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

 

માહ ે૦૯/ર૦૨૦ ના માસમાાં પોલીસે કરેલ સારી કામગીરીન ાં પત્રક  વડોદરા  શહરે. 

અ. 
નાં. 

સારી કામગીરી ક૨ના૨ 
પોસ્ટે/શાખા/એજન્સીન  

નામ 
કરેલ સારી કામગીરીની વવગત. રીકવર કરેલ મ દામાલ 

1 

પી.સી.બી શાખા સ્ટાફ 
દ્વારા વડોદરા  શહરે 

પી.સી.બી શાખા ના સ્ટાફ દ્વારા ગોરવા બી.આઇ.ડી.સી. ના શેડ નાંબરઃએ/૪૩ માાં ગોરવા વડોદરા શહરે સહયોગ ચોકી વડોદરા શહરે ખાતે 
બાતમી આઘારે રેઇડ કરતાાં અકામના આરોપી નાં.(૧) દીપ દેવેન્રભાઇ દવે  રહ.ે સી/૧૦૦૩, રાજહાંસ વવિંગ એપાટટ મેન્ટ પાલનપ ર કેનાલ રોડ, 
પાલનપ ર જકાતનાકાની પાસે, અડાજન, વેલ ક, સ રત હાલ રહ.ે ૧૦૨, સનસાઇન રેસીડેન્સી વાસણા ભાયલી રોડ, વ્રજ ટેનામેન્ટ પાસે વડોદરા 
શહરે તથા નાં.(૨) દમણ ખાતે રહતેા હહતેશભાઇ જેઓનો મોબાઇલ નાં. ૯૩૭૫૫૫૩૪૪૫ છેનાઓ એ ગ નો તે એવી રીતે કે ઉપરોકત તહદેારોએ 
ઉપરોક્ત જણાવેલ તા.ટા.અને જગ્યાએ ભારતીય બનાવટનો ઇગ્લીશ દારૂ પોતાના કબ્જામાાં ઇગ્લીશ દારૂ ની બોટલો કાચની ક લ નાંગ-૨૯૮ 
હકિંમત રૂા.૧,૪૯,૦૦૦/- ના મ દ ામાલ દમણ ખાતે રહતેા હહતેશભાઇ જેઓનો મોબાઇલ નાં. ૯૩૭૫૫૫૩૪૪૫ છે તેમની પાસેથી માંગાવી તે વેચવા 
સારૂ રાખી મળી આવી પકડાઇ જઇ ગ નો કયાટ વવગેરે બાબતે ગોરવા પોસ્ટે પાટટ  સી ૧૧૧૯૬૦૦૭૨૦૦૭૮૯/૨૦૨૦  પ્રોહીકલમ ૬૫-ઇ  ૮૧  
મ જબ ગ નો તા તા.૦૩/૦૯/૨૦૨૦ ના કલાક-૧૯/૨૦વાગે.રજી  કરવામાાં આવેલ છે.   

ભારતીય બનાવટનો ઇગ્લીશ દારૂ 
પોતાના કબ્જામાાં ઇગ્લીશ દારૂ ની 
બોટલો કાચની ક લ નાંગ-૨૯૮ હકિંમત 
રૂા.૧,૪૯,૦૦૦/- ના મ દ ામાલ  

2 

ફતેહગાંજ  સ્ટાફ દ્વારા 
વડોદરા  શહરે   

ફતેહગાંજ  સ્ટાફ દ્વારા ટી.પી.૧૩ શ ભ ટેનામેંટ મ નાં એ-૨૨ ભાડાના ભોયતળીયાના મકાનમાાં આકામના આરોપીઓ (૧) જ બેર કલ્લ ખાન પઠાણ 
(૨)અંક શ ઉફે રામ  સ રેશભાઇ રાઠોડ (૩)શહીદ આસીફભાઇ દીવાન(૪) નીરજક માર મહને્રભાઇ આહીર (૫)જજતેંરવસિંગ રામલખનવસિંગ ચૌહાણ 
(૬)અમીત જેઠાભાઇ મકવાણા (૭)કૈશરઅલી અજગરઅલી પઠાણ (૮)ઇમ્તીયાઝ સરતાઝ પઠાણ (૯)રાકેશ મોહનભાઇ યાદવ (૧૦)ઇકરારખાન 
ઇસ્લામભાઇ પઠાણ (૧૧)ાવેદ મ સ્તાકખાન પઠાણ (૧૨)આફતાબ આલમ ઉફે ાવેદનબી આલમ પઠાણ (૧૩)નેલ્સન પ્રવીણભાઇ જીન્ટો 
(૧૪)તારીકખાન ઇરફાનઅલી પઠાણ (૧૫)આકાશ સ ધીર જ ાંગલે (૧૬)સ નીલક માર મહાવીરવસહ ાટવ તમામ રહ ેવડોદરા શહરે  ઉપરોક્ત 
આરોપીઓ પૈકી આરોપી નાં.(૧૬)નાએ પોતાના આવથિક  ફાયદા સારૂ આરોપી નાઓને  બહારથી બોલાવી પોતાના ભાડાના મકાનમાાં પતા પાના 
રૂપીયા વડે હારજીતનો જ ગાર રમી રમાડતા ક લ્લે રોક્ડા રૂપીયા ૧,૨૩,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૧૭ ક લ્લે કીમત રૂ.૨,૫૨,૮૦૦/- તથા કબ્જજે 
કરેલ વાહનો નાંગ-૦૯ ક લ્લે કી.રૂ.૨,૯૨,૦૦૦/- તથા  પત્તા-પાના નાં-૧૦૪ તથા સદરી મકાનન  લાઈટ બીલ કી.રૂ.૦૦/૦૦ મળી ક લ્લે કી રૂ 
૬,૬૭,૮૦૦/- મ દ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ ગયેલ હોય વવગેરે બાબતે ફતેગાંજ પોલીસ સ્ટેશન  બી પાટટ  ગ .ર.નાં. 
૧૧૧૯૬૦૧૨૨૦૦૭૫૫/૨૦૨૦ જ ગાર ધારા કલમ ૪-૫ મ જબનો ગ નો તા.૧૧/૦૯/૨૦૨૦ ના ક.૨૩/૧૫  વાગે રજીસ્ટર કરવામાાં આવેલ છે. 

પતા પાના રૂપીયા વડે હારજીતનો 
જ ગાર રમી રમાડતા ક લ્લે રોક્ડા 
રૂપીયા ૧,૨૩,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ 
નાંગ-૧૭ ક લ્લે કીમત રૂ.૨,૫૨,૮૦૦/- 
તથા કબ્જજે કરેલ વાહનો નાંગ-૦૯ 
ક લ્લે કી.રૂ. ૨,૯૨,૦૦૦/- તથા  
પત્તા-પાના નાં-૧૦૪ તથા સદરી 
મકાનન  લાઈટ બીલ કી.રૂ.૦૦/૦૦ 
મળી ક લ્લે કી રૂ ૬,૬૭,૮૦૦/- 
મ દ્દામાલ સાથે 
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પી.સી.બી શાખા દ્વારા  પી.સી.બી. શાખાના સ્ટાફ  દ્વારા  તા.૧૬/૯/૨૦૨૦ના કલાક ૧૩/૧૦  ગોરવા વોરા સ્કેવર કોમ્પલેક્ષ સામે ખ લ્લામાાં વડદરા ખાતે રેઇડ કરતાાં  
અના કામનાઆરોપી (૧) સ નીલભાઇ અહમેદભાઇ રાવલ રહ-ે ગોરવા ગામ પો.સ્ટે.ની  સામે વડોદરા શહરે (૨) ઇમ્તીયાજ વહહદભાઇ ચૌહાણ 
રહ-ેસ દામાનગર નમટદા કેનાલની બાજ મા હરફાઇનરી રોડ ગોરવા વડોદરા શહરે (૩) સદામ અબાસભાઇ વાઘેલા રહ ે- ગોરવા પો.સ્ટે.ની  સામે 
વડોદરા શહરે નાઓએ જેમા અંગઝડતીના રૂ ૧૫,૦૮૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૦૨ હક.રૂ ૬૦૦૦/-  મળી  ક લ્લે રૂ ૨૧,૦૮૦/-  મ દામાલ સાથે 
પકડાઇ જઇ ગ નો કયાટ બાબતે ગોરવા પો.સ્ટે. સેકન્ડ ૮૧૮/૨૦ જ ગારધારાકલમ  ૧૨ અ મ .  ગ નો તા.૧૯/૦૯/૨૦૨૦ના ક. ૧૪-૪૫ વાગે રજી 
કરાવેલ છે.   

અંગઝડતીના રૂ ૧૫,૦૮૦/- તથા 
મોબાઇલ નાંગ-૦૨ હક.રૂ ૬૦૦૦/-  
મળી  ક લ્લે રૂ ૨૧,૦૮૦/-  મ દામાલ 
સાથે 
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જવાહરનગર પો.સ્ટે 
સ્ટાફ દ્વારા  

જવાહરનગર પો.સ્ટે .સ્ટે સ્ટાફ દ્વારા તા ૨૨/0૯/૨૦૨૦ કલાક ૧૮/૧૦  રણોલી જી.આઇ.ડી.સીમાાં આવેલ રીલેક્ષ કાંપનીના ખ લ્લામાાં ભાગમાાં 
બાતમી આઘારે રેઇડ કરતાાં  આકામના ((૧) રામાભાઇ સ ાંદરભાઇ સોનકર ઉ.વ.40 રહ-ે49 કૈલાસપતી સોસાયટી રણોલીગામ વડોદરા 
(૨)રાજેશભાઇ દયારામ સીરોજ ઉ.વ.47 રહ ે મહને્રભાઇની ચાલીમાાં કૈલાસપતી સોસાયટીની બાજ માાં વડોદરા (૩)ઇન્રપાલરામકસ ખ સીરોજ 
ઉ.વ.50 રહ-ે મ.નાં.50 માઇક્રુપા સોસાયટી દશરથગામ ના વડોદરા(૪) રવીક માર સ પ્નાવેભાઇ સીરોજ ઉ.વ.23 રહ.ેમ.નાં.26 માઇક્રુપા સોસાયટી 
દશરથગામ ના વડોદરાનાઓ પતા પના  વડે  ાહરેમાાં જ ગાર રમતાાં મળી  આવતાાં તેઓની જેમાાં અંગઝડતીના રૂ-13,880/તથા જમીનદાવના 
રોકડ રૂ.1500/- મળી ક લ્લે રૂ-15,380/-મ દ્દામાલ સાથે  ગ નો શોધી કાઢવામાાં આવેલ છે.  જે  અંગે  જવાહરનગર પો.સ્ટે 
સેકન્ડ/11196007200643 જ ગારધારા કલમ ૧૨ મ જબનો ગ નો તા.૨૨/૯/૨૦૨૦ ના રોજ  રજી  કરવામાાં આવેલ છે.   

અંગઝડતીના રૂ-13,880/તથા જમીન 
દાવના રોકડ રૂ.1500/- મળી ક લ્લે 
રૂ-15,380/-મ દ્દામાલ સાથે 
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એસ.ઓ.જી.,વડોદરા 
શહરે 

એસ.ઓ.જી.,સ્ટાફા દ્વારા તા.૧૦/૯/૨૦૨૦ ના રોજ  બ્જલોક નાં-૧૮  ,ફલેટ નાં-પ૧૬,સત્યમ એપાટટ મેન્ટ ,આઇ.ટી.આઇ. રોડ, ગોરવા,વડોદરા ચોકી-
સહયોગ ચોકી વવસ્તાર વડોદરા શહરે ખાતે બાતમી આધારે રેઇડ કરતાાં  આકામના આરોપી (૧) કવપલ કનૈયાલાલ અગ્રવાલ રહ.ેબ્જલોક નાં-૧૮  
,ફલેટ નાં-પ૧૬,સત્યમ એપાટટ મેન્ટ,ગોરવા,વડોદરા તથા ૪૧૪/જય ગણેશ સોસા., ગ .હા.બોડટ,દશામા માંહદરની સામે લક્ષ્મીપ રા રોડ,વડોદરા તથા 
ગાાંા સપ્લાયર નહી પકડાયેલ આરોપી (ર) બાંગાળી ઇસમ કે જેન  નામઠામ ાણવા મળેલ નથી. રહ.ે સ રત રેલ્વે સ્ટેશન પાસે,અવિની નગર 
સ રત નાઓ  એ  તે એવી રીતે કે, આ કામે પકડાયેલ આરોપી એ પોતાના આથીક ફાયદા સાર   ગેરકાયદેસર વેચાણ કરવાના હતે  સર વનસ્પવત 
જન્ય માદક પદાથટ ગાાંજો ગાાંજો ૧ કીલો પપ૦ ગ્રામ હક.ર ા.૧પ,પપ૦/-નો જથ્થો વગર પાસ પરમીટે /લાયન્સે પોતાના કબામાાં રાખી મો.ફોન 
કી.ર ા.પ,૦૦૦/-ના મ દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ તેમજ નહી પકડાયેલ આરોપીએ ગાાંાનો જથ્થો પ રો પાડી  બને્નય આરોપીઓએ 
એક બીાને મદદગારી કરી ગ નો કયાટ વવગેરે બાબતે નો  ગ નો શોધી કાઢવામાાં આવેલ છે. જે  અંગે . ગોરવા પોસ્ટે II ગ .ર.નાં ૮૦૩/૨૦૨૦ ધી 
એન.ડી.પી.એ.એકટ સને ૧૯૮પની કલમ ૮(સી),ર૦(બી),ર૯ મ જબનો ગ નો તા. ૧૦/૯/૨૦૨૦ ના રોજ  કલાક ૨૧/૪૫  વાગે રજી  કરાવેલ 
છે. છે.  

વનસ્પવત જન્ય માદક પદાથટ ગાાંજો 
ગાાંજો ૧ કીલો પપ૦ ગ્રામ 
હક.ર ા.૧પ,પપ૦/-નો જથ્થો વગર 
પાસ પરમીટે /લાયન્સે પોતાના 
કબામાાં રાખી મો.ફોન 
કી.ર ા.પ,૦૦૦/-ના મ દામાલ સાથે 
મળી 

6 

ગોત્રી   પોસ્ટે    સ્ટાફ 
દ્વારા 

ગોત્રી પો.સ્ ટે. સ્ ટાફ દ્વારા તા- ૧૦/૦૯/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૨/૧૦   વાગે બી/૫૯ કમટજ્યોત સોસાયટી વડોદરા શહરે ખાતે રેઇડ કરતાાં આરોપી 
રાહ લ વાંસતભાઇ ઉગાડે રહ-ે બી/૫૯ કમટજ્યોત સોસાયટી રામેિર સ્ક લ પાસે ગોત્રી વડોદરા શહરે મ ળ રહ-ે પઠાણ વસતી પ્યાસા હોટલની 
બાજ મા લોણીકાલભોર પ ણે ( મહારાષ્ટ) નાઓએ ઉપરોકત તા.ટા.અને જગ્યાએ વગર પાસ પરમીટે પોતાની પાસે ભારતીય બનાવટનો ઇગ્લીશ 
દારૂની બોટલો ૭૫૦ મીલીની કાંપની શીલવાળી અલગ અલગ બ્ાાંડની બોટલો નાંગ ૭૦ જેની ક લ હકમત રૂપીયા ૮૭,૫૦૦/- તથા ૩૭૫ મીલીની 

ઇગ્લીશ દારૂની બોટલો ૭૫૦ મીલીની 
કાંપની શીલવાળી અલગ અલગ 
બ્ાાંડની બોટલો નાંગ ૭૦ જેની ક લ 
હકમત રૂપીયા ૮૭,૫૦૦/- તથા ૩૭૫ 
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૨૦ બોટલની હકમત ૪૦૦૦/- ની ગણી શકાય તથા એક એક્ટીવા નાંબર GJ-06-MJ- 7233 ની હકિંમત રૂપીયા ૧૦,૦૦૦/- તથા ઓપ્પો 
કાંપનીનો મોબાઇલ ફોન મળી ક લ્લે રૂપીયા ૧,૩૬,૫૦૦/- ના મ દ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાય આવી પકડાઈ જઈ ગ નો કયાટ વવગેરે બાબતે 
ગોત્રી પોસ્ટે ગ .ર.નાં-11196004201181( III-  ૨૬૩/૨૦૨૦ ) પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ (એ) (ઇ) ,૯૮(૨), ૧૧૬(બી) મજુબનો ગનુો તા- 
૧૦/૦૯/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૩/૪૦   વાગે રજી. કરવામાાં આવેલ છે. 

મીલીની ૨૦ બોટલની હકમત 
૪૦૦૦/- ની ગણી શકાય તથા એક 
એક્ટીવા નાંબર GJ-06-MJ- 7233 ની 
હકિંમત રૂપીયા ૧૦,૦૦૦/- તથા 
ઓપ્પો કાંપનીનો મોબાઇલ ફોન મળી 
ક લ્લે રૂપીય  ૩૬,૫૦૦/-  

7 

 જે.પી.રોડ પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ દ્વારા  

જે.પી.રોડ પો.સ્ ટે.ના  સ્ ટાફ દ્વારા તા. ૧૧/૦૯/૨૦૨૦ કલાક ૨૨/૧૫ વાગે અમન બાંગલોઝની સામે આવેલ પલ રેસીડેન્સી બી ટાવરાના બીા 
માળે આવેલ ફ્લેટ નાં ૨૦૧ માાં હનીફભાઈના મકાનમાાં રેઇડ કરતાાં આ કામના આરોપીઓ નાઓ પૈકી જેમા નાં(૧) ગ લામભાઈ બચ ભાઈ 
વમઠાવાલા હાલ રહ-ે પલ રેસીડેન્સી બી ટાવર બીજો માળ ફ્લેટ નાં ૨૦૧ અમન બાંગલોઝની સામે તાાંદલા વડોદરા શહરે નાઓ પોતાના 
આવથિક ફાયદા માટે પોતાના કબા ભોગવટાવાળા મકાને પત્તાપાના વડે પૈસાનો હારજીતનો જ ગાર રમવા માટે બહારથી લોકોને બોલાવી સદર 
મકાનનો જ ગારના અખાડા તરીકે ઉપયોગ કરી મકાનમાાં પતાપાના પૈસાનો હારજીતનો જ ગાર રમી રમાડી પોલીસ રેઇડ દરમ્યાન ક લ્લે ૭ 
(સાત) ઇસમો ક લ્લે રોકડ રૂવપયા ૩૧,૨૦૦/- ની ચલણી નોટો તેમજ મો. ફોન નાંગ ૪ હક રૂ.૧૨,૫૦૦/-,તથા બે મોપેડ એકટીવા કૂલ્લે હકમાંત 
રૂવપયા ૫૦,૦૦૦/- તથા પતા પાના નાંગ ૫૨ તથા લાઇટબીલ મળી તમામની ક લ્લે હક રૂવપયા ૯૩,૭૦૦/- ની સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ 
ગ નો ગ નો કયાટ વવગેરે જે પી રોડ પોસ્ટે II ગ  ર નાં 11196008201006 (૭૫૬/૨૦૨૦) જ ગારધારા ૪, ૫ મ જબનો ગ નો તા – ૧૨/૦૯/૨૦૨૦ 
કલાક ૦૦/૨૫ વાગે રજી. કરવામાાં આવેલ છે. 

ક લ્લે રોકડ રૂવપયા ૩૧,૨૦૦/- ની 
ચલણી નોટો તેમજ મો. ફોન નાંગ ૪ 
હક રૂ.૧૨,૫૦૦/-,તથા બે મોપેડ 
એકટીવા કૂલ્લે હકમાંત રૂવપયા 
૫૦,૦૦૦/- તથા પતા પાના નાંગ ૫૨ 
તથા લાઇટબીલ મળી તમામની ક લ્લે 
હક રૂવપયા ૯૩,૭૦૦/- ની સાથે 

8 

પી.સી.બી.શાખા,સ્ટાફ 
દ્વારા 

                                                                            
 

પી.સી.બી. સ્ ટાફ દ્વારા તાાંદલા  મહાબલીપ રમ એપાટટમેંટ મા  દ કાન નાં જી/૧૩૪ મા મ સ્કાન કલેક્શન ટેઇલસટ નામની દ કાનની બહાર 
મ ક્ક્તનગર ચોકી વડોદરા શહરે ખાતે રેઇડ કરતાાં આ કામના આરોપીઓએ પોતાના આથીક ફાયદા માટે આજ રોજ રમાતી મ ાંબઇ ઇન્ડયન્સ અને 
કોલકતા નાઇટ રાઇડસટ આઇ.પી.એલ ક્રીકેટ મેચનો ગ્રાહકો પાસેથી ઓન લાઇન સેશનનો હારજીતનો સટ્ટો ના પોતાના મોબાઇલમા આઇડી મા 
ઓનલાઇન રમી રમાડતા જેમા અંગ ઝડતીમાાંથી મળેલ રોકડા રૂપીયા  ૧૭,૧૭૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ- ૦૩ હક રૂ ૨૦,૦૦૦/- તથા મળી  
આવેલ સાહીત્ય કોપી નાંગ ૧૭ હક રૂ ૦૦/૦૦ ગણી ક લ્લે રૂપીયા  ૩૭,૧૭૦/- સાથે મળી આવી તથા પકડાયેલ ત્રણેય ઇસમો તેમજ સદર Bliss 
Exch999 નામની આઇડી ના  માલીક ભાવેશભાઇ બીપીનભાઇ વ્યાસ રહે,વવસનગર જેનો મો નાં ૭૦૧૬૬૩૧૫૦૬ તેમજ WWW, 
diamondexch.999.com નામની આઇડીના માલીક કરણ અમદાવાદ જેનો  મો નાં ૯૯૯૮૮૯૧૫૮૫ તેમજ તપાસમા વનકડી આવે  વવગેરે બાબતે 
જે.પી.પોસ્ટે ય નીક નાં- 11196008201020 II -૭૬૧/૨૦૨૦ જ ગારધારા કલમ ૧૨ મ જબનો ગ નો તા-૨૩/૦૯/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૨/૩૦ વાગે 
રજી કરાવેલ છે.  

અંગ ઝડતીમાાંથી મળેલ રોકડા રૂપીયા  
૧૭,૧૭૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ- 
૦૩ હક રૂ ૨૦,૦૦૦/- તથા મળી  
આવેલ સાહીત્ય કોપી નાંગ ૧૭ હક રૂ 
૦૦/૦૦ ગણી ક લ્લ ે રૂપીયા  
૩૭,૧૭૦/- 

9 
જેપી  રોડ  પોસ્ટે  સ્ટાફ 
દ્વારા  

જે.પી.રોડ પો.સ્ ટે. સ્ ટાફ દ્વારા તા- ૨૯/૦૯/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૦/૩૦ વાગે બસેરા ડ પ્લેક્ષની સામે, ખ્વાા મોઇન દ્દીન સોસાયટીમાાં મકાન 
વડોદરા શહરે ખાતે રેઇડ કરતાાં આ કામના આરોપીઓએ નાં(૧) મા જણાવેલ  અલ્તાફખાન નાદીરખાન પઠાણ રહ.ેબી/૫, ખ્વાા મોઇન દીન 
સોસાયટી, બસેરા ડ પ્લેક્ષની સામે, તાાંદલા, વડોદરા શહરેનાએ પોતાના આવથિક ફાયદા માટે પોતાના ભાડાના કબા ભોગવટાવાળા મકાને 

રોકડ રૂવપયા ૩૭,૦૬૦/- ની ચલણી 
નોટો તેમજ પતા પાના નાંગ-૫૨ તથા 
લાઇટબીલ મળી તમામની ક લ્લે હક 
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પતાપાના પૈસાનો હારજીતનો જ ગાર રમવા માટે બહારથી લોકોને બોલાવી સદર મકાનનો જ ગારના અખાડા તરીકે ઉપયોગ કરી મકાનમાાં 
પતાપાના પૈસાનો હારજીતનો જ ગાર રમી રમાડી પોલીસ રેઇડ દરમ્યાન ક લ્લે ૮(આઠ) ઇસમો ક લ્લે રોકડ રૂવપયા ૩૭,૦૬૦/- ની ચલણી નોટો 
તેમજ પતા પાના નાંગ-૫૨ તથા લાઇટબીલ મળી તમામની ક લ્લે હક રૂવપયા ૩૭,૦૬૦/- ની સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગ નો કયાટ વવગેરે 
બાબતે જે.પી.પોસ્ટે ય નીક નાં- 11196008201030 II -૭૬૪/૨૦૨૦ જ ગારધારા કલમ ૪,૫ મ જબનો ગ નો તા-૨૯/૦૯/૨૦૨૦ ના કલાક 
૨૧/૪૫ વાગે રજી કરવામાાં આવેલ છે.  

રૂવપયા ૩૭,૦૬૦/- 
  

10 

 
પાણીગેટ પોસ્ટે  સ્ટાફ 

દ્વારા 

પાણીગેટ પોસ્ટે  સ્ટાફ દ્વારા તા.૦૯/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૦/૪૫ વાગે એચ.પી પેટ્રોલ પાંપ સામે,ગણેશનગર ડભોઇ રોડ પાણીગેટ ખાતે એક 
મો.સા.ઉપર આવેલ બે અાણ્યા ઇસમોએ ફરીયાદી શ્રીમવત સરસ્વતીબેન w/o રસીક્ભાઈ માળી ઉં.વ.૫૭ ધાંધો.ફુલનો વેપાર રહ,ે 
ગણેશનગર.એચ.પી પેટ્રોલ પાંપ સામે.માળી મહોલ્લો. ડભોઈ રોડ.વડોદરા શહરેનીએ પોતાની ફુલની લારી ઉપર ફુલ વેચતા હતા તે વખતે એક 
ઇસમ ફરી.પાસે આવી ફુલ લેવાના બહાને ફરી.બેનના ગળામા હાથ નાખી સોનાની ચેઇન હકમત રૂ.૧૫૦૦૦/- ની તોડી મોટર સાઇકલ ઉપર 
બેસી નાસી જઇ ગ નો કયાટ વવગેરે મતલબની ફરીયાદ  આધારે તા.૧૦/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક.૦૦/૧૫ વાગે ગ નો રજીસ્ટર થયેલ સદર ગ નાની 
તપાસ દરમ્યાન બાતમી આધારે આરોપી (૧)  ગ ર ચરણવસિંહ  ચતરવસિંગ વસકલીગર રહ,ે હીરાવાંશી ઝુપડ્પટ્ટી કપ રાઇ ચોકડી હક્રષ્ણા હોટલની 
પાછ્ળ તા.જી.વડોદરા (૨) સોન વસિંગ બલવવરવસગ  વસકલીગર રહ,ે ઇ/૧૦/૨ પી ડબ્જલ્ય  આવાસ ભેસ્તાણ  સ રતને તા.૧૦/૯/૨૦ કલાક 
૨૦/૪૦ વાગે પકડી  અટક કરી ગ નો શોધી કાઢેલ છે પાણીગેટ પો.સ્ટે ગ ,ર,નાં. ૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૭૫૮/૨૦ ઇ.પી.કો કલમ-૩૭૯ એ(૩) 
મ જબના કામે  

 
સોનાની ચેઇન હકમત રૂ.૧૫૦૦૦/- 

11 

પાણીગેટ પોસ્ટે  સ્ટાફ 
દ્વારા   

પાણીગેટ પોસ્ટે  સ્ટાફ દ્વારા તા.૦૪/૦૯/૨૦૨૦ ના કલાક ૦૬/૧૦ વાગે મોજે-કલાદશટન થી પરીવાર ચાર રસ્તા તરફ જતા રાાવીર શો રૂમની 
સામે વાઘોડીયા રોડ પાણીગેટ વડોદરા શહરે ખાતે એક મોસા.ઉપર આવેલ બે અાણ્યા ઇસમો જેના નામઠામની ખબર નથી તે આરોપીઓએ  
ફરીયાદી શ્રી ધ્ર વભાઇ વાસ દેવ કરમાણી ઉ.વ.૬૩ ધાંધો-વેપાર રહ-ેમેઘાનગર-૭ બ્જલોક નાં-૩/બી નાલદા પાણીની ટાાંકી પાસે વાઘોડીયા રોડ 
પાણીગેટ વડોદરા શહરેનાઓ પોતે પોતાના વનત્ય ક્રમ મ જબ ચાલવા માટે નીકળેલ હતા. તે વખતે આરોપીઓએ મો.સા ઉપર આવી પાછળ 
બેસેલ ઇસમે ફરીયાદીના ગળામા હાથ નાખી ગળામાાં પેહરેલ સોનાની ચેઇન આશરે અઢી તોલા વજનની જેની હક.ર . આશરે ૪૫,૦૦૦/- ની  
ગણાય જે તોડી લઇ એકબીાની મદદગારી કરી નાસી જઇ ગ નો કયાટ મતલબની ફરીયાદ આધારે તા.૦૪/૦૯/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૦/૩૦ વાગે 
ગ નો રજીસ્ટર થયેલ સદર ગ નાની તપાાંસ દરમ્યાન બાતમી આધારે આરોપી (૧) ગ ર ચરણવસિંહ  ચતરવસિંગ વસકલીગર રહ,ે હીરાવાંશી ઝુપડ્પટ્ટી 
કપ રાઇ ચોકડી હક્રષ્ણા હોટલની પાછ્ળ તા.જી.વડોદરા (૨) સોન વસિંગ બલવવરવસગ  વસકલીગર રહ,ે ઇ/૧૦/૨ પી ડબ્જલ્ય  આવાસ ભેસ્તાણ  
સ રતનાને  તા.૧૦/૯/૨૦ કલાક ૨૩/૪૦ વાગે પકડી અટક કરી ગ નો શોધી કાઢેલ છે.  પાણીગેટ પો.સ્ટે. ગ ,ર,નાં.  ૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૯૮૧/૨૦ 
ઇ.પી.કો.કલમ ૩૭૯એ(૩),૧૧૪ મ જબના કામે  

 
સોનાની ચેઇન -૧ - હક.રૂ. ૪૫૦૦૦/- 

12  
 

ડીસીબી પો.સ્ટે.દ્વારા દ્વારા  
 

ડીસીબી પો.સ્ટે.દ્વારા દ્વારા  .૧૪/૦૯/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૫/૨૫ વાગે ઉમા ચાર રસ્તા થી પાણીગેટ તરફ આવતા વનલકાંઠ હોક્સ્પટલ પહલેા રોડ 
ઉપર પાણીગેટ વડોદરા શહરે ખાતે એક મો.સા ઉપર આવેલ  બે ઇસમો આશારે ૨૫ થી ૩૦ વર્ટની ઉમરના જેના નામ સરનામા કે મો.સા ના 
નાંબરની ખબર નથી તે આરોપીઓએ  ફરીયાદી શ્રીમવત ડો. અવપિતા જીગર શાહ ઉ.વ.૩૪ ધાંધો-નોકરી રહ-ે શ ક્લાનગર મ.ન. A/1/2, પ્રભાત 

 
સોનાની ચેઇન -પેડલ વગર ૧- હક.રૂ. 

૩૦, ૦૦૦/- 



ID_5208 SAFLY GATHA-09-20 Vadodara city.doc                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                             

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

 

 સોસાયટી પાસે  વાઘોડીયા રોડ વડોદરા શહરેનાઓએ પોતે પોતાની એકટીવા લઈ પસાર થતા  હતા. તે વખતે પાછળથી મોટર સાયકલ ઉપર 
ડબલ સવારી બેસી આવી જે પૈકીના એક ઇસમે ફરી શ્રીના ગળામા હાથ નાખી એક તોલાની સોનાની ચેઇન પાન આકરના પેંડલ સાથેની  જેની 
આશરે હકમત-૩૫,૦૦૦/- ની ગણી શકાય જે તોડી લઇ એકબીાની મદદગારી કરી નાસી જઇ ગ નો કયાટ વવગેરે આતમી આધારે આરોપી (૧) 
અજય રતીલાલ વસાવા રહ.ેબાવચાવાડ ટેકરા પાણીગેટ વડોદરા શહરે તથા (૨) સ નીલ કસ્ત  ર વાધેલા (દેવીપ જક) રહ.ે બાવચાવાડ રામગઢ 
કબ્સ્તાન પાણીગેટ વડોદરા શહનેાટઓને તા.૧૭/૦૯/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૫/૪૫ પકડી અટક કરી ગ નો શોધી કાઢેલ છે પાણીગેટ પો.સ્ટે ગ ,ર,નાં. 
૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૧૦૧૯/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો. ૩૭૯એ(૩),૧૧૪ મ જબના કામે 

13  

વાડી પો.સ્ટે. સ્ટાફ દ્વારા  વાડી પો.સ્ટે. સ્ટાફ દ્વારા તા.૦૫/૦૮/૨૦૨૦ ના કલાક ૦૪/૦૦ વાગે -સી/૯૬ વસલ્પગ્રામ સોસાયટી એમ.એમ.વ્હોરા શો રૂમની સામે સોમા 
તળાવ ડભોઇ રોડ વાડી વડોદરા શહરે ખાતે નમ દ નથી તે આરોપીએ દરીયાદી શ્રી સામળારામ ખેતારામ ચૌધરી ઉ.વ.૨૩ ધાંધો.ડ્રાઇવીંગ રહ.ે 
સી/૯૬ વસલ્પગ્રામ સોસાયટી એમ.એમ.વ્હોરા શો રૂમની સામે સોમા તળાવ ડભોઇ રોડ વાડી વડોદરા શહરેનાઓન ાં  હહરો કાંપનીની CD ડીલીક્ષ 
મોટર સાઇકલ કાળા લાલ પટા વાળા કલરની જેનો રજી.નાં. GJ-06-MS-1015 નો છે જેનો ચેસીસ નાં. MBLHAW070L5A80717 એંન્જીન નાં-
HA11EPL5A07764 જે મોટર સાઇકલ સને ૨૦૨૦ નો મોડલન  જેની કીં રૂ. ૪૫.૦૦૦/-ગણી શકાય જેને  ડ પ્લીકેટ ચાવી અગર કોઇ સાધન વડે 
લોક ખોલી ચોરી કરી ગ નો કયાટ વવગેરે મતલબની ફરીયાદ આધારે તા.૨૨/૮/૨૦ કલાક ૨૨/૩૦ વાગે ગ નો નોધાયેલ સદર ગ નાની તપાસ 
દરમ્યાન  બાતમી  આધારે આરોપી રાહ લ ઉફે કલ્લ  રામનરેશ ક શવાહા  રહ,ે ગણેશનગર દશામાતાના માંહદર પાસે ગાજરાવાડી પાણીની ટાાંકી 
પાસે વડોદરા શહરેને તા.૧૧/૯/૨૦ ના કલાક ૧૯/૧૫ વાગે  પકડી  અટક કરી  ગ નો શોધી કાઢેલ છે.વાડી પોલીસ સ્ટેશન ગ ,ર,નાં. 
૧૧૧૯૬૦૩૫૨૦૦૮૬૫/૨૦ ઇપીકો કલમ ૩૭૯ મ જબના કામે. 

 
મો.સા-૧  

હક,ર , ૪૫૦૦૦/- 
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પાણીગેટ પોસ્ટે  સ્ટાફ 

દ્વારા    

પાણીગેટ પોસ્ટે  સ્ટાફ દ્વારા -૨૬/૦૮/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૧/૦૦ થી ૧૯/૩૦ દરમ્યાન  સ યટદેવ  રેસીડેન્સી વલ્લભવાટીકા સોસાયટી પ નમ 
કોમ્પલેક્ષ ની પાછળ વાઘોડીયા રોડ પાણીગેટ વડોદરા શહરે ખાતે નમ દ નથી તે આરોપીએ ફરીયાદી શ્રી રાજ ભાઇ ભગવતી મોહહતે ઉ.વ.૬૦ 
ધધો-નોકરી રહ-ે૨૦૨સ યટદેવ  રેસીડેન્સી વલ્લભવાટીકા સોસાયટી પ નમ કોમ્પલેક્ષની પાછળ વાઘોડીયા રોડ પાણીગેટ વડોદરા શહરેનાઓની  
હોન્ડા એકટીવા નાંબર-GJ-06-FP-7312 જેનો ચેસીસ નાંબર-ME4JF501BD8081247 જેનો એન્જીન નાંબર-JF50E80079940 ની છે, જે સને-
૨૦૧૩ ના મોડેલની કાળા કલરની જેની હકમત આશરે ૨૦,૦૦૦/- ની ગણી શકાય જેને ડ પ્લીકેટ ચાવી કે અન્ય કોઇ સાધન વડે લોક ખોલી 
ચોરી કરી ગ નો કયાટ વવગેરે મતલબની ફરીયાદ આધારે તા.૦૬/૦૯/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૪/૩૦ વાગે ગ નો રજીસ્ટર થયેલ સદર ગ નાની તપાાંસ 
દરમ્યાન  આરોપી રાહ લ ઉફે કલ્લ  રામનરેશ ક શવાહા રહ,ે ગણેશનગર દશામાતાના માંહદર પાસે ગાજરાવાડી પાણીની ટાાંકી પાસે વડોદરાને તા. 
૧૦/૯/૨૦ કલાક ૧૯/૩૦ વાગે પકડી અટક  કરી  ગ નો શોધી કાઢેલ છે.  
 પાણીગેટ  પો.સ્ટે  ગ ,ર,નાં. ૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૯૮૯/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો ૩૭૯ મ જબના કામે  તા 

 
હોંડા એકટીવા -૧ હક.રૂ. ૨૦,૦૦૦/- 

15  
 

પાણીગેટ પોસ્ટે  સ્ટાફ  
પાણીગેટ પોસ્ટે  સ્ટાફ દ્વારા  તા.૦૪/૦૯/૨૦૨૦ કલાક ૨૩/૦૦ થી તા-૦૫/૦૯/૨૦૨૦ ના કલાક-૦૨/૪૫ દરમ્યાન એ/૧,રાધાપાકટ સોસાયટી 
કલાદશટન ચાર રસ્તા પાસે વાઘોડીયા રોડ પાણીગેટ વડોદરા શહરે ખાતે નમ દ નથી તે આરોપીએ ફરીયાદી શ્રી નરેન્રક માર ામાભાઇ રબારી 
ઉ.વ.૪૩ ધાંધો.નોકરી રહવેાસી.૫૫,જમના રેસીડેન્સી રીલાયન્સ ફે્રસની ગલીમા ભાઇલાલભાઇપાકટ પાસે વાઘોડીયા રોડ પાણીગેટ વડોદરા 

 
મોસા. -૧ હક .રૂ..૧૫,૦૦૦/- 
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શહરેનાઓન ાં હહરો સ પર સ્પ્લેન્ડર કાંપનીની મો.સા જેનો રજી નાંબર-GJ-06-LJ-0857 સને ૨૦૧૮ ના મોડેલન ાં વસલ્વર બ્જલ્ય  કલરન ાં જેનો ચેસીસ 
નાંબર-MELJAR034H9M55778 તથા એન્જીન નાંબર-JA05EGH9M55840 જેની હકમત આશરે ૧૫,૦૦૦/-ગણી શકાય જેને ડ પ્લીકેટ ચાવી કે 
અન્ય કોઇ સાધન વડે લોક ખોલી અગર તોડી ચોરી કરી ગ નો કયાટ વવગેરે મતલબની ફરીયાદ આધારે તા.૦૭/૦૯/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૦/૩૫ 
વાગે ગ નો રજીસ્ટર થયેલ સદર ગ નાની તપાસ દરમ્યાન પાણીગેટ પો.સ્ટે. ૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૯૮૧/૨૦ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૭૯એ(૩),૧૧૪ 
મ જબના ગ નામાાં પકડાયેલ આરોપીઓની અન્ય ગ નામાાં સ ાંડોવણી બાબતે સઘન પ છપરછ કરતા સદર ગ નો કયાટની કબ લાત કરતા આરોપી 
(૧)  ગ ર ચરણવસિંહ  ચતરવસિંગ વસકલીગર રહ,ે હીરાવાંશી ઝુપડ્પટ્ટી કપ રાઇ ચોકડી હક્રષ્ણા હોટલની પાછ્ળ તા.જી.વડોદરા (૨) સોન વસિંગ 
બલવવરવસગ  વસકલીગર રહ,ે ઇ/૧૦/૨ પી ડબ્જલ્ય  આવાસ ભેસ્તાણ  સ રતનાઓને  તા.૧૧/૯/૨૦ ના કલાક ૦૮/૪૫ વાગે અટક કરી ગ નો 
શોધી કાઢેલ છે. પાણીગેટ  પો.સ્ટે.ગ ,ર,નાં. ૧૧૧૬૯૦૧૭૨૦૦૯૯૪/૨૦ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯,૧૧૪ મ જબના કામે  
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પાણીગેટ પોસ્ટે  સ્ટાફ 

દ્વારા  

પાણીગેટ પોસ્ટે  સ્ટાફ દ્વારા તા:૧૮/૦૯/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૪/૩૦ થી તા.૧૯/૦૯/૨૦૨૦ ના કલાક ૦૧/૦૦ દરમ્યાન મોજે-વાઘોહડયા રોડ 
વ્ર દાવન ચાર રસ્તા પાણીગેટ વડોદરા શહરે ખાતે નમ દનથી તે આરોપીએ ફરીયાદી શ્રી મય રક માર પ્રભ દાસ ઘોડાસરા ઉ.વ.૩૬ ધાંધો-નોકરી 
રહ-ે૩૩૨,વૈક ાંઢ-૧ સોસાયટી,જય અંબે સ્ક લની પાસે. વાઘોડીયા રોડ પાણીગેટ વડોદરા શહરેનાઓની મો.સા હહરો સ્પેંડર પ્લસ નાં GJ-06-KL-
6363  સને.૨૦૧૬ ના મોડલન  કળા કલરની જેનો ચેસીસ નાં MBLHAIOCGGHJ80796 એન્જીન ન.HAIOERGHJ 73544 જેની હકમાંત 
રૂ.૧૫,૦૦૦/- ગણી શકાય જેને ડ પ્લીકેટ ચાવી વડે લોક ખોલી અથવા તોડી ચોરી કરી ગ ન્હો કયાટ વવગેરે મતલબની ફરીયાદ આધારે 
તા.૧૯/૦૯/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૪/૦૦ વાગે ગ નો રજીસ્ટર થયેલ  સદર ગ નાની તપાસ દરમ્યાન બાતમી આધારે આરોપી (૧) વવનોદ 
જોખદનારામ રાણા રહ.ે હટમેડા ગામ તા.ક શલગઢ જી.બાાંસવાડા રાજસ્થાન હાલ રહ.ેવડોદરમા રખડતો (૨) હદલ્પેશ ઉફે કાલ  તારાવસિંગ કટારા 
રહ.ેઆજવારોડ સરદાર એસ્ટેટ પાસે ડભોઇ દશાલાલ વાડી પાસે ખ લ્લા ઝુપડામા વડોદરા શહરેનાઓને તા.૨૦/૦૯/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૦/૧૫ 
વાગે પકડી  અટક કરી ગ નો શોધી કાઢેલ છે. પાણીગેટ પો.સ્ટે. ગ ,ર,નાં. ૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૧૦૩૪/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો. ૩૭૯,૧૧૪ મ જબના કામે  

 
મોસા. -૧  

હક .રૂ..૧૫,૦૦૦/- 
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પાણીગેટ પોસ્ટે  સ્ટાફ 

દ્વારા  

પાણીગેટ પોસ્ટે  સ્ટાફ દ્વારા તા.૧૮/૯/૨૦ ના કલાક ૧૯/૦ વાગે વાઘોહડયા રોડ સ રેશપાકટના નાકે ,પાણીગેટ વડોદરા શહરે. એક અાણ્યો 
ઇસમ જેના નામ સરનામા કે મોસા.નાંબરની ખબર નથી તે આરોપીએ આ કામના ફરીયાદી  શ્રીમવત સોનલબેન W/O અરવવિંદભાઇ ચીમનલાલ 
દેસાઇ ઉં.વ. ૫૫ ધાંધો ઘરકામ રહ.ે મ.નાં. ૬૫ શૈલેર્પાકટ હહરયાલી હોટલની સામે વાઘોહડયા રોડ પાણીગેટ વડોદરા શહરેનાઓએ શાકભાજી લઇ 
પરત ઘરે જતા હતા તે દરમ્યાન  મો.સા. પર આવી ફરી.શ્રીના ગળામાાં હાથ નાાંખી અઢી તોલાની ચેઇન જેની હકિંમત આશરે રૂ.૫૦,૦૦૦/- ગણી 
શકાય જેની તોડી લઇ નાસી જઇ ગ નો કયાટ વવગેરે મતલબની ફરીયાદ આધારે તા.૨૩/૯/૨૦ કલાક ૧૬/૪૫ ગ નો  રજીસ્ટર થયેલ સદર 
ગ નાની તપાાંસ દરમ્યાન બાતમી આધારે આરોપી હદપકભાઇ યશવાંતભાઇ વમસ્ત્રી રહે, ૫૦ વવસ્વભારતી સોસા.નાલાંદા પાણીની ટાાંકી પાસે 
પાણીગેટ વડોદરા શહરેને તા.૨૪/૯/૨૦ કલાક ૨૧/૦ વાગે પકડી  અટક કરી ગ નો શોધી કાઢેલ છેપાણીગેટ પો.સ્ટે ગ ,ર,નાં. 
૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૧૦૪૫/૨૦  ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯એ(૩) મ જબના કામે  

 
અઢી તોલાની ચેઇન જેની હકિંમત 
આશરે રૂ.૫૦,૦૦૦/- 

18 
ડી.સી.બી. પોલીસ ડી.સી.બી. પો.સ્ટે.સ્ટાફ દ્વારા તા.૪/૯/૨૦ કલાક ૨૨/૪૫ વાગે મોજે- કપ રાઇ બ્રબ્જથી તરસાલી તરફના બ્રબ્જના છેડે ,વાડી વડોદરા શહરે ખાતે  

આરોપી (૧) ગણેશભાઇ ગોવીંદભાઇ આહીર રહ.ે ભરવાડવાસ સીકાંદરપ રા આજવા રોડ વડોદરા શહરે (૨)  રાહ લ રમેશભાઇ રાજપ ત 
૭૫૦ મી.લી. બોટલ નાંગ ૪૩૨ રૂ. 
૧,૭૨,૮૦૦/-,તથા મોબાઇલ ફોન -
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સ્ટેશન વડોદરા શહરે મો.નાં.૯૯૭૮૫૫૨૯૫૬ (૩) હદલીપ ઉફે હદપ  ગોપીચાંદ શમાટનાઓ  પૈકી આરોપી નાં (૧) નાએ  પોતાનો ટેમ્પા નાંબર જીજે ૦૬ એ. ઝેડ ૫૫૭૧ 
કી.રૂ.૧,૪૦,૦૦૦/- માાં ભારતીય બનાવટનો ઇગ્લીશ દારૂની ૭૫૦ મી.લીની બોટલો નાંગ-૪૩૨ હકરૂ. ૧,૭૨,૮૦૦/-,તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૧, 
કી.રૂ.૫૦૦૦/- મળી ક લ્લે હક.રૂ. ૩,૧૭,૮૦૦/- ના મ દ ામાલ સાથે વગર પાસ પરમીટે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગ નો કયાટ વવગેરે મતલબની શ્રી 
વવજય મણીલાલ અનામટ હડે કોન્સ બ.ન. ૮૨૩ નોકરી ડી.સી.બી. પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરેનાઓની ફરીયાદ આધારે તા.૫/૯/૨૦ ના કલાક 
૪/ ૦ વાગે ગ નો રજીસ્ટર થયેલ છે.વાડી પો.સ્ટે ૧૧૧૯૬૦૩૫૨૦૦૮૮૮/૨૦  પ્રોહી. એક્ટ કલમ ૬૫ઇ, ૧૧૬ બી,૯૮(૨), ૮૧ મ જબના કામે  

૧, કી.રૂ.૫૦૦૦/- ટેમ્પા -૧ 
કી.રૂ.૧,૪૦,૦૦૦/-  મળી ક લ્લે હક.રૂ. 
૩,૧૭,૮૦૦/- 
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પાણીગેટ પોસ્ટે  સ્ટાફ 
દ્વારા  

પાણીગેટ પોસ્ટે  સ્ટાફ દ્વારા તા.૨૨/૦૯/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૦/૪૦ વાગે મોજે-ચાંબ શા બાવાનો ટેકરો પાણીગેટ જી.ઇ.બી. સબ સ્ટેશન પાછળ 
પાણીગેટ વડોદરા શહરે ખાતે સાંડોવાયેલ આરોપી (૧) મોહાંમદહ સેન ય સ  ફ ખલીફા (૨) ફરીદા મોહાંમદહ સેન ય સ  ફ ખલીફા બાંને રહ.ે ચ ાંબ શા 
બાવાનો ટેકરો પાણીગેટ જી.ઇ.બી. સબ સ્ટેશન પાછળ પાણીગેટ વડોદરાનાઓ પૈકી આરોપી નાં.(૧) નાઓ વગર પાસ પરમીટે વનસ્પવત જન્ય 
માદક પદાથટ ગાાંજો ૧૨૫.૧૯ ગ્રામ હક.રૂ.૧૨૫૦/-નો પોતાના કબ્જામાાં રાખી જે ગાાંાનો જથ્થો આરોપી નાં.(૨) નાઓએ માંગાવી આપી આરોપી 
નાં.(૧) નાએ તેન  ગેરકાયદેસર વેચાણ કરવાના હતે  સર પોતાના કબામાાં રાખી વનસ્પવત જન્ય પદાથટ ગાાંજો ૧૨૫.૧૯ ગ્રામ હક.રૂ.૧૨૫૦/- 
તથા અંગ ઝડતીમાાંથી વનસ્પવત જન્ય પદાથટના વેચાણના રોકડા રૂ.૪૮૦૦/- સહીત ક લ્લે હક.ર . રૂ.૬૦૫૦/- સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગ નો 
કયાટ વવગેરે બાબતે પાણીગેટ પો.સ્ટે.પાટટ-બી-ગ .ર.નાં.૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૧૦૪૪/૨૦૨૦ ધી એન.ડી.પી.એસ.એક્ટ સને ૧૯૮૫ની કલમ 
૮(સી),૨૦(બી),૨૯ મ જબ ગ નો રજી. કરવામાાં આવેલ છે.  

ગાાંજો ૧૨૫.૧૯ ગ્રામ હક.રૂ.૧૨૫૦/- 
તથા અંગ ઝડતીમાાંથી વનસ્પવત જન્ય 
પદાથટના વેચાણના રોકડા રૂ.૪૮૦૦/- 
સહીત ક લ્લે હક.ર . રૂ.૬૦૫૦/- 

20 

 
એસ.ઓ.જી.  સ્ટાફ દ્વારા  

એસ.ઓ.જી. તથા   સ્ટાફ દ્વારા તા.ર૬/૦૯/ર૦ર૦ના કલાક ૧૮/૧પ વાગે  બાવામાનપ રા,ન રાની મસ્જીદની સામે, અસરફી જનરલ સ્ટોરની 
પાછળ,પાણીગેટ,વડોદરા શહરે ખાતે આરોપી- (૧) ફૈજલખાન હૈદરખાન પઠાણ રહ.ેબાવામાનપ રા ,ન રાની મસ્જીદની સામે, અસરફી જનરલ 
સ્ટોરની પાછળ,પાણીગેટ ,વડોદરા શહરે તથા નહી પકડાયેલ ચરસ સપ્લાયર આરોપી (ર) કાલ  મહરાજ કે જે શાહઆલમ દરગાહની 
સામે,અમદાવાદ શહરે કે જેઓન  પ રૂ નામઠામ ાણવા મળેલ નથી તે આરોપીઓ પૈકી પકડાયેલ આરોપી નાં-(૧) નાઓએ નહી પકડાયેલ 
આરોપી નાં (ર) પાસેથી  માદક પદાથટ ચરસનો જથ્થો મેળવી આરોપી નાં (૧) નાઓએ પોતાના આથીક ફાયદા સાર   ગેરકાયદેસર વેચાણ 
કરવાના હતે  સર માદક પદાથટ ચરસ પપ ગ્રામ હક.ર ા.૧૧,૦૦૦/-નો જથ્થો વગર પાસ પરમીટે/લાયન્સે પોતાના કબામાાં રાખી તેમજ ચરસ 
વેચાણના ક લ્લે રૂવપયા ૯પ૦/- તેમજ સ્ટીલનો ડબ્જબો તથા પ્લાસ્ટીકની થેલી કી.ર .૦૦/૦૦ મળી ક લ્લે હક.ર . ૧૧,૯પ૦/-ની મત્તા સાથે મળી 
આવી પકડાઇ જઇ ઉપરોકત આરોપીઓએ માદક પદાથટ ચરસની હરેાફેરી તેમજ વેચાણ કરી એકબીાને મદદગારી કરી ગ નો કયાટ વવગેરે 
તા.ર૬/૦૯/ર૦ર૦ કલાક  ૨૨/૪૫ વાગે પાણીગેટ પો.સ્ટે.પાટટ-બી-૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૧૦૫૩/૨૦૨૦ નારકોટીક્સ ડ્રગ્સ પદાથટ અવધવનયમ, 1985 
ની કલમ ૮(સી),ર૦(બી),ર૯ મ જબ ગ નો રજી .કરાવેલ છે.  

ચરસ પપ ગ્રામ હક.ર .૧૧,૦૦૦/-
તેમજ ચરસ વેચાણના ક લ્લે રૂવપયા 
૯પ૦/- તેમજ સ્ટીલનો ડબ્જબો તથા 
પ્લાસ્ટીકની થેલી કી.ર .૦૦/૦૦ મળી 
ક લ્લે હક.ર . ૧૧,૯પ૦/- 

21 
મકરપ રા પો.સ્ટે. સ્ટાફ 

દ્વારા   
મકરપ રા પો.સ્ટે. સ્ટાફ દ્વારા  તરસાલી ને.હા.નાં.૪૮ માત  છાયા હોટલ પાછળ ખ લ્લા ખેતરમાાં આ કામના આરોપીઓ નામે (૧) મહશે મનોહરભાઇ 
ાદવ રહ ે સાાંઇભ વન બીલ્ડીંગ ખેડકર ફળીય  વાડી રાંગમહાલ વડોદરા શહરે (૨) સોન  પ્યારેલાલ માલી રહ.ે નાઇ મહોલ્લો હસનપ ર ગામ 
તાલ કો હોડલ જી.પલવલ હરીયાણા  (૩) સ ભાર્ ગાંગાસા ફુલમાલી રહ ે સરૂપ ર ગામ શીવમાંદીર પાસે ાટ ધમટશાળાની બાજ મા તાલ કો 

ભારતીય બનાવટ ની વવદેશી દારૂ ની 
૭૫૦ મી.લી.ની બોટલ નાંગ- ૩૬૪૮ 
હક.રૂ.૧૪૫૯૨૦૦/-, ૧૮૦ મી.લી ની 
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વલ્લભગઢ ફરીદાબાદ હરીયાણા  (૪) વોન્ટેડ- લાલ  જેના પ રા નામ સરનામાની ખબર નથી (૫) વોન્ટેડ- ઇશીકા જેના પ રા નામ સરનામાની 
ખબર નથી (૬) વોન્ટેડ- જયેશ ઉફે લાલો મણીલાલ ઠાકોર રહ ેશ્રમજીવી સોસાયટી ડભોઇ રોડ વડોદરા (૭) વોન્ટેડ- દીનેશ નટ ભાઇ રાજપ ત 
રહ ે બાવરી ક ાંભારવાડા ઇદગાહ મેદાન વડોદરા શહરે (૮) વોન્ટેડ-રણજીત રહ ે રતનપ ર તા.જી.વડોદરા શહરે (૯) વોન્ટેડ- પે્રમીલાબેન ઉફે 
પે્રમલી ઉફે ભાભી વવશાલભાઇ પાંચાલ રહ ે કપ રાઇ ગામ તા.જી.વડોદરા નાઓ વગર પસ પરમીટે ઇગ્લીશ દારૂ નો જથ્થો કન્ટેનર નાં. 
એન.એલ.૦૧ એ.ડી. ૨૭૭૬ મા ભરી લાવી ભારતીય બનાવટની વવદેશી દારૂની નાની મોટી બોટલ નાંગ- ૧૩૨૪૮ ક લ હક.રૂ. ૨૪,૧૯,૨૦૦/- નો 
પ્રોહહ મ દામાલ તથા ટાટા કન્ટેનર નાં. એન.એલ. ૦૧ એ.ડી. ૨૭૭૬ ની હક.રૂ.૨૧,૦૦,૦૦૦/- તથા તેઓની અંગ ઝડતીમાાંથી મોબાઇલ ફોન નાંગ- 
૨ હક.રૂ.૫,૦૦૦/- તથા ટાટા કન્ટેનર નાં. એન.એલ.૦૧ એ.ડી.૨૭૭૬ ના કાગળો હક.રૂ.૦૦/- મળી ક લ્લે રૂ.૪૫,૨૪,૨૦૦/- ના મ દામાલ સાથે 
અ.નાં (૧) થી (૩) નાઓ મળી આવતા મકરપ રા પો.સ્ટે. પાટટ-સી- ૧૧૧૯૬૦૧૬૨૦૧૩૭૯ પ્રોહહ એક્ટ ક.૬૫(ઇ),૧૧૬(ખ),૧૦૮,૯૮(૨),૮૧,૮૨ 
મ જબનો ગ નો શોધી કાઢેલ છે. 

બોટલ નાંગ- ૯૬૦૦ 
હક.રૂ.૯,૬૦,૦૦૦/- મળી બોટલ 
નાંગ.૧૩૨૪૮ ક લ હકિંમત રૂ. 
૨૪,૧૯,૨૦૦ /- નો પ્રોહી મ દામાલ 
તથા ટાટા કન્ટેનર નાં NL01-AD-
2776 ની હકિંમત રૂ.૨૧,૦૦,૦૦૦ /- 
તથા ટાટા કન્ટેનર નાં NL01-AD-
2776 ની સદરના કાગળો હકિંમત રૂ. 
૦૦/૦૦ મળી ક લ રૂપીયા 
૪૫,૨૪,૨૦૦ /--- 

22 

મકરપ રા પો.સ્ટે. સ્ટાફ 
દ્વારા    

મકરપ રા પો.સ્ટે. સ્ટાફ દ્વારા  તરસાલી બાયયાસ ગોલ્ડ સીટી સોસાયટી સામે આવેલ ગોલ્ડ સ્ક્વેર કોમ્પ્લેક્ષ મા આવેલ ૧૯ નબરની દ કાન મા 
આ કામના આરોપી નામે ૧) ચાંનણારામ ભાકચાંદ બીસ્નોઈ રહ.ે એસ ટાવર ૩૦૧ શ્રી હરીરેસીડેન્સી શીવાલીક રેસીડેન્સી પાસે તરસાલી વડોદરા 
શહરે મ ળરહ.ે હાબીબાવ ગામ , તાલ કો સાાંચોર જીલ્લો ઝાલોર થાના કેરીયા (રાજસ્થાન) પ્રથમ પેરેડાઈસ ની બાજ મા તરસાલી વડોદરા શહરે 
વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટની વીદેશી દાર ની બોટલો નાંગ ૧૦૧ ક લ હકમત રૂ. ૪૦,૪૦૦/- નો પ્રોહી મ દ્દામાલ તથા તેની અંગ ઝડતી 
માથી મળેલ મોબાઈલ ફોન નાંગ ૧ કી રૂ. ૩૦૦૦/- ની સાથે મળી ક લ રૂ. ૪૩,૪૦૦/- ના મ દ ામાલ સાથે મળી આવી પકડાઈ જઈ તથા દારૂ 
મોકલનાર વોન્ટેડ ઈસમ નાં. (૨) નો છે તથા ડીલેવરી લેનાર ઈસમ નામે વોન્ટેડ (૩) નાઓ પોલીસ ની રેડ દરમ્યાન હાજર નહી મળી આવી 
તમામ આરોપીયોએ ગ નો કરવામા એકબીા ની મદદગારી કરી મળી આવતા મકરપ રા પો.સ્ટે. પાટટ-સી- ૧૧૧૯૬૦૧૬૨૦૧૩૮૫ પ્રોહહ એક્ટ 
ક.૬૫(ઇ),૧૧૬(ખ),૧૦૮,૯૮(૨),૮૧ મ જબનો ગ નો શોધી કાઢેલ છે.  

ભારતીય બનાવટની વીદેશી દાર ની 
બોટલો નાંગ ૧૦૧ ક લ હકમત રૂ. 
૪૦,૪૦૦/- નો પ્રોહી મ દ્દામાલ તથા 
તેની અંગ ઝડતી માથી મળેલ 
મોબાઈલ ફોન નાંગ ૧ કી રૂ. ૩૦૦૦/- 
ની સાથે મળી ક લ રૂ. ૪૩,૪૦૦/- 
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મકરપ રા પો.સ્ટે. સ્ટાફ 
દ્વારા 

મકરપ રા પો.સ્ટે. સ્ટાફ દ્વારા   કપ રાઇ રેલ્વે બ્ીજ પાસે આવેલ સાવરીયા ગે્રનાઇટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કાંપની સામે રોડ ઉપર  આ કામનો આરોપી નામે 
(૧) સ રેશક માર રામપ્રસાદ ઉફે છોટેલાલ ધોબી, રહ.ે વવધા ભારતી વવધાલય પાસે, શમશાબાદ, તા.જી. પલવલ, હરીયાણા.નાઓ વગર પાસ 
પરમીટે પોતાના કબા ભોગવટાવાળી બાંધ બોડીની આઇસર ગાડી રજી. નાં. MH-04-JU-1626 માાં ભારતીય બનાવટની વવદેશી દારૂની 
પેટીઓ નાંગ- 420, જેમાાં નાની મોટી બોટલો નાંગ- 7,200/- હક.રૂા.20,16,000/-તથા અંગઝડતીના રોકડા રૂા.720/- તથા મોબાઇલ ફોન 
નાંગ- 01, હક.રૂા.5,000/-, પ્રોહી મ દ ામાલની હરેાફેરી કરવામાાં ઉપયોગમાાં લીધેલ આઇસર ગાડી, હક.રૂા.18,00,000/- તથા સાધવનક કાગળો 
હક.રૂા.00/00 મળી ક લ્લ ે હક.રૂા.38,21,720/- નો પ્રોહી લગત મ દ ામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ તથા ઉપરોકત પ્રોહી મ દ ામાલ 
મોકલનાર સ નીલ રહ.ે હીસ્સાર (હહરયાણા), જેના પ રા નામ સરનામા ની ખબર નથી જેના મોબાઇલ વોટસએપ નાંબરો +1(236)3023099, 
+1(540)3900667, +1(250)2880980 નાનો હાજર નહી મળી આવી એકબીાને મદદગારી કરી ડ્રાઇવર મળી આવતા મકરપ રા પો.સ્ટે. 
પાટટ-સી-૧૧૧૯૬૦૧૬૨૦૧૪૦૭/૨૦૨૦ પ્રોહહ એક્ટ ક. ૬૫(ઇ) ,૧૧૬(બી) ,૧૦૮, ૯૮(૨) ૮૧,૮૩ મ જ્બનો ગ નો શોધી કાઢવામાાં આવેલ છે.  

ભારતીય બનાવટની વવદેશી દારૂની 
પેટીઓ નાંગ- 420, જેમાાં નાની મોટી 
બોટલો નાંગ- 7,200/- 
હક.રૂા.20,16,000/-તથા અંગઝડતીના 
રોકડા રૂા.720/- તથા મોબાઇલ ફોન 
નાંગ- 01, હક.રૂા.5,000/-, પ્રોહી 
મ દ ામાલની હરેાફેરી કરવામાાં 
ઉપયોગમાાં લીધેલ આઇસર ગાડી, 
હક.રૂા.18,00,000/- તથા સાધવનક 
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કાગળો હક.રૂા.00/00 મળી ક લ્લે 
હક.રૂા.38,21,720/- 

24 

પી.સી.બી સ્ટાફ દ્વારા  પી.સી.બી સ્ટાફ દ્વારા મકરપ રા જી.આઇ.ડી.સી. શેડ નાં.૯૦૭/૧ ગાયત્રી મીલ પાસે આ કામનો આરોપી નામે વવપ લભાઇ સવતર્ભાઇ પટેલ  રહ.ે 
બી/૨૦૩  પ્રાથટના  ફ્લેટ, ઇવા મોલ  પાસે, વડોદરા શહરે નાનો પોતાના આવથિક ફાયદા સારૂ વગર પાસ પરમીટે પોતાના કબામાાં ભારતીય 
બનાવટની વવદેશી દારૂની લન્ડન પ્રાઇડ  પ્રીમીયમ  વ્હીસ્કીની બોટલ નાંગ-૨૧  હકમત રૂ.૮૪૦૦/-   તથા  “માઉન્્સ ૬૦૦૦ સ પર સ્ટ્રોલ 
બીયર”  ટીન નાંગ- ૧૮  હકમત  રૂ. ૧૮૦૦/-  તથા “કાલટસબગટ એલીફન્ટ સ્ટ્રોગ સ પર પ્રીમીયમ બીયર ન   ટીન નાંગ-૨૧૬  હકમત રૂ. 
૨૧૬૦૦/-  તથા  એક  મોબાઇલ  ફોન હકમત રૂ. ૫૦૦૦/- મળી  ક લ્લ ે રૂ. ૩૬,૮૦૦/- નો  મ દ્દામાલ સાથે મળી આવતા માાંજલપ ર પો.સ્ટે. 
પાટટ-સી-૧૧૧૯૬૦૦૩૨૦૧૪૮૫ પ્રોહહ એક્ટ ક.૬૫(ઇ) મ જબનો ગ નો રજી.કરાવેલ છે  

ભારતીય બનાવટની વવદેશી દારૂની 
લન્ડન પ્રાઇડ  પ્રીમીયમ  વ્હીસ્કીની 
બોટલ નાંગ-૨૧  હકમત રૂ.૮૪૦૦/-   
તથા  “માઉન્્સ ૬૦૦૦ સ પર સ્ટ્રોલ 
બીયર”  ટીન નાંગ - ૧૮  હકમત  રૂ. 
૧૮૦૦/-  તથા “કાલટસબગટ એલીફન્ટ 
સ્ટ્રોગ સ પર પ્રીમીયમ બીયર ન   ટીન 
નાંગ-૨૧૬  હકમત રૂ. ૨૧૬૦૦/-  
તથા  એક  મોબાઇલ  ફોન હકમત રૂ. 
૫૦૦૦/- મળી  ક લ્લે  રૂ. ૩૬,૮૦૦/- 

25 

માાંજલપ ર પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ દ્વારા 

માાંજલપ ર પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ દ્વારા. જી.આઈ.ડી.સી રોડ, અલવાનાકા, રામપાકટ સોસાયટી મકાન નાં-૨૦ માાં  ખાતે આ કામના આરોપીઓ નામે 
(૧) રાજેન્રભાઈ રતનભાઈ ખત્રી રહ.ે ૨૦, રામપાકટ  સોસાયટી, અલવાનાકા રોડ, બાહ બલી સકટલ પાસે, માાંજલપ ર, વડોદરા શહરે નાં.(૨) નાએ 
પોતાન  નામ સ રેન્રભાઈ જગન્નાથભાઈ ખત્રી રહ.ે૩૯, ભાથ જીનગર , કમલેશનગરની બાજ મા, અલવાનાકા, માાંજલપ ર, વડોદરા શહરે તથા 
નાં.(૩) કૌવશકભાઈ લવીન્દરભાઈ લ હાર રહ.ે ૬૯,૭૦, પરશ રામનગર, ભગત કોલોનીની બાજ મા, સ સેન સકટલ,માાંજલપ ર, વડોદરા શહરે તથા નાં 
(૪) નાએ પોતાન  નામ કન ભાઇ ચાંદ ભાઇ પગી રહ,ે૧૮/૪૯૫ મારૂતીધામ જ્ય પીટર ચાર રસ્તા પાસે માાંજલપ ર વડોદરા નાઓ પૈકી .(૧) 
રાજેન્રભાઈ રતનભાઈ ખત્રી રહ.ે ૨૦, રામપાકટ સોસાયટી, અલવાનાકા રોડ, બાહ બલી સકટલ પાસે, માાંજલપ ર, વડોદરા શહરેનાએ પોતાના 
આવથિક ફાયદા સારૂ પોતાના મકાનમાાં ઉપરોક્ત 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 અંગઝડતીના રૂવપયા ૧૦૭૦૦/- તથા જમીનદાવ ઉપરના રૂવપયા ૬૫૦/- તથા 
જ ગાર રમવા સારૂ વાપરેલ પત્તાપાના નાંગ ૫૨ કી. રૂ.00/00 તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૪ જેની ક લ હકિંમત રૂવપયા ૨૦,૦૦૦/- તથા મોટર 
સાયકલ ૨ હક.રૂ ૭૫,૦૦૦/- મળી ક લ મ દ્દામાલ રૂપીયા ૧,૦૬,૩૫૦/- ના મ દ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઈ જતા માાંજલપ ર પો.સ્ટે. પાટટ-બી- 
૧૧૧૯૬૦૦૩૨૦૧૩૮૫ જ ગારધારા કલમ ૪,૫ મ જબનો ગ નો શોધી કાઢેલ છે.  

અંગઝડતીના રૂવપયા ૧૦૭૦૦/- તથા 
જમીનદાવ ઉપરના રૂવપયા ૬૫૦/- 
તથા જ ગાર રમવા સારૂ વાપરેલ 
પત્તાપાના નાંગ ૫૨ કી. રૂ.00/00 
તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૪ જેની ક લ 
હકિંમત રૂવપયા ૨૦,૦૦૦/- તથા મોટર 
સાયકલ ૨ હક.રૂ ૭૫,૦૦૦/- મળી ક લ 
મ દ્દામાલ રૂપીયા ૧,૦૬,૩૫૦/- 
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બાપોદ પો.સ્ટે.સ્ટાફ દ્વારા  બાપોદ પો.સ્ટે.સ્ટાફ દ્વારા  તારીખ.૦૪/૦૯/૨૦૨૦ ના કલાક ૦૦/૪૫ વાગે નેશનલ હાઇવે,એસ.આર.પેટ્રોલ પાંપ ખાતે બાંધ પેટ્રોલ પાંપની 
આગળ આરોપી (૧)રાજેશભાઇ બ્જમોહન યાદવ રહ.ે૧૨/૫,એમ.જી.રોડ સોસા.,ઇન્દોર (એમ.પી)તથા (૨)બ્રબ્રેન્રક માર રામચાંન્ર કસ્યપ 
(રાજપ ત)રહ.ેગૈલૈયા તા.વમલક જી.રામપ ર (૩)વોન્ટેડ-કમટવીર યાદવ રહ.ેભોલાકલા ગામ, તા.ગ ડગાવ, હરીયાણા(મો)૭૪૯૫૦૦૫૯૭૩ તથા 
(૪)માલ ખરીદનાર વડોદરાનો અાણ્યો ઇસમ જેના પ રા નામ સરનામાની ખબર નથી તે આ કામના આરોપીઓ નામે રાજેશભાઇ બ્જમોહન 

વગર પાસ પરમીટે કન્ટેનર નાં.HR-
55-AC-2204 મા ઘરવખરીના 
સામાનની આડમાાં ભારતીય 
બનાવટના વવદેશી દારૂની બે બ્ાન્ડની 
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યાદવ રહ.ે૧૨/૫ એમ.જી.રોડ સોસા.,ઇન્દોર(એમ.પી) તથા બ્રબરેન્રક માર રામચાંન્ર કસ્યપ(રાજપ ત) રહ.ેગેલૈયા તા.વમલક,જે.રામપ ર 
(એમ.પી)નાઓએ વગર પાસ પરમીટે કન્ટેનર નાં.HR-55-AC-2204 મા ઘરવખરીના સામાનની આડમાાં ભારતીય બનાવટના વવદેશી દારૂની બે 
બ્ાન્ડની બોટલો નાંગ-૧૦૮ જેની હક.રૂ.૨,૯૫,૨૦૦/-તથા મોબાઇલ નાંગ-૦૧ હક.રૂ.૩૦૦/-તથા કન્ટેનરના કાગળો હક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા કન્ટેનર 
હક.રૂ.૮,૦૦,૦૦૦/-મળી ક લ મ દ્દામાલ હક.રૂ.૧૦,૯૫,૫૦૦/-ના મ દ્દામાલની ગેર કાયદેસર હરેાફેરી કરતા મળી આવી પકડાઇ જઇ ગ નો કરેલ હોય 
તેમજ દારૂ ભરનાર કમટવીર યાદવ રહ.ેભોલાકલા ગામ,તા.ગ ડગાવ,હરીયાણા (મો)૭૪૯૫૦૦૫૯૭૩ જેના પ રા નામ સરનામાની ખબર નથી તે 
તથા માલ લેનાર વડોદરાનો અાણ્યો ઇસમ જેના પ રા નામ સરનામાની ખબર નથી તે તમામે એકબીાને મદદગારી કરી ગ નો કયાટ વવગેરે 
બાબતે બાપોદ પાટટ સી ગ .ર.નાં. ૧૧૧૯૬૦૦૨૨૦૦૮૫૦/૨૦ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫(એ)ઇ,૯૮(૨),૧૧૬(ખ),૮૧ મ જબ તા.૦૪/૦૯/૨૦૨૦ ના 
કલાક ૦૪/૦૦ વાગે રજી.કરેલ છે.  

બોટલો નાંગ-૧૦૮ જેની હક.રૂ. 
૨,૯૫,૨૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-
૦૧ હક.રૂ.૩૦૦/-તથા કન્ટેનર ના 
કાગળો હક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા કન્ટેનર 
હક.રૂ.૮,૦૦,૦૦૦/-મળી ક લ 
હક.રૂ.૧૦,૯૫,૫૦૦/-ના મ દ્દામાલ સાથે 
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ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. સ્ટાફ 
દ્વારા  

ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. સ્ટાફ દ્વારા  તારીખ.૧૪/૦૯/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૬/૦૦ વાગે-.૧૪,જમનાબાઇ રેસીડેન્સી રીલાયન્સ ફે્રસ મોલની ગલીમાાં,બાપોદ 
તળાવની સામે,વાઘોડીયા રોડ  આરોપી (૧)સ શીલક માર દત્ત ભાઇ છતાણી રહ.ે૧૪ જમના રેસીસન્સી રીલાયન્સ ફે્રસ મોલની ગલીમાાં,બાપોદ 
તળાવની સામે,વાઘોડીયા રોડ,વડોદરા શહરે (૨)વવશાલ આત્માક માર વતવારી રહ.ે૫૬૩ ,જલારામનગર ઝુપડપટ્ટી,વ ડાના સકટલની સામે,બ્રલન્ડે 
કાંપનીની ઓફીસની પાછળ, કારેલીબાગ ,વડોદરા મ ળ રહ.ેખ ટહન ગામ,તા.શાહગાંજ જી.જોનપ ર,ઉત્તરપ્રદેશ (૩) વોન્ટેડ-સચ્ચીદાનાંદ ઉફે પ્રવવણ 
શ્રવણક માર વતવારી રહ.ેજી-વવન્ગ, રશ્મી કોમ્પલેક્ષ,અશોલા તળાવની પાસે,વસઇ ઇસ્ટ મ ાંબઇ મહારાષ્ટ્રા મો.(૧)૭૮૪૩૦૦૯૬૧૬ 
(૨)૮૧૭૭૯૫૫૨૨૧ તથા (૩) ૭૨૪૯૧૯૧૪૫૮ નાઓમા આ કામના આરોપીઓ તથા વવદેશી દારૂનો જથ્થો આપનાર વોન્ટેડ-સચ્ચીદાનાંદ ઉફે 
પ્રવવણ શ્રવણક માર વતવારી રહ.ેજી-વવન્ગ,રશ્મીકોમ્પલેક્ષ,અશોલા તળાવની પાસે,વસઇ ઇસ્ટ મ ાંબઇ મહારાષ્ટ્રા (૧)૭૮૪૩૦૦૯૬૧૬ 
(૨)૮૧૭૭૯૫૫૨૨૧ તથા (૩) ૭૨૪૯૧૯૧૪૫૮નાઓએ વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટનો વવદેશી મોંધી ગ ણવત્તાવાળો DSP બ્જલેક 
હડલક્ષ વવસ્કી ૨ લીટરની પ્લાસ્ટીકની બોટલ નાંગ-૪ તથા રોયલ ચેલેન્જ હફનેસ્ટ પ્રીમીયમ વવસ્કી ૨ બ્રલટરની પ્લાસ્ટીકની બોટલ નાંગ-૪ તથા 
બ્જલેન્ટેન્સ હફનેસ્ટ બ્જલેન્ડેડ સ્ક્રોચ વ્હીસ્કી ૧ બ્રલટરની કાચની બોટલ નાંગ-૨ તથા જોની વોકર રેડ લેબલ પ્રીમીયમ સ્ક્રોચ વ્હીસ્કીની એક બ્રલટરની 
કાચની બોટલ નાંગ-૨ ક લ્લે બોટલો નાંગ-૧૨ હકિંમત રૂ.૨૨,૦૦૦/-તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૪ હક.રૂ.૩૦૦૦/- તથા રોકડા રૂ.૪૧૦૦/-તથા દારૂની 
હરેાફેરીમાાં ઉપયોગમાાં લીધેલ ઓટો રીક્ષા નાં.GJ-06*AW-2980 હક.રૂ.૫૦,૦૦૦/-મળી ક લ્લે રૂવપયા ૭૯,૧૦૦/- ની મત્તા સાથે ઉપરોક્ત બને્ન 
આરોપી મળી આવી તથા નાંબર નાં.(૩)નાનો હાજર મળી આવેલ ન હોય તે તમામ એકબીાની મદદગારી કરી ગ નો કયાટ વવ.બાબતની બાપોદ 
પોલીસ સ્ટેશન પાટટ સી ગ .ર.નાં. ૧૧૧૯૬૦૦૨૨૦૦૮૬૯/૨૦ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫(એ)ઇ,૮૧ ૯૮(૨),૧૧૬(બી)મ જબ તા.૧૪/૦૯/૨૦૨૦ ના 
કલાક ૧૯/૦૫ વાગે રજી. કરાવેલ છે.  

ભારતીય બનાવટનો વવદેશી મોંધી 
ગ ણવત્તાવાળો DSP બ્જલેક હડલક્ષ 
વવસ્કી ૨ લીટરની પ્લાસ્ટીકની બોટલ 
નાંગ-૪ તથા રોયલ ચેલેન્જ હફનેસ્ટ 
પ્રીમીયમ વવસ્કી ૨ બ્રલટરની 
પ્લાસ્ટીકની બોટલ નાંગ-૪ તથા 
બ્જલેન્ટેન્સ હફનેસ્ટ બ્જલેન્ડેડ સ્ક્રોચ વ્હીસ્કી 
૧ બ્રલટરની કાચની બોટલ નાંગ-૨ 
તથા જોની વોકર રેડ લેબલ પ્રીમીયમ 
સ્ક્રોચ વ્હીસ્કીની એક બ્રલટરની કાચની 
બોટલ નાંગ-૨ ક લ્લે બોટલો નાંગ-૧૨ 
હકિંમત રૂ.૨૨,૦૦૦/-તથા મોબાઇલ 
ફોન નાંગ-૪ હક.રૂ.૩૦૦૦/- તથા 
રોકડા રૂ.૪૧૦૦/- તથા દારૂની 
હરેાફેરીમાાં ઉપયોગમાાં લીધેલ ઓટો 
રીક્ષા નાં.GJ-06*AW-2980 હક.રૂ. 
૫૦,૦૦૦/-મળી ક લ્લે રૂવપયા 
૭૯,૧૦૦/- ની મ દ્દામાલ સાથે 
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28 

સીટી પો.સ્ટે.સ્તાફ દ્વારા   સીટી પો.સ્ટે.સ્તાફ દ્વારા  તારીખ.૧૬/૦૯/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૭/૦૦ વાગે જ ની ગઢી,ભર કચેરી આરોપી વોન્ટેડ-જયેશ સાંતોર્ભાઇ હહિંગે રહ.ેભર 
કચેરી રોડ,જ ની ગઢીનાઓએ વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટની પરપ્રાતીય ઇગ્લીશ દારૂની બોટલો નાંગ-૬૦ હક.રૂ.૩૦,૦૦૦/-હારની 
ગણી શકાય તે પોતાના રહણેાાંક મકાનમાાં વેચાણ માટે રાખી પોલીસની રેઇડ દરમ્યાન હાજર મળી આવેલ ના હોય વવગેરે ગ નો કયાટ વવ.બાબતે 
સીટી પોલીસ સ્ટેશન પાટટ  સી ગ .ર.નાં. ૧૧૧૯૬૦૦૨૨૦૦૫૯૮/૨૦ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૨૦૧૬ની કલમ ૬૫(ઇ),૧૧૬,૮૧ મ જબ 
તા.૧૬/૦૯/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૯/૦૫ વાગે રજી.કરી કરેલ છે.  

ભારતીય બનાવટની પરપ્રાતીય 
ઇગ્લીશ દારૂની બોટલો નાંગ-૬૦ 
હક.રૂ.૩૦,૦૦૦/-હારના મ દ્દામાલ 
સાથે 

29 

ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. સ્ટાફ 
દ્વારા  

 ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. સ્ટાફ દ્વારા  ટીમે તા.૧૯/૦૯/૨૦૨૦ ના કલાક.૧૭/૨૦ વાગે - નેશનલ હાઇવે નાં.-૮ ઉપર આવેલ એપીએમસી માકેટની સામે 
ઓહફસો પૈકી ઓહફસ નાં. ૮ માાં વડોદરા શહરે (વોન્ટેડ આરોપીઓ) (૧) વવનોદ ચ નીલાલ પ નીયા રહ.ે ડી-૫૦૨, સર્જનમ રેસીકોમ ક્રીષ્ણા 
વાટીકા, સયાજીપ રા વડોદરા શહરે (૨) અલ્પેશ ઉફે અલ્પ  હરદાસમલ વાધવાણી રહ.ે એ/૧૫, બ્જલોક નાં. ૫૯, સાંતકવર સોસાયટી વારસીયા 
વડોદરા શહરેનાઓમા અલ્પેશ ઉફે અલ્પ  હરદાસમલ વાધવાણી રહ.ેએ/૧૫, બ્જલોક નાં. ૫૯, સાંતકવર સોસાયટી વારસીયા વડોદરા નાએ 
પોતાના આથીક ફાયદા સારૂ વગર પાસ પરમીટે ઇગ્લીશ દારૂનો જથ્થો માંગાવી સદર જથ્થો વવનોદ ચ નીલાલ પ નીયા રહ.ે ડી-૫૦૨, સર્જનમ 
રેસીકોમ ક્રીષ્ણા વાટીકા, સયાજીપ રા વડોદરા નાની કબા ભોગવટાવાળી ઓફીસ કે જે “ને.હા. નાં.-૮ ઉપર આવેલ એપીએમસી માકેટની સામે 
સીધ્ધેિર હીલ્સ સ્ક્વેરની બાજ માાં આવેલ ખ લ્લી જગ્યામાાં બનાવવા આવેલ ટ્રાન્સપોટટની ઓફીસો પૈકી ઓફીસ નાં.૮ માાં રાખી ઓફીસમાાંથી 
ભારતીય બનાવટની વવદેશી દારૂની ૭૫૦ એમ.એલ.ની ક લ બોટલ નાંગ-૭૪૪ જેની ક લ કી.રૂ. ૪,૩૨,૦૦૦/- તથા ૧૮૦ એમ.એલ.ની બોટલો 
ક લ નાંગ-૧૫૮૪ જેની ક લ કી.રૂ. ૨,૩૭,૬૦૦/- મળી ક લ્લે રૂપીયા ૬,૬૯,૬૦૦/ નો ઇગ્લીશ દારૂનો જથ્થો મળી આવેલ અને અલ્પેશ ઉફે અલ્પ  
હરદાસમલ વાધવાણી તથા વવનોદ ચ નીલાલ પ નીયા નાઓ મળી આવેલ ન હોય ગ નો કયાટ વવગેરે બાબાતે બાપોદ પો.સ્ટે.પાટટ -સી 
૧૧૧૯૬૦૦૨૨૦૦૮૭૭/૨૦ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫ (ઇ), ૮૧, ૧૦૮,૧૧૬(ખ) મ જબ તા.૧૯/૦૯/૨૦૨૦ કલાક ૨૦/૪૫ વાગે રજી.કરાવેલ છે.  

ભારતીય બનાવટની વવદેશી દારૂની 
૭૫૦ એમ.એલ.ની ક લ બોટલ નાંગ-
૭૪૪ જેની ક લ કી.રૂ. ૪,૩૨,૦૦૦/- 
તથા ૧૮૦ એમ.એલ.ની બોટલો ક લ 
નાંગ-૧૫૮૪ જેની ક લ કી.રૂ. 
૨,૩૭,૬૦૦/- મળી ક લ્લે રૂપીયા 
૬,૬૯,૬૦૦/ નો મ દ્દામાલ સાથે 

30 

પી.સી.બી.શાખા સ્ટાફ 
દ્વારા  

પી.સી.બી.શાખા સ્ટાફ દ્વારા તા.૨૨/૦૯/૨૦૨૦ ના કલાક-૧૨/૫૦ વાગે કારેલીબાગ વવિકમાટ એસ્ટેટ ભારત પેટ્રોલીયમ બાજ માાં આવેલ ૮૦૩ 
નાંબરની દ કાનમાાં અવવનાશ કાગો પ્રા.લેમીટેડ નામની ટ્રાન્સપોટટ એંજન્સીમાાં મળી આવેલ મ દામાલ 8 PM સ્પેશયલ રેર બ્જલેન્ડ ઓફ સ્કોચ એન્ડ 
ઇન્ડીયન વ્હીસ્કીના પાઉચની હકમત રૂપીયા ૧૦૦/- લેખે ક લ પાઉચ નાંગ-૧૨૯૬ જેની ક લ હકમત રૂપીયા. ૧,૨૯,૬૦૦/- નો માંગાવનાર ઇસમ 
સાાંઇ ટે્રડસટ નીઝામપ રા એસાર પેટ્રોલપાંપની બાજ મા વડોદરા જેનો મો.નાં.૮૫૧૧૦૪૦૩૬૧ જે સદર મ દામાલ માંગાવી લેવા આવેલ નથી. અને 
હાજર નહી  મળી  આવેલ તે તેમજ મોકલનાર ગ્લોબલ હને્ડવોશર લીમીટેડ દમણ એસ્ટેટ ઓ.આઇ.ડી.સી હરિંગનાવાડા દમણ નાઓ હાજર મળી 
નહી આવી ગ નો કયાટ વવગેરે બાબત કારેલીબાગ પો.સ્ટે. પાટટ-સી  ગ .ર.નાં.૧૧૧૯૬૦૨૭૨૦૦૪૧૦/૨૦૨૦ પ્રોહી એક્ટ કલમ. ૬૫ (ઇ) ૮૧ 
મ જબનો ગ નો તા.૨૨/૦૯/૨૦   કલાક- ૧૮/૩૦ વાગે રજી. કરાવેલ છે.  

ભારતીય બનાવટની વવદેશી દારૂ 
મ દામાલ 8 PM સ્પેશયલ રેર બ્જલેન્ડ 
ઓફ સ્કોચ એન્ડ ઇન્ડીયન વ્હીસ્કીના 
પાઉચની હકમત રૂપીયા ૧૦૦/- લેખે 
ક લ પાઉચ નાંગ-૧૨૯૬ જેની ક લ 
હકમત રૂપીયા. ૧,૨૯,૬૦૦/- નો 
મ દ્દામાલ સાથે  

 

ડી.સી.બી.શાખા સ્ટાફ 
દ્વારા 

ડી.સી.બી.શાખા સ્ટાફ દ્વારા તા. ૩૦/૯/૨૦ ના પ્ર્જ હણી એરપોટટની સામે ફુટપાથ ઉપર થી આરોપી અવનલભઈ રમસ અભાઇ પારગી રહ ેફુલપરી 
ગામ, વનનામા ફળીય  ,તા.લીમખેડા,જી-દાહોદ નાનો પોતાના આથીક ફાયદા સાર  વગર પાસ પરમીટે ભારતીય  બનાવટ નો વવદેશી દાર  રોયલ 
ડીલક્સ ક્વાટરીયા નગ-૯૬ કી.રૂ. ૮૧૬૦ તથા માઉટ સ્ટ્રોગ બીયર નગ-૪૮ કીર .૫૫૨૦- નોમાધામલ સાથે મળી આવતા હરણી પો.સ્ટે. ગ .ર.ન. 
૫૧૧/૨૦  પ્રોહી એક્ટ કલમ. ૬૫ (ઇ) ,૧૧૬ (ખ) મ જબ ગ નો રજી કરાવેલ છે.  

ભારતીય  બનાવટ નો વવદેશી દાર  
રોયલ ડીલક્સ ક્વાટરીયા નગ-૯૬ 
કી.રૂ. ૮૧૬૦ તથા માઉટ સ્ટ્રોગ બીયર 
નગ-૪૮ કીર .૫૫૨૦- ક લ્લે- કી.રૂ 
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૧૩,૬૮૦/- નો મ દામાલ  

31 

વારસીયા પો.સ્ટે. સ્ટાફ  વારસીયા પો.સ્ટે. સ્ટાફ દ્વારા તારીખ.૧૫/૦૯/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૪/૩૦ વાગે હકશનવાડી વ ડાના મકાન બ્જલોક નાં.૪ પાસે ાહરેમા આરોપી 

(૧)અજ ટનભાઇ અરવવિંદભાઇ માછી રહ.ે હકશનવાડી વ ડાના મકાન બ્જલોક નાં.૬૭ મ.નાં.૧૬,વડોદરા શહરે (૨)સન્ની નાનકરામ દાદવાણી રહ.ે 

હકશનવાડી વ ડાના મકાન બ્જલોક નાં.૮૪,મ.નાં.૧૨,વડોદરા(૩)રણજીત નવનીતભાઇ સોલાંકી રહ.ે હકશનવાડી વ ડાના મકાન બ્જલોક નાં.૮૧,મન.૦૩, 

વડોદરા શહરે (૪)રાહ લ અિીનભાઇ બારોટ રહ.ે હકશનવાડી વ ડાના મકાન બ્જલોક નાં.૮૪ મ.નાં.૧૮,વડોદરા શહરે (૫) અંહકત ઉફે લખન 

ઠાકોરભાઇ માછી રહ.ે ૨૩૫, ગાયત્રીનગર મોતીનગરની પાછળ,વડોદરા શહરે હકશનવાડી,વ ડાના મકાન,વડોદરા શહરેનાઓ મળી હકશનવાડી 

વ ડાના મકાન બ્જલોક નાં.૦૪ પાસે ાહરેમાાં બેસી પત્તાપાના પૈસા વડે ગોળ ક ડાળુ વળી હારજીતનો જ ગાર રમી રમાડી પતા પાના નાંગ-૫૨ તથા 

જમીન દાવ ઉપરના રોકડા રૂ.૯૯૦/- તેમજ અંગઝડતી રૂ.૧૧૫૪૦/- મળી ક લ્લે રૂ.૧૨૫૩૦/-ના મ દ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગ નો 
કયાટ વવગેરે બાબતે વારસીયા પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરે પાટટ સી ગ .ર.નાં. ૧૧૧૯૬૦૩૦૨૦૦૬૯૮/૨૦ જ ગાર ધારા કલમ ૧૨ મ જબ 

તા.૧૦/૦૯/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૫/૪૫ વાગે રજી.કરેલ છે. 

જાહેરમ ાં બેસી પત્ત પ ન  પૈસ  વડ ે
ગોળ કુડ ળુ વળી હ રજીતનો જુગ ર 
રમી રમ ડી પત  પ ન  નાંગ-૫૨ તથ  

જમીન દ વ ઉપરન  રોકડ  
રૂ.૯૯૦/- તેમજ અાંગઝડતી 

રૂ.૧૧૫૪૦/- મળી કુલ્લ ેરૂ.૧૨૫૩૦/-
ન  મુદ્દ મ લ સ થે 
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વારસીયા પો.સ્ટે. સ્ટાફ  તારીખ.૧૧/૦૯/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૩/૩૦ વાગે.ફતેપ રા ભાાંડ્વાડા રહમેતનગર ખાતે વોન્ટેડ આરોપી (૧) રાકખાન ઉફે નન્ન ખાન પઠાણ 

નાઓના મકાનમાાં ગોળ ક ડાળુ વળી જ ગારનો પૈસા પત્તા વડે હારજીતનો જ ગાર રમી રમાડતા પકડાયેલ આરોપીઓ  (૨)કાસીમભાઇ 

ગ લાબનબી દ ધવાલા રહ-ેફતેપ રા ચાર રસ્તા બ્રબપીન સ્ટ હડયો પાસે વડોદરા  (૩)સાબીરભાઇ કાલ ભાઇ શેખ રહ-ેફતેપ રા ભાાંડવાડા વડોદરા 

(૪)સાદીકભાઇ તાહીરભાઇ શેખ રહ-ેમ.નાં-૩૪૦ ફજલ એપાટટમેંટ ફતેપ રા ભાાંડ્વાડા વડોદરા (૫)નજીરભાઇ ઇબ્ાહહમભાઇ દીવાન રહ-ે ફતેપ રા 

ભાાંડ્વાડા રહમેતનગર વડોદરા શહરે (૬) યાસીન નન્ન ભાઇ પઠાણ રહ.ેસદર(૭) ઇમરાન મોહમાંદ હવનફ શેખ રહે-ફતેપ રા હાથીખાના પટેલ 

ફળીયા વડોદરા શહરે(૮) ઇમરાન ગ લામભાઇ દ ધવાલા રહ-ે પાણીગેટ બાવામાનપ રા વડોદરા શહરે (૯) હસન સફીભાઇ શેખ રહ-ેફતેપ રા 

ભાાંડવાડા વડોદરા શહરે (૧૦) સ રેશભાઇ ડાહ્યાભાઇ મારવાડી રહ ે –ફતેપ રા ભાાંડ્વાડા મારવાડી મહોલ્લો વડોદરા શહરે (૧૧) અમજદખાન 

સતારખાન પઠાણ રહે-ફતેપ રા રાવતશેરી વડોદરા (૧૨) સરફુદીન ન રૂદીન સૈયદ રહ-ે ફતેપ રા ચાર રસ્તા પાસે ધ ળધોયાવાડ ના નાકે વડોદરા 

શહરે  નાઓ ભેગા મળી વોન્ટેડ આરોપીના મકાનમાાં   પત્તાપાના પૈસા વડે ગોળ ક ડાળુ વળી હારજીતનો જ ગાર રમી રમાડી પતા પાના નાંગ-

૫૨ તથા જમીન દાવ ઉપરના રોકડા રૂ.૨૬૬૦ તથા  અંગઝડતીના રોકડા  રૂ.૮૭૫૦ /- મળી ક લ્લે રૂ.૧૧૪૧૦/-તથા મોબાઇલ નાંગ -૦૫ હકમત 

રૂવપયા ૨૫૦૦/ ક લ્લે રૂવપયા ૧૩૯૧૦/ના  મ દ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગ નો કયાટ વવગેરે બાબતે વારસીયા પો.સ્ટેશન પાટટ  સી 
ગ .ર.નાં. ૧૧૧૯૬૦૩૦૨૦૦૭૦૦/૨૦ જ ગાર ધારા કલમ ૪,૫, મ જબ તા.૧૨/૦૯/૨૦૨૦ ના કલાક ૦૨/૧૫ વાગે રજી.કરવેલ છે.  

આરોપીન  મક નમ ાં   પત્ત  પ ન   
પૈસ  વડે ગોળ કુડ ળુ વળી 
હ રજીતનો જુગ ર રમી રમ ડી પત  
પ ન  નાંગ-૫૨ તથ  જમીન દ વ 
ઉપરન  રોકડ  રૂ.૨૬૬૦ તથ   
અાંગઝડતીન  રોકડ   રૂ.૮૭૫૦ /- 
મળી કુલ્લ ે રૂ.૧૧૪૧૦/-તથ  
મોબ ઇલ નાંગ -૦૫ કકમત રૂકપય  
૨૫૦૦/ કુલ્લ ે રૂકપય  ૧૩૯૧૦/ન   
મુદ્દ મ લ સ થે 

33 , કા.બાગ પો.સ્ટે,  સ્ટાફ   કા.બાગ પો.સ્ટે,  સ્ટાફ   ટીમે તા.૧૦/૦૯/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૩/૪૫ વાગે મોજે: નાગરવાડા,નવીધરતી ગોલવાડ, હહિંન્દ  હોટલની સામે, સ્ટ ર્ ી્ લ ઇ્ન  અજવ ળ મ ાં પત્ત -

પ ન  વડે રોકડ  રૂકપય  થી 
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આરોપીઓ (૧) રાકેશભાઇ શનાભાઇ રાણા ઉ.વ.૪૯ રહ ે નવી ધરતી રાણાવાસ પહલેી લાઇન ગોલવાડ વડોદરા (૨) સ નીલ ઉફે કાલીયા 

દ ગાટપ્રસાદ કહાર ઉ.વ.૩૬ રહ ે દાાંડીયાબાર કાકાસાહબેનો ટેકરો કહાર મહોલ્લો રાવપ રા વડોદરા (૩) વવજય ઉફે બાંસી માંગલભાઇ કહાર 

ઉ.વ.૩૪ રહ ે દાાંડીયાબાર કાકાસાહબેનો ટેકરો કહાર મહોલ્લો રાવપ રા વડોદરા નાઓ સ્ટ્રીટ લાઇટના અજવાળામાાં પત્તા-પાના વડે રોકડા 

રૂવપયાથી પત્તાપાનાનો હારજીતનો જ ગાર રમી રમાડી પોલીસ રેઇડ દરમ્યાન પકડાઇ ગયેલ અને તેઓની અંગજડતી ના રૂ ૬૦૨૦/- તથા 

જમીનદાવ પરથી ૪૨૧૦/- તથા પત્તાપાના નાંગ-૫૨ સાથે મળી ક લ્લે રૂ ૧૦,૨૦/-ના મ દ્દામાલ સાથે મળી પકડાઇ જઇ ગ નો કયાટ વવ.બાબતે  
કારેલીબાગ પો.સ્ટે પાટટ બી ૧૧૧૯૬૦૨૭૨૦૦૩૯૯/ ૨૦૨૦ જ ગારધારા કલમ ૧૨ મ જબ નો ગ નો તા.૧૧/૦૯/૨૦૨૦ ના કલાક ૧/૦૦  વાગે 

રજી.કરેલ છે.   

પત્ત પ ન નો હ રજીતનો જુગ ર રમી 

રમ ડી પોલીસ રઇેડ દરમ્ય ન પકડ ઇ 

ગયેલ અને તેઓની અાંગજડતી ન  રૂ 

૬૦૨૦/- તથ  જમીનદ વ પરથી 

૪૨૧૦/- તથ  પત્ત પ ન  નાંગ-૫૨ 

સ થે મળી કુલ્લે રૂ ૧૦,૨૦/-ન  

મુદ્દ મ લ સ થે 
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બાપોદ પો.સ્ટે.,  સ્ટાફના 
માણસો 

 બાપોદ પો.સ્ટે.,  સ્ટાફ દ્વારા તારીખ.૧૩/૦૯/૨૦૨૦ ના કલાક ૦૦/૧૫ વાગે મોજે. દરજીપ રા, પાાંજરાપોળ પીળા વ ડા બ્જલોક નાં.૧૦ની 
અગાસીમાાં આરોપી (૧)ભવાનભાઇ ધ ળાભાઇ ભરવાડ રહ.ેમ.નાં.૧૪-૧૫,ભરવાડવાસ,કમલાનગર બસ સ્ટેન્ડની પાસે,આજવા રોડ,વડોદરા શહરે 
(૨)માંગલ પ્રહદપભાઇ હાજરા રહ.ેમ.નાં.૩૬,બ્જલોક નાં.૧૦,પીળા વ ડાના મકાનમાાં, ખોડીયારનગર, વડોદરા (૩)બ્રબપીન ભગ ભાઇ પરમાર 
રહ.ેમ.નાં.૨,બ્જલોક નાં.૧૬, પીળા વ ડાના મકાનમાાં, ખોડીયારનગર, વડોદરા(૪)રણજીત ઉફે કાલ  રામચાંન્ર લોખાંડે રહ.ેમ.નાં.૩,બ્જલોક નાં.૧૯, પીળા 
વ ડાના મકાનમાાં, ખોડીયારનગર,વડોદરા (૫)પ્રવવણભાઇ મોહનભાઇ રાજપ ત રહ.ેમ.નાં.૨૬,બ્જલોક નાં.૮, પીળા વ ડાના મકાનમાાં, 
ખોડીયારનગર,વડોદરા (૬)મ કેશભાઇ લક્ષ્મણભાઇ મારવાડી રહ.ેમ.નાં.૧૫,બ્જલોક નાં.૪, પીળા વ ડાના મકાનમાાં, ખોડીયારનગર, વડોદરા (૭)જયેશ 
નટ ભાઇ રાજપ ત રહ.ે મ.નાં.૧૫૩, ચામ ડાનગર,કમલાનગર,આજવા રોડ,વડોદરા (૮)ધમેશ નટ ભાઇ રાજપ ત રહ.ે મ.નાં. ૧૫૩, ચામ ડાનગર, 
કમલાનગર, આજવા રોડ, વડોદરા (૯)કરણ હરીશભાઇ મારવાડી રહ.ેમ.નાં.બી/૧૬, ખોડીયારનગર-૩ , ન્ય .વી.આઇ.પી.રોડ, વડોદરા 
(૧૦)અવનલ રમેશભાઇ સોની રહ.ેમ.નાં.૫૬૫, ચાચાનહરે નગર ,કમલાનગર,આજવા રોડ,વડોદરા (૧૧)કરણ ગબ્જબરભાઇ સોલાંકી રહ.ેમ.નાં.૧૮, 
શક્ક્તનગર,મ ખીનગરની સામે, ન્ય .વી.આઇ.પી. રોડ, વડોદરા (૧૨)ગોવવિંદ રોશનલાલ મારવાડી રહ.ેમ.નાં.૩૫,બ્જલોક નાં.૧૦, પીળા વ ડાના 
મકાનમાાં ,ખોડીયારનગર, વડોદરા.  વોન્ટેડ આરોપી (૧)સાંજયભાઇ ઉફે ચીનો કમાભાઇ ભરવાડ રહ.ેકમલાનગર,આજવા રોડ,વડોદરા (૨)પ્રકાશ 
વાઘેલા રહ.ે પીળા વ ડાના મકાનમાાં, ખોડીયાર નગર, વડોદરા શહરેનાઓમા પકડાયેલ ઇસમો પીળા વ ડા બ્જલોક નાંબર-૧૦ની અગાસીમાાં પત્તા 
પાના વડે રૂવપયાનો હારજીત નો જ ગાર રમી રમાડતા મળી આવેલ હોઇ જે જ ગાર રમતા ઇસમોની અંગ ઝડતીના રોકડા રૂવપયા ૧૩,૩૭૦/- 
તથા જમીન દાવના રૂવપયા ૭,૬૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૧૦ હક.રૂ.૩૮,૦૦૦/-તથા પત્તા પાના નાંગ-૫૨ હક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી ક લ્લ ે
રૂ.૫૮,૯૭૦/-ના મ દ્દામાલ સાથે મળી આવેલ હોઇ તેમજ સાંજયભાઇ ઉફે ચીનો કમાભાઇ ભરવાડ રહ.ે કમલાનગર,આજવા રોડ,વડોદરા 
(૨)પ્રકાશ વાઘેલા રહ.ે પીળા વ ડાના મકાનમાાં ,ખોડીયારનગર ,વડોદરા શહરેનાઓ મળી આવેલ ન હોઇ તે તમામ ઇસમો  વવર ધ્ધ બાપોદ 
પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરે પાટટ  બી ગ .ર.નાં. ૧૧૧૯૬૦૦૨૨૦૦૮૬૮/૨૦ જ ગાર ધારા કલમ ૧૨ મ જબ તા.૧૩/૦૯/૨૦૨૦ ના કલાક 
૦૩/૫૦ વાગે રજી.કરાવેલ છે  
 

અગ સીમ ાં પત્ત  પ ન  વડ ે
રૂકપય નો હ રજીતનો જુગ ર રમી 
રમ ડત  મળી આવેલ હોઇ જ ે
જુગ ર રમત  ઇસમોની અાંગ 
ઝડતીન  રોકડ  રૂકપય  ૧૩,૩૭૦/- 
તથ  જમીનદ વન  રૂકપય  
૭,૬૦૦/- તથ  મોબ ઇલ ફોન નાંગ-
૧૦ કક.રૂ.૩૮,૦૦૦/-તથ  પત્ત  પ ન  
નાંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુલ્લ ે
રૂ.૫૮,૯૭૦/-ન  મુદ્દ મ લ સ થે 
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35 

પી.સી.બી.શાખા,  
સ્ટાફના માણસો 

પી.સી.બી.શાખા,  સ્ટાફ દ્વારા તારીખ. ૨૭/૦૯/૨૦ ના કલાક ૨૦/૨૫  સાંગમ ચાર રસ્તા પાસે આવેલ ગ ાંજન એપાટટમેંટ નીચે  આરોપી આ 
કામના પકડાયેલ ઇસમો નામે (૧) ાફર અબ્જદ લહ શેન રાંગવાલા રહ,ે૬ અમીન ચેમ્બસટ બીજો  માળ મદાર માકેટ બાજ મા પાણીગેટ વડોદરા 
શહરે તથા (૨) અલીઅબ્જબાસ યાહીયાભાઇ ટેલર રહ,ેસૈફી મહોલ્લો બ રાની માંજીલ બીજો માળ ગેંડી ગેટ  રોડ  વડોદરા નાઓ પોતાના આથીક 
ફાયદા માટે આજ રોજ રમાતી રાજેસ્થાન રોયલ તેમજ કીંગસ ઇલેવન પાંાબની આઇ.પી.એલ ક્રીકેટ મેચનો ગ્રાહકો પાસેથી ઓન લાઇન 
સેશનનો હારજીત નો સટ્ટો ના પોતાના મોબાઇલમા આઇડીમા ઓનલાઇન રમી રમાડતા જેમા અંગ ઝડતી માાંથી મળેલ રોકડા રૂપીયા  
૧૧,૩૩૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ- ૦૨ હક રૂ ૫૭,૦૦૦/-  તથા એક મોપેડ GJ 06 LR 6329 જેની હક રૂ ૫૦૦૦૦/- તથા મળી  આવેલ 
સાહીત્ય કોપી નાંગ ૨૧ હક રૂ ૦૦/૦૦ ગણી ક લ્લે રૂપીયા  ૧,૧૮,૩૩૦/- સાથે મળી આવી તથા પકડાયેલ બને્ન ઇસમો તેમજ સદર 
WWW.bsikharexch9.com નામની આઇડી ના  માલીક રાક શેખ રહ.ેમચ્છીપીઠ કારેલીબાગ જેનો મો નાં ૭૮૬૨૬૫૦૭૭૯૯ તથા 
૭૮૭૮૧૧૧૧૧૦ નાઓની પાસેથી લીધેલ છે તેમજ તે ઓનલાઇન મોબાઇલ લાઇન ચલાવે છે જેનો નાંબર ૯૨૬૫૮૬૯૫૬૬ તેમજ 
૯૧૦૪૫૭૫૫૩૭ નો તેમજ તપાસમા વનકડી આવે  તે તમામ ઇસમોએ ગ નો કયાટ વવ.બાબતે   કારેલીબાગ પો.સ્ટે પાટટ  બી  
૧૧૧૯૬૦૨૭૨૦૦૪૧૬/૨૦ જ ગાર ધારા કલમ ૧ર મ જબ તા.૨૭/૦૯/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૩/૦૦ વાગે રજી.કરાવેલ છે.  

પોત ન  મોબ ઇલમ  આઇડીમ  
ઓનલ ઇન રમી રમ ડત  જમે  
અાંગ ઝડતી મ ાંથી મળેલ રોકડ  
રૂપીય   ૧૧,૩૩૦/- તથ  મોબ ઇલ 
ફોન નાંગ- ૦૨ કક રૂ ૫૭,૦૦૦/-  
તથ  એક મોપેડ GJ 06 LR 6329 
જનેી કક રૂ ૫૦૦૦૦/- તથ  મળી  
આવેલ સ હીત્ય કોપી નાંગ ૨૧ કક 
રૂ ૦૦/૦૦ ગણી કુલ્લ ે રૂપીય   
૧,૧૮,૩૩૦/- ન  મુદ્દ મ લ સ થે 

36 

ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. સ્ટાફ 
દ્વારા 

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા.એ.નાં.૧૫/૨૦૨૦ સી.આર.પી.સી.કલમ-૪૧(૧) (આઇ) મ જબના કામે આરોપી (૧) અરવવિંદભાઇ ઉફે કોકો શાંકરભાઇ 
રાઠોડ ઉ:વ- ૩૧ રહવેાસી- વડવાળી મ વાડી ગામ છીપડી તા.કઠલાલ જી. ખેડા (ર) રેખાબેન બીજીયાવીરાભાઇ નીનામા ઉ:વ- ૧૯ રહવેાસી- 
સદર મ ળ રહવેાસી- સીમાડા ફળીય  બાવડી બડી ગામ તા.ઝાાંબ વા મઘ્ય પ્રદેશ હાલ રહવેાસી- વડવાળી મ વાડી ગામ છીપડી તા.કઠલાલ જી. 
ખેડા નાઓની વવરૂધ્ધમાાં મકરપ રા પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગ .ર.નાં-૧૨૪/૨૦૧૭ ઇ.પી.કો.કલમ-૩૬૩, ૩૬૬, પોકસો એકટની કલમ-૮,૧૨,મ જબ (ર) 
કઠલાલ પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગ .ર.નાં-૪૫/૨૦૧૨ ઇ.પી.કો.કલમ-૩૬૩,૩૬૬ મ જબ (૩) અમરેલી જીલ્લાના લીલીયા પોલીસ સ્ટેશનમાાં ખાત્રી તપાસ 
કરતા આરોપી વવરૂઘ્ઘમાાં ફ.ગ .ર.નાં-૧૮/૨૦૧૪ ઇ.પી.કો.કલમ-૩૬૩ વવ. મ જબ ના ગ ના કામે નાસતો ફરતો હોય જેને તારીખ-૦૧/૦૯/૨૦૨૦ 
ના કલાક- ૨૦/૫૫ વાગે સી.આર.પી.સી.કલમ-૪૧(૧) (આઇ) મ જબ અટક કરવામાાં આવેલ છે.  

નાસતા ફરતા  

37 

ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. સ્ટાફ 
દ્વારા 

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા.એ.નાં.૯/૨૦૨૦ સી.આર.પી.સી.કલમ-૪૧(૧)ડી મ જબના કામે આરોપી (૧) જીતેન્ર ભોગીલાલ પાંચાલ રહ.ે મોટા કરાળા 
ગામ ગ જરાતી શાળાની સામે તા.ડભોઇ જી.વડોદરા હાલ રહ,ે પોર ગામ ચોકડી પાસે ઝુપડમાાં તા.જી.વડોદરા (૨) જીગ્નેશ નાનજીભાઇ પરમાર 
રહ ેએ ૮૪ શ્રી હરી ટાઉનશીપ આજવા રોડ વડોદરા શહરે નાઓના કબામાાંથી સેમસાંગ મોબાઇલ ફોન, રોકડા રૂવપયા ૪૬૫૦૦/- ચાાંદના છતર 
હકિં.રૂ.ર૦૦૦/-, સી.ડી. ડીલક્ષ મો.સા. હકિં.રૂ.૩૫૦૦૦/- ક લ હકિં.રૂ. ૮૯૦૦૦/- ની સાથે મળી આવેલ. જે (૧) નવાપ રા પો.સ્ટે. એ-પાટટ 
૧૦૭૧/ર૦ર૦ ઇપીકો ૪૫૭,૩૮૦, મ જબ (ર) જે.પી.રોડ પો.સ્ટે. ૦૦૧૮/ર૦ર૦ ઇપીકો ૪૫૭, ૩૮૦, મ જબ (૩) છાણી પો.સ્ટે. ૫૪/ર૦ર૦ (૪) 
ગોત્રી પો.સ્ટે. એ-પાટટ ૧૧૬૧/ર૦ર૦ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૫૭, ૩૮૦ મ જબના કામનો મ દામાલ હોય જેને તા.ર/૯/ર૦ર૦ ના રોજ અટક કરવામાાં 
આવેલ છે.  

મોબાઇલ ફોન, રોકડા રૂવપયા 
૪૬૫૦૦/- ચાાંદના છતર 

હકિં.રૂ.ર૦૦૦/-, સી.ડી. ડીલક્ષ મો.સા. 
હકિં.રૂ.૩૫૦૦૦/- ક લ હકિં.રૂ. ૮૯૦૦૦/- 

38 
ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. સ્ટાફ 
દ્વારા  

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા.એ.નાં.૯/૨૦૨૦ સી.આર.પી.સી.કલમ-૪૧(૧)ડી મ જબના કામે આરોપી (૧) રાજ ેંરસીંગ રાજ સીંગ તીલપીતીયા 
(સીકલીગર) ઉ.વ ૨૬ રહ.ે આજવા રોડ, એકતાનગર, એકતાનગર પોલીસ ચોકી પાસે, વડોદરા શહરે (ર) અમ  તસીગ બબલ સીંગ સીકલીગર 

મોબાઇલ ફોન-ર, રોકડા રૂ.૭૪૮૦/- 
સોનાના ઘરેણા હકિં.રૂ.૯૦૦૦૦/- તથા 
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ઉ.વ ૨૨ રહ.ે ભેસ્તાન આવાસ નવાગામ ડીંડોલી પાસે, સ રત નાઓના કબામાાંથી મોબાઇલ ફોન-ર, રોકડા રૂ.૭૪૮૦/- સોનાના ઘરેણા 
હકિં.રૂ.૯૦૦૦૦/- તથા હોન્ડા એકસન્ટ કાર હક.રૂ.૩૦૦૦૦૦/- ક લ હકિં.રૂ. ૪૦૩૪૮૦/- મ દામાલ કબજે કરેલ જે (૧) મકરપ રા પો.સ્ટે. પાટટ  એ 
ગ .ર.નાં ૧૨૭૮/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૫૭,૪૫૪,૩૮૦ મ જબ તથા (ર) મકરપ રા પો.સ્ટે. પાટટ  એ ગ .ર.નાં ૧૩૬૨/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો. કલમ 
૪૫૪,૩૮૦,૧૧૪ મ જબ (૩) મકરપ રા પો.સ્ટે. પાટટ  એ ગ .ર.નાં ૧૩૬૩/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૫૭,૪૫૪,૩૮૦ મ જબ ના કામે ચોરીમાાં ગયેલ 
હોય જેને તા.૩/૯/૨૦૨૦ ના રોજ અટક કરવામાાં આવેલ છે.  

હોન્ડા એકસન્ટ કાર હક.રૂ.૩૦૦૦૦૦/- 
ક લ હકિં.રૂ. ૪૦૩૪૮૦/- 

39 

ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. સ્ટાફ 
દ્વારા  

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા.એ.નાં.૮/૨૦૨૦ સી.આર.પી.સી.કલમ-૪૧(૧)આઇ મ જબના કામે આરોપી (૧) વપ્રન્સ રાજેશ ઠાક ર ઉ.વ ૨૨ રહ ેહાલ 
૩૫,ગણેશનગર,કોતર તલાવડી રોડ, અલવાનાકા, માાંજલપ ર વડોદરા (૨) ઓમ રાજેશ ઠાક ર ઉ.વ ૨૦ રહ ે સદર નાં(૩) કવવતા રાજેશ 
ત  લસીદાસ ઠાક ર ઉ.વ ૪૫ રહ ે સદર નાઓ મધ્યપ્રદેશ જજ ઉજ્જજેન, ઇંગોરીયા પો.સ્ટે ગ .ર.નાં ૧૪૧/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો કલમ 
૩૬૩,૩૬૬,૩૭૬,૩૭૬(૨) તથા પોક્સો એક્ટ મ જબના ગ નાના કામે નાસતા ફરતા હોય જેનો તા.૫/૯/૨૦૨૦ ના રોજ અટક કરવામાાં આવેલ 
છે.   

નાસતા ફરતા 

40 
ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. સ્ટાફ 

દ્વારા  
ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નાં.૧૧/ર૦ર૦ સી.આર.પી.સી.૪૧(૧)આઇ મ જબના કામે આરોપી જશપાલસીંગ લાલ સીંગ શીખ (ટાાંક) રહ.ે લાલ 
બાંગ્લોઝ માંગલમ સોસા. પ્રભાસ પાટણ ગીર સોમનાથ નાનો પાણીગેટ પો.સ્ટે. એ-પાટટ ૦૦૧૯૫/ર૦ર૦ મ જબના કામે નાસતો ફરતો હોય જેને 
તા.૯/૯/ર૦ર૦ ના રોજ પકડી પાણીગેટ પો.સ્ટે. સોંપવામાાં આવેલ છે.  

નાસતો ફરતો 

41 

ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. સ્ટાફ 
દ્વારા  

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નાં.૧૭/ર૦ર૦ સી.આર.પી.સી.૪૧(૧)અ મ જબના કામે આરોપી (૧) મહમદમોઇન અબ્જદ લરહમેાન શેખ રહ.ે 
તાાંદલા, વડોદરા (ર) અમઝેદ આમખીા શાહાં (હદવાન) રહ.ે યાક તપ રા તમાંચાવાલે બાપ ની ગલીમાાં વડોદરા નાઓ પાસેથી ક લ-૪ મો.ફોન 
હકિં.રૂ.૧૧૦૦૦/- હાથબનાવટ રીવોલ્વર-૧ હકિં.રૂ.ર૦૦૦/- એવીએટર મોપેડ હકિં.રૂ.૩૦૦૦૦/- તથા બીજ અન્ય ગ નામાાં વપરાયેલ સાથો કબજે કરી 
સીટી પો.સ્ટે. એ-પાટટ ૫૯૦/ર૦ર૦ ના કામે નાસતા ફરતા હોય જેઓને પકડી પાડી સીટી પો.સ્ટે. સોંપવામાાં આવેલ છે.    

નાસતા ફરતા 

42 

ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. સ્ટાફ 
દ્વારા  

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નાં.૦૭/ર૦ર૦ સી.આર.પી.સી.૪૧(૧)અ મ જબના કામે આરોપી મોહમદ ઉમર મ ખત્યાર મીયા ક રેશી (ર) મોહમદ 
ઉઝર મ ખત્યાર મીયા ક રેશી રહ.ે ર૦૮ આફરીન ફલેટ નવાબવાડા રાવપ રા વડોદરા ના કબામાાંથી રોકડા રૂ.૧૬૦૦૦/- તથા હોન્ડા એવીએટર 
કીં.રૂ.ર૦૦૦૦/- મળી આવેલ જે વારસીયા પો.સ્ટે. એ-પાટટ ૬૮૯/ર૦ર૦, ઇ.પી.કો.૩૭૯(એ)(૩), ૧૧૪ મ જબના કામનો મ દામાલ હોય 
આરોપીઓને તા.૧ર/૯/ર૦ર૦ ના રોજ પાકડી પાડી વારસીયા પો.સ્ટે. સોંપવામાાં આવેલ છે.  

રોકડા રૂ.૧૬૦૦૦/- તથા હોન્ડા 
એવીએટર કીં.રૂ.ર૦૦૦૦/- 

43 
ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. સ્ટાફ 

દ્વારા  
ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નાં.૧૬/ર૦ર૦ સી.આર.પી.સી.૪૧(૧)આઇ મ જબના કામે આરોપી રાહ લક માર જયકેવલ વતવારી રહ ે ૫૪૭ 
જલારામનગર વી.આઇ.પી રોડ વ ડા ઓહફસ પાસે કારેલીબાગ વડોદરા નાનો નવસારી રૂરલ પાટટ સી ૧૧૮૨૨૦૨૧૨૦૨૩૮૩ પ્રોહી એક્ટ કલમ 
૬૫ એ એ , ૮૧, ૧૧૬(ખ) મ જબનો ગ નાના કામે નાસતો ફરતો હોય, જેને તા.૧૫/૯/૨૦૨૦ ના રોજ પકડી અટક કરવામાાં આવેલ છે.  

નાસ્તો ફરતો 

44 
ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. સ્ટાફ 
દ્વારા  

ડી.સી.બી પો.સ્ટે સ્ટે.ડા. એ.નાં.૦૮/૨૦૨૦ સી.આર.પી.સી કલમ ૪૧(૧)એ મ જબના કામે આરોપી નામે (૧) અજય રતીલાલ વસાવા રહ.ે બાવચા 
વાડ, ટેકરા ઉપર, પાણીગેટ, વડોદરા શહરે (૨) સ નીલ કસ્ત  ર વાઘેલા(દેવીપ જક) રહ.ે બાવચા વાડ, રામગઢ કબ્સ્તાન પાછળ, પાણીગેટ, 
વડોદરા શહરે નાઓ પાણીગેટ પો.સ્ટે પાટટ એ નાં-૧૦૧૯/૨૦ ઇપીકો કલમ ૩૭૯,એ,૩ ૧૧૪ મ જબના કામના આરોપીઓ હોય, જેઓને 

સોનાની ચેઇન હકિં.રૂ.૩૫૦૦૦/- તથા 
મો.સા. હકિં.રૂ.ર૦૦૦૦/- 
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તા.૧૬/૯/ર૦ર૦ ના રોજ સોનાની ચેઇન હકિં.રૂ.૩૫૦૦૦/- તથા મો.સા. હકિં.રૂ.ર૦૦૦૦/- ની સાથે મળી આવતાાં પકડી પાડી પાણીગેટ પો.સ્ટે. 
સોંપવામાાં આવેલ છે.  

45 

ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. સ્ટાફ 
દ્વારા  

ડી.સી.બી પો.સ્ટે સ્ટે.ડા. એ.નાં.૧૧/૨૦૨૦ સી.આર.પી.સી કલમ ૪૧(૧)આઇ મ જબના કામે ફારૂક ઉફે શાહરૂખ ઇશાટદઅલી નઝફઅલી સૈયદ રહ.ે 
રીઝવાન ફ્લેટની બાજ મા અસગરઅલીના ખ લ્લા મેદાનમા હકસ્મત ચોકડી અલકરીમ કોમ્પલેક્ષની બાજ મા તાાંદલા વડોદરાશહરે નાનો કાલોલ 
પોલીસ સ્ટેશન “એ” પાટટ  ગ .ર.નાં.૧૧૨૦૭૦૩૬૨ ૦૦૮૫૧/૨૦૨૦ ઇપીકો કલમ ૪૫૭, ૩૮૦, ૧૧૪ મ જબના ગ નામા નાસ્તો ફરતો હોય જેને 
તા.૧૭/૦૯/૨૦૨૦ ના રોજ પકડી પાડવામાાં આવેલ છે.  

નાસ્તો ફરતો 

46 

ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. સ્ટાફ 
દ્વારા  

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટેડા એંટ્રી નાં.૧૦/૨૦ સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧)આઇ મ જબના કામે આરોપી વપ્રયાાંક ઉફે માઇકલ પ્રવવણભાઇ દેસાઇ રહ.ે 
સી/૩૨ વવનોદવાટીકા સોસાયટી અલવાનાકા માાંજલપ ર વડોદરા નાને કલાક ૧૬/૩૫ વાગે અટક કરે હોય જે આરોપી ફત્ગાંજ પો.સ્ટે. પાટટ -એ 
ગ .ર.નાં.૭૧૦/૨૦૨૦ આઇ.પી.સી. કલમ ૩૭૯ મ જબના કામે ચોરીમાાં ગયેલ મો.સા. હકિં.રૂ.૨૦૦૦૦/- ની સાથે મળી આવતાાં તા.૧૭/૯/ર૦ર૦ 
ના રોજ પકડી પાડવામાાં આવેલ છે.  

મો.સા. હકિં.રૂ.૨૦૦૦૦/- 

47 
ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. સ્ટાફ 
દ્વારા 

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટેડા એંટ્રી નાં.૧૪/૨૦ સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧) ડી મ જબના કામે આરોપી રાકેશ ઉફે બબલ  ઉફે સાંજ  ભરતભાઇ કહાર 
રહ,ે ૧૪૧, સ્લમ ક્વાટસટ, બાવચા વાડ, પાણીગેટ, વડોદરા શહરે નાનો છોટાઉદેપ ર જીલ્લાના બોડેલી પો.સ્ટે. ગ .ર.નાં ૯૩૭/૨૦ પ્રોહીએક્ટ કલમ 
૬૫-એએ, ૯૮(૨), ૮૧, ૧૧૬(બી) મ જબના ગ નાના કામે નાસતો ફરતો જેને તા.૧૪/૯/ર૦ર૦ ના રોજ પકડી અટક કરવામાાં આવેલ છે.  

નાસ્તો ફરતો 

48 

ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. સ્ટાફ 
દ્વારા  

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા.એ.નાં.૯/ર૦ર૦, સી.આર.પી.સી.૪૧(૧)અ મ જબના કામે આરોપી ઇિરલાલ નારણવસિંહ મીના રહ.ે એ/૫૦૪ વાલા 
રેસીડન્સી કારેલીબાગ વડોદરા ના કબામાાંથી મો.ફોન-૩ હકિં.રૂ.ર૦૫૦૦/-, રાઉટર-૧ હકિં.રૂ.૧૦૦૦/-, પાવર બેંક-૧ હકિં.રૂ.૫૦૦/- ક લ 
હકિં.રૂ.૧૩૦૦૦/- ની સાથે મળી આવેલ. જે નાંદેશરી પો.સ્ટે. એ-પાટટ ગ .ર.નાં.૦૦ર૫/ર૦ર૦ ના કામે આરોપીને તા.ર૩/૯/ર૦ર૦ ના રોજ પકડી 
પાડી નાંદેશરી પો.સ્ટે. સોંપવામાાં આવેલ છે.   

મો.ફોન-૩ હકિં.રૂ.ર૦૫૦૦/-, રાઉટર-૧ 
હકિં.રૂ.૧૦૦૦/-, પાવર બેંક-૧ 

હકિં.રૂ.૫૦૦/- ક લ હકિં.રૂ.૧૩૦૦૦/- 

49 

ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. સ્ટાફ 
દ્વારા  

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નાં.૧૦/ર૦ર૦, સી.આર.પી.સી.૪૧(૧)અ મ જબના કામે આરોપી હદપકભાઇ યશવાંતભાઇ તબલાવાલા (મીસ્ત્રી) 
ઉ.વ.૫૨ રહ ે મકાન.૫૦ વવિભારતી સોસાયટી નાલાંદા પાણીની ટાાંકી સામે વડોદરા શહરે ના કબામાાંથી સોનાની ચેઇન હકિં.રૂ.૮૮૫૮૦/-, 
ડીસ્કવર મો.સા.હકિં.રૂ.ર૦૦૦૦/- ની મળી આવેલ. જે પાણીગેટ પો.સ્ટે. એ-પાટટ  ગ .ર.નાં.૧૦૪૫/ર૦ર૦ ના કામે આરોપીને તા.ર૪/૯/ર૦ર૦ ના 
રોજ પકડી પાડી પાણીગેટ પો.સ્ટે. સોંપવામાાં આવેલ છે.  

સોનાની ચેઇન હકિં.રૂ.૮૮૫૮૦/-, 
ડીસ્કવર મો.સા.હકિં.રૂ.ર૦૦૦૦/- 

50 
ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. સ્ટાફ 

દ્વારા  
ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા.એ.નાં.૮/ર૦ર૦, સી.આર.પી.સી.૪૧(૧)અ મ જબના કામે આરોપી હર્ટદભાઇ બાબ ભાઇ પાાંચાણી રહ ે ૨૦૩ શ્રી પાકટ 
રેસીડન્સી ગોક લનગર કામરેજ સ રત મ ળ અમરેલી નાનો સયાજીગાંજ પો.સ્ટે. ફ.ગ .ર.નાં ૮૭/૧૭ ઇ.પી.કો કલમ ૩૬૩,૩૬૬ પોસ્કો એક્ટ ૨૦૧૨ 
ની કલમ ૪,૮,૧૧ મ જબ ના કામે નાસતો ફરતો હોય જેને પકડી પાડી સયાજીગાંજ પો.સ્ટે. સોંપવામાાં આવેલ છે.  

નાસતો ફરતો 

51 
ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. સ્ટાફ 

દ્વારા  
ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા.એ.નાં.૮/ર૦ર૦, સી.આર.પી.સી.૪૧(૧)ડી મ જબના કામે આરોપી હદનેશભાઇ ભારતભાઇ ગોહીલ રહ.ે સમા તળાવના 
કીનારે ફુટપાથ ઉપર ખ લ્લામાાં વડોદરા શહરે મ ળ રહ.ે મોરવા ગામ તા.શહરેા જી.ગોધરા ના કબામાાંથી વીડીયોકોન કાંપનીન  એલ.સી.ડી ટીવી 
કીંમત રૂ.૧૦,૦૦૦/- ન ાં કારેલીબાગ પો.સ્ટે. પાટટ  એ ગ .ર.નાં ૧૧૧૯૬૦૨૭૨૦૦૪૧૫/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો કલમ ૩૮૦ મ જબના કામે ચોરીમાાં ગયેલ 

વીડીયોકોન કાંપનીન  એલ.સી.ડી ટીવી 
કીંમત રૂ.૧૦,૦૦૦/- 
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હોય તેની સાથે તા.ર૭/૯/ર૦ર૦ ના રોજ પકડી પાડવામાાં આવેલ છે.  

5૨  

ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. સ્ટાફ 
દ્વારા  

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા.એ.નાં.૮/ર૦ર૦, સી.આર.પી.સી.૪૧(૧)ડી મ જબના કામે આરોપી હરજીતસીંગ પ રણસીંગ સીકલીગર રહ.ેકપ રાઇ ગામ 
બસસ્ટેન્ડ સામે ડભોઇ રોડ વડોદરા શહરે ના કબામાાંથી ચલણી નોટો નાંગ-૨, પ૦૦-૫૦૦ ના દરની ક લ્લે રૂ.૧૦૦૦/- છાણી પો.સ્ટેશન ગ .ર.નાં 
ફસ્ટટ ૫૮/૨૦૨૦ (૧૧૧૯૬૦૫૨૦૦૭૮૦૧/૨૦૨૦) ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મ જબના કામે ચોરીમાાં ગયેલ હોય જેને તા.ર૮/૯/ર૦ર૦ ના રોજ 
પકડી પાડેલ છે.   

ચલણી નોટો નાંગ-૨, પ૦૦-૫૦૦ ના 
દરની ક લ્લે રૂ.૧૦૦૦/- 


