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માહે. ૦૧/૨૦૧૮ 
 

અ. નં 
સારી કામગીરી ક૨ના૨ 

પોસ્ટે/શાખા/એજન્સીનુ નામ 
કરેલ સારી કામગીરીની વિગત. રીકિર કરેલ મુદામાલ 

૧ 

પો.ઇન્સ.શ્રી આર. એસ. ડોડીયા   
 ગોરિા પો.સ્ટેશન તથા સ્ટાફ 
િડોદરા શહેર  

          ગોરિા પો.સ્ટે. દ્વારા તા ૦૬/૦૧/૧૮ નારોજ ગોરિા પોસ્ટે ના સ્ટાફના માણસોને મળેલ બાતમી આધારે (૧) ગોરિા પો.સ્ટે ફસ્ટ-૩/૧૮ 

ઇ.પી.કો.કલમ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦,૪૧૧ મુજબ તથા (૨) ગોરિા પો.સ્ટે.ફસ્ટ ૦૪/૧૮ ઇ.પી.કો.કલમ ૪૨૭,૫૧૧ ના કામના આરોપીને ઇકબાલભાઇ 
ઉફે જાની ઉફે રીઢો મહમદરસુલ ઉફે મહમદભાઇ વ્હોરા ઉ.િ.-૫૦ રહે.મલીકિાળો અહેમદ દરજીના મકાનમા હુશેની ચોક દેિકુિા પેટલાદ તા.પેટલાદ જી 

આણંદ નાને તથા તા.૧૧/૧૨/૨૦૧૭ ના કલાક ૨૧/૩૦ થી ૧૨/૧૨/૨૦૧૭ના કલાક ૦૯/૦૦ િાગ્યા દરમ્યાન ફરીયાદીની રાધાકૃષ્ણ શોપીંગ 

સેંટર રૂપકલા શુ માટટની દુકાન નં. સી/૧૪ માકોઇ અજાણ્યા ચોર ઇસમે શટરનુ તાળુ તોડી અંદર પ્રિેશ કરી દુકાનમા રાખેલ મારી િર્ષો જુની અબરખની 

નાની વતજોરીની સાથે વતજોરીમા રોકડા રૂ.૫૫,૦૦૦/-તથા મારા મકાનના અસલ દસ્તાિેજો તથા અગત્યના કગળો તથા ફરીની યામાહા 

એફ.ઝેડ.મો.સા.GJ-06-KJ-6572 ની અસલ આર.સી.બુકની ચોરી કરી લઇ જઇ ગુનો કયાટ વિ.બાબતે ઘરફોડ ચોરીના ફુટેજ મેળિી તેની ફોટો કોપી થી 
િેરીફાય કરી ઇકબાલભાઇ ઉફે જાની ઉફે રીઢો મહમદરસુલ ઉફે મહમદભાઇ વ્હોરા ઉ.િ.-૫૦ રહે.મલીકિાળો અહેમદ દરજીના મકાનમા હુશેની ચોક 

દેિકુિા પેટલાદ તા.પેટલાદ જી આણંદ નાઓને તા.૦૬/૦૧/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૩/૩૦ િાગે અટક કરિામા આિેલ છે (૨) જાકીરબેગ અબ્બાસબેગ 

મીઝાટ ઉ.િ.૨૮ રહે.મકાન નં.૪૨૦ જુના રબારીિાસ ખંભાતી ભાગોળ નિઘણીિાિ પેટલાદ જી.આણંદ નાઓને તા.૦૮/૦૧/૨૦૧૮ ના કલાક 
૧૬/૩૦ િાગે અટક કરી ઘરફોડ ચોરીના બે ગુના ડડટેક્ટ કરેલ છે. 

જુની અબરખની નાની વતજોરીની વક.રૂ 
૩૫૦/- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

૨ 

સયાજીગજ પો.સ્ટે. સ્ટાફ            સયાજીગજ પો.સ્ટે. I ગુ.ર.ન ૧૫/૧૮ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૯૨,૫૦૬(૨),૧૧૪ મુજબ આ કામના ફરીયાદી તથા સાહેદ રાજકુમાર ઉફે છોટુ બને્ન 
જણા પોતાની પાસે સોનાના દાગીના એરીંગ િજન ૩૨૧ ગ્રામ જનેી વક રૂ. ૭,૫૦,૦૦૦/- ના લઇ આજરોજ તા.૨૧/૦૧/૨૦૧૮ ના ક. ૦૩/૦૦ 

િાગ્યે િડોદરા સેન્ટરલ એસ.ટી.ડેપોમા આિતા ફરજ પરના સીકયુરીટીના માણસો (૧) બન્નેસીંગ નાગરભાઇ સોઢા ઉ.િ- ૪૨ રહે, કાન્હા રેસીડન્સી 

િડલારોડ તરસાલી (૨) ભીમશંકર અશ્વીનકુમાર દુબે ઉ.િ- ૨૪ રહે, પંચિટી સુયટનગર મ.નં ૫૭ ગોરિા િડોદરા (૩) શબ્બીર નુરમહંમદ શેખ ઉ.િ- 

૫૦ રહે,  ફતેગંજ સદર કોમ્પલેક્ષ નં ૪૦૧ િડોદરા શહેર નાઓએ ફરીયાદીને રોકી જાનથી મારી નાખિાની  ધમકી આપી ફરીયાદીના સોનાના દાગીના લંુટ 
કરી દોઢ લાખની માંગણી કરી આરોપી નં (૧) નાએ પોતાનુ નામ તથા મોબાઇલ નંબર આપી નાસી ગયેલ  ફરીએ ફોન કરી પૈસાની વ્યિસ્થા થયેલ છે 

તેમ કહી કમાટીબાગ ફાઇન આટટસ કોલેજના ગેટ પાસેથી ઉપરોકત ત્રણેિ આરોપીઓ ફરીયાદીના દાગીના જનેુ િજન કરાિતા ૨૬૬,૬૫૦ ગ્રામ વક.રૂ 

૬,૩૦,૦૦૦/- ની સાથે તથા મોબાઇલ ફોન નંગ ૦૪ તથા રોકડા રૂ. ૩૫૦૦/- મળી કુલે્લ રૂ. ૬,૩૪,૮૧૦/- ના મુદામાલ સાથે મળી આિી પકડાઇ 

જઇ ગુનો કયાટ વિ.બાબત જ ે અંગે સયાજીગજ પો સ્ટે I ગુ.ર.ન ૧૫/૧૮ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૯૨,૫૦૬(૨),૧૧૪ મુજબ ગુનો તા.૨૧/૦૧/૧૮ ના 

ક.૧૬/૧૦ િાગે રજી થયેલ છે જ ેઆરોપીઓ (૧) બન્નેસીંગ નાગરભાઇ સોઢા ઉ.િ- ૪૨ રહે, કાન્હા રેસીડન્સી િડલારોડ તરસાલી (૨) ભીમશંકર 

અશ્વીનકુમાર દુબે ઉ.િ- ૨૪ રહે, પંચિટી સુયટનગર મ.નં ૫૭ ગોરિા િડોદરા (૩) શબ્બીર નુરમહંમદ શેખ ઉ.િ- ૫૦ રહે,  ફતેગંજ સદર કોમ્પલેક્ષ નં 
૪૦૧ િડોદરા શહેરનાઓ તમામને તા ૨૧/૧/૧૮ના કલાક ૧૫/૧૫ િાગે અટક કરેલ છે    

સોનાના દાગીના િજન ૨૬૬,૬૫૦ 

ગ્રામ વક.રૂ ૬,૩૦,૦૦૦/- ના 

મુદામાલ કબજ ેકરેલ છે  

 
 
 

૩ 

ઈન્ચાજટ પોલીસ ઇન્સ્પકે્ટર 

એચ.એમ. ચૌહાણ તથા સ્ટાફ 

એસ.ઓ.જી િડોદરા શહેર 

          સયાજીગંજ પો.સ્ટે - II - ૮/૧૮ નારકોટીક્સ ડર ગ્સ પદાથટ અવધવનયમ  8(c),21,22,29 મુજબ તે એિી રીતે કે ઉપરોકત તા.ટા અને જગ્યાએ 
ઉપરોકત તહોમતદારોએ પોતાના આવથટક ફાયદા સારૂ ગેરકાયદેસર િેચાણ કરિાના હેતુસર પેન્ ટાઝોસીન લેકટેટ ફોટટિી ઈન્ જકેશન-૭ર૦ કુલ-૭ર૦ 

મી.લી. વક.રૂ.૪૦૧૭.૬૦ પૈસાના શીડયુલ સાઈકોટર ોપીક સબટન્ સસીસની સુચીમાં આિતા ઈન્ જકેશનો િગર પાસ પરમીટ/લાયસન્ સે કબ્ જામાં રાખી 

ગેરકાયદેસર ડર ગ્ સની હેરાફેરી કરી ઉપરોકત ઈન્ જકેશનો નં .(૧) નયનાબેન નાઓએ ફરૂખાબાદ ખાતે રહેતી મામી નામની યુિતી જનેુ પુરૂ નામ, સરનામું 
જણાિેલ નથી મોબાઈલ નંબર ૯૬૭૦૦૯૮૯૬૮ નાઓ પાસેથી ખરીદ કરી લાિી ઉપરોકત ત્રણે જણા પેન્ ટાઝોસીન કેફી ઔર્ષધ/માદક પદાથટ ડર ગ્ સના 

ઈન્ જકેશન નંગ-૭ર૦ જ ે૭ર૦ મી.લી. વક.રૂ.૪૦૧૭/૬૦ તથા રોકડ રૂવપયા ર૯૦૦/- તથા મોબાઈલ ફોન નંગ-૩ વક.રૂ.રપ,૦૦૦/- તથા સ્ કોડાકાર 

વક.રૂ.૮,૦૦,૦૦૦/- સહીત કુલ્ લે રૂ.- ૮,૩૧,૯૧૭/૬૦ ની મત્ તા સાથે િોચ/રેઈડ દરમ્ યાન તા,૨૮/૦૧/૧૮ નારોજ મળી આિીપકડાઈ જઈ ગુનો 

પેન્ ટાઝોસીન કેફી ઔર્ષધ/માદક 

પદાથટ ડર ગ્ સના ઈન્ જકેશન નંગ - ૭ર૦ 

જ ે ૭ર૦ મી.લી. વક.રૂ. ૪૦,૧૭/૬૦ 
તથા રોકડ રૂવપયા ર૯૦૦/- તથા 

મોબાઈલ ફોન નંગ-૩ વક.રૂ- 

રપ,૦૦૦/- તથા સ્ કોડાકાર વક.રૂ.- 

૮,૦૦,૦૦૦/- સહીત કુલ્ લે રૂ.- 
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કયાટ િીગેરે બાબત ૮,૩૧,૯૧૭/૬૦  

૪ 

સયાજીગજ પો.સ્ટેશન સ્ટાફ  

   

       સયાજીગજ પો સ્ટેશન I ગુ ર નબર ૧૬૮/૨૦૧૭ ઇ પીકો કલમ ૩૦૨,૧૧૪ જી પી એકટ કલમ ૧૩૫ મુજબાના કામે નાસ્તો ફરતો આરોપી નામે 
સમીરખાન ઉફે રોહીત સલીમખાન પઠાણ રહે સુરત રેલ્િે સ્ટેશન નાને એ.એસ.આઇ દેિેન્રરભાઇ ત્રીભોિનદાસ તથા પોકો નીપુલ રમણલાલ તથા પોકો 

દીપક જબ્બરસીગ નાઓને સાથે સુરત રેલ્િે સ્ટેશનથી ખાનગી રાહે એ.એસ.આઇ દેિેન્રરભાઇ ત્રીભોિનદાસ નાઓની બાતમી આધારે તા ૨૫/૧/૧૮ 

કલાક ૨૨/૦૦ િાગે પકડી પાડેલ   

ખુન કેસ નાસ્તો ફરતો આરોપી ન ે

પકડી પાડેલ  

૫ 

લક્ષ્મીપુરા પોલીસ સ્ટેશન  સ્ટાફ  

િડોદરા શહેર  

            તા.૧૩/૦૧/૨૦૧૮ નારોજ મળેલ બાતમી આધારે મોજ-ે૩૩/૨૧૮ અંકુર પાકટ  એપાટટમેન્ટ ગુ.હા.બોડટ  સમતા િડોદરા શહેર ખાતે રેઇડ કરતાં 

આરોપીઓ (૧) મહેન્રભાઇ ભગતબહાદુર નેપાળી રહે- મ.નં ૩૩/૨૧૮ અંકુર એપાટટમેન્ટ લક્ષ્મીનગર સમતા િડોદરા (૨) હીમાંશુ ઉફે ભોલો 

દીલીપભાઇ અગ્રિાલ રહે-મ.નં સી-૭૫ ઇન્રપ્રસ્થ સો.સા પંચિટી સી.કે.પ્રજાપતી શાળા પાછળ ગોરિા િડોદરા (૩) વકશોરભાઇ મોહનભાઇ માંડલીક 
રહે-મ.નં ૨૪૧ વ્રજભુમી સો.સા સમતા િડોદરા (૪)રાજુભાઇ બાબુભાઇ ચીતે્ત રહે-મ.નં- ૭ વ્રજભુમી સોસાયટી સમતા િડોદરા (૫) કનુભાઇ 

બાબુભાઇ દેિીપુજક રહે- ૧/૩૧ નિરંગપુરા િુડાના મકાના સમતા િડોદરા શહેર (૬) અંરવિદભાઇ રઘુનાથ મોચી રહે-અંબેિાડી ઝુપડપટ્ટી મધુનગર 

રેલ્િે બ્રીજ ના પાસે ગોરિા િડોદરા (૭)પ્રશાંતભાઇ િીનોદભાઇ શાહ રહે-૮/૨૭/૩૨૦ િૈકુઠ ફ્લેટ સમતા િડોદરા  નાઓ પૈકી આરોપી નં-૧ મહેન્ર 

ભગત બહાદુર નેપાળી રહે.૩૩/૨૧૮ અંકુર પાકટ  એપાટેમેન્ટ ગુ.હા.બોડટ  સમતા િડોદરા શહેરનાઓએ પોતાના કબજા ભોગિટાના મકાનમાં આરોપીઓ 

નં-૨ થી ૭ નાઓને ભેગા કરી પૈસા પાના િડે તીન પવત નામનો જુગાર રમી રમાડી હારજીત કરી પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ નાળ ઉઘરાિી જુગારનો 

અડ્ડૉ ચલાિી  રેઇડ દરમ્યાન રોક્ડ રૂવપયા ૫૯,૨૬૦/- તથા મોબાઇલ ફોન-૭ વક.રૂ.૩૦,૦૦૦/-સડહત કુલે્લ રૂ.-૮૯,૨૬૦/-ના મુદામાલ અને 

જુગારના સધનો સાથે પકડાઇ જઇ ગુન્હો કયાટ બાબતે લક્ષ્મીપુરા પોલીસ સ્ટેશન સેકન્ડ ગુ.ર.ન ૦૨/૧૮ જુગારધારા કલમ ૪,૫, મુજબ તા 
૧૩/૦૧/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૮/૦૦ િાગે ગુનો દાખલ કરિામાં આિેલ છે.  

રોક્ડ રૂવપયા ૫૯,૨૬૦/- તથા 

મોબાઇલ ફોન-૭ વક.રૂ.૩૦,૦૦૦/-

સડહત કુલે્લ રૂ.-૮૯,૨૬૦/-  

૬ ડી.સી.બી. પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ 

િડોદરા શહેર  
                  ડી.સી બી  પોલીસ સ્ટેશન, િડોદરા શહેર ના  સ્ટાફને બાતમી મળેલ કે, તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૮ ક:૦૫/૨૫ િાગે મોજ,ે એ.પી.એમ.સી. 

માકેટના ગેટ જયરત્ ન ચાર રસ્ તા પાસે, િડોદરા શહેર. ખાતે  આ કામના આરોપીનં.  (૧) વિક્રમભાઇ ધનજીભાઇ મકરિાણા ઉ.િ.૩૭ રહે, નાગરિાડા 

નિીધરતી જુના સ્ લમ કિાટસટ, રૂમ નં.૮૩કારેલીબાગ િડોદરા શહેર (ર) (િોન્ટેડ) દશરથ ગોવિંદ કહાર રહે, નિાપુરા કહાર મહોલ્લો, િડોદરા શહેર 
(૩) (િોન્ટેડ) અલ્પુ મો.નં.૯૪૦૯૬૪૯૯૮૪ (૪) િોન્ટેડ) પ્રશાંત મો.નં. ૯૬૩૮૦૯૮૭૩૬નાઓ પૈકી આરોપી નં.(૧) નાએ  પોતાની બલેનો 

કારનં.જી.જ.ે06.કે.પી.૫૯૨૭ જનેી વક.રૂા.પ,00,000/-માંમાનિસ્ િાસ્ થને હાનીકારક એિો ભારવતય બનાિટનો ઈગ્ લીશ દારૂ ૭૫૦ એમ.એલ.ની 

કુલ બોટલ નંગ.રપ૯, તથા વબયરના ટીન-૨૪ મળી કુલ્ લે રૂા.૧,૨૭,૨૦૦/-નો મુદામાલ િગર પાસ પરમીટેનો અલ્ પુ નામના ઈસમ થકી તેના 

માણસ પ્રશાંત મારફતે ભરી નિાપુરા કહાર મહોલ્ લામાં રહેતા દશરથ ગોવિંદ કહારને પહોચાડિા માટે આિતાં કુલ મુદામાલ રૂા.૬,૩૧,૧૩૦/-સાથે 
પકડાઈ જઇ ગુનો કયાટ વિગેરે બાબત ફરી.શ્રી  સ.ત. અ.પો.કો. વકરણકુમાર માિવસંહ બ.નં ૯૬૬ નોકરી ડી.સી.બી. પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા શહેર 

નાઓએ ફરીયાદ આપતાં નિાપુરા પો.સ્ટે. III ગુ.ર.નં.૨૪/૧૮ પ્રોહી. એક્ટ કલમ 6પ(ઈ), 81, 108, 98(ર)  મુજબનો  ગુનો 
તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૮ ક.૦૮/૧૦ િાગે રજી કરેલ છે.  

 કારનં.જી.જ.ે 06. કે.પી. ૫૯૨૭ જનેી 

વક.રૂા.પ,00,000/-
માંમાનિસ્ િાસ્ થને હાનીકારક એિો 

ભારવતય બનાિટનો ઈગ્ લીશ દારૂ ૭૫૦ 

એમ.એલ.ની કુલ બોટલ નંગ.રપ૯, 
તથા વબયરના ટીન-૨૪ મળી કુલ્ લે 

રૂા.૧,૨૭,૨૦૦/-નો મુદામાલ િગર 
પાસ પરમીટેનો અલ્ પ ુનામના ઈસમ 

થકી તેના માણસ પ્રશાંત મારફતે ભરી 
નિાપુરા કહાર મહોલ્ લામાં રહેતા 

દશરથ ગોવિંદ કહારને પહોચાડિા માટે 

આિતાં કુલ મુદામાલ 

રૂા.૬,૩૧,૧૩૦/-સાથે  

૭  એ એસ આઇ િલ્લભભાઇ 

ત્રીકમભાઇ બ.ન ૨૨૨૫ ગોત્રી 

પો.સ્ટે. િડોદરા શહેર 

             ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશન, િડોદરા શહેર ના  સ્ટાફને બાતમી મળેલ કે, તા.૧૭/૦૧/૨૦૧૮ ના કલાક ૨૧/૩૦ િાગે  મોજ ેજતેલપુર ઇન્ડીયા 

બુલ્સના બેજમેન્ટના પાકીગમાં િડોદરા શહેર. ખાતે આ કામના આરોપીઓ (૧) શારૂખ સરિરખાન પઠાણ રહે,  મચ્છીપીઠ ગીતાજલી ફલેટ ડી બ્લોક 
મકાન નં ૧૨ િડોદરા શહેર (૨) (િોન્ટેડ) મુનાફ મુસ્તાકભાઇ શેખ તથા (૩) શોયબ ઉફે મગર બન્ને રહે અકોટા િડોદરાનાઓએ  ઉપરોક્ત  તા ટા 

અને જગ્યાએ આ કામના આરોપીએ નામે મુનાફ મુસ્તાકભાઇ શેખ તથા શોયબ ઉફે મગર બને્ન રહે અકોટા િડોદરા નાઓ િગર પાસ પરમીટે  બને્ન 

ગાડીઓ માં અલગ અલગ બ્રાંડની ઇગ્લીશ દારૂની બોટલો નંગ- ૬૩૩ રાખી આ દારૂની બોટલો હાજર ઇસમ નામે શારૂખ સરિરખાન પઠાણ રહે 

મચ્છીપીઠ િડોદરા શહેરનાને િેચાણ કરિાનુ કહી તેઓ બન્ને ઇસમો સ્થળ પરથી જતા રહી પોલીસની રેઇડ દરમ્યાન હાજર સારૂખ સરિરખાન પઠાણ 
નાનો ઇગ્લીશ દારૂની બોટલો નંગ- ૬૩૩ વક.રૂા.૩૧૬૫૦૦/- તથા િાહનો કાર-૧, વક.  રૂા ૫૦૦૦૦૦/- તથા કાર-૧ વકરૂ ૨૦૦૦૦૦/- 

એકટીિા -૧ વક.રૂા ૪૦૦૦૦/-  િેચાણના રોકડા રૂવપયા ૧૫૫૦૦/- મોબાઇલ-૧ વક.રૂા. ૩૦૦૦/- મળી કુલે્લ રૂ-૧૦,૭૫,૦૦૦/- મુદ્દામાલ 
સાથે મળી આિી એક બીજાની મદદગારી કરી ગુનો કયાટ વિ બાબતે ફરીયાદી  શ્રીસત એ એસ આઇ િલ્લભભાઇ ત્રીકમભાઇ બ.ન ૨૨૨૫ ગોત્રી પો.સ્ટે. 

િડોદરા શહેર નાઓએ ફરીયાદ આપતાં ગોત્રી પો.સ્ટે III ૧૬/૨૦૧૮ કલમ ૬૫ ઈ, ૮૧, મુજબનો ગુનો   તા.૨૧/૦૧/૨૦૧૮ ના કલાક ૨૩/૪૫ 
િાગે રજી. કરેલ છે.  

ઇગ્લીશ દારૂની બોટલો નંગ- ૬૩૩ 

વક.રૂા.૩૧૬૫૦૦/- તથા િાહનો 

કાર-૧, વક.  રૂા ૫૦૦૦૦૦/- તથા 

કાર-૧ વકરૂ ૨૦૦૦૦૦/- એકટીિા 

-૧ વક.રૂા ૪૦૦૦૦/-  િેચાણના 
રોકડા રૂવપયા ૧૫૫૦૦/- મોબાઇલ-

૧ વક.રૂા. ૩૦૦૦/- મળી કુલે્લ રૂ-

૧૦,૭૫,૦૦૦/- 
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૮ એસ.ઓ.જી. સ્ટાફ િડોદરા શહેર               એસ.ઓ.જી., િડોદરા શહેર ના  સ્ટાફને બાતમી મળેલ કે, તા.૧૭/૦૧/૨૦૧૮  કઃ૨૦/૦૦ મોજ,ે નિાપુરા મુસ્લીમ મહોલ્લા િડોદરા 

શહેર.. ખાતે (૧) રફીકભાઇ મહંમદભાઇ વ્હોરા રહે, ૨૫૦ ખુશ્બુનગર આવશયાના નગર પાસે તાંદલજા િડોદરા  (૨) મહંમદસાજીદ યુસુફભાઇ 

મેહમદાબાદિાલા રહે, કાગડાની ચાલી કતલખાનાની પાછળ બાિામાનપુરા પાણીગેટ િડોદરા શહેર  (૩) વસરાઝમહંમદ સકુરમહંમદ શેખ રહે, નિાપુરા 
મહેબુબપુરા કોપોરેશનના દિાખાનાની પાછળ િડોદરા શહેર નાઓએ નાઓએ  ઉપરોક્ત તા.ટા.ને જગ્યાએ પોતાના આવથટક ફાયદા સારૂ પગારદાર 

માણસો રાખી આિતા-જતાં રાહદારી પાસે િરલી મટકાના આંકડા લખી લખાિી સટ્ટો ચલાિતો હોય રેઇડ દરમ્યાન ઉપર જણાિેલ તેના નોકરો તથા 

ગ્રાહક જુદા જુદા સટ્ટા બજારના આંક ફરકના આંકડા લખેલ કાપલીઓ નંગ ૧૪ તથા રોકડ રૂ.૧૦૨૭૫/- મત્તા સાથે મળી આિી પકડાઇ જઇ તથા નહીં 

પકડાયેલ મુખ્ય સુત્રધાર જહાંગીરઅલી ઉફે મુન્ના ઝંડુ પઠાણ નાઓએ રેઇડ દરમ્યાન નહીં પકડાઇ જઇ ગુનો કયાટ વિગેરે બાબતે ફરીયાદી 

શ્રીસ.ત..અ.પો.કો. જયવકશન સોમાજી બ.નં ૩૩૧૧ નોકરી એસ.ઓ.જી. િડોદરા શહેર  નાઓએ ફરીયાદ આપતાં નિાપુરા  પોસ્ટે II ગુ.ર.નં. ૦૭/૧૮ 
જુગારધારા કલમ ૧૨ (અ) મુજબનો ગુનો તા.૨૨/૦૧/૧૮  કઃ૨૧/૪૫ િાગે રજી. કરેલ છે.  

આંકડા લખેલ કાપલીઓ નંગ ૧૪ તથા 

રોકડ રૂ.૧૦૨૭૫/-  

૯ એસ.ઓ.જી. સ્ટાફ િડોદરા શહેર                એસ.ઓ.જી.િડોદરા શહેરના સ્ટાફને બાતમી મળેલ કે,  તા.૨૨/૦૧/૨૦૧૮  કઃ૧૮/૩૫  મોજ,ે બકરાિાડીઆઝાદ મેદાડોદરા શહેર. ખાતે 

આ કામના આરોપીઓ   (૧) મહંમદ હનીફ ગુલામ મહંમદ શેખ (દુધિાલા) રહે. નિાબિાડા મસ્ જીદની સામે રોયલ એપાટટમેન્ ટ મ.નં.૩૦૧, િડોદરા 

શહેર(ર) મનોજભાઈ ગોવિંદભાઈ પરમાર રહે.મદન ઝાંપા રોડ, અદીતી એપાટટમેન્ ટ સામે મણીનગર બકરાિાડી િડોરદા(૩)પ્રકાશભાઈ પ્રવિણભાઈ 
ચુનારા રહે.વિઠૃલિાડી ઝુપડપટૃી ડભોઈયા પોલીસ ચોકીની બાજુમાં બરાનપુરા િડોદરા(૪) ગૌરાંગ પ્રવિણભાઈ સોની રહે.વિઠલેશ એપાટટમેન્ ટ 

મ.નં.૪૧૧, જયરત્ ન વબલ્ ડીંગ પાસે િડોદરા.(પ)કાદરઅબ્ દુલ રહીમ શેખ રહે.નિાપુરા ખાટકીિાડ મંગલેશ શેઠની ચાલી આર.િી.દેસાઈ રોડ િડોદરા 

(૬) વિનોદભાઈ બીજલભાઈ મકિાણા રહે.બકરાિાડી નાડીયાિાસ િડોદરા નાઓ પૈકી િોન્ટેડ આરોપી અરૂણ ખારિા રહે,નિાપુરા ખારિાિાડ તથા 
તેનો વમત્ર મુકો રહે.બાટા શો રૂમ સામે નિાપુરા િડોદરા નાઓએ પોતાના આવથટક ફાયદા સારૂ આઝાદ મેદાનમાં માણસો બોલાિી ભેગા કરી પત્ તા પાના 

રૂવપયા િડે હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડી રેઈડ દરમ્ યાન હાજર નહી મળી આિી તથા જુગાર રમતા નાસી ગયેલ ઈસમો તથા પડકાયેલ કુલ-૦૬ ઈસમોની 

અંગઝડતીના કુલ્ લે રૂ.૧૬,૮૬પ/-તથા દાિના રૂ.૧૮,૬૧પ/- તથા મોબાઈલ ફોન નંગ-પ વક.રૂ.રર,૦૦૦/- તથા પત્ તા પાના નંગ-પર 

વક.રૂ.૦૦/૦૦ સહીત કુલ્ લે રૂ.પ૭,૪૮૦/-ની મત્ તા સાથે પકડાઈ ગયેલ આરોપીઓએ ગુનો કયાટ વિગેરે બાબત શ્રી સ.ત. અ.પો.કો. ડહરેનકુમાર 

મનસુખભાઈ બ.નં.૧૪૭૬ નોકરી એસ.ઓ.જી. િડોદરા શહેરનાઓએ ફરીયાદ આપતાં  નિાપુરા II ગુ.ર.નં. ૧૦/૧૮ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબ 
તા.૨૨/૦૧/૧૭ કઃ૨૦/૧૫ િાગે ગુનો રજી કરેલ છે.  

અંગઝડતીના કુલ્ લે રૂ.૧૬,૮૬પ/-

તથા દાિના રૂ.૧૮,૬૧પ/- તથા 
મોબાઈલ ફોન નંગ-પ 

વક.રૂ.રર,૦૦૦/- તથા પત્ તા પાના 
નંગ-પર વક.રૂ.૦૦/૦૦ સહીત કુલ્ લે 

રૂ.પ૭,૪૮૦/-ની મત્ તા  

૧૦     એસ.ઓ.જી. સ્ટાફ િડોદરા શહેર               જ.ેપી.રોડ પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા શહેરના સ્ટાફને બાતમી મળેલ કે, તા૨૨/૦૧/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૭/૦૦ િાગે મુજમહુડા ભારત 
પેટર ોલપંપની બાજુમાં અલ્પા રેસ્ટોરન્ટ ની સામે, િડોદરા શહેર ખાતે આ કામના આરોપીઓ (૧) શાકીર  ઇલ્યાસભાઇ મેમણ રહે. એ.૧૩ શાંવતિન 

સોસાયટી બેસીલ સ્કુલ પાછળ, તાંદલજા િડોદરા (ર) સલીમભાઇ મહમદભાઇ ડદિાન રહે. ધનટેકરી અકોટા પોલીસ લાઇન સામે, િડોદરા (૩) 

પ્રભાતભાઇ નાનજીભાઇ િસાિા રહે. સમીયાલા ગામ ગુજરાતી સ્કુલ પાછળ ખેતરમાં તા.જી. િડોદરા (૪) વિનોદ ગુલાબરાિ યાિલે રહે. વિશ્વામીત્રી 

મહાકાળીનગર બ્રીજ નીચે િડોદરા (૫) કનકવસંહ  મોહનવસંહ  વસન્ધા રહે. મયુરનગર  લક્ષ્મીપુરા ગામ મ.નં. ૩૦ તા.જી.િડોદરા (૬) રાજુભાઇ  

કનૈયાલાલ મગનાની રહે. ૩૮ પ્રતાપબાગ સોસાયટી મુજમહુડા પેટર ોલપંપસામે,િડોદરા નાઓએ જાહેરમાં પોતાના આવથટક ફાયદા સારૂ  ઉપરોકત જગ્યાએ 

પોતે તથા નોકર સાથે રાખી આિતા જતા રાહદારી ઇસમો પાસે િરલી મટકાના આંક ફરકના  આંકડાઓ જાહેરમાં લખી  લખાિી રેઇડ દરમ્યાન  મજકુર 
ઇસમ તથા નોકર નં.(ર) સલીમ મહમદભાઇ નાઓ પાસેથી જુદા જુદા સટૃા બજારના ચઢતા ઉતરતા ક્રમના આંક ફરકના આંકડા લખેલ કાપલીઓ નંગ-

૯૦  સાથે તમામ ઇસમો રેઇડ દરમ્યાન  અંગજડતીના રૂા. ૧૩,૩૪૦/-  તથા મોબાઇલ ફોન નંગ-૫ વક. રૂા. ૧૮,૦૦૦/- સહીત કુલ રૂા. 

૩૧,૩૪૦/- ની મતા સાથેજાહેરમાંથી મળી આિી પકડાઇ જઇ એકબીજાને મદદગારી કરી ગુનો કયાટ બાબતે ફરીયાદી શ્રી.સ.ત. અ.પો.કો. જયેશભાઇ 

કાળુભાઇ બ.નં. ૯૫૪ એસ.ઓ.જી. િડોદરા શહેર નાઓએ ફરીયાદ આપતાં જપેીરોડ પોસ્ટે   II ગુ.ર.ન ૦૪/૨૦૧૮ જુગાર ધારા કલમ ૧૨(અ) મુજબ 
તા૨૨/૦૧/૨૦૧૮ ના કલાક ૨૧/૧૫ િાગે ગુનો રજી કરેલ છે.  

જુદા જુદા સટૃા બજારના ચઢતા ઉતરતા 
ક્રમના આંક ફરકના આંકડા લખેલ 

કાપલીઓ નંગ-૯૦  સાથે તમામ 

ઇસમો રેઇડ દરમ્યાન  અંગજડતીના 

રૂા. ૧૩,૩૪૦/-  તથા મોબાઇલ ફોન 

નંગ-૫ વક. રૂા. ૧૮,૦૦૦/- સહીત 

કુલ રૂા. ૩૧,૩૪૦/- ની મતા 

૧૧  જ.ેપી રોડ પો.સ્ટે સ્ટાફ િડોદરા 

શહેર 

 જ.ેપી.રોડ પોલીસ સ્ટેશન,િડોદરા શહેર ના  સ્ટાફને બાતમી મળેલ કે, તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૭/૨૦ િાગે મોજ ેતાંદલજા ગામ િાડીલાલ 

સ્કુલ સામે િડોદરા શહેર ખાતે આ કામના આરોપીઓ (૧) અલ્તાફ નાદીરભાઇ પઠાણ રહે.આમીનાનગર, મકાન નં.૮૯ તાંદળજા િડોદરા(૨) િલીભાઇ 

મહંમદભાઇ પટેલ રહે.તાંદલજા ગામ, રાયણિાળુ ફળીયુ, િડોદરા(૩) ઇમરાન યાકુબ પટેલ રહે. ધંટેકરી,ભાથુજી મંડદર પાસે, તાંદળજા િડોદરા(૪) યુસુફ 

અબ્બાસ પટેલ રહે. કરીશ્મા પાકટ  સી/૧૭, તાંદળજા િડોદરા(૫) સલીમ યુનુસ  પટેલ રહે. િણકરિાસ, તાંદળજાગામ, િડોદરા   નાઓએ ઉપરોક ત 
તા.ટાઅનેજગ્યાએ જાહેરમા પત્તા પાના પૈસા િડે હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડી અંગ જડતીના કુલે્લ રૂપીયા ૧૪૮૩૦/- તેમજ જમીન દાિના રૂપીયા 

૨૪૦૦/- તથા પત્તા પાના નંગ-૫૨ તથા મોબાઇ ફોન નં.૩ જનેી કી.રૂ.૧૫૫૦/- તેમજ પત્તા પાના કી.રૂ.૦૦/૦૦ ગણી કુલે્લ રૂપીયા ૧૮૭૮૦/- 

ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આિી જાહેરમાથી જુગાર રમી રમાડી પકડાઇ ગુનો કયાટ વિગેરે બાબતે ફરી.શ્રીસ.ત.અ.પો.કો. અબ્દુલરશીદ શેરમહંમદ બ.નં.૭૧૮ 

જ.ેપી રોડ પો.સ્ટે િાડોદરા શહેર  નાઓએ ફરીયાદ આપતાં  જપેી રોડ પો.સ્ટે II ગુ.ર.નં  ૦૫/૧૮ જુગારધારા કલમ ૧૨ મુજબ  તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૮ ના 

 અંગ જડતીના કુલે્લ રૂપીયા 

૧૪૮૩૦/- તેમજ જમીન દાિના 

રૂપીયા ૨૪૦૦/- તથા પત્તા પાના 

નંગ-૫૨ તથા મોબાઇ ફોન નં.૩ જનેી 
કી.રૂ.૧૫૫૦/- તેમજ પત્તા પાના 

કી.રૂ.૦૦/૦૦ ગણી કુલે્લ રૂપીયા 

૧૮૭૮૦/- ના મુદ્દામાલ  
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કલાક ૨૦/૦૫ િાગે ગુનો રજી કરેલ છે.  

૧૨ પો.ઇ.શ્રી પાણીગેટ પો.સ્ટે.તથા  

સ્ટાફ 
           પો.ઇ.શ્રી પાણીગેટ પો.સ્ટે.નાઓને બાતમી હકીકત મળેલ કે, મહાકાળી સોસા. ઝંડાચોક તરફ જિાના નાકા તરફ જાહેરમાં પાણીગેટ ખાતે પાસે 
કેટલાક ઇસમો પતાપાનાથી ગોળ કંુડાળુ િળી હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડતા હોિાની મળેલ હકીકત આધારે સ્ટાફના માણસો સાથે તા-૧૨/૧/૧૮ 

ના કલાક-૧૪/૦૫ િાગે સદર જગ્યાએ રેઇડ કરતા સ્થળ ઉપરથી ૪ આરોપીઓને પકડી પાડી તેઓની અંગ ઝડતીમાંથી રોકડા રૂવપયા ૭૭૧૦/-તથા 

જમીન દાિ ઉપરના રોકડા રૂવપયા ૪૧૦૦/-,પાના-૫૨ મળી મળી કુલે્લ રૂ.૧૧૮૧૦/-નો મુદામાલ મળી આિતા પાણીગેટ પો.સ્ટે II 
ગુ.ર.નં.૦૮/૨૦૧૮ જુગાર ધારા કલમ-૧૨ મુજબનો ગુનો નોધાયેલ છે.   

અંગ ઝડતીમાંથી રોકડા રૂવપયા 

૭૭૧૦/- તથા જમીન દાિ ઉપરના 

રોકડા રૂવપયા ૪૧૦૦/-, પાના-૫૨ 
મળી મળી કુલે્લ રૂ.૧૧૮૧૦/- 

૧૩ પો.ઇ.શ્રી પાણીગેટ પો.સ્ટે.તથા  

સ્ટાફ 
         પો.ઇ.શ્રી પાણીગેટ પો.સ્ટે.નાઓને બાતમી હકીકત મળેલ કે, ઇકુરશાના ટેકરા સ્ટર ીટ લાઇટના થાભલા નીચે અજિાળામાં જાહેરમાં પાણીગેટ ખાતે 
કેટલાક ઇસમો પતાપાનાથી ગોળ કંુડાળુ િળી હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડતા હોિાની મળેલ હકીકત આધારે સ્ટાફના માણસો સાથે તા-૧૪/૧/૧૮ 

ના કલાક-૧૯/૨૫ િાગે સદર જગ્યાએ રેઇડ કરતા સ્થળ ઉપરથી ૩ આરોપીઓને પકડી પાડી તેઓની અંગ ઝડતીમાંથી રોકડા રૂવપયા ૫૯૦૦/-તથા 

જમીન દાિ ઉપરના રોકડા રૂવપયા ૫૮૭૦/-, પાના-૫૨ મોફો-૨ વક ૬૦૦૦,તથા એકટીિા-૧ વક,૩૫૦૦૦/- તથા પલસર મોસા-૧ 

વક.૬૦,૦૦૦/- મળી મળી કુલે્લ રૂ.૧,૧૨,૭૭૦ નો મુદામાલ મળી આિતા પાણીગેટ પો.સ્ટે II ગુ.ર.નં. ૧૨/૨૦૧૮ જુગાર ધારા કલમ-૧૨ મુજબનો 
ગુનો નોધાયેલ છે 

અંગ ઝડતીમાંથી રોકડા રૂવપયા 

૫૯૦૦/- તથા જમીન દાિ ઉપરના 

રોકડા રૂવપયા ૫૮૭૦/-, પાના-૫૨ 

મોફો-૨ વક ૬૦૦૦, તથા એકટીિા-૧ 

વક,૩૫૦૦૦/- તથા પલસર મોસા-૧ 

વક.૬૦,૦૦૦/- મળી મળી કુલે્લ 

રૂ.૧,૧૨,૭૭૦/- 

૧૪ પો.ઇ.શ્રી િાડી પો.સ્ટે.તથા  સ્ટાફ       પો.ઇ.શ્રી િાડી પો.સ્ટે.નાઓને બાતમી હકીકત મળેલ કે, ગોયા દરિાજા મહાકાળી માતાના મંડદરની બાજુમાં જાહેરમાં િાડી ખાતે કેટલાક ઇસમો 
પતાપાનાથી ગોળ કંુડાળુ િળી હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડતા હોિાની મળેલ હકીકત આધારે સ્ટાફના માણસો સાથે તા-૭/૧/૧૮ ના કલાક-

૧૩/૩૫ િાગે સદર જગ્યાએ રેઇડ કરતા સ્થળ ઉપરથી ૩ આરોપીઓને પકડી પાડી તેઓની અંગ ઝડતીમાંથી રોકડા રૂવપયા ૬૦૭૦/-તથા જમીન દાિ 

ઉપરના રોકડા રૂવપયા ૪૧૯૦/-પાના-૫૨ મળી કુલે્લ રૂ.૧૦૨૬૦/- નો મુદામાલ મળી આિતા િાડી પો.સ્ટે II ગુ.ર.નં. ૨/૨૦૧૮ જુગાર ધારા 
કલમ-૧૨ મુજબનો ગુનો નોધાયેલ છે 

અંગ ઝડતીમાંથી રોકડા રૂવપયા 

૬૦૭૦/-તથા જમીન દાિ ઉપરના 

રોકડા રૂવપયા ૪૧૯૦/-પાના-૫૨ 

મળી મળી કુલે્લ રૂ.૧૦૨૬૦/- 

૧૫ પો.ઇ.શ્રી િાડી  પો.સ્ટે.તથા સ્ટાફ       પો.ઇ.શ્રી િાડી પો.સ્ટે.નાઓને બાતમી હકીકત મળેલ કે, પાણીગેટ રાણાિાસ  કબીર મંદીર પાસે જાહેરમાં િાડી ખાતે કેટલાક ઇસમો પતાપાનાથી 
ગોળ કંુડાળુ િળી હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડતા હોિાની મળેલ હકીકત આધારે સ્ટાફના માણસો સાથે તા-૧૪/૧/૧૮ ના કલાક-૧૪/૨૫ િાગે 

સદર જગ્યાએ રેઇડ કરતા સ્થળ ઉપરથી ૫ આરોપીઓને પકડી પાડી તેઓની અંગ ઝડતીમાંથી રોકડા રૂવપયા ૬૩૫૦/- તથા જમીન દાિ ઉપરના રોકડા 

રૂવપયા ૩૮૪૦/- પાના-૫૨ મોફો-૫ વક ૧૨૩૦૦, મળી મળી કુલે્લ રૂ.૨૨૯૪૦/- નો મુદામાલ મળી આિતા િાડી પો.સ્ટે II ગુ.ર.નં. ૧૧/૨૦૧૮ 
જુગાર ધારા કલમ-૧૨ મુજબનો ગુનો નોધાયેલ છે  

ઝડતીમાંથી રોકડા રૂવપયા ૬૩૫૦/- 

તથા દાિ ઉપરના રોકડા રૂવપયા 

૩૮૪૦/-, પાના-૫૨ મોફો-૫ વક 

૧૨૩૦૦, મળી મળી કુલે્લ 
રૂ.૨૨૯૪૦/- 

૧૬ પો.ઇ.શ્રી પીસીબી તથા  સ્ટાફ       પો.ઇ.શ્રી પીસીબી નાઓને બાતમી હકીકત મળેલ કે મોજ ેઅમરનાથ મંદીરની પાછળ ખુલ્લી જગ્યામામુખ્ય સુત્રધાર લાલજી રાયભણ રબારી તથા 

રાજશે હરવગિીંદ ઠાકોર બને્ન રહે-ગાજરાિાડી િડોદરાનાઓ પોતાના આવથટક ફાયદા સારુ બહરથી માણસો બોલાિી ભેગા કરી  પત્તા પાના રૂવપયા િડે 

તીન પત્તીનો હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડતા  હોિાની બાતમી હકીકત આધારે સદર જગ્યાએ તા.૩૧/૧/૧૮ ના રોજ રેઇડ કરતા સ્થળ ઉપર કુલ ૨૯ 
આરોપીઓ પકડી પાડી તથા મુખ્ય સુત્રધાર લાલજી રબારી+૨ નાઓ હાજર નહી મળી આિી ગુનો કયાટ વિગેરે બાબત નો ગુનો િાડી પો.સ્ટે. II-૧૬/૧૮ 

જુગારધારા કલમ ૧૨   મુજબ ગુનો દાખલ કરેલ છે. 

અંગઝડતી નાણા  રૂ-૨,૦૨,૮૪૦/- 

દાિના નાણા રૂ-૭૮,૨૮૦/- 
મોબાઇલ ફોન નંગ-૨૭ વક.રૂ-

૮૫,૫૦૦/- 

િાહન નંગ-૮ વક.રૂ-૮,૦૦,૦૦૦/- 

 કુલે્લ વક.રૂ-૧૧,૬૬,૬૨૦/ 

૧૭ પો.ઇ.શ્રી ડી.સી.બી પો.સ્ટે.િડોદરા 

શહેર તથા  સ્ટાફ 
          પો.ઇ.શ્રી ડી.સી.બી પો.સ્ટે.િડોદરા શહેર નાઓને બાતમી હકીકત મળેલ કે, આશાપુરી માતાના મંડદર પાછળ આિેલ ખુલ્લા મેદાનમાં વિદેશી દારૂનું 

િેચાણ ચાલુ હોિાની મળેલ હકીકત આધારે સ્ટાફના માણસો સાથે તા-૧૨/૧/૧૮ ના કલાક-૨૧/૩૦ િાગે સદર જગ્યાએ રેઇડ કરતા સ્થળ ઉપરથી 

આરોપી વનરિ ઉફે વનલેર્ષ ભરતભાઇ પટેલ રહે, ઉકાજીનું િાડીયુને પકડી પાડી સદર જગ્યાએ તપાસ કરતા િગર પાસ પરમીટનો વિદેશી દારૂ ૭૫૦ 

મીલીની બોટલ નંગ-૩૦૦ વક. રૂવપયા ૧,૩૫,૦૦૦/- મોસા-૧, તથા મોફો-૧ મળી કુલ્લે વક.રૂ.૧,૮૦,૫૦૦/- નો મુદામાલ મળી આિતા પકડાયેલ 

આરોપી તથા નહી પકડાયેલ આરોપી વિક્રમવસંહ નટિરવસંહ  ચાિડા વિરૂધ્ધ પાણીગેટ પો.સ્ટે III ગુ.ર.નં. ૪૪/૨૦૧૮ પ્રોહી કલમ-૬૫ઇ,૮૧,૯૮(૨) 
મુજબનો ગુનો નોધાયેલ છે. 

૭૫૦ મીલીની બોટલ નંગ-૩૦૦ વક. 

રૂવપયા ૧,૩૫,૦૦૦/- મોસા-૧, 
વક.રૂ.૩૫૦૦૦/- તથા મોફો-૧ 

વક.રૂ.૧૦૫૦૦/-મળી કુલે્લ 

વક.રૂ.૧,૮૦,૫૦૦/- 

૧૮ પો.ઇ.શ્રી પી.સી.બી શાખા િડોદરા 
શહેર તથા  સ્ટાફ  

પો.ઇ.શ્રી પી.સી.બી શાખા િડોદરા શહેર નાઓને બાતમી હકીકત મળેલ કે, ગાજરાિાડી િોડટ  નં ૩ પાસે પાછલા ફલીયામાં િાડી ખાતે આિેલ મકાનમાં 
વિદેશી દારૂનો જથ્થો હોિાની મળેલ હકીકત આધારે સ્ટાફના માણસો સાથે તા-૧૩/૧/૧૮ ના કલાક-૧૩/૩૦ િાગે સદર જગ્યાએ રેઇડ કરતા સ્થળ 

ઉપરથી આરોપી રાજશેભાઇ ચંદુભાઇ કહાર રહે,િોડટ  નં ૩ પાસે ગાજરાિાડી િાડી નાને પકડી પાડી સદર જગ્યાએ તપાસ કરતા િગર પાસ પરમીટનો 
વિદેશી દારૂ બોટલ નંગ-૪૮ વક.રૂવપયા ૨૧૩૦૦/-તથા બીયર ટીન ૪૧ વક.રુ.૪૧૦૦/- તથા મોફો-૧ વક.રુ.૫૦૦ મળી કુલે્લ વક.રૂ.૨૫૯૦૦/- નો 

મુદામાલ મળી આિતા પકડાયેલ આરોપી તથા નહી પકડાયેલ આરોપી સંગીતાબેન ગોવિંદભાઇ કહાર વિરૂધ્ધ િાડી પો.સ્ટે III ગુ.ર.નં.૨૯/૨૦૧૮ 

બોટલ નંગ-૪૮ વક.રૂવપયા 
૨૧૩૦૦/-તથા બીયર ટીન ૪૧ 

વક.રુ.૪૧૦૦/- તથા મોફો-૧ 

વક.રુ.૫૦૦/- મળી કુલે્લ 

વક.રૂ.૨૫૯૦૦/- 
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પ્રોહી કલમ-૬૫ઇ,૮૧,૧૦૮ મુજબનો ગુનો નોધાયેલ છે. 

૧૯ પો.ઇ.શ્રી િાડી પો.સ્ટે. તથા  સ્ટાફ          પો.ઇ.શ્રી િાડી પો.સ્ટે. નાઓને બાતમી હકીકત મળેલ કે, બરાનપુરા જાસુદ મહોલ્લો િાડી ખાતે આિેલ મકાનમાં વિદેશી દારૂનો જથ્થો હોિાની 
મળેલ હકીકત આધારે સ્ટાફના માણસો સાથે તા-૧૩/૧/૧૮ ના કલાક-૧૬/૨૫ િાગે સદર જગ્યાએ રેઇડ કરતા સ્થળ ઉપરથી આરોપી આસીફ 

ઉસ્માનભાઇ પરમાર રહે,વશયાબાગ ભાઉદાસ મહોલ્લો મ્લ્હાર ફલેટ સામે નાને પકડી પાડી સદર જગ્યાએ તપાસ કરતા િગર પાસ પરમીટનો વિદેશી દારૂ 
બોટલ નંગ-૧૧૧ વક.રૂવપયા ૪૧૨૦૦/-એકટીિા- ૧ વક.રુ.૩૦૦૦૦/- તથા મોફો-૧ વક.રુ.૫૦૦ મળી કુલે્લ વક.રૂ.૭૧૭૦૦/- નો મુદામાલ મળી 

આિતા પકડાયેલ આરોપી તથા નહી પકડાયેલ આરોપી (૧) જગડદશ કહાર રહે.નિાપુરા  (૩) કમલેશ મનુભાઇ જયસ્િાલ રહે, બરાનપુરા જાસુદ મહોલ્લો 

નાઓ વિરૂધ્ધ િાડી પો.સ્ટે III ગુ.ર.નં. ૩૦/૨૦૧૮ પ્રોહી કલમ-૬૫એઇ,૧૦૮,૯૮(૨),૮૧ મુજબનો ગુનો નોધાયેલ છે 

બોટલ નંગ-૧૧૧ વક.રૂવપયા 

૪૧૨૦૦/-એકટીિા- ૧ 

વક.રુ.૩૦૦૦૦/- તથા મોફો-૧ 

વક.રુ.૫૦૦ મળી કુલે્લ 

વક.રૂ.૭૧૭૦૦/- 

૨૦ પો.ઇ.શ્રી િાડી પો.સ્ટે. તથા  સ્ટાફ       પો.ઇ.શ્રી િાડી પો.સ્ટે.નાઓને બાતમી હકીકત મળેલ કે, બાિરી કુભારિાડા િાડી ખાતે આિેલ મકાનમાં વિદેશી દારૂનો જથ્થો હોિાની મળેલ હકીકત 
આધારે સ્ટાફના માણસો સાથે તા-૧૪/૧/૧૮ ના કલાક-૨૩/૩૦ િાગે સદર જગ્યાએ રેઇડ કરતા સ્થળ ઉપર તપાસ કરતા િગર પાસ પરમીટનો 

વિદેશી દારૂ બોટલ નંગ-૧૮૦ વક.રૂવપયા ૭૨૦૦૦/- નો મુદામાલ મળી આિતા નહી પકડાયેલ આરોપી (૧) આરોપી મંગેશ પ્રકાશરાિ વલબાિકર રહે, 

બાિરી કુભારિાડા (૨) ઇમરાન પઠાણ  વિરૂધ્ધ િાડી પો.સ્ટે III ગુ.ર.નં. ૩૩/૨૦૧૮ પ્રોહી કલમ-૬૫એઇ,૧૦૮,૮૧ મુજબનો ગુનો નોધાયેલ છે 

વિદેશી દારૂ બોટલ નંગ-૧૮૦ 

વક.રૂવપયા ૭૨૦૦૦/- 

૨૧ શ્રી એમ.ડી. 
ક્રરડાણી પો.સ.ઇ. પાણીગેટ 

પો.સ્ટે. 

            આ કામના આરોપીએ તા-૩/૧/૧૮ ના કલાક  ૫/૦ િાગ્યે મોજ-ે સુદામપુરી કોમ્યુનીટી હોલ પાસે પાણીગેટ િડોદરા શહેર ખાતે આ કામના 

ફરીનું ડહરો કંપની ની સ્પલેંડર પ્લસ મો.સા. ન-GJ06-JS-3726 જનેો ચેચીસ ન-MBLHA1 0CGFHM-35311 તથા  એંજીન ન-HA10ER 

FHM51155 નો છે,જ ે સને ૧/૨૦૧૬ ના મોડલની કાલા અને સીલ્િર  કલરના પટ્ટાની છે, તેની ચોરી કરી લઇ જઇ  જતા ઉપરોકત નંબરથી ગુનો 
દાખલ થયેલ સદર ગુનાના ત.ક.અ એ બાતમી આધારે આરોપીને પકડી પાડી મુદામાલ રીકિર કરી  ગુનો  શોધી કાઢેલ છે  

૩૦,૦૦૦/- 
મો.સા-૧ 

૨૨ શ્રી ડી.બી.રાઠોડ પો.સ.ઇ. 
પાણીગેટ પો.સ્ટે. 

               તે એિી રીતે કે આ કામનો આરોપીએ તા.૨૬/૧૧/૧૭ ના કલાક ૭/૦ થી ૧૦/૦ િાગ્યા દરમ્યાન મોજ ે- રેિાપાકટ  ગરબા ગ્રાઉન્ડ પાસે િા 

રોડ પાણીગેટ િડોદરા શહેર ખાતે ફરીનું એકટીિા નંબર GJ06HB-8153 ની ડેકીનુ લોક ખોલી ડેકીમાંથી ફરી.તથા સાહેદનો મોબાઇલ ફોન મળી 

મો.ફો. નંગ-૨ વકરૂ.૧૭,૦૦૦/-ની મતાની ચોરી કરી લઇ જતા ગુનો દાખલ કરિામાં  આિેલ સદર ગુનાના ત.ક.અ એ મોબાઇલ ફોનની જરૂરી માહીતી 
મેળિી આરોપી શોધી કાઢી મુદામાલ રીકિર કરિામાં  આિેલ છે  

૧૭,૦૦૦/- 
મો.ફો-૨ 

૨૩ પો.ઇ.શ્રી મકરપુરા પો.સ્ટે. તથા  

સ્ટાફ પો.સ્ટે.  
           તે એિી રીતે કે આ કામના ફરીયાદીને અંગત બાતમીદાર રાહે બાતમી મળેલ કે, મો.જ.ે ને.હા.નં.૮ માતૃછાયા હોટલની પાછળ આિેલ ખુલ્લી 

જગ્યામાં આ કામના આરોપી નામે વિજયભાઇ અજુટનભાઇ મોખરા રહે. ૨૫, નરેન્રનગર, િારસીયા રીંગ રોડ, એસ્સાર પેટર ોલ પંપની પાસે િડોદરા નાઓ 

તથા આ કામના િોન્ટેડ આરોપી અલ્પુ વસંધી રહે. િારસીયા, િડોદરા નાઓ પોતાના આવથટક ફાયદા સારૂ ગેરકાયદેસર રીતે ઇગ્લીશ દારૂનો જથ્થો ટરક 
નંબર એચ.આર.૭૩ એ ૫૧૪૫ માં વિજયભાઇ અજુટનભાઇ મોખરા નાની પાસે હરીયાણા ખાતેથી મંગાિી ઇગ્લીશ દારૂનો જુદા જુદા બ્રાન્ડની શીલબંદ 

૭૫૦ મી.લી. તેમજ ૧૮૦ મી.લી.ની દારૂ ભરેલ બોટલ નંગ – ૨૦૦૭૬ તેમજ બીયરના ટીન નંગ – ૪૫૧૨ મળી તેમજ મોબાઇલ ફોન તથા ટરક સહીત 

કુલે્લ રૂ.૫૨,૮૨,૯૦૦/-  ની સાથે આરોપી વિજયભાઇ અજુટનભાઇ મોખરા રહે. ૨૫, નરેન્રનગર, િારસીયા રીંગ રોડ, એસ્સાર પેટર ોલ પંપની પાસે િડોદરા 

નાઓ પકડાઇ જતા મકરપુરા પો.સ્ટે. III ૪૫/૧૮  ગુજરાત નશાબંધી ધારાની કલમ ૬૫, એ ઇ,૧૧૬(ખ), ૧૦૮,૯૮(૨),૮૧ મુજબનો ગુનો શોધી 
કાઢેલ છે. 

ઇગ્લીશ દારૂનો જુદા જુદા બ્રાન્ડની 

શીલબંદ ૭૫૦ મી.લી. તેમજ ૧૮૦ 
મી.લી.ની દારૂ ભરેલ બોટલ નંગ – 

૨૦૦૭૬ તેમજ બીયરના ટીન નંગ – 

૪૫૧૨ મળી તેમજ મોબાઇલ ફોન તથા 

ટરક સહીત કુલે્લ રૂ.૫૨,૮૨,૯૦૦/-   

૨૪ પો.ઇ.શ્રી પી.સી.બી શાખા િડોદરા 

શહેર તથા  સ્ટાફ.  
         આ કામના ફરીયાદીને અંગત બાતમીદાર રાહે બાતમી મળેલ કે,  મો.જ.ે બીલગામ નાકા પાસે થી એક હુન્ડાઇ  સેન્ટર ો કાર નં. જી.જ.ે ૦૬ 
ડી.ક્યુ.૫૯૩૪ ની જનેી વક.રૂ.૭૦૦૦૦/- માં િગર પાસ પરમીટે ઇગ્લીશ દારૂની ૭૫૦ મી.લી.ની બોટલો નંગ – ૬૦ વક.રૂ.૨૭૦૦૦/- ની તથા એક 

મોબાઇલ ફોન વક.રૂ.૧૦૦૦/- નો મળી કુલે્લ રૂ.૯૮૦૦૦/- ના મુદામાલ સાથે મળી આિતા માંજલપુર પો.સ્ટે. III ૩૩/૧૮ પ્રોડહ એકટ કલમ 

૬૫(ઇ), ૧૦૮, ૯૮(૨), ૮૧ મુજબનો ગુનો શોધી કાઢેલ છે. 

હુન્ડાઇ  સેન્ટર ો કાર નં. જી.જ.ે ૦૬ 

ડી.ક્યુ.૫૯૩૪ ની જનેી 
વક.રૂ.૭૦૦૦૦/- માં િગર પાસ 

પરમીટે ઇગ્લીશ દારૂની ૭૫૦ 

મી.લી.ની બોટલો નંગ – ૬૦ 

વક.રૂ.૨૭૦૦૦/- ની તથા એક 

મોબાઇલ ફોન વક.રૂ.૧૦૦૦/- નો 

મળી કુલે્લ રૂ.૯૮૦૦૦/- 

૨૫ એ.એસ.આઇ. સલીમભાઇ 

ઇબ્રાહીમભાઇ   
ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. 

               ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નં.૧૨/૧૮, સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧)ડી મુજબના કામે આરોપી જલ્કેશ ઉફે ગોપી જશિંતભાઇ પઢીયાર 

રહે. કાહનિાડી િડીયાપુરા ફળીયુ તા.આંકલાિ જી.આણંદ નાને અટક કરી કુલ-ર૯ મોબાઇલ ફોન, ર-લેપટોપ કુલ વકં.રૂ.૧૭૭૦૦૦/- ની સાથે 

તા.૧૯/૧/૧૮ ના રોજ ક.૧૫/૩૦ િાગે પકડી પાડી િડોદરા શહેરના ફતેગંજ ફ. ૧૦/૧૭, ગોત્રી ફ. ૧૭૩/૧૭, ઇ.પી.કો.૩૮૦ મુજબના તેમજ 
આણંદ ખાતેના પોલીસ સ્ટેશનના અનડીટેકટ ગુનાઓ શોધી કાઢેલ છે.    

કુલ-ર૯ મોબાઇલ ફોન, ર-લેપટોપ  
કુલ વકં.રૂ.૧૭૭૦૦૦/- 
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૨૬ હે.કો. જ્ઞાનેશ્વર નથ્થુરા  

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. 
    ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નં.૨૧/૧૮ CRPC કલમ૪૧(૧)ડીમુજબના કામે રાજ ઉફે રાજુડી ડદનેશભાઇ પરદેશી ઉ.િ.૧૯ રહે. હુજરાત ટેકરા 
બાિચાિાડ જુની પોલીસ લાઇન પાસે કાલકા માતાના મંદીર પાસે િડોદરા નાને તા.૨૭/૦૧/૨૦૧૮ ના ક.૧૩/૪૫ િાગે અટક કરી પુછપરછ કરતાં 

તેની પાસેથી અલગ અલગ કંપનીના કુલ-૫ મોબાઇલ ફોન વકં.રૂ.૫૦૦૦૦/- ની સાથે મળી આિતાં કબજ ેકરિામાં આિેલ છે. તેમજ સદરી પાસેથી 

િધુ ૩ મોબાઇલ ફોન વકં.રૂ.૩૦૦૦૦/- ના સી.આર.પી.સી.૧૦૨ મુજબ કબજ ેકરિામાં આિેલ છે.   

કુલ-૮ મોબાઇલ ફોન 

વકં.રૂ.૮૦૦૦૦/- 

૨૭ હે.કો. સંતોર્ષ લક્ષ્મણરાિ 

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે.   
ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નં.૨૦/૧૮, સી.આર.પી.સી. ૪૧(૧)ડી મુજબના કામે આરોપી સુનીલસીંગ તુફાનસીંગ ઉફે અજુટનસીંગ સીકલીગર રહે. 

ભાથુજીનગર ઝુપડપટ્ટી, સરદાર એસ્ટેટ પાછળ આજિા રોડ િડોદરા નાને તા.૨૯/૦૧/૨૦૧૮ ના ક. ૧૩/૪૦ િાગે પકડી પુછપરછ કરતાં સેમસંગ 

મો.ફોન-૧ વકં.રૂ.૫૦૦૦/- તથા મારૂતી કંપનીની ઇકો GJ-27-AH-2233 વક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- ની કબજ ેકરિામાં આિેલ છે. 

સેમસંગ મો.ફોન-૧ વકં.રૂ.૫૦૦૦/- 

તથા મારૂતી કંપનીની ઇકો GJ-27-

AH-2233 વક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- 

૨૮ પો.કો જનૈુલઆબેદીન સરાફતહુસૈન  

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. 
ડી.સી.બી પો.સ્ટે. II ગુ.ર.નં ૦૫/૧૮ જુ.ધારા કલમ  ૪,૫  મુજબના કામે કુલે્લ ૯ (નિ) ઇસમો કુલે્લ રોકડ રૂવપયા ૩૨,૨૦૦/- ની ચલણી નોટો તેમજ 

મોબાઇલ ફોન નંગ ૭  વક રૂ ૬,૦૦૦/- પતા પાના નંગ ૫૨ મળી તમામની કુલે્લ વક રૂવપયા ૩૮,૨૦૦/- ની સાથે પકડી પાડેલ છે.  

રોકડ રૂવપયા ૩૨,૨૦૦/- ની ચલણી 
નોટો તેમજ મોબાઇલ ફોન નંગ ૭   

વક રૂ ૬,૦૦૦/- પતા પાના નંગ ૫૨ 
મળી તમામની કુલે્લ વક રૂવપયા 

૩૮,૨૦૦/- 

૨૯ ઈન્ ચાજટ પો.ઈન્ સ.એસ.ઓ.જી. 

તથા સ્ટાફના માણસો  

       તા.૩૧/૧ર/૧૭ ના રોજ બાતમી આધારે ટીમ એસ.ઓ.જી ધ્િારા અગે્રસન ગેસ્ટ હાઉસ ચેક કરતા સુરતથી લંુટ વિથ મડટ ર ના ગુંનાના અંજામ આપી 

તથા િડોદરાથી પંજાબ જિા માટે પોતાને પાસેના હવથયારોિડે  કોઇ લક્ઝરીયસ કાર માલીક/ચાલકને કાર લુટી ધાડ કરિાની ફીરાક માટે વનકળનાર 

પંજાબ તથા યુ.પી ના છ ઇસમોને બે દેશી બનાિટના હવથયાર તથા કારતુસ સાથે (૧) પરિીન્ દરસીંગ લક્ષ્મણસીંગ સીંગ ઉ.િ.રર રહે.બટર સીિીયા 

જી.અમૃતસર પંજાબ (ર) અરવિંદરસીંગ લક્ષ્મણસીંગ સીગ ઉ.િ.ર૪ રહે.બટર સીિીયા ગામ જી.અમૃતસર પંજાબ (૩) રણજીતસીંગ બલકારસીંગ જાટ 

ઉ.િ.રપ રહે.બટર સીિીયા ગામ જી.અમૃતસર પંજાબ (૪) જગડદપસીંગ રામસીંગ સીગ ઉ.િ.ર૬ રહે.બટર સીિીયા જી.અમૃતસર પંજાબ (પ) પ્રડદપસીંગ 

ઉફે મની દેિેન્ રસીંગ ગીલ ઉ.િ.ર૮ રહે.ગામ મુડીયાલા ગૃહ જી.અમૃતસર પંજાબ (૬) જશિંતસીંગ સુલખનસીંગ સીગ ઉ.િ.રપ રહે.ગોદી ગામ થાના 

ખજુરી જી.રામપુર (યુ.પી.) ઝડપી પાડેલ. આરોપીઓ પાસેથી દેશી હાથ બનાિટના તમંચા નંગ-૦ર વક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- તથા જીિતા કારતુસ નંગ-૦પ 

વક.રૂ.પ૦૦/- કુલ્ લે રૂ.૧૦,પ૦૦/- ના ફાયર આમ્ સટ / એમ્ યુનેશન તથા સોની કંપનીનો ડીઝીટલ કેમેરો વક.રૂ.પ૦૦૦/- તથા મોબાઈલ ફોન નંગ-

૦૬ વક.રૂ.રર,૦૦૦/- તથા રોકડ રૂ.પ૦૦/- સહીત કુલ્ લે રૂ.૩૮,૦૦૦/- નો મુદામાલ તેમજ વિદેશી કરન્ સી (કિાચા) ૧૩૭૦/- (રીઝિટ બેંક ઓફ 
માલાિી) તેઓ પાસેથી મળી આિતા કાયદેસરની કાયટિાહી કરી તપાસ અથે કબ્ જ ેકરેલ.આરોપીઓ ધાડ કરી નાસી  છુટિાની કોસીર્ષ ની તૈયારી કરેલ 

હોય તેઓના વિરૂધ્ધમા સયાજીગંજ પો.સ્ટેમા ઇ.પી.કો કલમ ૩૯૯ તથા આમટસ એક્ટ મુજબ સયાજીગંજ પો.સ્ટે ફ.ગુ.ર.નં.૦૧/૦૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ 
૩૯૯ તથા આમ્સટ એકટ કલમ ૨૫ (૧-બી)(એ), ૨૯ તથા જી.પી.એકટ કલમ ૧૩૫ મુજબ ગુનો રજીસ્ટર કરાિી િધુ તપાસ તજિીજ હાથ ધરેલ છે. 

આરોપીઓની કબુલાત આધારે સુરત ખાતે તપાસ કરતા તા.ર૯/૧ર/૧૭ ના રોજ બનેલ બનાિ સબંધે સુરત શહેરના ઈચ્ છાપુર પો.સ્ ટે.માં 

ફ.ગુ.ર.નં.૬૯/૧૭ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૦ર,૩૯૭,૩૪ મુજબનો ગુનો નોંધાયેલ હોિાનું જાણિા મળેલ હોય સુરત પોલીસને પણ સદર આરોપીઓ બાબતે 
જાણ કરિામાં આિેલ છે.  

દેશી હાથ બનાિટના તમંચા નંગ-૦ર 

વક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- તથા જીિતા 
કારતુસ નંગ-૦પ વક.રૂ.પ૦૦/- કુલ્ લે 

રૂ.૧૦,પ૦૦/- ના ફાયર આમ્ સટ / 
એમ્ યુનેશન તથા સોની કંપનીનો 

ડીઝીટલ કેમેરો વક.રૂ.પ૦૦૦/- તથા 

મોબાઈલ ફોન નંગ-૦૬ 

વક.રૂ.રર,૦૦૦/- તથા રોકડ 
રૂ.પ૦૦/- સહીત કુલ્ લે 

રૂ.૩૮,૦૦૦/- નો મુદામાલ તેમજ 
વિદેશી કરન્ સી (કિાચા) ૧૩૭૦/- 

(રીઝિટ બેંક ઓફ માલાિી) 

૩૦ ઈન્ ચાજટ પો.ઈન્ સ.એસ.ઓ.જી. 

તથા સ્ટાફના માણસો 

તા.૦ર/૦૧/૧૮ ના રોજ ઈશાટદહુસેન ફકીરમહંમદ પઠાણ રહે.આમીનાનગર મ.નં.એ/૯૪ આશીયાના નગરની બાજુમાં તાંદલજા િાળાને 

ઝડપી પાડેલ. તેની ઘવનષ્ઠ પુછપરછ દરમ્ યાન મજકુર ઈસમે બે માસ અગાઉ અકોટા રામપુરા િુડા કિાટટસ મ.નં.૩૦ માં રહેતા આકાશ રાજપુત ના 

મકાનમાંથી સોની કંપનીનું એલ.ઈ.ડી.ટીિી ચોરી કરેલાની કબુલાત કરેલ અને આ ટીિી તેણે રૂ.૭૦૦૦/-માં િેચી નાંખેલ હોય જ ેચોરી કરેલ સોની 

કંપનીનું એલ.ઈ.ડી.ટીિી વક.રૂ.ર૦,૦૦૦/- નું ટીમ એસ.ઓ.જી. દિારા રીસીિર પાસેથી કબ્ જ ેકરી કાયદેસરની કાયટિાહી કરી આરોપીને મુદામાલ સાથે 
ગોત્રી પો.સ્ ટે. ખાતે સોપેલ છે.  

ઉપરોકત એલ.ઈ.ડી. ટીિી ની ચોરી બાબતે ફરીયાદી ભારતીબેન આકાશભાઈ રાજપુત રહે.રામપુરા િુડા કિાટટસ બ્ લોક નં.૧ર રૂમ નં.૩૦ 

નાઓએ ઉપરોકત આરોપી વિરૂઘ્ ધમાં આ સોની ટીિી તથા ડર ોઅરમાં મુકેલ રોકડ રૂ.૩૦,૦૦૦/-ની ચોરી કરી લઈ ગયેલાની ગોત્રી પો.સ્ ટે.માં ફરીયાદ 

આપેલ હોય આરોપી વિરૂઘ્ ધમાં ગોત્રી પો.સ્ ટે.માં ફ.ગુ.ર.નં.૦૧/૧૮ ઈ.પી.કો. કલમ ૪પ૪,૩૮૦ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી ગોત્રી પો.સ્ ટે. દિારા િધુ 
તપાસ હાથ ધરેલ.  

સોની કંપનીનું એલ.ઈ.ડી.ટીિી 

વક.રૂ.ર૦,૦૦૦/- 

૩૧ ઈન્ ચાજટ પો.ઈન્ સ.એસ.ઓ.જી. 

તથા સ્ટાફના માણસો 

તા.૧૭/૦૧/૧૮ ના રોજ ગણેશ સ્ થાપના િખતે બનેલ રાયોટીંગના ગુનાના િોન્ ટેડ આરોપીઓ પૈકીના (૧) ફૈઝાન બબરચી (ર) ફરાઝ 

શેખ તથા (૩) આમીર મેમણ હાલમાં રાજપુરાની પોળમાં આિેલ ચોકમાં ભેગા થયેલ છે. તે મુજબની મળેલ ચોકકસ બાતમી આધારે ટીમ એસ.ઓ.જી.એ 

માંડિી પાસે આિેલ રાજપુરા પોળની અંદર આિેલ ચોકમાં છાપો મારી (૧) ફૈઝાન હબીબભાઈ બબરચી રહે.રાજપુરાની પોળ, જુમ્ મા મસ્ જીદ સામે માંડિી 

િડોદરા (ર) ફરાઝ ગુલામહંમદ શેખ રહે.મોગલિાડા, ખાટકીિાડ, પાંજરીગર મહોલ્ લો તથા (૩) આમીર ઈકબાલભાઈ મેમણ રહે.લાડિાડા ચોકિાલાની 

સામે, િાડી િડોદરા નાઓને ઝડપી પાડેલ. 

- 
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      ઉપરોકત ત્રણે આરોપીઓ સીટી પો.સ્ ટે.ફ.ગુ.ર.નં.૬૪/૧૭ ઈ.પી.કો. કલમ ૧૪૩,૧૪૪,૧૪પ, ૧૪૬, ૧૪૭,૧૪૮, ૧૪૯, 

૧પ૦,૧પ૧,૧પર,૧પ૩,૧પ૭,૧પ૮,૩૩ર,૩૩૭,૩૦૮,૪ર૭,૪૩પ,૪૩૬,૩૯પ તથા ડેમેજ ટુ પબ્ લીક પ્રોપટી એકટ કલમ ૩,૭ મુજબના ગુનામાં િોન્ ટેડ 
હોય જઓે છેલ્ લા પાંચેક માસથી ધરપકડ ટાળિા નાસતા ફરતા હતા તેઓને આજરોજ ટીમ એસ.ઓ.જી.એ ઝડપી પાડી કાયદેસરની કાયટિાહી કરી ત્રણેિ 

આરોપીઓને સીટી પો.સ્ ટે. ખાતે સોપેલ છે. 

૩૨ ઈન્ ચાજટ પો.ઈન્ સ.એસ.ઓ.જી. 

તથા સ્ટાફના માણસો 

તા.૨૭/૦૧/૧૮ ના રોજ બાતમી મળેલ કે ડહરો હોન્ ડા ડીલકસ મોટર સાયકલ કાગળો તથા નંબર પ્ લેટ િગરની ચોરીની લઇને ફરે છે અને 

શ્રીનાથ પેટર ોલ પંપ પાસેથી પસાર થનાર છે તે મુજબની મળેલ બાતમી આધારે ટીમના માણસો એ શ્રીનાથ પેટર ોલ પંપ પાસે છુપા િેશમાં ગોઠિાઇ િોચમાં 

હતા તે દરમ્ યાન ઉ૫રોકત બાતમી િણટન િાળો ઇસમ ત્ યાંથી પસાર થતા તેને કોડટન કરી ઝડપી પાડી લક્ષ્ મણ ઉફે રાહુલ ગોવિંદભાઇ હોમેરા 

રહે.કાસમહાલા ક્બ્રસ્ તાન કોટ પાસે કારેલીબાગ િડોદરાને ડહરો હોન્ ડા ડીલકસના આર.સી.બુક કે અન્ ય કોઇ આધારભુત દસ્ તાિેજો અંગે પુછપરછ કરતા 

તેની પાસે ન હોય અને સદર બાઇક ચેપી રોગના દિાખાનાના પાકીંગમાંથી ચોરી કરેલાનું જણાિેલ. જથેી ડહરો હોન્ ડા ડીલકસ વક.રુ.૩૦,૦૦૦/- ની 
ગણી સદર ઇસમ વિરુધ્ ધમાં સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧) ડી મુજબ કાયદેસરની કાયટિાહી કરી આગળની િધુ તપાસ તજિીજ માટે કારેલીબાગ 

પો.સ્ ટે.ને સોપેલ.  

ડહરો હોન્ ડા ડીલકસ 

વક.રુ.૩૦,૦૦૦/- 

૩૩    

૩૪ પો.કો. ડદપેશ નરેશવસંગ    સીટી 

પો.સ્ટે. 

 

         ડી-સ્ટાફના માણસો િાહન ચેકીંગની કામગીરી માં હતા તે િખતે એક એકટીિા ચાલકને શકમંદ હાલતમાં પક્ડી પાડી સીટી પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા.એ.ન. 

૨૪/૧૮ સી.આર.પી.સી. ૪૧-૧-ડી મુજબ  

અટક કરી,  જનેી િધુ પુછ્પુરછ કરતા િારસીયા પો.સ્ટે ફસ્ટ૧૩૨/૧૭ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯ મુજબની િાહન ચોરી ડીટેકટ થયેલ છે.  

એક એકટીિા વક.રૂ.૧૨૦૦૦/-   

૩૫ િારસીયા પોલીસ સ્ટેશન  સ્ટાફ  માંડિી પાસે આિેલ નાનુભાઇ જિેલસટ નામની દુકાનના માલીકની લંુટ કરિાનો ઇરાદે ઓટોરીક્ષા તથા એકપ્લસરમો/સા.માં  આિેલ  આરોપી નં. 

(૧)અયુબ ઉફે કાદરહાજીભાઇ દુધિાળા રહે.ફતેપુરા ઉડાફળીયા  િડોદરા (૨)આરીફ ઉફે ધોબી રહીમભાઇ શેખરહે.એ-૧ પેરેડાઇઝ બગ્લોઝ તાંદલજા 

િડોદરા(૩) સુફીયાન ચાંદમીયા માન્સુરી રહે.૧/૩૦૩ પામ રેસીડન્સી િાસણા રોડ િડોદરા (૪)અખ્તરહુશેન મહમહરફીક શેખરહે.ફતેપુરાભાડિાડા 

મદીના મસ્જીદપાસેિડોદરા (૫) સબીર હનીફભાઇ શેરાપુરી િાળા રહે.ફતેપુરા ભાડ િાડા મદીના મસ્જીદ પાસે િડોદરા ના ઓને પકડી પાડી ગુનો બનતો 

અટાકાિેલ , જઓેને િારસીયા પો.સ્ટેI.ગુ.ર.નં.૧૦/૧૮ ઇ.પી.કો.૩૯૯ મુજબ  આરોપીઓને અટક કરેલ છે.  

 ૧-ચાઇ નાના મોટા છરાનં-૩ 

૨- માણસને બેભાન કરિા માટેનો સ્પે્ર 

૩- એકપ્લસરમો/સા    ૪- 

એકઓટોરીક્ષા 

૩૬ િારસીયા પોલીસ સ્ટેશન  સ્ટાફ        CRPC ક. ૪૧(૧)ડી ૧૬/૧૮તા૧૧/૦૧/૨૦૧૮ ના કામે જયકીશન ઉફે કીષ્ના રહે,વિમાદિાખાના ભુડિાડા િારસીયા નાનો એક ચોરીની બાઇક 
લઇ િેચિા સારુ િારસીયા વિસ્તારમાં ફરે છે ,અને આ જયકીશન ઉફે કીષ્ણા જનેે આખી બાયનુ શટટ  સફેદ કલરનુ  તેમજ કાળા કલરની ડીઝાઇન િાળુ 
તથા કાળા કલરનુ પેન્ટ પહેરેલ છે.. અને હાલમાં સ્પેલેંડર પ્લસ મો સા. નં GJ- 06-JS-3726 ની ઉપર બેસી િારસીયામાં િેચિા માટે ફરે છે અને બીજી 
મો.સા તેને અલગ-અલગ જગ્યા એ ચોરી કરેલાની બાતમી મળેલ,  જ ેબાતમી આધારે કુલ “છ” મો.સા.  ડીટેકટ કરેલ છે જનેા ગ.ુર.નં. (૧)કારેલીબાગ-
I-૧૫૯/૧૮ (૨)કારેલીબાગ-I-૧૮૧/૧૮ (૩)સમા-I-૧/૧૮ (૪)રાિપુરા I-૬૨/૧૭ (૫)ફતેગંજ-I-૦૫/૧૮ (૬)પાણીગેટ-I-૩/૧૮  
મુજબ છે. 

વક.રૂ.૧,૬૨,૦૦૦/- 

૩૭ િારસીયા પોલીસ સ્ટેશન  સ્ટાફ  CRPC ક.૪૧(૧)ડી ના કામે   તા.૨૩/૦૧/૧૮ વકરણ પિાર રહે િાસણા ભાયલી રોડ પાસે િુડાના મકાનમાં િડોદરા શહેર નાનો એક ચોરીની બાઇક 

લઇ િેચિા સારુ િારસીયા વિસ્તારમાં ફરે છે ,અને આ વકરણ પિાર જનેે અડધી બાયનુ ટી-શટટ  બ્રાઉન કલરનુ તથા બ્લ્યુ કલરનુ જીન્સ પેન્ટ પહેરેલ છે.. 

અને હાલમાં સ્પેલેંડર મોટર સાયકલ નં GJ-06-AQ-6471 ની ઉપર બેસી િારસીયામાં િેચિા માટે ફરે છે જ ેબાતમી આધરે પકડી રાિપુરા  પોસ્ટે I 

ગુ.ર.નં.૧૩/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૭૯ મુજબ-૧ તથા બીજી બે મોXસા.  ડીટેક કરેલ છે  

ત્રણ મો.સા. વક.રૂ.૨૯,૦૦૦/- 

૩૮ િારસીયા પો.સ્ટે સ્ટાફ િડોદરા 

શહેર,, 

િારસીયા II-૦૮/૧૮ જુગારધારા ૧૨ મુજબ પતા પાના િડે હાર જીત નો જુગાર રમતા પતા પાના નંગ ૫૨ સાથે તથા આરોપી ની અંગ ઝડતી ના કુલ 
રુપીયા ૯૭૮૦ /- તથા જમીન દાિ ના રોકડા રુપીયા ૮૯૦/- કુલ રુપીયા ૧૦૬૭૦/- સાથે મળી આિી પકડાઇ જઇ   ગુનો કયાટ વિગેરે બાબત.     

અંગ ઝડતી ના કુલ રુપીયા 

૯૭૮૦ /- તથા જમીન દાિ ના 

રોકડા રુપીયા ૮૯૦/- કુલ રુપીયા 

૧૦૬૭૦/- 

૩૯ એસ.ઓ.જી િડોદરા શહેર      કારેલીબાગ સેકન્ડ- ૬/૧૮ જુગારધારા -અ મુજબતે એિી રીતે કે આ કામના તોહદારો જાહેરમાં િરલી મટકાનાં આંક  ફરકના  આંકડાઓ લખી  

લખાિી રેઇડ દરમીયાન આંકડા લખેલ સ્લીપો નંગ-૧૦ તથા રોકડા રૂપીયા ૧૩૧૩૦/- બોલપેન નંગ-૨ વકં.રૂ. ૧૦/- તથા મોબાઇલ ફોન એક 
વકં.રૂ.૫૦૦/- સહીત કુલે્લ  રૂ. ૧૩૬૪૦/- ની મત્તા  સાથે રેઇડ દરમીયાન પકડાઇ જઇ જ ે સટ્ટાબેટીંગ મુખ્ય સુત્રધાર ડદવ્યેશ ઉફે ડદપુ  વિજયભાઇ 

રાણા નાનો રેઇડ દરમીયાન હાજર નહી  મળી  આિી  એક-બીજાની મદદગારી કરી  ગુનો કયાટ િી બાબતતા ૧૬/૦૧/૧૮  

રોકડા – ૧૩૧૩૦/- 

મોબાઇલ-૦૧ વકં રૂ ૫૦૦/- 

૪૦ સ્ટેટ મોવનટરીંગ સેલ, ગુજરાત 

રાજય, ગાંધીનગર 

      કારેલીબાગ સેકન્ડ- ૧૨૭/૧૮ જુગારધારા ૧૨-અ મુજબઆ કામની હકીકત એિી છે કે આ કામનો આરોપી અમીત વિજયભાઇ રાણા રહે-

કારેલીબાગ નાગરિાડા નિીધરતી ગોલિાડ સાઇનાથ ચોક િડોદરા શહેર તથા િોંન્ટેડ આરોપી ડદવ્યેશ ઉફે ડદપુ વિજયભાઇ રાણા રહે-સદર નાઓ ભેગા 
રોકડા – ૪૭,૫૦૦/- 
મોબાઇલ-૦૪ વકં રૂ ૭૦૦૦/ 
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મળીજાહેમાાંગ્રાહકો પાસેથી જુગારના આંક ફરકના િરલી મટકાના આંકડા લખી લખાિી રૂપીયા પૈસા િડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડતા હોય અમીત 

વિજયભાઇ રાણા પોતેતથા તેના ઉપરોકત માણસો આજરોજ ગ્રાહકો પાસેથી જાહેરમાં જુગારના આંકફરકના િરલી મટકાનાઆંકડા લખતા લખાિતાકુલ 

૧૦ ઇસમો પકડાઇ જતા તેઓનીપાસેથી કુલ રોકડા રૂ ૪૭,૫૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ – ૦૪ વકમત રૂ ૭૦૦૦/- તથા જુગારના િલી મટકાના 
આંકડા લખેલ સ્લીપ બુક કાબટન પેપર સાથેનીનંગ- ૪તથા બોલપેન નંગ-૦૪ તથા આંકડાલખેલીસ્લીપનંગ-૦૫ વકમતરૂ.૦૦ મળી કુલ રૂ. 

૫૪,૫૦૦/- ના જુગારના મુદામાલ સાથે જુગારની રૈડ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ અને િોન્ટેડ આરોપી જુગારની  રેઇડ દરમ્યાન નાંસી જઇ  ગુનો કયાટ વિગેરે 

બાબત. 

૪૧ બાપોદ પોસ્ટે સ્ટાફ િડોદરા શહેર  

 
       બાપોદ પોસ્ટે III ૧૧૧/૧૮ પ્રોહી ગુ.ન.સુ.અધી ૨૦૧૬ની  કલમ ૬૫(ઇ),૮૧, ૧૧૬(ખ) મુજબ ગુનો તે એિી રીતે કે ઉપરોકત તા ટા અને 
જગ્યાએ આ કામના તોહમતદારેિગર પાસ પરમીટે ઇન્ગલીશ દારૂનો જથ્થો એપીસોડ કંપનીની તથા રોયલ જનરલ કંપનીની ઇન્ગલીશ દારૂનો જથ્થો કુલ 

બોટલ નંગ ૫૪ વકમંત રૂપીયા ૨૭,૦૦૦/- નો રાખી મળી આિી તથા તેના સસરા રાજુભાઇ લક્ષ્મણરાિ ગોડસે રહે સદર નાનો સ્થળ ઉપર નહી મળી 
આિી એક બીજાની મદદગારીમા ગુનો આિી ગુનો કયાટ વિ બાબત 

એપીસોડ કંપનીની તથા રોયલ જનરલ 

કંપનીની ઇન્ગલીશ દારૂનો જથ્થો કુલ 

બોટલ નંગ ૫૪ વકમંત રૂપીયા 

૨૭,૦૦૦/-નો મુરમાલ   

૪૨ PSI  જ.ેડી તરાલ  
તથા સ્ટાફ કારેલીબાગ પોલીસ 

સ્ટેશન 

       કારેલીબાગ થડટ  ગુ.ર. નં.૪૨/૧૮ પ્રોહી.એકટ કલમ ૬પ (ઈ),૮૧તે એિી રીતે કે આ કામના તોહદારોએ ગેરકાયદેરસ રીતે ઇગલીશ દારૂની હેરાફેરી 
કરિામાં એકબીજાની મદદગારી કરી પોતાના કબજાની સ્કોપીઓ  ગાડીમાં રોયલ સ્ટેગ ક્લાસીસ વ્હીસ્કીની બોટલ ૧૨૦ તથા મેક ડોનાલ્ડ નં .૧ લક્ષરી  

બોટલ નંગ ૧૦૮ સાથે મળી કુલે્લ બોટલ નંગ ૨૨૮ વક રુ. ૧,૧૪,૦૦૦/- નો મુદ્દામાલ ઉતારી પોલીસને જોઇ પોતાના કબજાની ફોર વ્હીલર ગાડી લઇ 
નાસી જઇ ગુનો કયાટ િીગેરે બાબત. 

બોટલ-૨૨૮,વકં રૂ ૧,૧૪,૦૦૦/- 

ફોર વવ્હલ-૦૧ વકં રૂ ૬,૦૦,૦૦૦/- 
મોબાઇલ નંગ-૦૧ વકં રૂ ૫૦૦૦/- 

રોકડા રૂ ૯૨,૦૦૦/- 

૪૩ ટર ાડફક શાખા િડોદરા શહેર  ગાયત્રી વિધાલય સ્કુલ,  ગોત્રી ખાતે ટર ાડફક જાગૃવત સેવમનાર તથા પેમ્પલેટ વિતરણ કરેલ.    

એલ એન્ડ ટી સકટલ ખાતે ટર ાડફકના વનયમોનું પાલન કરતા િાહન ચાલકનો ગુલાબના ફુલથી સન્માનીત કરેલ તેમજ ટર ાડફક વનયમોના પેમ્પલેટનું વિતરણ.  

પતંગના દોરાથી િાહન ચાલકોના રક્ષણ માટે સેફટી સ્નેક બેલ્ટનું વિતરણ  

આજિા ચોકડી ખાતે ટર ાડફકના વનયમોનું પાલન કરતા િાહન ચાલકનો ગુલાબના ફુલથી સન્માનીત કરેલ તેમજ ટર ાડફક વનયમોના પેમ્પલેટનું વિતરણ.  

ટર ાડફક સપ્તાહ-૨૦૧૮ ઉદ્દધાટન તથા રેલી તથા સપ્તાહ દરમ્યાન વિવિધ સ્કુલો, મોલ, જાહેર જગ્યાઓ પર સેવમનાર કરિામાં આિેલ.   

ગ્રોમેકસ ટેકટર, વિશ્વામીત્રી વબ્રજ ખાતે ટર ાડફક જાગૃવત અંગેનો પ્રોગ્રામ.   


