રૂ.૮૦,૦૦૦/-,મો.સા.-૦૨ 
દક.રૂ.૪૦,૦૦૦/-  સ્લીપ બકુ કાબડન પેપર 
સાથેની નાંગ-૦૩,કોરી સ્લીપબકુ નાંગ-
૦૮,બોલપેન નાંગ -૦૩,પેડ નાંગ -૦૩ 
તથા આંકડા લખેલી જુદી જુદી સ્લીપો 
નાંગ-૪૯ દકમત રૂ.૦૦ મળી કુલ 
રૂ.૧,૬૧,૭૫૦/- 
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અ.નાં. ૦૪ નાનો ગ્રાહકોને વલણના રૂપીયા ચકુવતા અને અ.નાં. ૦૫ થી ૧૨ નાઓ વરલી મટકાના જુગારના આંકડા 
લખાવતા પકડાઇ ગયેલ હોય તેમજ જુગારની રેડ દરમ્યાન એક ઇસમ સદ્દામ જેન ુ પરુુનામ ખબર નથી 
રહ.ેબાપનુગર ગોરવા વડોદરાનો નાાંસી ગયેલ હોય ઉપરોકત પકડાઇ ગયેલ અ.નાં.-૦૧ થી ૧૨ નાઓ પાસેથી 
તેઓની અંગ ઝડતી માથી મળેલ કુલ રોકડા રૂ.૨૦,૨૫૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૧૦, દકમત રૂ.૨૧,૫૦૦/- તથા 
એક ઇન્ડીકા કાર દક.રૂ.૮૦,૦૦૦/- તથા મો.સા.-૦૨ દક.રૂ.૪૦,૦૦૦/- જુગારના વલી મટકાના આંકડા લખેલ સ્લીપ 
બકુ કાબડન પેપર સાથેની નાંગ-૦૩ તથા આંકડા લખવાની કોરી સ્લીપબકુ નાંગ-૦૮ તથા બોલપેન નાંગ -૦૩ તથા 
પેડ નાંગ -૦૩ તથા આંકડા લખેલી જુદી જુદી સ્લીપો નાંગ-૪૯ દકમત રૂ.૦૦ મળી કુલ રૂ.૧,૬૧,૭૫૦/- ના જુગારના 
મદુામાલ સાથે પકડાઇ જઈ ગનુો કયાડ મવ.બાબત ગોરવા પો.સ્ટે સેકાંડ ગ.ુર.નાં. ૮૩/૨૦૧૯ જુગાર ધારા કલમ ૧૨-અ 
મજુબનો ગનુો રજી. કરવામાાં આવેલ છે. 

૧૨ 

પી.સી.બી. શાખા તથા 
સ્થામનક પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

          પી.સી.બી. શાખા તથા સ્થામનક પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે રારા તા:૨૩/૦૯/૨૦૧૯ ના કલાક:- 
૧૯/૧૫ વાગે એ-૩, પ્રમખુસ્વામીનગર ડુપ્લેક્ષ, સાંતોષનગર નજીક, તાાંદલજા, વડોદરા ખાતે રેઇડ કરતાાં આરોપીઓ 
(૧) ભાવેશ મકેુશભાઇ ઠકકર રહ:ે- મ.નાં-૩૯/૨૯૩ અંકુર એપટડમેન્ટ લક્ષ્મીપરુા રોડ ગોરવા વડોદરા  તથા (૨) 
વોન્ટેડ મનતાબેન ઉફે નીત ુ ઉદેસીંગ ગોદહલ રહ:ે- એ-૩, પ્રમખુસ્વામીનગર ડુપ્લેક્ષ, સાંતોષનગર નજીક તાાંદલજા 
વડોદરા પૈકી  આરોપી નાં(૨) નાની પોતાના આથીક ફાયદા સારૂ અનૈતીક દેહ વ્યાપાર (વૈશ્યાવ  તી) મહીલાઓ થકી 
કરાવવા માટે દેહ વ્યાપાર (વૈશ્યાવ  તી) કરતી મહીલાઓને બોલાવી આ દેહ વ્યાપાર કરતી બે મહીલાઓને પોતાના 
ભાડે રાખેલ પ્રમખુસ્વામીનગર ડુપ્લેક્ષ ખાતે આવેલ મકાન નાં.એ-૩ માાં રહવેાની વ્યવસ્થા કરી આપી આ દેહ વ્યાપાર 
કરતી મહીલા સાથે શરીરસખુની ઇચ્છા ધરાવતા ગ્રાહક લોકો સાથે મોબાઇલ ફોનથી સાંપકડમાાં રહી ગ્રાહક લોકો 
પાસેથી  ઉંચી રકમ લઇ દેહ વ્યાપાર માટે મહીલાઓ પરુી પાડી આ દેહ વ્યાપાર કરવા માટે દેહ વ્યાપાર કરતી 
મદહલાઓને ગ્રાહક લોકો સધુી પોતે તેમજ તેનો રાખેલ માણસ ભાવેશ મકેુશભાઇ ઠકકર સાથે મળીને પોહચાડવાન ુ
કામ કરી દેહ વ્યાપાર કરતી મહીલાઓ સાથે ગ્રાહક વ્યદકતને શરીર સખુ માટે પોતાના મકાનમાાં પણ રૂમની સમુવધા 
આપવાન ુકામ તેના માણસ ભાવેશ ઠકકર સાથે મળી કરી પોલીસ રેઇડ દરમ્યાન મનતાબેન ઉફે નીત ુહાજર નહી 
મળી આવી અને તેનો માણસ ભાવેશ ઠકકરનાનો દેહ વ્યાપાર માટે રાખેલ બે મદહલા સાથે મકાનમા મળી આવી 
પકડાઇ જઇ ગનુો કયાડ મવ. બાબતનો ગનુો શોધી જે.પી.રોડ પોલીસ સ્ટેશન II ગ.ુર.નાં- ૪૪/૨૦૧૯ ધી પ્રીવેન્શન 
ઓફ ઇમોરલ રાફીક એક્ટની કલમ:-૩,૪,૫,૬, મજુબ.તા:૨૩/૦૯/૨૦૧૯ ના કલાક:-૨૧/૦૫ વાગે  રજી કરેલ છે. 

-- -- 

૧૩ 

વાડી પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ  વડોદરા શહરે 

              વાડી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે રારા વાડી પો.સ્ટે. I ગ.ુર.નાં ૮૯/૧૯ ઇ.પી.કો.કલમ 
૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦,૧૧૪  મજુબના કામે તા.૧૮/૮/૧૯ ના કલાક ૧૧/૦ થી તા.૧૯/૮/૧૯ ના કલાક ૧૨/૦ વાગ્યા 
દરમ્યાન જાબડુીકુઈ યોગકેંર સામે વાડી વડોદરા શહરે નમદૂ નથી તે આરોપીએ ફરીયાદીબેનના બાંધ મકાનન ુતાળુ 

દકરૂ.૫૬૦૦૦/- 

 સોનાની ચેઇન-૧ 
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નકુચા સાથે તોડી મકાનમાાં પ્રવેશ કરી મતજોરીન ુતાળુ તોડી સોના-ચાાંદીના દાગીનાની દક.રૂ.૧,૨૪,૦૦૦/-તથા રોકડા 
રૂમપયા ૫૧,૦૦૦/-મળી કુલ દક.રૂ.૧,૭૫,૦૦૦/-ની મતાની ચોરી કરી લઇ જતા તા.૧૯/૮/૧૯ ના કલાક ૨૩/૧૫ 
વાગે ગનુો રજીસ્ટર થયેલ સદર ગનુાની તપાસ દરમ્યાન બાતમી આધારે આરોપી (૧) સતપાલમસિંગ કીરપાલમસિંગ 
મસકલીગર વડનગર ઘાસકોર દરવાજા બહાર વાસદેુવ લારીની સામે વડનગર મહસેાણા (૨) સેરમસિંગ માનમસિંગ 
મસકલીગર રહ-ે મકાન નાં ૫ સાંતકેવલ દાંતેશ્વર વડોદરા શહરેને તા.૭/૯/૧૯ કલાક ૧૭/૪૫ વાગે અટક કરી ચોરીમાાં 
ગયેલ મદુામાલ પૈકી દકરૂ.૫૬૦૦૦/- સોનાની ચેઇન-૧ રીકવર કરી ગનુો શોધી કાઢેલ છે.  

૧૪ 

વાડી પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ  વડોદરા શહરે 

            વાડી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે રારા વાડી પો.સ્ટે. I ગ.ુર.નાં ૬૮/૧૯ ઇ.પી.કો.કલમ 
૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦,૫૧૧ મજુબના કામે તા.૪/૭/૧૯ ના કલાક ૪/૦ થી કલાક ૮/૦ વાગ્યા દરમ્યાન. - ૭૯ સવુણડ 
ભમુી સોસાયટી ડભોઇરોડ સોમા તળાવ રેલ્વે રેક પાસે વાડી વડોદરા શહરે ખાતે નમદૂ નથી તે આરોપીએ 
ફરીયાદીના મકાન નાં -૭૯ ના બાંધ મકાનન ુતાળૂ તોડી તેમજ તેમના મકાનની સામે આવેલ સાહદેના શ્રી બ્રીજેશ 
યાદવનાઓના મકાન નાં ૭૮ કે જે બહાર ગામ ગયેલ છે. તેના મકાનન ુપણ તાળુ તોડી ચોરી કરવાની કોમશષ કરી 
ગનુો કયાડ મવગેરે મતલબની ફરીયાદ આધારે  તા.૪/૭/૧૯ ના કલાક ૧૩/૦ વાગે. ગનુો રજીસ્તર થયેલ સદર 
ગનુાની તપાસ દરમ્યાન વાડી I ગ.ુર.નાં ૮૯/૧૯ ના કામે પકડાયેલ આરોપીઓની વધ ુ પછુપરછ કરતા સદર 
ગનુાની કબલુાત કરતા આરોપી (૧) સતપાલમસિંગ કીરપાલમસિંગ મસકલીગર વડનગર ઘાસકોર દરવાજા બહાર 
વાસદેુવ લારીની સામે  વડનગર મહસેાણા (૨) સેરમસિંગ માનમસિંગ મસકલીગર રહ-ેમકાન નાં ૫ સાંતકેવલ દાંતેશ્વર 
વડોદરા શહરેને  તા.૧૪/૯/૧૯ કલાક ૧૮/૦૦ વાગે અટક કરી ગનુો શોધી કાઢેલ છે.  

કોશીષ કરેલ  

૧૫ 

વાડી પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ  વડોદરા શહરે  

              વાડી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે રારા વાડી પોસ્ટે. I ગ.ુર.નાં ૮૮/૧૯ ઇ.પી.કો.કલમ 
૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ મજુબના કામે તા.૧૯/૮/૧૯ ના કલાક ૩/૦ થી કલાક ૬/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન સી/૩ તેજલ 
એપાટડ મેન્ટ દાદાજી હોસ્પીટલની ગલીમાાં પ્રતાપનગર વાડી વડોદરા શહરેતે એવી રીતે કે, નમદૂ નથી તે આરોપીએ 
ફરીયાદીબેનના બાંધ મકાનની જાળીને મારેલ લોક કોઇ સાધન વડે તોડી મકાનમાાં પ્રવેશ કરી સોના-ચાાંદીના દાગીના 
તથા રોકડ રકમ ૧૬,૦૦૦/- મળી કુલ્લે દક.રૂ.૩૨,૫૦૦/-ની મતાની ચોરી કરી લઇ જતા તા.૧૯/૮/૧૯ ના કલાક 
૧૪/૧૫ વાગે ગનુો રજીસ્ટર થયેલ સદર ગનુાની તપાસ દરમ્યાન વાડી I ગ.ુર.નાં ૮૯/૧૯ ના કામે પકડાયેલ 
આરોપીઓની વધ ુપછુપરછ કરતા સદર ગનુાની કબલુાત કરતા આરોપી (૧) સતપાલમસિંગ કીરપાલમસિંગ મસકલીગર 
વડનગર ઘાસકોર દરવાજા બહાર વાસદેુવ લારીની સામે વડનગર મહસેાણા  (૨) સેરમસિંગ માનમસિંગ મસકલીગર રહ-ે 
મકાન નાં ૫ સાંતકેવલ દાંતેશ્વર વડોદરા શહરેને તા.૧૭/૯/૧૯ કલાક ૧૮/૩૦ વાગે અટક કરી ગનુો શોધી કાઢેલ છે  

નીલ  

૧૬ 
વાડી પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ  વડોદરા શહરે 

                  વાડી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે રારા વાડી પોસ્ટે. I ગ.ુર.નાં ૭૯/૧૯ ઇ.પી.કો.કલમ 
૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ મજુબના કામે તા.૨/૮/૧૯ ના કલાક ૧/૦ થી કલાક ૭/૦ વાગ્યા દરમ્યાન. પે્રસ કોટડ  રેસીડાંસી 

નીલ 
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વૈષ્ણવવાટીકાની બાજુમાાં સોમા તળાવ વાડી વડોદરા શહરે ખાતે  નમદૂ નથી તે આરોપીએ ફરીયાદીના મકાનનો 
મખુ્ય દરવાજાનો નકુચો તાળા સાથે કોઇ સાધન વડે કાપી  મકાનમાાં પ્રવેશ કરી સોનાચાાંદીની ચીજવસ્તઓુ 
દક.રૂ.૩૦,૫૦૦/-તથા રોકડા રૂમપયા ૧૭,૦૦૦/- મળી કુલ દક.રૂ. ૪૭,૫૦૦/- ની મતાની ચોરી કરી લઇ જતા 
તા.૨/૮/૧૯ ના કલાક ૧૪/૧૫ વાગે ગનુો રજીસ્ટર થયેલ સદર ગનુાની તપાસ દરમ્યાન વાડી I ગ.ુર.નાં ૮૯/૧૯ 
ના કામે પકડાયેલ આરોપીઓની વધ ુ પછુપરછ કરતા સદર ગનુાની કબલુાત કરતા આરોપી (૧) સતપાલમસિંગ 
કીરપાલમસિંગ મસકલીગર વડનગર ઘાસકોર દરવાજા બહાર વાસદેુવ લારીની સામે વડનગર મહસેાણા  (૨) સેરમસિંગ 
માનમસિંગ મસકલીગર રહ-ે મકાન નાં ૫ સાંતકેવલ દાંતેશ્વર વડોદરા શહરેને તા.૧૯/૯/૧૯ કલાક ૧૯/૦ વાગે અટક 
કરી ગનુો શોધી કાઢેલ છે  

૧૭ 

વાડી પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ  વડોદરા શહરે 

          વાડી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે રારા વાડી પોસ્ટે I ૧૦૨/૧૯ ઇપીકો ૩૭૯ મજુબના કામે 
તા.૨૪/૯/૧૯ કલાક ૧૦/૩૦  વાગે બ્રમેશ્વર મહાદેવ માંદદર પાસે ,વાડી વડોદરા ખાતે ફરીબેન પોતાન ુએકટીવા 
નાંબર GJ-06-KJ 2809 ન ુ પાકડ કરી માંદદરે દશડન કરવા ગયેલ તે વખતે આ કામના આરોપીઓએ એકટીવાની 
ડીકીમાાં મકેુલ પસડ જેમા રોકડા રૂ-૪૦૦૦/-તથા ઓદરજન્લ પાનકાડડ,આધારકાડડ,ચટુણીકાડડ ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ 
પોસ્ટન ુકાડડ તથા રીકડીન્ગની બકુ તથા ડોકયમેૂન્ટ તથા SBIન ુએ.ટી.એમ કાડડ પણ હત ુતે તમામ ડોક્યમેુન્ટ પસડમાાં 
મકેુલ હતા તે એકટીવા ડીકી માાંથી ડુપ્લીકેટ ચાવી થી લોક ખોલી ચોરી કરી લઇ જઇ જતા તા.૨૫/૯/૧૯ કલાક 
૧૯/૫૫ વાગે ગનુો નોધાયેલ સદર ગનુાની તપાસ દરમ્યાન સીસીટીવી કુટેજ આધારે આરોપી (૧) વમસમખાન ઉફે 
બબલ ુયસુફુખાન પઠાણ રહ-ેકાસમઅલા કબ્રસ્તાન શ્રીનાથ પેરોલપાંપ પાછળ કારેલીબાગ (૨) દદલીપ ઉફે બચ્ચન 
ડાહ્યાભાઇ ઝાલા ઉ.વ 30 સાંજયનગર-2 સરકારી સ્કુલની સામેની ગલી તલુસીવાડી વડોદરા શહરેને તા.૨૬/૯/૧૯ 
ક. ૨૨/૦ વાગે પકડી અટક કરી  ગનુો શોધી કાઢેલ છે  

નીલ  

૧૮ 

વાડી પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ  વડોદરા શહરે 

           વાડી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે રારા તા.૨/૯/૧૯ ના કલાક ૧૮/૨૦ ચોખાંડી ચાર રસ્તાથી 

જમણી બાજુવળી શ્રીજી એપાટડમેન્ટ પાસે બીજામાળે રૂમ નાં -૦૪ વાડી વડોદરા શહરે ખાતે (૧) મીનાબેન D/O 

જગદીશભાઇ તનવાણી રહે-  શ્રીજી એપાટડ મ.નાં ૦૪ ચોખાંડી ચાર રસ્તા બરાનપરુા રોડ વડોદરા શહરે (૨) 

ભારતીબેન  W/O રમેશભાઇ ખટમૂલ નાથાણી રહ-ે મોતીનગર મ.નાં ૨૦૭ વારસીયા રીંગ રોડ વડોદરા શહરે (૩) 

રીટાબેન ઉફે મીના કૈલાશભાઇ નારાયણદાસ સોહનદા રહ-ે જગદીશપાકડ મ.નાં-ઇ/૧૯ જુના આર.ટી.ઓ પાછળ 

વારસીયા વડોદરા શહરે (૪) ઉષાબેન W/O  જગદીશભાઇ ગોપાલભાઇ તનવાણી રહે-  શ્રીજી એપાટડ મ.નાં ૦૪ 

ચોખાંડી ચાર રસ્તા બરાનપરુા રોડ વડોદરા શહરે (૫) રોશનીબેન  W/O દકશોરભાઇ રીજુમલ સેવાણી રહ-ે  વ  દાવન 

ફલેટ મ.નાં ૩૧૦ –ઇ સાંગમ ચાર રસ્તા વડોદરા શહરે (૬) ભારતીબેન ઉફે જીયા W/O  કલ્પેશભાઇ મહને્રભાઇ  

ગોસ્વામી રહ-ે  નારાયણ ગાડડન સોસા. મ.નાં ૨૦૬ ન્ય.ુ અલકાપરુી  ગોત્રી વડોદરા શહરે (૭) નાનકીબેન W/O  

અંગઝડતીના રૂમપયા-૧૭૬૮૦/-તથા 
જમીન દાવના રૂમપયા ૨૩૩૦/- મળી 
કુલ્લે રોકડા રૂમપયા ૨૦૨૧૦/- તથા 
પત્તા-પાના નાંગ-૫૨ દક.રૂ. ૦/૦ તથા 
લાઇટબીલ દક.રૂ. ૦/૦ 
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હીરાલાલ પહોમલ લાલવાણી  રહ-ે  ટી-૧૦ ની સામે અંબેમાતા માંદીર પાછળ ઝુપડપટ્ટીમાાં વારસીયા વડોદરા શહરે 

(૮) મનીષાબેન ઉફે ભમુમ W/O અનીલભાઇ હદરરામ નાનકાણી  રહ-ે  જલારામપાકડ સોસાયટી મ.નાં ૧૯ જુના 

આર.ટી.ઓ પાસે વડોદરા શહરે (૯) લાજવાંતી ઉફે લક્ષ્મી W/O  સોમરાજમલ માંગતાણી  રહ-ે  ટી-૧૮/૨૯૦ કોટ 

મવસ્તારની અંદર વારસીયા વડોદરા શહરે (૧૦) કમલાબેન W/O દદપકભાઇ શાંકરભાઇ આસમાણી રહ-ે ગધેડામાકેટ 

ચાર રસ્તા પાસે રમવ બેકરીની ઉપર દકશનવાડી વડોદરા શહરેનાઓએ પોતાના આમથિક ફાયદા સારૂ બહારથી બહનેો 

બોલાવી નાલ કાઢી પત્તા-પાના-પૈસા વડે હાર-જીતનો ગોળ કુડળુવળી જુગાર રમી રમાડી અંગઝડતીના રૂમપયા-

૧૭૬૮૦/-તથા જમીન દાવના રૂમપયા ૨૩૩૦/- મળી કુલ્લે રોકડા રૂમપયા ૨૦૨૧૦/- તથા પત્તા-પાના નાંગ-૫૨ 

દક.રૂ. ૦/૦ તથા લાઇટબીલ દક.રૂ. ૦/૦ ના મદુામાલ સાથે મળી પકડાઈ જઈ ગનુો કયાડ મવ.બાબતનો ગનુો શોધી 

વાડી પો.સ્ટે. II ૧૨૯/૧૯  જુગાર ધારા કલમ ૪,૫ મજુબ તા.૨/૯/૧૯ ના કલાક ૨૦/૧૦ વાગે ગનુો રજી.કરવામાાં 

આવેલ છે.   

૧૯ 

પાણીગેટ પોલીસ 
સ્ટેશન  સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે 

            પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે રારા તા.૧/૯/૧૯ ના કલાક ૨૨/૧૫ વાગે બી/૩૦૧ દિયા 
રેસીડેંસી મત્રજો માળ મહમદ તળાવ પાસે પાણીગેટ વડોદરા ખાતે આરોપી જીગ્નેશ રામદકશન કહાર રહ,ે બી/૩૦૧ 
દિયા રેસીડેંસી મત્રજો માળ મહમદ તળાવ પાસે પાણીગેટ વડોદરા શહરેનાએ પોતાના કબજા ભોગવટાવાળા મકાનમાાં 
વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટનો ઇગ્લીશ દારૂ ૭૫૦ મીલીની બોટલ નાંગ ૬૩ દક.રૂ. ૨૫૨૦૦/-તથા મો.ફો.૨ 
દક.રૂ.૩૦૦૦/-મળી કુલ દક,રૂ,૨૮૨૦૦/-ના મદુામાલ સાથે મળી આવી પકડાઈ જઈ ગનુો કયાડ મવ.બાબતનો ગનુો 
સોધી પાણેગેટ પોસ્ટે. III ૬૯૭/૧૯ પ્રોહી કલમ ૬૫ઇ, ૧૦૮ તા.૧/૯/૧૯ ના કલાક ૨૩/૨૫ વાગે ગનુો રજીસ્ટર 
કરવમાાં આવેલ છે.  

૭૫૦ મીલીની બોટલ નાંગ ૬૩ દક.રૂ. 
૨૫૨૦૦/- તથા મો.ફો.૨ દક.રૂ.૩૦૦૦/-
મળી કુલ દક,રૂ,૨૮૨૦૦/- 

૨૦ 

સ્ટેટ મોમનટરીંગ 
સેલ,સ્ટાફ  ગજુરાત 
રાજય, ગાાંધીનગર, 

             સ્ટેટ મોમનટરીંગ સેલ,સ્ટાફ ગજુરાત રાજય, ગાાંધીનગર નાઓને મળેલ બાતમી આધારે વડોદરા થી 
ભરૂચ ને.હા.નાં.૦૮ ઉપર મકરપરુા ગામની મસમ મહાદેવ હોટલની પાછળના ભાગે આવેલ પાદકિંગમા તથા જામ્બવુા 
બ્રીજ પાસે આરોપીઓએ વગર પાસ પરમીટે ગેરકાયદેસર રીતે ભારતીય બનાવટનો મવદેશી દારૂનો જથ્થો ટાટા 
કાંટેનર નાં RJ-14-GD-2518 મા લાવી કાંટેનર ડ્રાઇવર આરોપી નાં ૦૬ નાએ વડોદરા આવી આ કામના આરોપીઓને 
ફોન કરી ટેમ્પો સાથે વરણામા નેશનલ હાઇ-વે નાં-૦૮ લક્કી પાંજાબ હોટલ પાસે રોડ ઉપર બોલાવી કાંટેનરમા સફેદ 
કલરનો ટેમ્પો ચડાવી દઇ કાંટેનરનો પાછળનો દરવાજો બાંધ કરી કાંટેનર હાઇ-વે ઉપર રમનિંગમા લક્કી હોટલ થી 
જામ્બઆુ બ્રીજ તરસાલી ચોકડી કપરુાઇ ચોકડી વાઘોડીયા ચોકડી આજવા ચોકડી એરફોસડ ચોકડી પસાર થતા 
આરોપી નાં ૦૨ નાએ ફોન કરી ટેમ્પો મા ભારતીય બનાવટની ઇગ્લીશ દારૂની પેટીઓ નાંગ-૪૦ ભરાઇ ગયેલ છે તેમ 
આરોપી નાં ૦૬ ને કહી કાંટેનર ગોલ્ડન ચોકડીઓવર બ્રીજ નીચે થી જમણી બાજુ એરફોસડ ચોકડી પાસે ઉભ ુરખાવી 

ભારતીય બનાવટ ની ઇંગ્ગ્લશ દારૂની 
બોટલો નાંગ-૧૪૩૯ દક.રૂ ૪,૮૫,૭૦૦/- 
તેમજ પ્રોદહ ના મદુ્દામાલ ની હરેફેર માટે 
વપરાયેલ વાહન નાંગ-૦૪ દક.રૂ 
૩૧,૮૦૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-
૦૮ દક.રૂ ૩૧,૦૦૦/- તથા અંગ ઝડતીના 
રોકડા રૂ ૨૨૦૦/- મળી કુલ્લે 
૩૬,૯૮,૯૦૦/- 
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ઇગ્લીશ દારૂ ભરેલ ટેમ્પો કાંટેનરમાથી નીચે ઉતારી જતા સ્થળ ઉપર પોલીસ ના માણસો ખાનગી વાહનમા વોચમા 
હોય જેઓને જોઇ જોતા દારૂ ભરેલ ટેમ્પો લઇ આરોપી નાં ૦૭ નો ને.હા.નાં ૦૮ ઉપર ભરૂચ તરફ ભાગેલ અને તેઓના 
મોબાઇલ થી આરોપીઓને કાંટેનરને સેફ જગ્યાએ રખાવી દો પોલીસ અમારો પીછો કરે છે તેમ કહી કપરુાઇ ચોકડી 
તરફ ભાગેલ તે વખતે પોલીસના માણસોએ ખાનગી વાહનમા પીછો કરતા કપરુાઇ ચોકડી જામ્બઆુ ચોકડી થઇ 
ભરૂચ રોડ તરફ ભાગેલ અને વરણામા કાંડારી પસાર કરી કાંડારી કરજણ થી ય ુટનડ મારી વડોદરા તરફ ભાગેલ તે 
વખતે પોલીસ સ્ટાફના માણસોએ ખાનગી વાહનમા પીછો કરેલ હોય જામ્બઆુ બ્રીજ નજીક ટાટા એસ ટેમ્પો ડ્રાઇવર 
રોડ ઉપર પાકડ કરી ભાગી ગયેલ અને ટેમ્પો મળી આવેલ તે વખતે પોલીસ સ્ટાફના માણસોએ વેગેનારમા તેમજ ટુ 
વ્હીલર પર વોચ કરતા ત્રણ ઇસમોને પકડી પાડી પછુપરછ કરતા આરોપીઓએ કાંટેનર સેફ જગ્યાએ મકુાવી દદધેલ 
હોય જે કાંટેનરની શોધખોળ કરતા ને.હા.નાં ૦૮ મહાદેવ હોટલના પાછળના ભાગે આવેલ પાદકિંગમા થી મળી આવેલ 
જે કાંટેનર તથા ટાટા એસ ટેમ્પો માથી ભારતીય બનાવટ ની ઇંગ્ગ્લશ દારૂની બોટલો નાંગ-૧૪૩૯ દક.રૂ ૪,૮૫,૭૦૦/- 
તેમજ પ્રોદહ ના મદુ્દામાલ ની હરેફેર માટે વપરાયેલ વાહન નાંગ-૦૪ દક.રૂ ૩૧,૮૦૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-
૦૮ દક.રૂ ૩૧,૦૦૦/- તથા અંગ ઝડતીના રોકડા રૂ ૨૨૦૦/- મળી કુલ્લે ૩૬,૯૮,૯૦૦/- ના મદુ્દામાલ સાથે 
આરોપીઓ એકબીજાને મદદગારી કરી આરોપીનાં ૦૧ થી ૦૬ ના પકડાઇ જઇ અને વોન્ટેડ આરોપી નાં ૦૭ થી ૧૦ 
નાશી જતા મકરપરુા પો.સ્ટે.થડડગ.ુર.નાં. ૭૩૦/૧૯ ગજુરાત નશાબાંધી એક્ટની કલમ 
૬૫(એ)(ઇ),૮૧,૮૩,૯૮(૨),૧૧૬ (બી) મજુબનો ગનુો શોધી કાઢેલ છે.  

૨૧ 

મકરપરુા પોલીસ 
સ્ટેશન  સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  

           મકરપરુા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરેનાઓને મળેલ આધારે મહાદેવ હોટલના પાદકિંગમાાં ને.હા.નાં. 
૪૮, તરસાલી જામ્બવુા બાયપાસ પાસે (૧) મોહનલાલ કીશનલાલ શમાડ ઉ.વ. ૩૫ રહ,ે લોન ગામ, તહસેીલ 
નરવાના,  થાના ગડી , જીલ્લો –જીંદ (હરીયાણા) નાનો પોતાના ડ્રાઈવર સરેુન્ર સાથે ભારતીય બનાવટનો 
મવદેશીદારૂનો જથ્થો હરીયાણા હીસ્સાર થી કન્ટેનર નાંબર HR 55 P 4942 મા ભરી લાવી અતે્ર ને.હા. નબર ૪૮ 
તરસાલી જામ્બવુા હાઈવે ઉપર આવેલ મહાદેવ હોટેલના પાકીંગમા પાકડ કરી તેમજ સદર હુાં કન્ટેનર આરોપી નાંબર 
(૨) રામાભાઈ પ્રતાપજી રબારી રહ.ે મહાદેવ હોટેલ ને.હા.નબર ૪૮ તરસાલી જાબવુા બાયપાસ પાસે વડોદરા શહરે 
મળુ રહ.ે ગાલાનાડી ગામ , તાલકુો ગડુામાલાની , થાના સીન્રી,  જીલ્લો બાળમેર (રાજસ્થાન) નાએ પોતાની હોટેલ 
ઉપર દારૂ ભરેલ કન્ટેનર પાકડ કરાવી ભારતીય બનાવટની વીદેશી દારુની કૂલ ૧૧૪૮ પેટી કુલ દકમત રૂ. 
૪,૫૯,૦૦૦/- નો પ્રોહી મદુ્દામાલ તથા ટાટા કાંટેનર નાંબર HR 55 P 4942 ની દકિં.રૂ.૧૫,૦૦,૦૦૦/- તથા તેઓની 
અંગ ઝડતી માથી મળેલ મોબાઈલ ફોન નાંગ ૦૩ કુલ કી રૂ. ૧૫૦૦/- તથા રોકડા રૂપીયા ૭૩૭૦ /- તથા ટાટા 
કાંટેનર નાંબર HR 55 P 4942 ની ફાઈલ ના કાગળો દકિં.રૂ. ૦૦/- મળી કુલ રૂ. ૧૯,૬૭,૦૮૭૦/- ના મદુ ામાલ સાથે 
મળી આવી પકડાઈ જઈ તથા દારૂ ભરી લાવનાર વોન્ટેડ કન્ટેનર ડ્રાઈવર નામે  સરેુન્ર S/O રામદીયા રહ.ેબેરાહ 
પત્તી લોન ગામ, તહસેીલ નરવાના,  થાના ગડી , જીલ્લો –જીંદ (હરીયાણા) મો.ન.૯૦૫૦૯૦૭૦૦૮ નાનો પોલીસની 

ભારતીય હાથ બનાવટની મવદેશી દારૂની 
૭૫૦ મી.લી.ની બોટલનાંગ-૧૧૪૮ 
દક.રૂ.૪,૫૯,૦૦૦/- 
 કાંટેનર--૦૧ દક.રૂ.૧૫,૦૦,૦૦૦/-, 
મોબાઇલ ફોન -૩ દક.રૂ.૧૫૦૦/- રોકડા 
રૂ.૭,૩૭૦/- મળી કુલ્લે રૂ.૧૯,૬૭,૮૭૦/-  
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રેડ દરમ્યાન હાજર નહી મળી આવી તમામ આરોપીયોએ ગનુો કરવામા એકબીજાની મદદગારી કરી ગનુો કરી મળી 
આવતા મકરપરુા પો.સ્ટે. થડડ ગ.ુર.નાં. ૭૩૪/૧૯ પ્રોદહ એક્ટ કલમ ૬૫(એ)(ઇ),૮૧,૯૮(૨),૧૧૬(ખ) મજુબનો ગનુો 
શોધી કાઢેલ છે.  

૨૨ 

મ.પો.કમમ.“એફ“ 
દડવીઝન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે 

           મ.પો.કમમ.“એફ“ દડવીઝન સ્ટાફ વડોદરા શહરે નાઓ વડોદરા મહાનગર પાલીકાના ઘરમવહોણા ( નાઇટ 
સેલ્ટર) માાં  આરોપીઓ ગોળ કુાંડાળુ કરી પત્તા પાના વડે હાર જીતનો જુગાર રમતા હોય, તેઓને ઉભા કરી હાથમાના 
પત્તાપાના નાંગ-૨૧ તેમજ જમીન ઉપર પડેલ પત્તાપાના નાંગ-૩૧ મળી કુલ્લે પતાપાના નાંગ-૫૨ દક.રૂ.૦૦/૦૦ 
તેમજ જમીન દાવ ઉપર વેરણ છેરણ પડેલ ચલણી નોટો રોકડા રૂમપયા ૩૧૫૦/- તેમજ અંગ ઝડતીના રોકડા રૂમપયા 
૯૦૯૦/- મળી કુલ્લે રૂ.૧૨,૨૪૦/- તેમજ મોબાઇલ ફોન કુલ નાંગ-૬ દક.રૂ.૨૧,૨૦૦/- તથા પત્તા પાના નાંગ-૫૨ 
દક.રૂા.૦૦/- મળી કુલ્લે રૂા.૩૩,૪૪૦/- ના મદુામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઈ ગનુો કયાડ મવ.બાબતનો ગનુો 
શોધી માાંજલપરુ પો.સ્ટે. સેકન્ડ ગ.ુર.નાં.૧૨૫/૧૯ જુગારધારા કલમ ૪,૫ મજુબનો ગનુો રજી.કરવામાાં આવેલ છે.  

પત્તા પાના નાંગ- ૫૨ દક.રૂ.૦૦/- અંગ 
ઝડતીના રોકડા રૂ.૯૦૯૦/-, જમીન 
દાવના રોકડા રૂ.૩૧૫૦/- મોબાઇલ ફોન-
૬ દક.રૂ.૨૧૨૦૦/-,  

૨૩ 

બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

                પો.ઇન્સ.શ્રી બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરેનાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે 
તા-૨૦/૦૯/૨૦૧૯ ના કલાક-૧૮/૧૦ વાગે, બાપોદ, ૧૦૩ બાંસરી એવન્ય,ુ‘’બી’’ ટાવર,ના પાકીગ માાંથી આરોપી 
નામે મમહીર દકતીકુમાર શાહ રહ,ે૧૦૨-૧૦૩બાંસરી એવન્ય,ુ‘’બી’’ ટાવર,બાપોદ વડોદરા નાએ પોતાના કબ્જજામાાંની 
હનુ્ડાઇ એસેન્ટ ગાડીનાંબર GJ.17.AH-0090 દક.રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/- માાં ગેરકાયદેસરનો વગર પાસ પરમીટે ભારતીય 
બનાવટની ઇગ્લીશ દારૂની બોટલ નાંગ ૧૯૭ દક.રૂ.૮૨,૧૫૦/- જે તમામની કીમત-૨,૩૨,૧૫૦/- નો ઇગ્લીશ દારૂનો 
જથ્થો વેચાણ કરવાના ઇરાદે રાખી  દારૂન ુવહન કરી પોતાના રહણેાાંક વાળા એપાટડ મેન્ટના પાકીંગમાાં દારૂ ભરેલ 
ગાડી મકુી રાખી રેઇડ દરમ્યાન હાજર નહી મળી આવી બનુો કયાડ મવ.બાબતનો ગનુો શોધી બાપોદ પો.સ્ટે. III ગ.ુર.નાં 
૭૭૨/૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ ઈ ૯૮ (૨) મજુબ,તા.૨૦/૦૯/૧૯ના કલાક ૨૨/૧૦ વાગે ગનુો રજીસ્ટર કરવામાાં 
આવેલ છે, 

હનુ્ડાઇ એસેન્ટ ગાડીનાંબર GJ.17.AH-
0090 દક.રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/- માાં 
ગેરકાયદેસરનો વગર પાસ પરમીટે 
ભારતીય બનાવટની ઇગ્લીશ દારૂની 
બોટલ નાંગ ૧૯૭ દક.રૂ.૮૨,૧૫૦/- જે 
તમામ ની મળી કુલ્લે કીમત-
૨,૩૨,૧૫૦/- 

૨૪ 

બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે  

           પો.ઇન્સ.શ્રી બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરે નાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે 
તા.૨૮/૯/૨૦૧૯ના કલાક ૧૪/૪૫ વાગે બાપોદ ગામ, ગ્રામ પાંચાયતની ઓફીસ આગળ.આરોપી જીગ્નેશ ચાંદુભાઇ 
કહાર રહ.ે ઉકાજીનુાં વાડીય ુ, બદરુભાઇ ની બાજુમાાં ગાાંધી કુટીર, મવશ્વકમાડ વ  ાંદાવન ચાર રસ્તાની પાસે વાધોડીયા રોડ 
વડોદરા શહરેનાઓએ તહોમતદાર પોતાના આથીક ફાયદાસારૂ પોતાના કબ્જજાની એક્ટીવા નાંબર G.J.06.HP-2756  
ની ડેકીમાાં  વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટની ઇન્ગલીશ દારૂની કાચની બોટલ નાંગ -૩ ની દક.રૂ. ૪૫૦૦/-   
તથા દારૂના વેચાણના રોકડા રૂ.૨૦,૫૦૦/-કુલ ૨૫,૩૦૦/-તેમજ દારૂના વહનમાાં ઉપયોગ કરેલ એકટીવા નાંબર 
GJ.06.HP-2756  જેની દક.રૂ.૨૫,૦૦૦/- તથા વીવો કાંપનીનો  મોબાઇલ દક.રૂ. ૧૦,૦૦૦/-  કુલ્લે રૂ. ૬૦,૩૦૦/- 
ના મદુ્દામાલ સાથે મળી આવી  પકડાઇ જઇ ગનુો કયાડ મવ. મતલબનો બાપોદ પો.સ્ટે. III- ગ.ુર.નાં. ૭૮૭/૧૯ પ્રોહી 
એક્ટ કલમ ૬૫-ઇ,૯૮(૨) મજુબ તા.૨૮/૯/૧૯ના કલાક ૧૫/૦૦ વાગે ગનુો રજીસ્ટર કરવામાાં આવેલ છે.  

એક્ટીવા નાંબર GJ.06.HP-2756  
ભારતીય  બનાવટની ઇન્ગલીશ દારૂની 
કાચની બોટલ નાંગ -૩ ની દક.રૂ. 
૪૫૦૦/-   તથા દારૂના વેચાણના રોકડા 
રૂ.૨૦,૫૦૦/-કુલ ૨૫,૩૦૦/-તેમજ  
દારૂના વહનમાાં ઉપયોગ કરેલ  એકટીવા 
નાંબર GJ.06.HP-2756  જેની 
દક.રૂ.૨૫,૦૦૦/- તથા વીવો કાંપનીનો  
મોબાઇલ દક.રૂ. ૧૦,૦૦૦/-  કુલ્લે રૂ. 



Vadodara City SAFLY GATHA 2018 – mahiti  2-2-19.. 13 

 

૬૦,૩૦૦/-  

૨૫ 

કારેલીબાગ પોલીસ 
સ્ ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે  

               પો.ઇન્સ.શ્રી કારેલીબાગ પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરે નાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની 
ટીમે તા.૨૨/૦૯/૨૦૧૯ ના કલાક-૧૨/૩૦ વાગે કાસમઆલા ચાર રસ્તા પાસે (૧) રાધીબેન માંસરુભાઇ તાજુભાઇ 
ભરુીયા રહ,ેહાલ-ઇન્રીરાનગર ઝુપડપટ્ટી કાસમહાલા ચાર રસ્તા પાસે હાથીખાના ગેટ નાં-૧ ની સામે પઠુાની દુકાનમાાં 
કારેલીબાગ વડોદરા શહરે તથા મળુ રહ,ે સજનગઢગામ તા: ભીલકુવા જી:બાસવાડા રાજસ્થાન (૨) સવીતાબેન 
જયાંતીભાઇ કમજીભાઇ ગરાસ ( વોન્ટેડ) રહે,હાલ-ઇન્રીરાનગર ઝુપડપટ્ટી કાસમહાલા ચાર રસ્તા પાસે હાથીખાના ગેટ 
નાં-૧ ની સામે પઠુાની દુકાનમાાં કારેલીબાગ વડોદરા શહરે મળુ રહ,ેસતરાકોઠા ગામ તા: ભીલકુવા જી.બાસવાડા 
રાજસ્થાન  વગર પાસ પરમીટે પોતના કબ્જજા ભોગવટા વાળી થ્રી વ્હીલર સાઇકલમાાં ભારતીય બનાવટના ઇંગ્લીશ 
દારૂના એઇટ પી.એમ.બ્જલ ુ ડીલક્ષના પાઉચ નાંગ-૫૭૬ તથા ગે્રટ ગલેઓન વેન્ટુરેસ એલ.ટી.ડી. રીટ્ઝના કાચના 
કવાટર નાંગ-૧૪૦/- તથા દારૂની હરેાફેરીમાાં ઉપયોગમાાં લીધેલ થ્રી વ્હીલર સાઇકલ કુ.રૂ.૧૫૦૦/ મળી કુલ્લે 
દક.રૂ.૭૩,૧૦૦/- ના મદુ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઈ જઈ ગનુો કયાડ વીગેરે  બાબતનો કારેલીબાગ પો.સ્ટે. III - 
ગ.ુર.નાં ૩૮૯/૨૦૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ-૬૫-ઇ,૮૧, ૯૮(૨) મજુબ તા-૨૨/૦૯/૨૦૧૯ કલાક-૧૩/૫૫ વાગે દાખલ 
કરેલ છે, 

થ્રી વ્હીલર સાઇકલમાાં ભારતીય બનાવટ 
ના ઇંગ્લીશ દારૂના એઇટ પી.એમ.બ્જલ ુ
ડીલક્ષના પાઉચ નાંગ-૫૭૬ તથા ગે્રટ 
ગલેઓન વેન્ટુરેસ એલ.ટી.ડી. રીટ્ઝના 
કાચના કવાટર નાંગ-૧૪૦/- તથા દારૂની 
હરેાફેરીમાાં ઉપયોગ માાં લીધેલ થ્રી વ્હીલર 
સાઇકલ કુ.રૂ.૧૫૦૦/ મળી કુલ્લે 
દક.રૂ.૭૩,૧૦૦/-  

૨૬ 

બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

               પો.ઇન્સ.શ્રી બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરે નાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે 
તા ૨૯/૦૯/૧૯ ના કલાક ૨૩/૦૦ વાગે જ ાંગલેશ્વર મહાદેવના માંદીરની બાજુમાાં ખલુ્લી જગ્યામાાં  તહોમતદારો (૧) 
ધામીક ઉફે  ભયલ ુ રહ-ે જ ાંગલેશ્વર મહાદેવની સામે હાઉસીંગના મકાનમાાં દકશનવાડી વડોદરા શહરે (૨) લોમેશ 
પટેલ રહ-ે કાન્હા હાઇટસની ગલીમાાં આજવા રોડ વડોદરા નાઓએ ગેરકાયદેસર રીતે ભારતીય બનાવટની ઇગ્લીશ 
દારૂની બોટલ નાંગ-૧૧૭ દક.રૂ- ૪૯૧૪૦/- તથા ચબયર ટીન નાંગ-૯૬ દક.રૂ- ૧૪,૪૦૦/- મળી કુલ્લે દક.રૂ- 
૬૩,૫૪૦/- નો મદુ્દામાલ જથ્થો વેચાણ કરવાના ઈરાદે રાખી તેઓના ઘરે તપાસ કરતા હાજર નદહિં મળી આવી ગનુો 
કરવામાાં ગનુો કરવામાાં એકબીજાને મદદગારી કરી ગનુો કયાડ મવ.બાબતનો બાપોદ પો.સ્ટે. III ૭૯૯/૧૯ પ્રોહી કલમ 
૬૫ ઈ,એ, ૮૧ મજુબનો ગનુો, તા 30/૦૯/૧૯ ના કલાક ૦૦/૫૦ વાગે દાખલ કરેલ છે,  

ભારતીય બનાવટની ઇગ્લીશ દારૂની 
બોટલ નાંગ-૧૧૭ દક.રૂ- ૪૯, ૧૪૦/- 
તથા ચબયર ટીન નાંગ-૯૬ દક.રૂ- 
૧૪,૪૦૦/- મળી કુલ્લે દક.રૂ- ૬૩,૫૪૦/-  

૨૭ 

સમા પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

                 પો.ઇન્સ.શ્રી સમા પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરેનાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે 
તા.૧૮/૦૯/૧૯ ના ક્લાક ૧૩/૧૫ વાગે  દુમાડ ચોકડી પાસે ખલુ્લામાાં વડોદરા શહરે ખાતે (૧) ભીમાભાઇ 
બાબરભાઇ સોલાંકી રહ-ેદુમાડા ગામ નવાપરુા તા.જી વડોદરા (૨) કલ્પેશભાઇ મણીલાલ પરમાર રહ.ેદુમાડ ગામ 
નવા પરુા તા.જી વડોદરા (૩) સરેુશભાઇ જશભાઇ ચનુારા રહ ે દુમાડ ગામ નવી નગરી વડોદરા(૪) સનાભાઇ 
કેસરાભાઇ થોરી રહ ેછાણી ગામ ભાથીજી નગર વડોરા(૫) સહીદભાઇ દાઉદ્ભાઇ ઘાાંચી રહ ેછાણી ગામ સાયાપરુી રેલ્વે 
સ્ટેશન પાસેસાંતોશી નગર મકાન નાં ૪૧ વડોદરા(૬) ગાંગારામ સનાભાઇ માળી રહ ે છાણી ગામ માળી મહોલ્લો 
દશામાતાના માંદીર પાસે વડોદરા(૭) ધમેશભાઇ રમણભાઇ ઠાકોર રહ ે ગણપતપરુા ગામ ભાથીજી ફળીય ુ સમા 

અંગજડતી માથી રોકડા રૂ.૧૨૭૭૦/-,  
જમીન દાવ ઉપર ના રોકડા રો.૨૯૦/-
તથા  પત્તાપાના નાંગ ૭૮ કી.રૂ. ૦૦/૦૦ 
મળી કુલ્લે રૂ ૧૩૦૬૦/- 
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સાવલી રોડ તા.જી વડોદરા નાઓ જાહરેમા ગોળ કુાંડાળુવળી પત્તા પાના પૈસા વડે હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડતા 
આરોપીઓની અંગજડતી માથી રોકડા રૂ.૧૨૭૭૦/- તથા  જમીન દાવ ઉપરના રોકડા રૂ.૨૯૦/- તથા  પત્તાપાના 
નાંગ ૭૮ કી.રૂ. ૦૦/૦૦ મળી કુલ્લે રૂ ૧૩૦૬૦/-ના મદુામાલની સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગનુો કયાડ મવ. 
બાબતનો ગનુો સમા પોસ્ટે II ૧૭૧/૧૯ જુગારધારા કલમ ૧૨ મજુબ તા.૧૮/૦૯/૧૯ ના કલાક ૧૪/૩૫ વાગે 
દાખલ કરેલ છે.  

૨૮ 

સમા પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે  

                     સમા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરેનાઓ રારા તા.૧૨/૦૬/૨૦૧૯ ના કલાક ૨૧/૦૦ 
વાગ્યે રાધાનગર સોસાયટી મકાન નાં.૨૪, સામે રોડ ઉપર ગોપીનાથ એવન્ય ુ સામે વડોદરા, આરોપી નામે 
સખુપાલમસિંગ કુલદીપ મસિંગ કહલેોન (સરદાર) ઉવ ૨૭ ,રહ.ે ૪૧ મધવુન સોસાયટી આકાશ ગાંગા સોસાયટી સામે 
અચભલાષા કેનાલ રોડ સમા વડોદરાનાઓએ પોતાના કબજાવાળી મારૂમત બ્રેઝા કાર નાં GJ06 L.K.4341 ના 
ચાલક/આરોપી સખુપાલમસિંગ કુલદીપ મસિંગ કહલેોન (સરદાર) ઉ.વ. ૨૭ રહ.ે૪૧ મધવુન સોસાયટી આકાશ ગાંગા 
સોસાયટી સામે અચભલાષા કેનાલ રોડ સમા વડોદરા નાએ તા.૧૨/૦૬/૧૯ ના રોજ પોતાની મારૂમત બ્રેઝા કારમા 
વનસ્પમત જન્ય પદાથડ ગાાંજો ૧.૫ ગ્રામ (દોઢ ગ્રામ ) દક.રૂ ૦૦/૦૦/- નો વગર પાસ પરમીટે ગેર કાયદેસર 
પોતાની કારમા રાખી માદક પદાથડની હરેાફેરી કરી, એક્સીડન્ટ કરી નાસી જઈ ગનુો કયાડ મવગેરે બાબતનો ગનુો 
શોધી સમા પો.સ્ટે II ગ.ુર.નાં ૧૭૨/૧૯ ધી એન.ડી.પી.એસ એકટ સને ૧૯૮૫ ની કલમ ૮(સી), ૨૦(બી), મજુબ તા 
૨૦/૦૯/૨૦૧૯ ના કલાક ૨૦/૩૫ વાગ્યે દાખલ કરેલ છે,  

મારૂમત બ્રેઝા કારમા વનસ્પમત જન્ય 
પદાથડ ગાાંજો ૧.૫ ગ્રામ (દોઢ ગ્રામ ) દક.રૂ 
૦૦/૦૦ /-  

૨૯ 
ડી.સી.બી પોલીસ 

સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે  

               ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે રારા આરોપી અમીત ઉફે શ્યામ નવીનચાંર સાપરીયા 
(દરજી) રહ.ે એ/૩૦૫,ત્રીજા માળે, શભુ રેશીડન્સી,કપરુાઇ-ડભોઇ રોડ, રતનપરુ, વડોદરા નાને તા.૧૮/૦૯/૨૦૧૯ 
રોજ અટક કરી (૧) ગોત્રી પો.સ્ટે ફ. ૧૨૨/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો કલમ ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ મજુબ (ર) ગોત્રી પો.સ્ટે ફ. 
૧૨૯/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો કલમ ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ મજુબ (૩) સયાજીગાંજ પો.સ્ટે ફ. ૬૪/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯ 
મજુબના કામે ચોરીમાાં ગયેલ મદુામાલ પૈકી (૧) એક ઓપ્પો કાંપનીનો મોબાઇલ ફોન કીમત રૂમપયા ૬,૦૦૦/- (૨) 
એક સેમસાંગ કાંપનીનો મોબાઇલ ફોન કીમત રૂમપયા ૫,૦૦૦/- (૩) રોકડા રૂમપયા ૯,૦૦૦/- (૪) એક મતજોરી (સેફ 
બોક્ષ) કીમત રૂમપયા ૫,૦૦૦/- (૫) ત્રણ એ.ટી.એમ કાડડ કીમત રૂમપયા ૦૦/- (૬) એક પાસબકુ કીમત રૂમપયા ૦૦/- 
(૭) ચેક બકુ નાંગ – ૦૫ કીમત રૂમપયા ૦૦/- (૮) એક ડીપોઝીટ રીસીપ્ટ કીમત રૂમપયા ૦૦/- (૯) શેર સટી નાંગ – 
૧૪૫ કીમત રૂમપયા ૦૦/- (૧૦) એક સીસીટીવી ડી.વી.આર કીમત રૂમપયા ૧,૦૦૦/- (૧૧) ચાાંદીની મસક્કા તથા 
લગડી નાંગ – ૦૬ કીમત રૂમપયા ૩૨૪૦/- (૧૨) એક લોખાંડની હથોડી કીમત રૂમપયા ૨૦૦/- (૧૩) એક લોખાંડન ુ
ગણેશીય ુકીમત રૂમપયા ૧૦૦/- (૧૪) એક લોખાંડન ુપકકડ કીમત રૂમપયા ૧૦૦/- (૧૫) એક પેશન મો.સા. કીમત 
રૂમપયા ૩૫,૦૦૦/- કુલ્લે મદુામાલ કીમત રૂમપયા ૬૪,૬૪૦/- નો મદુામાલ રીકવર કરવામાાં આવેલ છે.  

કુલ્લે મદુામાલ કીમત રૂમપયા ૬૪,૬૪૦/- 

૩૦ ડી.સી.બી પોલીસ          ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે રારા આરોપી (૧) કરણભાઇ ગબ્જબરભાઇ સોલાંકી (ર) મો.ફોન કુલ-૬ દકિં.રૂ.ર૮૦૦૦/- 
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સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે 

ઉદયમવરમસિંહ રણમવરમસિંહ ભદોરીયા બને્ન રહ.ે વડોદરા નાને તા. ૨૫/૦૯/૧૯ અટક કરી (૧) બાપોદ પો.સ્ટે. I  
ગ.ુર.ન. ૧૫૯/૧૯ IPC કલમ  ૩૭૯ મજુબ (ર) બાપોદ પો.સ્ટે.I  ગ.ુર.ન. ૧૬૦/૧૯ IPC કલમ  ૩૭૯ મજુબ ના 
કામે ચોરીમાાં ગયેલ મો.ફોન કુલ-૬ દકિં.રૂ.ર૮૦૦૦/- નો મદુામાલ રીકવર કરવામાાં આવેલ છે. 

૩૧ 
ડી.સી.બી પોલીસ 

સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે 

             ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે રારા આરોપી પાથડ ઉફે સોન ુ રાજુભાઇ બ્રહમભર રહ.ે 
કલાદશડન ચાર રસ્તા રતીલાલ પાકડ સોસા. મહાદેવ માંદદરની બાજુમાાં ઝૂપડામાાં વડોદરા નાનો બાપોદ પો.સ્ટે. થડડ 
૬૯૪/૧૯ પ્રોહી. એકટ કલમ ૬૫ઇ, ૧૧૬(ખ), ૯૮(ર) મજુબના ગનુાના કબામે નાસતફ ફરતો હોય, જેને 
તા.૯/૯/૧૯ ના રોજ અટક કરવામાાં આવેલ.  

નાસતો ફરતો  

૩૨ 
ડી.સી.બી પોલીસ 

સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે 

           ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે રારા આરોપી અમનલકુમાર પ્રદદપભાઇ મમશ્રા રહ.ે ર૩૪ 
તરૂણનગર છાણી જ.નાકા. પાસે વડોદરા નાનો લીંબાયત પો.સ્ટે. ફ. ૧૯૪/૧૯ ઇપીકો કલમ ૩૬૩ મજુબના કામે 
નાસતો ફરતો હોય, જેને તા.ર૩/૯/૧૯ ના રોજ અટક કરવામાાં આવેલ છે.  

નાસતો ફરતો  

૩૩ 
ડી.સી.બી પોલીસ 

સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે 

             ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે રારા આરોપી સનુીલકુમાર વલ્લભદાસ પ્રજાપમત 
રહ.ેફતેપરુા કુાંભારવાડા ભાથજુી માંદીર મોહલ્લો વડોદરા હાલ રહ.ે એ/૩ ઓમ રેસીડન્સી ડુપ્લેક્ષ વૈષ્ણવ પાકડની 
પાછળ ડભોઇ રોડ સોમા તળાવ વડોદરા નાનો સીટી પો.સ્ટે ફ.  ગ.ુર.નાં ૧૦૭/૧૮ઇ.પી.કો કલમ ૧૪૩, ૧૪૪, ૧૪૫, 
૧૪૬, ૧૪૭, ૧૪૮, ૧૪૯, ૧૫૧, ૩૩૨,. ૩૩૭, ૩૦૮, ૪૨૭ તથા ડે.પ. પ્રો એકટ ૩, ૭ મજુબના કામે નાસતો ફરતો 
હોય જેને તા.૦૩/૦૯/૨૦૧૯ ના રોજ અટક કરવામાાં આવેલ છે.  

નાસતો ફરતો  

૩૪ 
ડી.સી.બી પોલીસ 

સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે 

             ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે રારા આરોપી સાંતોષ બાંડુરાવ મોદહતે રહ ેબી-૧૭ ટીલક 
પાકડ સોસાયટી લાજપત નગર પાસે સગમ પાસે વડોદરા નાનો કરજણ પો.સ્ટે થડડ ૫૦૩/૧૭ પ્રોહી એકટ કલમ 
૬૫એઇ ૮૧ મજુબના કામે નાસતો ફરતો હોય જેને તા.૮/૦૯/૧૯ ના રોજ અટક કરવામાાં આવેલ છે.  

નાસતો ફરતો  

૩૫ 
ડી.સી.બી પોલીસ 

સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે 

           ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે રારા આરોપી સાંજય ગોમવદભાઇ રાજપતુ રહ.ે૨૩, શે્રયનગર 
સોસાયટી, ઇનોરબીટ મોલની પાછળ, સભુાનપરુા વડોદરા નાનો રાવપરુા પો.સ્ટે ફ. ગ.ુર.નાં ૯૩/૧૨ઇ.પી.કો કલમ 
૨૨૩, ૨૨૪, ૨૨૫(ક) મજુબના કામે નાસતો ફરતો હોય જેને તા.૧૮/૦૯/૨૦૧૯ના રોજ અટક કરવામાાં આવેલ છે.  

નાસતો ફરતો  

૩૬ 
ડી.સી.બી પોલીસ 

સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે 

ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે રારા આરોપી ક્રુણાલ ઉફે લાલ ુરાજેશભાઇ ચૌહાણ (ધોબી) રહ ેફતેપરુા 
કુમ્ભારવાડા ભાથજુી માંદીર પાસે વડોદરા નાનો સીટી પો.સ્ટે. ફ.૦૭/૧૮ ઇ.પી.કો કલમ ૧૪૧ થી ૧૪૯ 
૧૫૧,૩૩૨,૪૨૬ તથા ડેમેજ ટુ પ્રો.એક્ટ કલમ ૩,૭ મજુબના કામે નાસતો ફરતો હોય જેને તા.૧૯/૯/૧૯ ના રોજ 
અટક કરવામાાં આવેલ છે.  

નાસતો ફરતો  

૩૭ 
ડી.સી.બી પોલીસ 

સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે 

              ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે રારા આરોપી કમલેશભાઇ ઠાકોરભાઇ વસાવા રહવેાસી 
સહજાનાંદસોસાયટી નીજુભાઇ ના મકાન માાં અલવાનાકા માાંજલપરુ વડોદરા શહરે મળુરહવેાસી દશરથગામ 
ઇંન્દીરાનગર ટપાલી ફળીય ુવડોદરા શહરે નાનો વાઘોડીયા પો. સ્ટે. મા ફસ્ટડ ગ.ુર.નાં. ૧૨૫/૨૦૧૬ ઇ.પી.કો. કલમ 

નાસતો ફરતો  
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૩૭૯ મજુબના કામે નાસતો ફરતો હોય, જેને તા. ૨૪/૦૯/૧૯ ના રોજ અટક કરવામાાં આવેલ છે. 

૩૮ 
ડી.સી.બી પોલીસ 

સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે 

               ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે રારા આરોપી ભાવેશ ઉફે ભાવલો ઉફે ભવાન ધળુાભાઇ 
ભરવાડ રહ.ે ભરવાડ વાસ કમલાનગર બસ સ્ટેન્ડ પાસે આજવા રોડ વડોદરા નાનો હરણી પો.સ્ટે થડડ.  ગ.ુર.નાં 
૦૨/૧૯પ્રોહી એકટ ૬૬બી, ૬૫ઇ, ૮૧ મજુબના કામે નાસતો ફરતો હોય તા.૨૫/૦૯/૨૦૧૯ ના રોજ અટક કરવામાાં 
આવેલ છે.  

નાસતો ફરતો  

૩૯ 

રાદફક શાખા વડોદરા 
શહરે 

તા.૭/૯/૨૦૧૯ ના રોજ વડોદરા શહરે મે. પોલીસ કમમશ્નર સા.શ્રી તથા સાંયકુ્ત પોલીસ કમમશ્નર સા.શ્રી. નાઓની 
સચુનાથી નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી  રાદફક તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી રાદફક શાખા નાઓના ફરમાનથી 
RSP ટીમ દ્વારા એમ.એસ.યમુનવમસિટી માાં જઈ મવદ્યાથીઓને રાદફક એવેરનેસ માટેની તાલીમ આપી જેમાાં નાગરીકો 
તથા બાળકોમાાં રાદફક અવેરનેશ કઇ રીતે લાવી શકાય તે માટેની રેમનિંગ અપાઇ તેમજ પી.પી.ટી. રારા પણ મવશેષ 
સમજ પરુી પાડેલ.  

 

તા.૮/૯/૨૦૧૯ વડોદરા શહરે મે. પોલીસ કમમશ્નર સા.શ્રી તથા સાંયકુ્ત પોલીસ કમમશ્નર સા.શ્રી. નાઓની સચુનાથી 
નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી  રાદફક તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી રાદફક શાખા નાઓના ફરમાનથી RSP ટીમ 
એમ.એસ.યમુનવમસિટી માાં જઈ મવદ્યાથીઓને રાદફક એવેરનેસ માટેની તાલીમ આપી. જેમાાં નાગરીકો તથા બાળકોમાાં 
રાદફક અવેરનેશ કઇ રીતે લાવી શકાય તે માટેની રેમનિંગ અપાઇ તેમજ પી.પી.ટી. રારા પણ મવશેષ સમજ પરુી 
પાડેલ.  

 

તા.૧૪/૯/૨૦૧૯ ના રોજ વડોદરા શહરે મે. પોલીસ કમમશ્નર સા.શ્રી તથા સાંયકુ્ત પોલીસ કમમશ્નર સા.શ્રી. નાઓની 
સચુનાથી નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી રાદફક તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી રાદફક શાખા નાઓના ફરમાનથી 
RSP ટીમ  દ્વારા બ્રાઇટ સ્કુલ,ભાયલી ખાતે  રાદફક અવેરનેસ અંગેના પોગ્રામનુાં આયોજન કરેલ.સદર પોગ્રામમાાં 
રાદફકના મનયમો જેવા કે હલે્મેટ,મશટબેલ્ટ મવગેરે મવશે મવશેષ સમજ કરી. રાદફકના મનયમો મવશે માદહતી પરૂી પાડી 
અને વાતાડલાપ દ્વારા રાદફકના પ્રશ્નોની પણ ચચાડ કરી.  

 

તા.૧૮/૯/૨૦૧૯ ના રોજ વડોદરા શહરે મે પોલીસ કમમશ્નર સા.શ્રી તથા સાંયકુ્ત પોલીસ કમમશ્નર સા.શ્રી. નાઓની 
સચુનાથી નાયબ પોલીસ કમમશ્નર સા.શ્રી રાદફક તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર સા.શ્રીની સચૂનાથી રાદફક શાખાના 
પી.આઈ.શ્રી એમ.આર વોરા સાહબે તથા RSP ટીમ  દ્વારા  મહારાણી ખાતે વાહનચાલકોમાાં રાદફક અવેરનેસ આવે તે 
માટેના પ્રોગ્રામનુાં આયોજન કરવામાાં  આવેલ જેમાાં જે વાહનચાલકો એ રાદફકના મનયમોનુાં પાલન કરેલ હત ુાં એમને " 
હુાં છાં એક રાદફક સાંસ્કારી નાગદરક" ના સ્ટીકર તથા બેજ લગાવી તેમનુાં સન્માન કરવામાાં આવેલ તેમજ તેઓ વધમુાાં 
વધ ુલોકોને રાદફકના મનયમોનુાં પાલન કરવા પે્રરણા પરુી પાડે તેવી સમજ કરેલ. 
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તા.૧૯/૯/૨૦૧૯ વડોદરા શહરે મે પોલીસ કમમશ્નર સા.શ્રી તથા સાંયકુ્ત પોલીસ કમમશ્નર સા.શ્રી. નાઓની સચુનાથી 
નાયબ પોલીસ કમમશ્નર સા.શ્રી રાદફક તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર સા.શ્રીની સચૂનાથી રાદફક શાખાના પી.આઈ.શ્રી 
એમ.આર વોરા સાહબે તથા RSP ટીમ  દ્વારા  રાજમહલે ગેટ ત્રણ રસ્તા ખાતે વાહનચાલકોમાાં રાદફક અવેરનેસ આવે 
તે માટેના પ્રોગ્રામનુાં આયોજન કરવામાાં  આવેલ જેમાાં જે વાહનચાલકો એ રાદફકના મનયમોનુાં પાલન કરેલ હત ુાં 
એમને " હુાં છાં એક રાદફક સાંસ્કારી નાગદરક" ના સ્ટીકર તથા બેજ લગાવી તેમનુાં સન્માન કરવામાાં આવેલ તેમજ 
તેઓ વધમુાાં વધ ુલોકોને રાદફકના મનયમોનુાં પાલન કરવા પે્રરણા પરુી પાડે તેવી સમજ કરેલ. 

 

તા.૨૬/૯/૨૦૧૯ ના રોજ વડોદરા શહરે મે. પોલીસ કમમશ્નર સા.શ્રી તથા સાંયકુ્ત પોલીસ કમમશ્નર સા.શ્રી. નાઓની 
સચુનાથી નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી  રાદફક તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી રાદફક શાખા નાઓના ફરમાનથી 
ગ્રીન વેલી બીઝી ચબસ ખાતે RSP ટીમ દ્વારા  રાદફક ના મનયમો જેવા કે હલે્મેટ, સીટ બેલ્ટ,તેમજ નાનાાં બાળકો ને 
ગાડી થી ચઝબ્રા િોમસિંગ તથા ચચત્ર દ્વારા સીગ્નલો ની સમજ આપેલ તેમજ નાનાાં બાળકો ને રોડ પર ચાલતી વખતે 
ફુટપાથ પર ચાલતા રોડ ની ડાબી બાજુ પોતાના માતા-મપતા સાથે જાય ત્યારે હાથ પકડાવી ચાલતા જવ ુવગેરે મવશે 
વીસ્ત  ત માહીતી આપી.  

 


