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માહે.૧૦/૨૦૧૮ 

અ. 
નં. 

સારી કામગીરી ક૨ના૨ 
પોસ્ટે/શાખા/એજન્સીનુ નામ 

કરેલ સારી કામગીરીની વિગત. રીકિર કરેલ મુદામાલ 

૧  ગોત્રી  પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા 
શહેર 

ગોત્રી પો.સ્ટે.ના સ્ટાફ ધ્િારા તા-૦૫/૧૦/૨૦૧૮ ના કલાક ૨૦/૩૫ િાગ્યે મોજ-ે 
એક્સપે્રસ હોટલમા અલકાપુરી  િડોદરા શહેર ખાતે રેઇડ કરતાં આ કામના આરોપી (૧) 
ઊસ્માનગની સુલેમાનભાઇ દુધિાળા ઉિ-૬૨ રહે-કન્યા સ્કુલ પાસે દરબાર ફળીયુ 
યાકુતપુરા ભોઇિાડા  પાસે િડોદરા શહેર (૨) (િોન્ટેડ) સંજુભાઇ મો 
૯૮૨૫૦૬૧૬૧૬નાઓએ  પોતે એક્સપ્રેસ હોટલમા પોતાની નોકરી િાળી જ્ગગ્યાએ સંજુભાઇ 
નામના વ્યવક્ત  પાસે ગેરકાયદેસર રીતે વિદેશી દારૂ/બીયર તથા ટીન મંગાિી િગર પાસ 
પરમીટે માનિ સ્િાસ્થને હાનીકારક એિા દારૂ તથા બીયરનંુ પોતાના અંગત આથીક ફાયદા 
માટે િેચાણં કરતા ડમી ગ્રાહક દ્રારા કરિામા આિેલ રેઇડ દરમ્યાન દારૂની કુલ્લી બોટલ નંગ-
૨૩ કી રૂવપયા ૮૬.૫૦૦/- તથા બીયર ના ટીન તથા બોટલ કુલે્લ નંગ -૬ કીમત રૂવપયા 
૧.૪૦૦/- તથા રોકડ રુવપયા ૫૬.૧૫૦/-ની સાથે મળી કુલે્લ રૂવપયા ૧.૪૪.૦૫૦/-ના 
મુદ્દામાલ સાથેમળી આિી પકડાઇ જઈગુનો કયાા વિ બાબતે અ.પો.કોન્સ નરેન્દ્રભાઇ 
બહાદુરભાઇ  બ.નં-૧૩૯૨  નોકરી- ગોત્રી  પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા શહેર નાઓ ફરીયાદ 
આપતાં ગોત્રી પો.સ્ટે. III ૩૯૧/૨૦૧૮ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫ઇ. ૮૧. ૧૦૮ મુજબનો ગુનો 
તા-૦૬/૧૦/૨૦૧૮ ના કલાક ૦૪/૩૦ િાગ્યે  રજી કરેલ છે.  

 દારૂની કુલ્લી બોટલ નંગ-૨૩ કી 
રૂવપયા ૮૬.૫૦૦/- તથા બીયર 
ના ટીન તથા બોટલ કુલે્લ નંગ -૬ 
કીમત રૂવપયા ૧.૪૦૦/- તથા 
રોકડ રુવપયા ૫૬.૧૫૦/-ની 

સાથે મળી કુલે્લ રૂવપયા 
૧.૪૪.૦૫૦/-  

૨ ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન 
િડોદરા શહેર 

ડી.સી.બી. િડોદરા શહેરનાઓ ધ્િારા તા.૧૭/૧૦/૨૦૧૮ ના કલાક આશરે ૨૧/૪૫ 
િાગે મોજ,ે દાંડીયા બજાર રફાઇશા દગાા  નજીક અરવિંદ આશ્રમ સામે  દ.કીમી ૧/૨ 
િડોદરા શહેર ખાતે રેઇલ કરતાં આ કામના આરોપી (૧) સજયવસંહ નટિરવસંહ વસનોરા રહે-
એિી એમ સી માકેટ સામે આિસના મકાન બ્લોક નં -૪ મકાન નં ૧૧ સયજીપુરા િડોદરા 
(૨) મહેશભાઇ માનવસગભાઇ ભુરરયા રહે દાિડા ભુરીયા ફળીયુ તા વલમખેડા જી દાહોદ 
તેમજ (૩) િોંટેડ ભુરીબેન નામની બાઇ જનેા પુરા નામ સરનામા ખબર નથી જનેી ફોન ન -
૬૩૫૫૩૯૪૦૮૫ (૪) કાયદા ના સર્ાષ મા આિેલ બાળક અજય રમેશભાઇ ઉ.િ-૧૬ રહે 
દાબડા ગામ ભુરીયા ફવળયુ તા –વલમખેડા જી દાહોદનાઓ પૈકી આરોપી નં. (ર)   નાઓ 
પોતાના આવથાક ફાયદા સારુ એમ પી તરફથી ઇગ્લીશ દારુ નો જથ્થો મેળિી કાયદા ના 
સર્ાષ  મા આિેલ વકશોર અજય રમશેભાઇ મુવનયા નાને દારુ ભરેલ કોથળો તેમજ થેલો 
ઉચકિા કામે સાથે લાિી િગર પાસ પરમીટે માનિ સ્િાથ્ય હાનીકારક ઇગ્લીશ દારુ નો 
જથ્થો લાિી સંજયવસંહ નટિરવસંહ વસનોરાની ઓટો રરક્ષા નં GJ-06 AW-3379 મા રાખી 

ઓટો રરક્ષા નં GJ-06 AW-
3379 મા રાખી ઇગ્લીશ  દારુ 
બોટલ નંગ ૧૮૫ વક રૂ /-
૧૪૮૦૦/- ની સાથે બે 

મોબાઇલ ફોન ઓટો રરક્ષા તથા 
દારુ ની વકમત મળી કુલ રુપીયા 

૬૮૩૦૦/-  
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ઇગ્લીશ  દારુ બોટલ નંગ ૧૮૫ વક રૂ /-૧૪૮૦૦/- ની સાથે બે મોબાઇલ ફોન ઓટો 
રરક્ષા તથા દારુ ની વકમત મળી કુલ રુપીયા ૬૮૩૦૦/- નો રાખી મળી આિી પકડાઇ જઇ 
તેમજ ભુરીબેન આવથાક ફાયદો મેળિિા સારુ મંગાિી એક બીજા ની મદદગારી કરી ગનુો કયાા 
વિગેરે બાબતે ફરી.શ્રી  મહમદનાસીર અનિરમીયા અનામા હેડ કોન્સ બ.નં ૮૯૩નોકરી 
ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા શહેરનાઓએ ફરીયાદ આપતાં  રાિપુરા  પો.સ્ટે. III 
ગુ.ર.ન ૪૦૦/૨૦૧૮ પ્રોહીએકટ કલમ ૬૫(ઇ),૮૧,૯૮(૨) મુજબ તા.૧૮/૧૦/૧૮ ના 
ક. ૦૧/૧૫ િાગે ગુનો રજી. કરેલ છે.  

૩  મદદનીશ પોલીશ કવમશ્ન્રર 
“સી” ડીવિઝન સ્ટાફ િડોદરા 

શહેર 

તા.૨૯/૧૦/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૬/૩૦િાગે મોજ ે સરુસાગર પાસે આિેલ મરીમાતા ના  
ખાંચા  પાસે કામટેકર ના  િાડામા રેઇડ કરતાં આ કામના આરોપી (૧) દેવિકાબેન તે રદપેશ 

ઉફે ગુડુ્ડ માધિભાઇ  નાયક  રહે, મરી  માતાનો ખાંચો કામટેકર નો િાડો રાિપુરા િડોદરા 
શહેર(૨) િોન્ટેડ રદપેશ ઉફે ગુડુ્ડ માધિભાઇ  નાયક રહે સદરનાઓએ  ઉપરોક્ત તા.ટા અન ે
જગ્યાએ આ કામના આરોપી બહેન નામે દેવિકાબેન ત ે રદપેશ ઉફે ગડુુ્ડ માધિભાઇ  નાયક  
રહે, મરી  માતાનો ખાંચો કામટેકર નો િાડો રાિપુરા િડોદરા શહેર તથા િોન્ટેડ રદપેશ ઉફે 
ગુડુ્ડ માધિભાઇ  નાયક રહે સદર નાઓના રહેણાક મકાનમાં િગર પાસ પરમીટે ભારતીય 
બનાિટના ઈગ્લીશ દારૂની બોટલો નંગ-૪૦ વક.રૂ.૨૬૦૦૦/- તથા િીિો કંપનીનો 
મોબાઈલ ફોન વક.રૂ. ૨૦૦૦/- સાથે રેઈડ દરમ્યાન મળીઆિી નં-(૧) નાની પકડાઈ જઈ 
એક બીજાની મદદ ગારી િડે ગુનો કયાા વિગેરે બાબતફરી.શ્રીઅજયભાઇ રવસકલાલ અહેકો 
બ.નં.૯૩૦ નોકરી રાિપુરા પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા શહેર હાલ ડેપ્યટેુશન “સી” ડીવિઝન 
મદદનીશ પોલીશ કવમશ્ન્રર શ્રી ની કચેરી. િડોદરા શહેરનાઓએ ફરીયાદ આપતાં રાિપુરા 
પોસ્ટે III  ગુ.ર.ન ૪૦૩/૨૦૧૮ પ્રોહીએક્ટ કલમ ૬૫ ઇ, ૮૧,૧૧૬(ખ),૧૦૮ મજુબનો 
ગુનો તા ૨૯/૧૦/૨૦૧૮ ૧૯/૦૦ ના રોજ રજી.કરેલ છે.  

 ભારતીય બનાિટના ઈગ્લીશ 
દારૂની બોટલો નંગ-૪૦ 

વક.રૂ.૨૬૦૦૦/- તથા િીિો 
કંપનીનો મોબાઈલ ફોન વક.રૂ. 

૨૦૦૦/-  

૪ નિાપુરા પોલીસ સ્ટેશન, 
િડોદરા શહેર 

નિાપુરા પોલીસ સ્ટેશન, િડોદરા શહેર ના સ્ટાફ ધ્િારા તા.૩૧/૧૦/૨૦૧૮ કલાક 
૨૦/૧૫ મોજ ેશીયાબાગ મંગળદાસ મહોલ્લો, લાડભિનની પાછળ ખુલ્લી જગ્યામાં લાઇટના 
અજિાળામાં  રેઇડ કરતાં આ કામના આરોપી (૧)મીતુલભાઇ ગુણિંતભાઇ ગોસ્િામી 

(ભારતી) ઉવ્.૩૨ રહેિાસી બી/૧૩૩, રાજરદપ સોસાયટી, બગીખાના, િડોદરા શહેર(૨) 
કલ્પેશ મુકેશભાઇ પટેલ ઉિ.૩૭ રહેિાસી એ/૧૩, અમરઆવશષ સોસાયટી, દરબાર 
ચોકડી પાસે માંજલપુર, િડોદરા  શહેર (૩) પ્રકાશ ગોવિંદભાઇ વતિારી ઉિ.૩૫ રહેિાસી 
રાજરદપ સોસાયટી બી/૮૦, બગીખાના, િડોદરા શહેર(૪) ચંન્દ્રેશ મફાજી ઠાકોર ઉિ.૩૩  
રહેિાસી  ગુંદા ફવળયા, રાજમહેલ રોડ, િડોદરા શહેર(૫) રદપક જગરદશભાઇ ઠાકોર  

અંગ ઝડતીના રોકડા રૂવપયા 
૧૧,૮૦૫/-  તથા જમીનદાિ 
ઉપરના રૂવપયા  ૧૨૨૦/- મળી 

કુલે્લ રૂવપયા ૧૩,૦૨૫/- તથા 
મોબાઇલ નંગ- ૦૭ વક.રૂવપયા- 
૨૭,૩૦૦/- તથા એકટીિા ગાડી 
નંબર GJ06/FE-3925  ની 
વક.રૂવપયા ૨૦,૦૦૦/- તથા 
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ઉિ.૨૧ રહેિાસી ગણેશનગર-ર, ડભોઇરોડ, િડોદરા શહેર(૬)  રહતેશભાઇ િસરામભાઇ 
ઠાકોર ઉિ.૨૨ રહેિાસી ગણેશનગર-ર, ડભોઇરોડ, િડોદરા શહેર(૭) પ્રશાંત રાજને્દ્ર 
ખૈરનાર ઉવ્.૨૮ રહેિાસી જયજલારામનગર, મકાન નંબર-૨૭ મકરપુરા ડેપો ની 
પાછળ(૮) નયનભાઇ અવિનભાઇ ખત્રી ઉિ.૩૫ રહેિાસી વશયાબાગ, મંગળદાસ મહોલ્લો, 
િડોદરા શહેરનાઓઅએ  ઉપરોકત તા.ટા.અન ે જગ્યાએ ખુલ્લી જગ્યામાં લાઇટના 
અજિાળામાં જાહેરમાં ગોળ કંુડાળંુ િળી પત્તા પાના, પૈસા િડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડતાં 
રેઇડ દરમ્યાન તમામની અગં ઝડતીના રોકડા રૂવપયા ૧૧,૮૦૫/-  તથા જમીનદાિ 
ઉપરના રૂવપયા  ૧૨૨૦/- મળી કુલે્લ રૂવપયા ૧૩,૦,૨૫/- તથા મોબાઇલ નંગ- ૦૭ 
વક.રૂવપયા- ૨૭,૩૦૦/- તથા એકટીિા ગાડી નંબર GJ06/FE-3925  ની વક.રૂવપયા 
૨૦,૦૦૦/- તથા પેશન પ્લસ મો.સા.નંબર GJ06/CR-2830 ની વક.રૂવપયા 
૨૫૦૦૦/- સાથે મળી કુલે્લ રૂવપયા ૮૫,૩૨૫/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આિી પકડાઇ 
જઇ ગુનો કયાા વિગેરે બાબતે ફરી.શ્રી વકરણ માિવસંહ અનામા પો.કોન્સ. બ.નં. ૯૬૬, નોકરી 
નિાપુરા પોલીસ સ્ટેશન, િડોદરા શહેરનાઓએ ફરીયાદ આપતાં  નિાપુરા પોસ્ટે II 
ગુ.ર.નં.૯૦/૧૮ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો તા.૩૧/૧૦/૨૦૧૮ કલાક-
૨૩/૦૦ િાગે ગુનો રજી કરેલ છે.   

પેશન પ્લસ મો.સા.નંબર 
GJ06/CR-2830 ની વક.રૂવપયા 
૨૫૦૦૦/- સાથે મળી કુલે્લ 

રૂવપયા ૮૫,૩૨૫/- ના મુદ્દામાલ 

૫ ડી.સી.બી.પોલીસ સ્ટેશન 
િડોદરા શહેર 

તા.૫/૧૦/૨૦૧૮નારોજ બાતમી મળેલ કે મોજ-ે ૭૧/૭૨, સમીરપાકા  સોસા. નંદનિન 
સોસા.પાસે તાજી.િડોદરા શહેર ખાતે બાતમી આર્ારે રેઇડ કરતાં આકામના આરોપી પ્રકાશ 
િસંતરાિ દેશમખુ રહે. ૭૧/૭૨, સમીરપાકા  સોસા.નંદનિન સોસા.પાસે,હાઇટેન્શન રોડ 
સુભાનપુરા િડોદરા નામે પ્રકાશ િસંતરાિ દેશમુખ રહે.િડોદરાનાએ પોતાના આથીક 
ફાયદાસારુ ગોવિંદ  ઠાકોર રહે. િડોદરા જનેા પુરાનામ સરનામાની ખબર નથી તેની પાસેથી 
િગર પાસ પરમીટનો ઇંગ્લીશ દારૂનો જથ્થો મેળિી િેચાણ કરિાના ઇરાદે ગેરકાયદેસર 
રીતેપોતાના કબજા ભોગિટાિાળા રહેણાક મકાન નં ૭૧ મા આિેલ બાથરૂમમા રાખી પોલીસ 
રેઇડ દરમ્યાન ઇંગ્લીશ દારૂ ૭૫૦ મીલી ભરેલ બોટલ નંગ –૧૮૨ કીમત રૂવપયા ૭૪૧૦૦/-
, મોબાઇલ ફોન તથા લાઇટબીલ મળી કુલે્લ કીમત રૂવપયા ૭૯૧૦૦/- ની સાથે મળી આિી 
પકડાઇ જઇ બંન્ને ઇસમોએ એકબીજાની મદદગારીમા ગુનો કરેલ હોય ગુનો કયાા વિ બાબતે નો 
ગુનોશોર્ી કાઢેલ છે  આ અંગે  ગોરિા  III-૬૭૭/૧૮ પ્રોહીએકટ કલમ ૬૫ઇ, ૮૧, ) 
મુજબ  ગુનો -૫/૧૦/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૬/૧૫ િાગે રજી  કરિમાં આિેલ છે. આરોપી 
નાને તા.૫/૧૦/૧૮  ના રોજ  કલાક અટક કરિામાં આિેલ છે. 

ઇંગ્લીશ દારૂ ૭૫૦ મીલી ભરેલ 
બોટલ નંગ –૧૮૨ કીમત રૂવપયા 
૭૪૧૦૦/-, મોબાઇલ ફોન તથા 
લાઇટબીલ મળી કુલે્લ કીમત 
રૂવપયા ૭૯૧૦૦/- 

  નંદેસરી પો.સ્ટે િડોદરા તા.૭/૧૦/૨૦૧૮ના  રોજ  બાતમી મળેલ કે   મોજ ેઅનગઢ ગામ સેંટરલ બેંકની પાછળ રોકડા રૂ.૪૮૦/- તથા અંગ 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                           Vadodara City SAFLY GATHA 2018 – mahiti  2-2-19.. 4 

નિા ફળીયા પાસે  ખુલ્લામાં તા.જી.િડોદરા  તાજી િડોદરા શહેર  ખાતે બાતમી આર્ારે રેઇડ 
કરતાં આકામના આરોપીનાઓએ (૧) અરૂણકુમાર મરહપતવસહ ગોરહલ ઉિ.૨૫ 
રહે,,અનગઢગામ ભીમવસંગિાળુ ફવળયુ. તા.જી.િડોદરા (ર)ભાિેશભાઈ રાજેંદ્રવસહ રાઠોડ 
ઉિ.૨૭ રહે,,અનગઢગામ નિુ ફવળયુ ફવળયુ. તા.જી.િડોદરા (૩)  મહેંદ્રભાઈ કનુભાઈ 
પરમાર ઉિ.૨૮રહે,,અનગઢગામ નિુ ફવળયુ ફવળયુ. તા.જી.િડોદરા નાઓ એ જાહેરમા 
પતા-પાના િડે હારજીતનો જુગાર રમી-રમાડી પતા પાના નંગ-૫૨ તથા દાિ પરના રોકડા 
રૂ.૪૮૦/- તથા અંગ ઝડતી ના કુલે્લ રૂ.૧૬,૫૪૦/- તથા એક  સેમસંગ મોબાઇલ તથા 
એક એમ.આઇ કંપનીનો મોબાઇલ નંગ-૦૨ કુલે્લ વક.રૂ.૧૫૦૦/- ગણી  તથા પત્તા પાના 
નંગ-૫૨ વકં.રૂ.૦૦/૦૦ ગણી કુલે્લ રૂ.૧૮,૫૨૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે ત્રણ ઇસમો પકડાઇ 
ગયેલ હોય તથા વકરણ ઉફે ગીગો રમણવસહ ગોરહલ સ્થળ ઉપરથી નાસી ગયેલ હોય 
ગુનોકયાા વિગેરે બાબતે નો   ગુનોશોર્ી કાઢેલ છે  આ અંગે  નંદેસરી II/28/2018  
જુગારધારા કલમ ૧૨ મજુબ ગુનો -૭/૧૦/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૮/૧૫ િાગે રજી  કરિમાં 
આિેલ છે. આરોપી નાઓને  તા .૦૭/૧૦/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૬/૩૦ િાગ્યે  અટક 
કરિામાં આિેલ છે 

ઝડતી ના કુલે્લ રૂ.૧૬,૫૪૦/- 
તથા એક  સેમસગં મોબાઇલ તથા 
એક એમ.આઇ કંપનીનો મોબાઇલ 
નંગ-૦૨ કુલે્લ વક.રૂ.૧૫૦૦/- 
ગણી  તથા પત્તા પાના નંગ-૫૨ 
વકં.રૂ.૦૦/૦૦ ગણી કુલે્લ 
રૂ.૧૮,૫૨૦/- 

૬ લક્ષ્મીપુરા પોલીસ સ્ટેશન 
િડોદરા શહેર 

તા.૭/૧૦/૨૦૧૮ના  રોજ  બાતમી મળેલ કે મોજ ે િાગે જના િુડા ના મકાનો 
પાસળખુલ્લામાં  િડોદરા તાજી િડોદરા શહેર ખાતે બાતમી આર્ારે રેઇડ કરતાં આકામના 
આરોપી નાઓએ {૧} સુરદપભાઈ નરેન્દ્રભાઈ મંડલરહે ૨૬/૩૧૨ વિભાગ ૧ જુના િુડા 
ગોત્રી િડદરા {૨} હરરશભાઈ ઈસ્િર ભાઈ બારીયા. રહે .૩૪/૩૯૯. જુના િુડા રદનદયાલ 
નગગોત્રી રોડ િડોદરા શહેર [ ૩} રાહુલભાઈ રાજશભાઈ પટેલ, રહે, બ્લોક નં ૧૨ મ.ન ં
૧૩૪ િુના િુડા રદનદયાલ નગર ગોત્રી રોડ િડોદરા {૪} ગોપાલવસંગ ત્રીલોકવસંગ રાજપુત 
રહે.૧૦૨પ્રથમ રેવસડ્નન્સી િુન્દરેવસડેંસી સામે લક્ષ્વમપુરરરા રોડ િડોદરા નાઓએે તે એિી રીતે 
કે આ કામના અરોપીઓ ઉપરોકત બતાિેલ તા,ટા,જગ્યાએ જાહેરમાંથી પતાપાના િડે 
હારજીતનો જુગાર રમી રમાડીપાના નગ ૫ર તાથા જામીનદાિ ના રોકડા રુપીયા ૭૧૦/- 
તેમજ અગં ઝ્ડડ્નતીના રૂવપયા ૧૩,૦૭૦/- તથા મોબાઈલ નંગ- ૦૩ વન વકંમત 
રુ.૨૦.૫૦૦તથા મો.સા. ૧ વક. ૨૦,૫૦૦તથા મો.સા ૧ વક.૪૦,૦૦૦ મળી કુલે્લ વકં 
૭૪,૨૮૦/- ના મુદામાલ સાથે મળી આિી પકડાઈ જઈ જુગારધારા કલમ ૧૨ મજુબ ગુનો 
કરી  જ ૈગુનો કયાા બાબત. વિગેરે બાબતેનો ગુનોશોર્ી કાઢેલ છે  આ અંગે  લક્ષ્મીપુરા પોલીસ 
સ્ટેશન IIગુ.ર.નં. ૪૭/૧૮ જુગાર ધારા કલમ ૧૨મુજબ  મુજબ ગુનો -૭/૧૦/૨૦૧૮ ના 
કલાક ૧૬/૩૦ િાગે રજી  કરિમાં આિેલ છે. તમામ આરોપી નાઓન ે 

રોકડા રુપીયા ૭૧૦/- તેમજ 
અંગ ઝ્ડડ્નતીના રૂવપયા 
૧૩,૦૭૦/- તથા મોબાઈલ 
નંગ- ૦૩ ની વકંમત રુ.૨૦.૫૦૦ 
તથા મો.સા. ૧ વક. ૨૦,૫૦૦તથા 
મો.સા ૧ વક.૪૦,૦૦૦ મળી કુલે્લ 
વકં ૭૪,૨૮૦/- 
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તા.૦૭/૧૦/૨૦૧૮ નાકલાક ૧૬ /૧૦ િાગે  અટક  કરિનામાં આિેલ છે. 

૭  લક્ષ્મીપુરા પોવલસ સ્ટેશન 
િડૉદરા  શહેર   

તા.૧૮/૧૦/૨૦૧૮ના  રોજ  બાતમી મળેલ કે મોજ ેિાગે. ગાયત્રી પાટી પ્લોટ પાસે  તાજી 
િડોદરા શહેર  ખાતે બાતમી આર્ારે રેઇડ કરતાં આકામના આરોપી નાઓએ (૧)  
સુરમલભાઇ મનુભાઇ ભુરીયા ગોત્રી યશ કોમ્પલેક્ષ સામે આનંદદીપ કોમ્પલેક્ષ પાસે ભોપા 
ભરિાડના ખેતરમાં ગોત્રી રોડ િડોદરા શહેર મૂળ ગામ રિાલી  ખડેા ગામ નિા ફળીયા 
તા.જી-દાહોદ નાનો  ગુનો તે એિી રીતે આ કામના આરોપીએ ઉપરોકત બતાિેલ તા.ટા અન ે
જગ્યાએ પોતાના કબજાના ટાટા કંપનીના ૪૦૭ ટેમ્પા નંબર G.J.06 W7356 માં 
ગેરકાયદેસર પાસ પરમીટ િગર ભારતીય બનાિટનો ઇંગ્લીશ દારૂની ૭૫૦ એમ.એલ.ની 
બોટલ નંગ-૪૩ વકરૂ,૨૧,૫૦૦/-તથા વકંગફીસ્રર બીયર ટીન ૩૫૦ એમ.એલ.ના ટીન 
નંગ-૭૨ વકરૂ.૭૨૦૦/-તથા મોબાઇલ ફોન-૧ વક.રૂ.૫૦૦/-તથા ટાટા ૪૦૭ ટેમ્પો 
વકરૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- સરહત કુલે્લ રૂ.૨,૨૯,૨૦૦/- નો મુદામાલ મળી આિીપકડાઇજઇ 
ગુનો કયાા વિ બાબત. વિગેરે બાબતે નો   ગુનોશોર્ી કાઢેલ છે  આ અંગે  લક્ષ્મીપુરા પોલીસ 
સ્ટેશન III ગુ.ર.નં.૫૭૦/૧૮ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ ઇ ૧૧૬(ખ) ૯૮ (૨) મુજબ નો 
ગુનો -૧૮/૧૦/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૭/૪૫ િાગે રજી  કરિમાં આિેલ છે. આરોપી 
નાઓને  તા.૧૮/૧૦/૨૦૧૮ નાકલાક ૧૮ /૪૫ િાગ ે અટક  કરિામાં આિલે છે. 

ઇંગ્લીશ દારૂની ૭૫૦ 
એમ.એલ.ની બોટલ નગં-૪૩ 
વકરૂ,૨૧,૫૦૦/-તથા વકંગફીસ્રર 
બીયર ટીન ૩૫૦ એમ.એલ.ના 
ટીન નંગ-૭૨ વકરૂ.૭૨૦૦/-
તથા મોબાઇલ ફોન-૧ 
વક.રૂ.૫૦૦/-તથા ટાટા ૪૦૭ 
ટેમ્પો વકરૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- સરહત 
કુલે્લ રૂ.૨,૨૯,૨૦૦/- 

૮  ડી.સી.બી. પોલીસ સ્ટેશન 
િડોદરા શહેર 

તા.૩૦/૧૦/૨૦૧૮ નારોજ બાતમી મળેલ કે મોજ ે–પદમલા સાંકરદા રોડ િાર્ેિરીમંદીર 
ગોડાઉનની બાજુમાં રોડ ઉપર તાજી િડોદરા શહેર ખાતે બાતમી આર્ારે રેઇડ કરતાં 
આકામના આરોપી નાઓએ (૧) મનોજભાઇ ડાહ્યાભા ચૌહાણ ઉિ.૨૫ તથા (૨) 
સંજયભાઇ લાલજીભાઇ રાઠોડ ઉિ.૨૨ રહે.બન્ને પદમલા ગામ નાથા તલાિડી ખેતરમા 
િડોદરા તથા દશરથ ગામનો ભડક્યો નામના ઇસમ જનેો મો.નં- ૯૭૨૭૪૧૭૯૫૯ 
નંબરનો ર્ારક નાનો ગુનો તે એિી ગુનો પ્રોહી એક્ટ કલમ.૬૫-(ઇ),૮૧,૧૦૮ મજુબ ત ે
એિી રીતે કે આ કામના આરોપીઓએ પોતાના કબ્જામા ભારતીય બનાિટનો વિદેશી દારૂની 
બોટલો નંગ-૭૫ વક.રૂ.૩૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નં-૧ વક.રૂ.૫૦૦/- તથા રોકડા 
રૂપીયા ૫૦૦/- સાથે કૂલ રૂ.૩૧,૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે જાહેરમાંથી મળી આિી 
પકડાઇ જઇ ગુનો કયાા બાબત વિગેરે બાબતેનો ગુનો શોર્ી કાઢેલ છે.આ અંગે છાણી થડા-
૪૩૦/૧૮ પ્રોહી એક્ટ કલમ.૬૫-(ઇ),૮૧,૧૦૮ મજુબનો ગુનો તા-૩૦/૧૦/૨૦૧૮ ના 
કલાક ૨૨/૦૦ િાગે રજી કરિમાં આિેલ છે.આરોપી નાઓને તા.૩૦/૧૦/૨૦૧૮ 
નાકલાક ૧૭ /૫૫ િાગે અટક કરિામાં આિેલ છે.   

વિદેશી દારૂની બોટલો નગં-૭૫ 
વક.રૂ.૩૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ 
નં-૧ વક.રૂ.૫૦૦/- તથા 
રોકડારૂપીયા ૫૦૦/- સાથે કૂલ 
રૂ.૩૧,૦૦૦/- 
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૯ ડીસીબી પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા 
શહેર  

સાબીરભાઇ યુનુસરાજા િોરા(પટેલ) ઉં.િ-૨૩ રહે-૧૩૧૫ ભદ્ર કોલોની લાલ બજાર 

િલણગામ તા.કરજણ વજ.િડોદરા નાને તા.૨/૧૦/૧૮ ના કલાક ૧૮/૧૫ િાગે અટ્ક 

કરેલ છે.તેની પાસેથી ગુના રવજસ્ટર નંબર (૧)I ૧૬૪/૧૮ ૩૭૯  (૨)I ૧૬૩/૧૮, 

૩૭૯ (૩)I ૧૫૪/૧૮ ૩૭૯ (૪) I ૬૦/૧૮ ૩૭૯  (૫) I ૧૪૮/૧૮ ૩૭૯ (૬) I 

૧૪૩/૧૮ ૩૭૯ (૭) I ૧૪૫/૧૮ ૩૭૯િાહન ચોરીના ડીટેક કરિામાં આિલે છે  

કુલ િાહન - ૭ વક.રૂ ૧,૩૫૦૦૦ 
નો રીકિર કરિામાં આિેલ છે  

૧૦  ગોરિા પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા 
શહેર   

તા.૨૯/૧૦/૨૦૧૮ નારોજ બાતમી મળેલ કે મોજ ે જનૈ દેરાસર હા.ટે રોડ પાસે તાજી 
િડોદરા શહેર ખાતે બાતમી આર્ારે રેઇડ કરતાં આ કામના આરોપી નાઓએ (૧) 
અવનલભાઇ કનજીભાઇ ઠાકોર રહે, ૧૬૮- હરીઓમનગર આત્મજ્ગયોતી આશ્રમ િોડા  ન-ં૧૦ 
ની સામે, ગોરિા િડોદરા શહેર (૨) ગોવિંદભાઇ મોહનભાઇ પરમાર રહે મ.નં.૬૭, 
અશોકનગર બાલાજી નગર પાછળ સમતા ગોરિા િડોદરા શહેર (૩) રદનશેભાઇ સુરેશભાઇ 
જોટી રહે, મ.નં.૧૮૧ સંતોષનગર સુભાનપુરા હા,ટે.રોડ, ગોરિા (૪) ગણપત કેશિરાિ 
કદમ રહે, મ.નં.૯૪ હરીઓમ નગર આત્મજ્ગયોતી આશ્રમ રોડ િોડા  નં- ૧૦ ની સામે ગોરિા 
િડોદરા શહેર િડોદરા શહેર નાઓ ગુનો તેએિી રીતે કે ઉપરોકત ઇસમોમ .નં ૧૬૮, 
હરીઓમનગર સોસાયટી સુભાનપુરા િડોદરા શહેરમાં જુગારધામ ચલાિી પત્તા-પાનાનો 
હાર-જીતનો જુગાર રમીરમાડી દાિ ઉપરથી રોકડા રૂપીયા ૩૫૦૦/- ની જુદાજુદા દરની 
ચલણીનોટો તથા પત્તા-પાના કુલ્લનંગ-૫૨ વક.રૂ.૦૦/૦૦ ના તથા આરોપીઓની 
અંગજડતી માંથી મળી આિેલ રોકડા રૂપીયા- ૮,૭૦૦/- તથા જુદીજુદી કંપનીના 
મોબાઇલ નંગ -૪ જનેી વક.રુ - ૮,૫૦૦/- મળી કુલે્લ રૂવપયા ૨૦,૭૦૦/- ના મદુ્દામાલ 
સાથે મળી આિી પકડાઇ જઇ ગુન્હો કરેલ હોય ગુનો કયાા વિ. બાબતની હવકકત છે.જ ે
બાબતેનો ગુનોશોર્ી કાઢેલ છે.આ અંગે ગોરિા પો.સ્ટે સેકન્ડ ૧૧૩/૨૦૧૮ જુગારધારા 
કલમ ૪,૫ મુજબનો ગુનો -૨૯/૧૦/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૮/૦૫ િાગે રજી કરિમાં આિેલ 
છે.આરોપી નાઓને તા.૨૯/૧૦/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૮/૦૫ િાગે અટક કરિામા ંઆિેલ 
છે. 

રોકડા રૂપીયા- ૮,૭૦૦/- તથા 
જુદીજુદી કંપનીના મોબાઇલ નંગ 
-૪ જનેી વક.રુ - ૮,૫૦૦/- 
મળી કુલે્લ રૂવપયા ૨૦,૭૦૦/- 

૧૧ પો.ઇ.શ્રી િાડી તથા સ્ટાફ િાડી પો.સ્ટે. I. ગુ.ર. નં.૯૪/૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૯૨,૧૧૪ મજુબના કામે 

તા:૧૮/૧૦/૧૮ ના કલાક ૧/૩૦ િાગ્યાથી ૧/૫૦ િાગ્યા દરમ્યાન મોજ-ે; 

સોમાતળાિ વિજ ઊતરતી િખતે ફરીયાદીશ્રીએ આ કામના આરોપીઓની ઓટો રરક્ષામા 

બેસી બરોડા ડેરી સકાલથી આિતા હતા તે િખતે સોમાતળાિ વિજ  ઉતરતા સોમાતળાિ 

ચારરસ્તા પાસે આિતા આ કામના અજાણ્યા આરોપીઓએ ફરી પાસેથી રોકડા રૂપીયા 

િળતર- રોકડા રૂપીયા ૬૮૦/- 

તથા િીિો વસલ્િર કલરનો 

એન્ડર ોઇડ મોબાઇલ ફોન રૂ-

૯૦૦૦/- મળી કૂલ 

રૂ.૯૬૮૦/- 
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૧૧૫૦/- તથા િીિો વસલ્િર કલરનો એન્ડર ોઇડ મોબાઇલ ફોન રૂ-૯૦૦૦/- મળી કૂલ રૂ 

૧૦૧૫૦/- ની મત્તાની લુટ કરી નાસી જતા ઉકત નંબરથી ગુનો રજીસ્ટર કરિમાં સદર 

ગુનાની તપાસ દરમ્યાન આરોપીની રીક્ષા પાછળ પો.સ્ટે.િાઇઝ લખેલ નામ આધારે તપાસ 

કરી આરોપી (૧) જયકુમાર હરીશભાઇ સોલંકી રહે. વિજયનગર મકાન ન ૧૮ તરસાલી 

િડોદરા શહેર (૨)  અજય રમેશભાઇ સોલંકી રહે રદિાળીપુરા ૨૯ કિાટસા મકાન નં ૯૪  

(૩) અનીશ ખમુાનવસંગ ગરાસીયા રહે તરસાલી ગામ બેલીમ ફળીયા િડોદરા શહેર (૪) 

મયુર ઉફે વપન્ટુ રદલીપભાઇ બેલીમ (ગરાસીયા) રહે બેલીમ ફવળયા તરસાલી ગામ િડોદરા 

શહેરને તા.૧૬/૧૦/૧૮ ના કલાક ૧૦/૦ િાગે પકડી  અટક કરી ગુનો શોધી કાઢી 

મુદામાલ રીકિર કરિામાં આિેલ છે,  

૧૨ પો.ઇ.શ્રી પાણીગેટ તથા  સ્ટાફ પાણીગેટ I ગુ,ર,ન-૨૦૨/૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૫૪,૩૮૦ મજુબના કામે તા-

૯/૧૦/૧૮ ના કલાક ૧૨/૦ િાગ્યાના સુમારે મોજ-ેડભોઇિાલા સજીકલ હોવસ્પટલમા ં

આ કામના ફરીયાદીબહેનની વતજોરીના ડોઅરમાં મુકેલ સોનાની લક્કી આશરે સિા તોલા 

િજનની વક.રૂ.૨૫૦૦૦/- તથા બે નંગ સોના લોકેટ આશરે ૫ ગ્રામ િજનના જનેી 

વક.રૂ.૧૦૦૦૦/- ગણી શકાય તથા સાહેદ વબલ્કીશબેન યુસુફમીયા સૈયદ રહે.નાલબંધિાડા 

સુર્રા એપાટામને્ટ સામે યુસુફ મંવજલ  હરણખાના રોડ િાડી િડોદરા શહેર નાઓએ પણ 

વતજોરીમાં મુકેલ ચાંદીના છડા જુના જિેા એક જોડ જનંુે િજન ચારસો ગ્રામ ગણી શકાય જનેી 

વક.રૂ.આશરે ૪૦૦૦/- ગણી શકાય તથા એક સોનાની નાની િીટી િજન ચાર ગ્રામની જનેી 

વક.રૂ. ૭૦૦૦/- ગણી શકાય જ ેસ ોના ચાંદીના દાગીના કુલે્લ વક.રૂ. આશરે ૪૬૦૦૦/- 

હજારના ગણાઇ જનેી કોઇ ચોર ઇસમે વતજોરીનો દરિાજો તથા ડોઅરો કોઇ સાધન િડે તોડી 

ચોરી કરી લઇ જઇ જતા ઉકત નંબરથી ગુનો રજીસ્ટર કરિામાં આિેલ સદર ગુનાની તપાસ 

દરમ્યાન બાતમી આધારે આરોપી (૧) હારૂણ હુસેનભાઇ  ર્ાચી રહે, એ/૪ આજિારોડ 

બહાર કોલોની િડોદરા (૨) આકાશ પ્રવિણકુમાર શાહ રહે, બી/૮ વિરનગર સોસા 

કારેલીબાગ િડોદરા શહેરને તા.૧૬/૧૦/૧૮ ના કલાક ૧૦/૦  િાગે પકડી  અટક કરી 

ગુનો શોધી કાઢી મુદામાલ રીકિર કરિામાં આિેલ છે,   

સોના-ચાંદીના દાગીના વક.રુ. 

૪૬૦૦૦/- 

૧૩ પો.ઇ.શ્રી પાણીગેટ તથા  સ્ટાફ પાણીગેટ પો.સ્ટે. I-ગૂ.ર. નં.૨૧૧/૧૮ IPC ક્લમ ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ મજુબના કામે તા-

૧૪/૯/૧૮ ના કલાક ૮/૩૦ િાગ્યા પહેલા મોજ-ેફરીયાદીના મામા ઠાકોરભાઇ કાંતીલાલ 

પરીખ નાઓના મકાનમા લોખંડની જાળીિાળા દરિાજાને મારેલ તાળુ કોઇ ચોર ઇસમ નકુચા 

ચાંદીની િસ્તુ તથા વપતળના 

િાસણો વક.રુ. ૨૮૦૦૦/- 
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સાથે તોડી મકાનમાથી ચાંદીની િસ્તુઓ વક.રૂ-૨૦૦૦૦/-તથા વપત્તળના િાસણો 

વક.રૂ.૮૦૦૦/-ની મળી કુલે્લ રૂવપયા ૨૮૦૦૦/- ની મત્તાની ચોરર કરી લઇ જતા ઉકત 

નંબરથી ગુનો રજીસ્ટર થયેલ સદર ગુનાની તપાસ દરમ્યાન બાતમી આધારે આરોપી સુનીલ 

ભાઇ કાળીદાસિાર્રી રહે. વકશંિાડીઝંડાચોક સંતોષી ફળીયું  જોગણી માતાનામંરદરા પાસે  

િડોદરા શહેરને તા. ૨૬/૧૦/૧૮ ના કલાક ૨૧/૦ િાગે પકડી  અટક કરી ગુનો શોધી 

કાઢી મુદામાલ રીકિર કરિામાં આિેલ છે,   

૧૪ પો.ઇ.શ્રી પાણીગેટ તથા  સ્ટાફ પાણીગેટ પો.સ્ટે. I-ગૂ.ર.ન.૨૧૪/૧૮ IPC ક્લમ-૩૭૯ મુજબના કામે  તા-

૯/૧૦/૧૮ના કલાક ૧૫/૩૦  િાગ્યા થી ૧૬/૦૦ દરમ્યાન મોજ–ેસીધ્ધી ટ્યુશન 

ક્લાસીસ ઉમા ચાર રસ્તા પાણીગેટ િડોદરા ખાતેથી નમૂદ નથી તે આરોપીએ ફરી.ની દીકરી 

સાઈકલ લઈ ટ્યુશન ક્લાસીસમાં ઉમા ચાર રસ્તા ખાત ેબપોરના સાડા ત્રણ િાગ્ય ેગયેલ 

હતી અને સાઈકલ પાકા  કરી ટ્યુશન ક્લાસમા ગયેલ તે િખતે આરોપીએ સાઈકલ ૧ 

વક.રૂ.૪૦૦૦/-ચોરી કરી લઈ ઉકત નંબરથી ગુનો રજીસ્ટર કરિામાં આિેલ સદર ગુનાની 

તપાસ દરમ્યાન બાતમી આધારે આરોપી શ્રીકાંત ઉફે ગગુો છોટેલાલ સરોજ રહે-ગાજરાિાડી 

ઇદગાહ મેદાનની પાછળ ઝુપડામા િડોદરા શહેરને તા.૨૯/૧૦/૧૮ ના કલાક ૧૮/૧૫ 

િાગે પકડી  અટક કરી મુદામાલ રીકિર કરી ગુનો શોધી કાઢેલ છે,   

િળતર- 

સાયકલ -૧  વક.રૂ.૪૦૦૦/- 

૧૫ પો.ઇ.શ્રી પાણીગેટ તથા  સ્ટાફ પાણીગેટ પો.સ્ટે. I-ગૂ.ર.ન.૧૯૧/૧૮ IPC ક્લમ-૩૮૦,૫૧૧  મુજબના કામે તા-

૧/૧૦/૧૮ના કલાક ૧૦/૩૦  િાગ્યા થી ૧૨/૦ દરમ્યાન મોજ–ે૩૦૪ વિષ્ણુ ગુપ્ત ટાિર 

શ્ન્યામલ રેસી.આજિા રોડ પાણીગેટ ખાતે આરોપી સન્ની ચંદ્રકાંત તુકારામ વશરકે 

રહે,વકશનિાડી સરકારી સ્કુલ પાસે િડોદરાનાએ ફરી.ના મકાનનંુ તાળુ તોડી ચોરી કરિાની 

કોવશષ કરતા મળી આિી પકડાઇ જઇ ગુનો કયાા વિગેરે મતલબની  ફરીયાદ આધારે મજકુર 

આરોપીને તા.૧/૧૦/૧૮ ના કલાક ૧૬/૦  િાગે પકડી  અટક કરેલ છે.  

કોવશષ 

૧૬ પો.ઇ.શ્રી િાડી તથા સ્ટાફ િાડી પોસ્ટે I ૯૯/૨૦૧૮ ઇપીકો  કલમ ૩૭૯ મુજબના કામે તા-૨૬/૧૦/૨૦૧૮ના 

ક.૮/૦ થી ક. ૧૦/૦ િાગ્યા દરમ્યાનમા િાગે મોજ ે- વિહાર ટોકીઝના ગેટ પાસેથી રદિાલ 

પાસેથી િાડી િડોદરા  ખાતેથી નમુદ નથી તે આરોપીએ ફરીયાદીની હોન્ડા કંપનીની 

એવક્ટિા-૫ જી મોડલની જનેો હજુ સુધી RTO નંબર આિેલ નથી જનેો ચેસીસ નં-

ME4JF50AHJU256932 તથા એન્જીન નં-JF50EU7256962 બ્લુ કલરની સન ે

૨૦૧૮ના મોડલની વક.રૂ-૫૧,૦૦૦/-ની ચોરી કરી લઇ જઇ જતા ઉકત નંબરથી ગુનો 

િળતર- 

એકટીિા-૧ વક.રુ. ૫૧૦૦૦/- 
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નોધાયેલ સદર ગુનાની તપાસ દરમ્યાન આરોપી ગરીધનભાઇ દીતાભાઇ િણકર રહે- ગામ 

રાજુપુરા િણકરિાસ મહાદેિના મંદીરની સામે તા પાદરા જી િડોદરાને તા.૩૧/૧૦/૧૮ ના 

કલાક ૧૯/૩૦ િાગે પકડી અટક કરી મુદામાલ રીકિર કરી ગુનો શોધી કાઢેલ છે,    

૧૭ પો.ઇ.શ્રી િાડી તથા સ્ટાફ િાડી પોસ્ટે I ૮૪/૧૮ ઇપીકો  કલમ ૩૭૯ મુજબના કામે તા-૫/૯/૨૦૧૮ના ક.૨૨/૦ 

થી ત.૬/૯/૧૮ ના ક. ૦/૧૦ િાગ્યા દરમ્યાનમા િાગે મોજ ે– સી.કે.ચેમ્બરની બાજુમા ં

સેંટરલ બેંકની નીચે લહેરીપુરા િાડી િડોદરા ખાતેથી  ખાતેથી નમુદ નથી તે આરોપીએ 

ફરીયાદીની હોન્ડા કંપનીની મો.સા નંબર જીજ ે ૦૬ એચ.જ-ે૫૬૦૮ આિેલ નથી જનેો 

ચેસીસ નં-૪૮૦૪૬ તથા એન્જીન નં-21584 કાળા કલરની સને ૨૦૧૪ના મોડલની 

વક.રૂ-૨૫,૦૦૦/-ની ચોરી કરી લઇ જઇ જતા ઉકત નંબરથી ગુનો નોધાયેલ સદર ગુનાની 

તપાસ દરમ્યાન બાતમી આધારે  વચરાગ ઉફે ચીલકુટ કમલેશભાઇ દરજી રહે, ૪૧૮ 

અમ તનગર હાઉવસંગ સોસા.સમતા િડોદરા અટક-૨૪/૧૦/૧૮ કલાક ૨૦/૩૦ પકડી 

અટક કરી મુદામાલ રીકિર કરી ગુનો શોધી કાઢેલ છે,    

િળતર- 

મો.સા- 

૧ વક.રુ.૨૫૦૦૦/- 

૧૮ પો.ઇ.શ્રી પાણીગેટ તથા  સ્ટાફ  પાણીગેટ પો.સ્ટે. II-ગૂ.ર.નં-૧૬૬/૨૦૧૮ જુગારધારા કલમ-૧૨ મુજબના  કામે 

તા.૨૩/૧૦/૧૮ કલાક-૨/૩૦ િાગે વ્ુંદાિન હાઇટ્સ િેુ ટાિરના પાવકિંગમા પાણીગટે 

િડોદરા ખાતે આરોપી (૧) દેિીનદરકુમાર કેસરરામ આયા રહે- મ.ન. ૪૦૩ િેુ ટાિર 

િ ંદાિન હાઇટ્સ હરીયાળી હોટલ િાર્ોડીયા રોડ િડોદરા શહેર (૨) ગોવિંદવસંહ શ્ન્યામ રાિત 

રહે- મ.ન ૪૦૩ િેુ  ટાિર િ ંદાિન હાઇટ્સ હરીયાળી હોટલ િાર્ોડીયા રોડ િડોદરા શહેર 

(૩) વકશનરામ ખડકારામ રહે મ.ન ૪૦૩ િેુ ટાિર િ ંદાિન હાઇટ્સ હરીયાળી હોટલ 

િાર્ોડીયા રોડ િડોદરા શહેર (૪) બીરેન્દરકુમાર ગંગારામ રહે મ.ન. ૪૦૩ િેુ ટાિર 

િ ંદાિન હાઇટ્સ હરીયાળી હોટલ િાર્ોડીયા રોડ િડોદરા શહેર (૫) ચંદન રામસતીશરામ 

મ.ન ૪૦૩ િેુ ટાિર િ ંદાિન હાઇટ્સ હરીયાળી હોટલ િાર્ોડીયા રોડ િડોદરા શહેર (૬) 

યશપાલ પ્રતાપરામ આયા રહે- મ.નં.૪૦૩ િેુ  ટાિર િ ંદાિન હાઇટ્સ હરીયાળી હોટલ 

િાર્ોડીયા રોડ િડોદરા શહેરનાઓએ જાહેરમા ભેગા મળી પત્તા પાના પૈસા િડે હાર જીતનો 

જુગાર રમી રમાડીજુગારના સાધનો સાથે મળી આિી પકડાઇ જઇ ગુનો કયાા વિગેરે બાબત  

પાના નંગ-૫૨ વક.રૂ.૦/૦ તથા 

ઝડતીના રોકડા રૂ. ૮૧૯૦/- 

તથા દાિના રૂ.  ૨૩૬૦/- કુલ 

નાણાં રૂ. ૧૦૫૫૦/- તથા 

મોબાઈલ નંગ-૬ વકમત રૂ- 

૧૬,૧૦૦/- મળી કુલલે રૂ-

૨૬,૬૫૦/- 

૧૯  માંજલપુર પો.સ્ટે.  િડોદરા 

શહેર  

માંજલપુર પો.સ્ટે. III ગુ.ર.નં. ૭૧૦/૧૮ પ્રોરહ એકટ ક.૬૫(ઇ),૧૦૮,૧૧૬(ખ),૯૮(૨) 

મુજબના  કામના ફરીયાદીને અંગત બાતમીદાર રાહે બાતમી મળેલ કે, મો.જ.ે સાંઇ ચોકડી 

પાસે આિેલ રરધ્ધી-વસધ્ધી રોડ ઉપર આિેલ સુિણા કોમ્પ્લેક્ષ પાસે રોડ ઉપર આ કામનો 

૭૫૦ મી.લી.ની સીલબંધ 

હાલતની કાચની ભારતીય 

બનાિટની વિદેશી દારૂની બોટલો 
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આરોપી નામે રોનક પ્રવિણભાઇ પટેલ રહે. મકાન નં. ૧, શ્રમજીિી િસાહત 

જી.આઇ.ડી.સી.િડસર મેઇન રોડ, માંજલપુર િડોદરા નાઓ િગર પાસ પરમીટે પોતાની 

કબજા ભોગિટાિાળી સ્કોડા ફોર વ્હીલર ગાડી રજી. નં. જી.જ.ે ૦૬ એચ.એલ.૮૬૮૬ મા ં

બેગ પાઇપર ડીલક્ષ વવ્હસ્કી લખેલ ૭૫૦ મી.લી.ની સીલબંધ હાલતની કાચની ભારતીય 

બનાિટની વિદેશી દારૂની બોટલો નંગ- ૭૮ વક.રૂ.૩૯૦૦૦/- તથા સ્કોડા ફોર વ્હીલર 

ગાડી વક.રૂ.૫૦૦૦૦૦/- મળી કુલે્લ રૂ.૫,૩૯,૦૦૦/- ના મુદામાલ સાથે મળી આિતા નો 

ગુનો શોધી કાઢેલ છે.   

નંગ- ૭૮ વક.રૂ.૩૯૦૦૦/- તથા 

સ્કોડા ફોર વ્હીલર ગાડી 

વક.રૂ.૫૦૦૦૦૦/- મળી કુલે્લ 

રૂ.૫,૩૯,૦૦૦/- 

૨૦ પો.સ.ઇ.શ્રી. એ.એ.િછેટા, 

મકરપુરા પો.સ્ટે.  

મકરપુરા પો.સ્ટે. III ગુ.ર.નં. ૮૯૪/૧૮ પ્રોરહ એકટ ક.૬૫(એ),(ઇ),૯૮(૨),૧૦૮ 

મુજબકામના ફરીયાદીને અગંત બાતમીદાર રાહે બાતમી મળેલ કે, મો.જ.ે ને.હા.નં. ૮ 

જામ્બુઆ િીજ અમદાિાદ તરફના ઉતરતા રોડ ઉપર એક સફેદ કલરની પીકપ ગાડી નં. 

જી.જ.ે ૧૫ ઝેડ ૬૭૪૮ નો ચાલક જનેાનામઠામની ખબર નથી તે પોતાના આવથાક ફાયદા 

સારૂ એક જ પ્રકારના ભારતીય બનાિટના ૭૫૦ મી.લી. ભરેલ વિદેશી દારૂની બોટલો નંગ- 

૬૨૪ જનેી વક.રૂ.૨,૦૯,૦૪૦/- તેમજ સફેદ કલરની પીકપ િાન નં. જી.જ.ે૧૫ ઝડે ૬૭૪૮ 

ની જનેી વક.રૂ.૭,૦૦,૦૦૦/- ની ગણી શકાય તે મળી કુલે્લ રૂ.૯,૦૯,૦૪૦/- ના મુદામાલ 

બીન િારસી હાલતમાં છોડી નાશી જતાનો ગુનો શોધી કાઢેલ છે.  

એક જ પ્રકારના ભારતીય 

બનાિટના ૭૫૦ મી.લી. ભરેલ 

વિદેશી દારૂની બોટલો નંગ- ૬૨૪ 

જનેી વક.રૂ.૨,૦૯,૦૪૦/- તેમજ 

સફેદ કલરની પીકપ િાન નં. 

જી.જ.ે૧૫ ઝેડ ૬૭૪૮ ની જનેી 

વક.રૂ.૭,૦૦,૦૦૦/- ની ગણી 

શકાય તે મળી કુલે્લ 

રૂ.૯,૦૯,૦૪૦/- 

૨૧ 

પો.સ.ઇ.શ્રી એચ.જી.ચૌધરી  
ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. 

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા.એ.નં. ૧૦/૧૮, CRPC કલમ ૪૧ (૧) ડી મજુબના કામના 
આરોપી સાબીર યુનુસભાઇ રાજા (વ્હોરા પટેલ) ઉ.િ.૨૨ રહે. ગામ િલણ ભટ્ટ કોલોની 
તા.કરજણ જી.િડોદરા નાને તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૮ ના ક. ૨૨/૧૫ િાગે અટક કરેલ હતો. 
તેણે િડોદરા શહેરમાંથી અલગ અલગ જગ્યાએથી ચોરી કરેલ મો.સો. તા.ર/૧૦/૧૮ ના 
રોજ સી.આર.પી.સી કલમ ૧૦૨ મુજબ કુલ-૧૦ ટુ વ્હીલર િાહનો, મો.ફોન-૧ 
વકં.રૂ.૧૮૦૦૦૦/- ના કબજ ેકરિમાં આિેલ છે. સયાજીગંજ પો.સ્ટે I – ૧૪૫/૧૮ IPC 
કલમ ૩૭૯  
સયાજીગંજ પો.સ્ટે I – ૧૪૩/૧૮ IPC કલમ ૩૭૯ મજુબ   
સયાજીગંજ પો.સ્ટે I – ૧૬3/૧૮ IPC કલમ ૩૭૯  
સયાજીગંજ પો.સ્ટે I – ૧૪૮/૧૮ IPC કલમ ૩૭૯ મજુબ   
સયાજીગંજ પો.સ્ટે I – ૧૫૪/૧૮ IPC કલમ ૩૭૯ મજુબ 
સયાજીગંજ પો.સ્ટે I – ૧૬૪/૧૮ IPC કલમ ૩૭૯        

કુલ-૧૦  
ટુ વ્હીલર િાહનો, મો.ફોન-૧ 

વકં.રૂ.૧૮૦૦૦૦/- 
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સયાજીગંજ ૬૦/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો ૩૭૯ 
ગોત્રી I ૨૨૨/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો  કલમ૩૭૯ મુજબ          
ગોત્રી પો,સ્ટે  I ૧૯૬/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો. ૩૭૯ મુજબના અનડીટેકટ ગુના શોધી કાઢેલ છે. 

૨૨ 

પો.સ.ઇ.શ્રી એચ.જી.ચૌધરી 
ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. 

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નં.૭/૧૮, સી.આર.પી.સી. ૪૧(૧)ડી મુજબના કામ ે
આરોપી (૧) વિનોદ ઉફે કાળુ દીનેશભાઇ મારિાડી ઉ.િ.૨૧ રહે. ખોડીયારનગર િુડાના 
મકાન બ્લોકન.૭ રૂમ ન.૧૪ સત્યમ પાટી પ્લોટ પાસ ે િડોદરા (૨) જીતેન ઉફે મીતિો 
રાજુભાઇ મારિાડી ઉ.િ.૨૦ રહે. ૪૨૧, રામદેિનગર-૧ કુ્રષ્ણણનગરની બાજુમા 
ખોડીયારનગર િડોદરા (૩) મનોજ ઉફે ચડ્ડો કાંતીભાઇ સલાટ ઉ.૧૮ િરસ એક માસ રહે. 
રામદેિનગર-૧ ભરતભાઇ ભરિાડના મકાનમા કુ્રષ્ણણનગરની બાજુમા ખોડીયારનગર 

િડોદરા નાઓને તા.૧૭/૧૦/૨૦૧૮ ના ક.૧૪/૩૦ િાગે અટક કરી બજાજ એિેન્જર 
મોટર સાયકલ વકં.રૂ.૫૦૦૦૦/- સોનાની ચેઇન વકં.રૂ.૩૬,૦૦૦/- ની કબજ ેકરી જ.ેપી. 
રોડ પો.સ્ટે. ફ. ૧૧૦/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૯૨,૧૧૪, મુજબનો ચેન સ્નેચીંગનો ગુનો 
રડટેક્ટ કરેલ છે. 

મોટર સાયકલ વકં.રૂ.૫૦૦૦૦/-  
સોનાની ચેઇન વકં.રૂ.૩૬૦૦૦/- 

કુલ વકં.રૂ.૮૬૦૦૦/-  

૨૩ 

પો.સ.ઇ.શ્રી એ.એ.િછેટા  
ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. 

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નં.૭/૧૮, સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧)ડી મજુબના કામે 
આરોપી (૧) વશિમ કીરણભાઇ પરમાર (સુતરીયા) ઉ.િ.૧૯ રહે. ૧૮, રૂવષ પાકા  સોસા. 
ગણેશનગર પાસે ડભોઇ રોડ િડોદરા (૨) ઇસમે પોતાનુ નામ મયુર ઉફે ભગો જીતેન્દ્રભાઇ 
િસાિા ઉ.િ ૧૯ રહે. ૩૦૧ શુભ લક્ષ્મી કોમ્પ. ગણશેનગર  ડભોઇ રોડ િડોદરા (૩) સુનીલ 
અરૂણકુમાર શમાા ઉ.િ ૨૨ રહે. ૩૮, રૂવષપાકા  સોસા.  ગણેશનગર પાસે ડભોઇ રોડ િડોદરા 
(૪) જશિંત ઉફે લલ્લો નટિરભાઇ કહાર ઉ.િ ૨૨ રહે. નિાપુરા કહાર મોહલ્લો શીતળા 
માતાના મંદીર પાસે િડોદરા નાઓને હીરો મો.સા. વકં.રૂ.૩૫,૦૦૦/- તથા સ્પેલેન્ડર 
વકં.રૂ.૧૫૦૦૦/-, રોકડા રૂવપયા ૫૦,૦૦૦/- મો.ફોન-૪ વકં.રૂ.૧૩૫૦૦/- કુલે્લ 
વકં.રૂ.૧૧૩૫૦૦/- ના મુદામાલ સાથે તા.૨૬/૧૦/૨૦૧૮ ના ક.૧૩/૦૦ િાગે અટક 
કરી મકરપુરા પો.સ્ટે. ફ. ગુ.ર.નં.૧૯ર/૧૮, ઇ.પી.કો. કલમ ૩૯ર, ૧૧૪ મજુબનો 
અનડીટેકટ ગુનો શોધી કાઢેલ છે. 

હીરો મો.સા. વકં.રૂ.૩૫,૦૦૦/- 
તથા સ્પેલેન્ડર વકં.રૂ.૧૫૦૦૦/-
, રોકડા રૂવપયા ૫૦,૦૦૦/- 
મો.ફોન-૪ વકં.રૂ.૧૩૫૦૦/- 
કુલે્લ વકં.રૂ.૧૧૩૫૦૦/- 

૨૪ 

પો.કો. અશોક કલપ્પા  
ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. 

ડી.સી.બી II ૫૬/૨૦૧૮ જુગાર ધારા કલમ ૪, ૫ મુજબના કામે આરોપીઓ કુલે્લ ૭ (સાત) 
ઇસમો કુલે્લ રોકડ રૂવપયા ૩૮૫૫૦/- ની ચલણી નોટો તેમજ મો.ફોન નગં-૭ વક રૂ 
૧૭,૦૦૦/-, ટુ વ્હીલર િાહન નંગ–૩ કીમત રૂવપયા ૬૦,૦૦૦/-, પતા પાના નંગ-૫૨ 
મળી તમામની કુલે્લ વક રૂવપયા ૧,૧૫,૫૫૦/- ની સાથે મળી આિી પકડાઇ જઇ ગુનો કયાા 
વિ બાબત. 

રોકડ રૂવપયા ૩૮૫૫૦/- ની 
ચલણી નોટો તેમજ મો.ફોન નંગ-
૭ વક રૂ ૧૭,૦૦૦/-, ટુ વ્હીલર 
િાહન નંગ–૩ કીમત રૂવપયા 

૬૦,૦૦૦/-, પતા પાના નંગ-
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૫૨ મળી તમામની કુલે્લ વક રૂવપયા 
૧,૧૫,૫૫૦/- 

૨૫ 

પો.કો. મહેન્દ્રવસંહ 
અવનરૂધ્ધવસંહ  

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. 

ડી.સી.બી. II ૫૯/૨૦૧૮ જુગાર ધારા કલમ ૪, ૫ મુજબના કામે કુલે્લ ૭ (સાત) ઇસમો 
કુલે્લ રોકડ રૂવપયા ૩૮૫૫૦/- ની ચલણી નોટો તેમજ મો.ફોન નંગ-૭ વક રૂ ૧૭,૦૦૦/-, 
ટુ વ્હીલર િાહન નંગ–૩ કીમત રૂવપયા ૬૦,૦૦૦/-, પતા પાના નંગ-૫૨ મળી તમામની 
કુલે્લ વક રૂવપયા ૧,૧૫,૫૫૦/- ની સાથે મળી આિી પકડાઇ જઇ ગનુો કયાા વિ બાબત. 

રોકડ રૂવપયા ૩૮૫૫૦/- ની 
ચલણી નોટો તેમજ મો.ફોન નંગ-
૭ વક રૂ ૧૭,૦૦૦/-, ટુ વ્હીલર 
િાહન નંગ–૩ કીમત રૂવપયા 

૬૦,૦૦૦/-, પતા પાના નંગ-
૫૨ મળી તમામની કુલે્લ વક રૂવપયા 

૧,૧૫,૫૫૦/- 

૨૬ 
અ.હે.કો. દીપકકુમાર 

જબ્બરવસંહ  
ડી.સી.બી. પો.સ્ટે 

 

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સે. ૬૫/૧૮, જુગારધારા કલમ ૪, ૫ મુજબના કામ ેકુલે્લ ૭ (સાત) 
ઇસમો કુલે્લ રોકડ રૂવપયા ૮૧,૯૦૦/- ની ચલણી નોટો તેમજ મોબાઇલ ફોન નંગ- 

૫,ઓટોરીક્ષા,પતા પાના નંગ- ૫૨ મળી તમામની કુલે્લ વકમત રૂવપયા ૧,૭૧,૯૦૦/- ની 
સાથે મળી આિી પકડાઇ જઇ તેમજ  પોલીસ રેઇડ દરમ્યાન મકાનમા મહેંદ્રવસંહ પ્રહલાદવસંહ 

રાઠોડનો હાજર નહી  મળી  આિી એકબીજાની મદદગારીમા ગુનો કયાા વિ બાબત. 

રોકડ રૂવપયા ૮૧,૯૦૦/- ની 
ચલણી નોટો તેમજ મોબાઇલ ફોન 
નંગ- ૫,ઓટોરીક્ષા,પતા પાના 
નંગ- ૫૨ મળી તમામની કુલે્લ 
વકમત રૂવપયા ૧,૭૧,૯૦૦/- 

૨૭ 

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે  

આરોપી સાજનસીંગ સત્યપાલસીંગ િમાા ઉ.િ ૨૮ રહે. ૧૯, િસુંધરા ટેનામને્ટ, ટીપી 
૧૩,છાણી જ.નાકા મારૂતી ચોક પાસેનિડોદરા મુળ અલીગઢ ઉત્તરપ્રદશે ના કબજામાંથી એક 
વપસ્તોલ, એક તમંચો, બે કારતુસ તેમજ એક મોબાઇલ ફોન વકં.રૂ.૫૦૦૦/-  તમામની કુલે્લ 
કી. રૂવપયા ૩૫૨૦૦/- નો મળી આિતાં ડી.સી.બી પો.સ્ટેશન II  ૬૬/૧૮ આમ્સા એક્ટ 
કલમ ૨૫(૧)બી, (એ),૨૯ જી.પી.એક્ટ કલમ ૧૩૫ મજુબનો ગુનો દાખલ કરાિેલ છે.  

એક વપસ્તોલ, એક તમંચો, બે 
કારતુસ તેમજ એક મોબાઇલ ફોન 
વકં.રૂ.૫૦૦૦/-  તમામની કુલે્લ 

કી. રૂવપયા ૩૫૨૦૦/- 

૨૮ ઈન્ ચાજા પો.ઈન્ સ.એસ.ઓ.જી. 
તથા સ્ટાફના માણસો 

તા.૨૯/૧૦/૧૮ ના રોજ ટીમ એસ.ઓ.જી.ને બાતમી મળેલ કે એક ઇસમ નામ ે
રોહીનીકુમાર કુિાહા રહે.ચામુંડા નગર, આજિા રોડ િડોદરા િાળા પાસે માઉઝર છે અને ત ે
રામદેિનગર-૧ રામાપીરના મરંદર પાસે રોડ ઉ૫ર ઉભેલ છે તે મુજબની મળેલ બાતમી 
આધારે ઉ૫રોકત સ્થળેથી એસ.ઓ.જી. ટીમના માણસોએ રોહીનીકુમાર ઉફે પ્રકાશ 
શીિપ્રસાદ કુિાહા રહે. ૩૩, ચામુંડા નગર-૧, રામનગર સામે, આજિા રોડ િડોદરા 
િાળાને ઝડપી પાડેલ. 

આરોપી પાસેથી દેશી હાથ બનાિટની પીસ્તોલ (માઉઝર) એક વક.રુ.૨૦,૦૦૦/- 
તથા જીિતા કારતુસ નંગ-૭ વક.રુ.૭૦૦/- મળી કુલે્લ રૂ.૨૦,૭૦૦/- ના ફાયર આમ્સા 
એમ્યુનેશન મળી આિતા કબ્જ ેકરી કાયદેસરની કાયાિાહી કરી ઉ૫રોકત ઇસમ તથા કિાંટ 
જી.છોટાઉદેપુરનો હવથયાર સપ્લાયર અંવકત રાઠિા વિરૂધ્ધમાં બાપોદ 

દેશી હાથ બનાિટની પીસ્તોલ 
(માઉઝર) એક 
વક.રુ.૨૦,૦૦૦/- તથા જીિતા 
કારતુસ નંગ-૭ વક.રુ.૭૦૦/- 
મળી કુલે્લ રૂ.૨૦,૭૦૦/- 
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પો.સ્ટે.સે.ગુ.ર.નં.૧૬૫/૧૮ આમ્સા એકટ કલમ ૨૫(૧-બી) (એ)(સી),૨૯ તથા 
જી.પી.એકટ કલમ ૧૩૫ મુજબ ગુનો દાખલ કરાિી એસ.ઓ.જી. દિારા આગળની િધ ુ
તપાસ તજિીજ હાથ ધરિામાં આિેલ.  

૨૯ ઈન્ ચાજા પો.ઈન્ સ.એસ.ઓ.જી. 
તથા સ્ટાફના માણસો 

તા.૩૧/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ બાતમી મળેલ કે એક મરહલા નામે ભુશીરા િા/ઓ 
કરણ પટેલ રહે.એ/પ૦ર, પરમ રેસીડેન્સી, બીલ કેનાલ રોડ, અટલાદરા, િડોદરાનાની 
પોતાના આવથાક ફાયદા સારુ જરુરીયાતમંદ નાપાસ થયેલ ઇસમો પાસેથી માતબર રકમ 
લઇ, પાસ કયાા અંગેની એસ.એસ.સી./ એચ.એસ.સી. તથા જુદી જુદી યવુનિસીટીઓની 
બોગસ માકાશીટો બનાિી આપે છે. તેના ર્રે હાલમાં પણ કેટલાક ગ્રાહકોની બનાિેલ બોગસ 
માકાશીટો પડેલ છે. જનેી તે ગમે ત્યારે ડીલીિરી કરનાર છે. તે મુજબની મળેલ બાતમી 

આધારે એચ.એમ.ચૌહાણ ઇન્ચાજા પો.ઇન્સ એસ.ઓ.જી તથા સ્ટાફના માણસોએ ઉ૫રોકત 
જગ્યાએ રેઇડ કરી ભુશીરા કરણ પટેલ ને ઝડપી પાડેલ. ભુશીરા કરણ પટેલના ર્રે રેઇડ કરી 
બાતમી મુજબની કોરી અને છાપેલી માકાશીટો અને એલ.સી. મળી આિેલ. જનેા આધારે 
માંજલપુર પો.સ્ટે. પો.સ્ટે.ફ.ગુ.ર.નં.૨૩૫/૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ 
૧૨૦(બી),૪૬૫,૪૬૮,૪૭૧,૧૧૪ તથા આઇ.ટી.એકટ કલમ ૬૬ મજુબનો ગુનો દાખલ 
કરાિેલ.  

ભુશીરા પટેલની હવકકત આધારે આ માકાશીટો અને લીિીંગ સટીફીકેટો મુકેશ પરમાર 
રહે.૧૩, અવભલાષા સોસાયટી ન્યુ સમા રોડ િડોદરા િાળો બનાિી આપે છે. જથેી મકેુશ 
પરમારના ર્રે રેઇડ કરતા કુલ-૪૧ માકાશીટો, સટીફીકેટો કુલ-૦૫, રબર સ્ટેમ્પ કુલ-૩૭ 
કુલ વક.રૂ.૧૮૫૦/- તથા ઇલેકટર ોનીક સાધન સામગ્રી (કોમ્પ્યુટર, સ્કનેર, વપ્રન્ટર, પેન 
ડર ાઇિ) વક.રૂ.૨૦,૭૦૦/-તેમજ કોરા કાગળો મળી કુલે્લ વક.રૂ.૨૨,૫૫૦/- નો મુદામાલ 
સાથે ઝડપી પાડેલ.  

કુલ-૪૧ માકાશીટો, સટીફીકેટો 
કુલ-૦૫, રબર સ્ટેમ્પ કુલ-૩૭ 
કુલ વક.રૂ.૧૮૫૦/- તથા 
ઇલેકટર ોનીક સાધન સામગ્રી 
(કોમ્પ્યુટર, સ્કનેર, વપ્રન્ટર, પેન 
ડર ાઇિ) વક.રૂ.૨૦,૭૦૦/-તેમજ 

કોરા કાગળો મળી કુલે્લ 
વક.રૂ.૨૨,૫૫૦/- 

૩૦ િારસીયા પોલીસ સ્ટશન  અમો અ.પો.કો.સંરદપરામવનિાસ  તથા  પો.કો.અજીત મનુજી નાઓને બાતમીદારથી બાતમી 
મળેલ કે એક ઇસમ કે જનેે બદનમા કાળા કલરનુ પેંન્ટ અને સફેદ કલરનો શટા  પહેરેલ છે તે 
ઇસમ એક ચોરીની સાયકલ લઇ ને િેચિા માટે ફરે છેજનેે પકડી નામઠમ પુછતાં  શ્રીકાંત ઉફે 

ગુગો છોટેલાલ સરોજ રહે. ગાજરાિાડી ઇદગાહ મેદાનની પાછળ ઝુપડા મા િડોદરા શહેર  
સદર આરોપીની તપાસ કરતા િડોદરા શહેર માથી  સાયકલ ચોરી કરેલ છે તેિું કબુલાત કરેલ 
છે, સાયકલ ચોરી (૧) િારસીયા પો.સ્ટે I, ગુ.ર,નં,   /૧૮ ઇ,પી.કો.૩૭૯ (૨) 
કા.બાગ.પો.સ્ટે.I,ગુ.ર,નં૧૦૪/૧૮ ઇ,પી.કો.૩૭૯ (૩)પાણીગેટ પો.સ્ટે. 
I,ગુ.ર,નં.૨૧૪/૧૮ ઇ,પી.કો.૩૭૯ 

અલગ-અલગ કંપનીની સાઇકલ 
નંગ-૧૫ કી.૬૧.૦૦૦/-  
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૩૧ અ.પો.કો.સંરદપ રામવનિાસ     
િારસીયા પોલીસ સ્ટેશન  

બાપોદ  પો.સ્ટે I ૧૨૫/૧૮ મુજબના  ગુનાના કામે આરોપી નામે મીતકુમાર હષાદભાઇ 
પટેલ રહે.૨૦૪ આઝદ ચોક રણછોડરાય મંદીરિાળુ ફળીયુ  
ગામ આશી તા,પટેલાદ.જી.આણંદ ર્ણા  સમયથી નાશતો ભાગતો આરોપી હાલમા હરણી 
િારસીયા રરંગ રોડ  ઉપર  ગધેડા માકેટ પાસે કેશરી કલરની અડધી બાઇની  ટી-શટા  તથા  
નાઇટી પેહરેલ છે  અને  ખાખી તેમજ ચટા પટા  ડીજાઇનનો થેલો ભરિી ઉભેલ છે  તેિી 
હવકકત માહીતી મળતા તપાસ કરતા બાપોદ પો.સ્ટે  તથા પેટલાદ (આણંદ) પો.સ્ટે નો  
શરીર સબંધીત ગુન્હા કરેલાની કબુલાત કરેલ છે 

નાસતો- ફરતો  આરોપી પકડેલ 
છે. 

૩૨ પો.કો. રદપેશ નરેશવસંગ    સીટી 
પોલીસ સ્ટેશન  

સીટી II  ૩૦૬/૧૮ જુગાર ધારા- ૧૨-અ મજુબ  ગુનો તે એિી રીતે કે ઉપરોક્ત 
તારીખ, ટાઇમ અને જગ્યાએ આ કામના તોહદારો પોતાના મકાનના ઓટલા પર બેસી 

આિતા જતા નાગરીકો પાસેથી િરલી મટકાના આક ફરકના આકડા લખી લખાિી રૂવપયા 
પૈસા િડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી િરલી મટકાના આકડા લખેલ બે ફુલ સ્કેપ 
કાગળ તથા ચાલુ હાલતની બોલપેન તેમજ રોકડા રૂ.૧૬૦૪૦/- સાથે મળી આિેલ 
હોય ગુનો કયાા વિ.બાબત. 

રોકડા રુવપયા ૧૬,૦૪૦/-  

૩૩ િારસીયા પો.સ્ટે.િડોદરા શહેર. િારસીયા II-૨૨૩/૧૮ જુગારધારા ૪,૫ મુજબ પોતાના મકાનમાં પોતાના આથીક 
ફાયદાસારૂ પત્તા-પાના પૈસા િડે ગોળ કંુડાળુ િળી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી પાના નં-
૫૨ વક.રૂ.૦૦/- તથા અગઝડતીના રોકડા રૂ.૧૯.૫૯૦/- તથા જામીનદાિાના 
રૂ.૪૨૫/- મળી કુલે્લ રોક્ડા રૂ.૨૦.૦૧૫/- તથા એક લાિા કંપનીના મોબાઇલ નંગ -૧ 
કી.રૂ.૫૦૦/- ગણી તથા સદરી મકાનનુ લાઇટ  બીલ  જનેી  વક.રૂ ૦૦/૦૦ ગણી તથા 
આમ રોકડા તથા મુદામાલ મળી કુલે્લ રુ.૨૦.૫૧૫/-ના મુદામાલ સાથે જુગાર રમતા મળી 
આિી.આિીપકડાઈ જઇ ગુનો કયાા વિગેરે બાબત 
 

પાના નં-૫૨ વક.રૂ.૦૦/- 
તથા અગઝડતીના રોકડા 
રૂ.૧૯.૫૯૦/- તથા 
જામીનદાિાના રૂ.૪૨૫/- મળી 
તથા એક લાિા કંપનીના 
મોબાઇલ નંગ -૧ 
કી.રૂ.૫૦૦/- ગણી તથા સદરી 
મકાનનુ લાઇટ  બીલ  જનેી  વક.રૂ 
૦૦/૦૦ ગણી મુદામાલ મળી 
કુલે્લ રુ.૨૦.૫૧૫/ 

૩૪ િારસીયા પોલીસ સ્ટેશન 

િડોદરા શહેર. 

િારસીયા II-૨૩૩/૧૮ જુગારધારા ૪,૫ મુજબ પોતાના આથીક ફાયદા સારૂ પોતાના 

રહેણાક મકાન મા બહારથી માણસો બોલાિી પત્તા-પાના  પૈસા િડે હારજીતનો જુગાર થી 
રમાડી પત્તા-પાના નંગ-૫૨ વકં .રૂ. ૦૦/૦૦ જમીન દાિ ઉપર ના રોકદા રૂ. ૩૫૩૦/- 
તથા અંગ ઝડતી કરતા રોકડા રૂ. ૩૦૬૪૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ-૬ વકં.રૂ. 
૨૨,૦૦૦/- મળી કુલે્લ રૂ. ૫૬,૧૭૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આિી પકડાઇ જઇ ગુનો 
કયાા વિગેરે બાબત. 

પત્તા-પાના નંગ-૫૨ વકં .રૂ. 

૦૦/૦૦ જમીન દાિ ઉપર ના 
રોકદા રૂ. ૩૫૩૦/- તથા અંગ 
ઝડતી કરતા રોકડા રૂ. 
૩૦૬૪૦/- તથા મોબાઇલ ફોન 
નંગ-૬ વકં.રૂ. ૨૨,૦૦૦/- 
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મળી કુલે્લ રૂ. ૫૬,૧૭૦/- 

૩૫ PI આર.એ.જાડેજા તથા 
કારેલીબાગ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ  
 
 
 

કારેલીબાગ સેકન્ડ- ૧૦૫/૧૮ જુગારધારા ૪,૫ મુજબ તે એિી રીતે કે આ કામના તોહદારો 
બહાર જીમખાનાના સંચાલક મહેમુદમીયા મહંમદમીયા શખે રહે:- રાિપુરા મચ્છીમાકેટ પાસ ે
રાિપુરા િડોદરા નાઓએ પોતાની રહેણાક ની વબલ્ડીંગનો ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર તથા ત્રીજોમાળ 
અબ્દુલરીયાજ અબ્દુલમજીદ શૈખ રહે. મુસાફર ખાના મસ્જીદ પાસે મચ્છીપીઠ િડોદરા તથા 
ઇિાહીમ ઉફે ભુરા મેમણ રહે. િાડી િડોદરા નાઓને પત્તાપાના નો જુગાર રમાડિા ભાડે 
આપી પોતાના આથીક ફાયદા સારૂ પ્લાસ્ટીકના કોઇન તથા રૂપીયાથી પત્તાપાના િડે 
હારજીતનો જુગાર રમાડિા માટે બહારથી માણસોને બોલાિી ઉપરોક્ત વબલ્ડીગનો ગ્રાઉંડ 
ફ્લોર તથા ત્રીજા માળ જુગાર રમિા ઉપયોગ કરી જુગાર રમિા આિનાર લોકો પાસેથી રૂપીયા 
મેળિી રૂપીયાની અિેજીમા જુદા જુદા નંબર િાળા પ્લાસ્ટીકના કોઇન આપી તે થકી 
પત્તાપાનાનો હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી પોલીસની રેઈડ દરમ્યાાન બહાર જીમખાનાના 
સંચાલક મળી કુલે્લ ૩૨ ઇસમો કુલે્લ રોકૅડ રૂપીયા ૫૧,૯૩૭/- તથા મોબાઇલ નંગ- ૧૮ 
વકમત રૂવપયા ૨૨,૮૦૦/- તથા ગોળાકાર ટેબલ નંગ- ૦૪ વકમત રૂવપયા ૪૦૦૦/-   
તથા પ્લાસ્ટીક ની જુની િપરાયેલી ખુરશીઓ નંગ- ૪૦ વકમત રૂવપયા ૪૦૦૦/- તથા 
ટીપોઇ નંગ – ૧ વકમત રૂવપયા ૫૦૦/- તથા એકટીિા નંબર GJ.06.JK.1460વકમત 
રૂ.૨૫૦૦૦/-,પેશન પ્રો મો.સા નંબર GJ.06.JL.5257 વક. રૂ ૩૫૦૦૦/-તથા 
ડી.િી.આર ચાજાર સાથે વક. રૂ.૫૦૦૦/-  ટેબલ પંખા નંગ- ૨ વકમત રૂવપયા ૨૦૦૦/- 
તથા ઈલેકટર ીક સગડી નંગ-૧ વકમત રૂવપયા.૧૦૦૦/- મળી કુલે્લ રૂવપયા ૧,૫૬,૯૩૭/- 
મુદ્દામાલ સાથે પત્તાપાના પૈસા િડે હારજીતનો જુગાર રમાડતા પકડાઇ જઇ તથા આરોપી  
ઇિાહીમ ઉફે ભુરા મેમણ રહે. િાડી િડોદરા શહેર નાનો નાશી જઇ ગુનો કયાા વિ બાબત.  

રોકડા – ૫૧,૯૩૭/- 
મોબાઇલ-૧૮ વકં રૂ ૨૨,૮૦૦/-
,મો.સા.-૨ વકં રૂ ૬૦,૦૦૦/- 
રમાડિાના સાધનો 
ખુરશી,ટેબલ,ડી.િી.આર વિગેરે  વકં 
રૂ ૧૬,૫૦૦/- 

૩૬ ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટે.  કારેલીબાગ થડા  ગુ.ર. નં.૩૯૪/૧૮ પ્રોહી.એકટ કલમ ૬પ (ઈ),૮૧,૯૮(૨),૧૦૮ત ેએિી 
રીતે કે આ કામના તોહદાર  સાજીદ રહીમખાન પઠાણનાએ નાગરિાડા ખાતે રહેતા કીરણ 
શ્ન્યામલાલ કહારના કહેિાથી દાહોદ લીમડી તરફ રહેતા ગોવિંદ નામનો ઇસમ જનેો મોબાઇલ 
ફોન નં ૯૯૮૨૬૧૩૯૧૩ તેમજ ૮૨૦૦૩૨૫૨૫૨ નો હોય તેની પાસેથી ભારતીય 
બનાિટના વિદેશી દારૂ ભરેલી મારૂતી બલેનો સીગ્મા ફોરવ્હીલ ગાડી રજી નં GJ-35-B-
6900 ને સમા સાિલી રોડ ઉપરથી મેળિી કીરણ કહારનો માણસ ધમેશ પરમારન ે
ફતેગંજથી મેળિી આ બન્ને ઇસમો કીરણ કહારના કહેિાથી ફોર વ્હીલ ગાડીમાનો વિદેશી દારૂ 
જુદા જુદા ગ્રાહકોને આપિા તેમજ કટીંગ કરિા માટે ખાસિાડી સ્મશાન સામે આિેલ ખુલ્લા 
ગ્રાઉન્ડમા આિી ઓટોરીક્ષા રજી નં GJ-06-AY-3808 સાથે હીતેશ રમેશભાઇ પરમાર 

બોટલ-૩૮૪,વકં રૂ 
૧,૯૫,૩૬૦/- 
ફોરવવ્હલ -૦૧ વકં રૂ 
૬,૦૦,૦૦૦/- 
મોબાઇલ -૦૪ વકં રૂ ૬૫૦૦/- 
રોકડા-૨૫૭૦/- ઓટોરીક્ષા -
૦૧  
વકં રૂ ૫૦,૦૦૦/- 
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તેમજ સંજય તુલસીદાસ પટણીનાઓ ઇંગ્લીશ દારુ લેિા માટે આિી પોલીસ રેઇડ દરમ્યાન 
ઉપરોક્ત ચારેય ઇસમો િગર પાસ પરમીટનો ફોરવ્હીલ ગાડી તેમજ ઓટોરીક્ષામા રાખલે જુદા 
જુદા િાંડની ૭૫૦ મી.લી. ભરેલ માનિ સ્િાસ્થ્ય માટે હાવનકારક ભારતીય બનાિટનો 
વિદેશી દારૂ ભરેલ કાચની કંપની શીલબંધ કુલે્લ બોટલ નંગ-૩૮૪ કીમત રુપીયા 
૧,૯૫,૩૬૦/-, ફોરવ્હીલ ગાડી, ઓટોરીક્ષા, મોબાઇલ ફોન નંગ – ૦૪, રોકડા રુપીયા 
૨૫૭૦/-, િાહનની નંબર પ્લેટ નંગ - ૨ તમામની કુલે્લ કીમત રુપીયા ૮,૫૪,૪૩૦/- 
ની સાથે ઉપરોકત ચારેય ઇસમો મળી આિી પકડાઇ જઇ તેમજ પોલીસ રેઇડ દરમ્યાન સ્થળ 
પર કીરણ શ્ન્યામલાલ કહાર તેમજ ગોવિંદ નામનો ઇસમ હાજર નહી મળી આિી તમામે 
એકબીજાની મદદગારીમા ગુનો કરી તેમજ ફોર વ્હીલ ગાડી અને ઓટોરીક્ષામા વિદેશી દારૂની 
હેરાફેરી કરી આ વિદેશી દારૂ ભરેલ બોટલોની ટેક્ષની ભરપાઇ નહી કરી ગુનો કયાા િી  બાબત 

૩૭    ડીસીબી  
િડોદરા શહેર 

કારેલીબાગ થડા  ગુ.ર. નં.૪૧૦/૧૮ પ્રોહી.એકટ કલમ ૬પ (ઈ),૯૮(૨),૧૦૮તે એિી રીતે 
કે આ કામના તોહદાર ઉપરોકત તા.ટા અને  જગ્યાએ પોતાના  આથીક ફાયદા સારુ પોતાની 
ટાટા ઇંડીકા  િીસ્ટા કાર નં  જીજ ે૦૬- એફ.સી- ૪૮૩૧  કી.રુ. ૧,૫૦,૦૦૦/- મા િગર  
પાસ પરમીટે તથા  સરકારના કરની ચોરી કરી  માનિ   સ્િાસ્થયન ે હાવનકારક એિા  
ભારતીય બનાિટ્ની  િીદેશી  દારુ ભરેલ બોટલનંગ-૭૨ વક.રુ. ૩૧,૬૮૦/- મળી  કુલે્લ 
વકમંત રુપીયા ૧,૮૧,૬૮૦/-  ના  મુદામાલ સાથ ેજાહેરમાથી  મળી  આિી  પકડાઇ ગુનો 
કયાા િીગેરે બાબત 

બોટલ-૭૨,વકં રૂ ૩૧,૬૮૦/- 
વિસ્ટા કાર -૦૧ વકં રૂ 
૧,૫૦,૦૦૦/- 

૩૮  એસ.ઓ.જી  િડોદરા શહેર  
 
 

હરણી થડા  ૨૭૭/૧૮ પ્રોહી.એકટ કલમ ૬પ (ઈ), તે એિી રીતે કે, આ કામના તોહદાર 
બહેનોએ પોતાના આવથાક ફાયદા સારૂ િગર પાસ પરમીટે માનિ સ્િાસ્થ્ય ને હાવનકારક તેિા 
૧૮૦ વમલી ઇગ્લીશ દારૂ પ્લાસ્ટીકના કોતરીયા વિ. દારૂ ભરેલ નંગ – ૩૮૪ તથા મોબાઇલ 
ફોન નંગ-૧ કુલે રૂ/- ૩૧૨૨૦/- નો સદર દારૂ મંગાિી હેરાફેરી કરાિી એક બીજાને 
મદદગારી કરી  ગુન્હો કયાા વિગેરે બાબત 

કિાટીયા નંગ ૩૮૪/ મો ફોન નંગ 
-૦૧ મળી કુલે્લ રુ. ૩૧૨૨૦/-
/- 

૩૯ ડીસીબી પો.સ્ટે ,િડોદરા શહેર.  હરણી થડા  ૨૮૦/૧૮ તે એિી રીતે કે,  આ કામના આરોપીઓ એ િગર પાસ પરમીટ 
પોતાના કબજા મા ઇંગ્લીશ દારૂ ૧૮૦ મીલી ભરેલ પ્લાસ્ટીકના કંપની શીલબંધ બોટલ નંગ 

૪૬ રૂવપયા ૩૬૮૦/- તથા  વિદેશી દારૂ ૧૮૦ મીલી ભરેલ પ્લાસ્ટીકના કંપની શીલબંધ 
બોટલ નંગ – ૨૩૦  રૂવપયા ૬૯૦૦/-  તમેજ બ ેમોબાઇલ ફોન  રૂવપયા  ૧૫૦૦/ ના  
રદલીપ  નામનો ઇસમ જનેા પુરા નામની ખબર નથી જનેો મો. નં-૬૩૫૫૯૯૦૧૦૭ ના એ 
મંગાિેલ હોય આરોપી ૧-૨ નાઓ પકડાઇ જઇ આિી પકડાઇ જઇ ગુનો કયાા વિગેરે બાબત 

કિાટીયા નંગ ૨૭૬/- મો ફોન 
નંગ -૦૧ મળી કુલે્લ રુ. 

૧૨૦૮૦/- 

૪૦ ડીસીબી પો.સ્ટે ,િડોદરા શહેર હરણી થડા  ૨૮૬/૧૮ તે એિી રીતે કે,  આરોપીઓએ પોતાનાઆવથાક ફાયદા ઇંગ્લીશ દારૂ કિાટીયા નંગ ૨૧ બોટલો મો.ફોન 
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બોટલ નંગ –૨૩ કીમત રૂવપયા ૮૪૯૯/-, મોબાઇલ ફોન તથા બે થેલા કુલે્લ કીમત રૂવપયા 
૯૬૯૯/- ની સાથે   તહોમતદાર નં (૧) પકડાઇ જઇ તેમજ આ ઇંગ્લીશ દારૂ લેિા માટે 
આિેલ ગીરીશ ઉફે ગીરધારીનાનો પોલીસને જોઇ મો.સા. સાથે નાસી જઇ એકબીજાની 
મદદગારી કરી  ગુનો કયાા વિગેરે બાબત 

નંગ -૦૧ મળી કુલે્લ રુ. 
૯૬૯૯/- ( 

૪૧   
ડીસીબી પો.સ્ટે ,િડોદરા શહેર 
 
 

હરણી થડા  ૨૯૭/૧૮ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫(ઇ),૯૮(૨)૮૧ તે એિી રીતે કે આ કામના 
આરોપીઓએ ઓટો રીક્ષા ન.ં GJ-૦6-AU-6333   કીમત રૂપીયા ૭૫૦૦૦/- માં િગર 
પાસ પરમીટે ભારતીય બનાિટનો ઇગ્લીશ દારૂ ભરેલ  પ્લાસ્ટીકની ૭૫૦ MLની  બોટલો નંગ 
૬૯ કીમત રૂપીયા ૨૦૭૦૦/-નો રાખી  તથા મો.ફો.નંગ ૩ કીમત રૂપીયા ૨૫૦૦/- સાથ ે
પકડાઇ ગયેલ હોય  એકબીજાની મદદગારી  કયાા વિ. બાબત. 

બોટલો નંગ.-૬૯/-વક 
રુ.૨૦.૭૦૦/ તમેજ ઓટોરીક્ષા 
-૦૧ મો.ફોન -૦૩ મળી 
૯૮.૨૦૦/- 

૪૨ ડીસીબી પો.સ્ટે ,િડોદરા શહેર  હરણી થડા   ૨૯૮/૧૮/૧૮ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫.ઇ.૮૧.૮૧. તે એિી રીતે કે આ કામના 
તહોમતદારોએ પોતાનો  થ્રી વિલ અતુલ શવકત ટેમ્પો રજી. નંબર િગરનો  કીમત રૂપીયા 
૨૨૫૦૦૦/- માં િગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાિટનો ઇગ્લીશ દારૂ ભરેલ  પ્લાસ્ટીકની 
નાની મોટી બોટલો નંગ ૩૧૫ કીમત રૂપીયા ૮૧૩૦૦/-નો રાખી  તથા મો.ફો.નંગ ૧ કીમત 
રૂપીયા ૫૦૦/- સાથે પકડાઇ જઇ સદર ઇગ્લીશ દારુ આપનાર  વિ. બાબત 

બોટલો નાની મોટી. ૩૧૫/ નંગ 
વક રુ.૮૧૩૦૦/ મો.ફોન નંગ-
૦૧- અતુલ શવકતી ટેમ્પો -૦૧ 
મળી કુલે્લ રુ. ૩,૦૬૮૦૦/- 

૪૩ િારસીયા પોલીસસ્ટેશન િડોદરા 
શહરે 

િારસીયા III ૫૮૫/૨૦૧૮ પ્રોહીએકટકલમ ૬૫  ઈ,૮૧, ,૯૮(૨)  ૧૦૮    મુજબ પોતાના 
કબજામા િગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાિટનો ઇંગલીશદારૂનો જથ્થો જમેા ઇંગલીશ 
દારુની બોટલો કુલનંગ૨૮૧જ ે ની વકરૂ૧,૪૦,૫૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ 
કુલ૦૪જનેીવકરૂ૧૩,૫૦૦/- તથા વસલ્િર કલરની ફોર વ્હીલ ટાટાઇન્ડીકા GJ 06 AH 
724 જનેી વક.રૂ ૬૦,૦૦૦/- ગણી કુલે્લ વક.રૂ ૨,૧૪,૦૦૦/- ના મુદામાલ સાથે 
મળીઆિી પકડાય ગયેલ જઇ  ગુનો કયાા વિગેરે બાબત   

ઇંગલીશદારુનીબોટલોકુલનંગ
૨૮૧જનેીવકરૂ૧,૪૦,૫૦૦/- 
તથા મોબાઇલ ફોન નંગ કુલ૦૪ 
જનેી વકરૂ૧૩,૫૦૦/- તથા 
વસલ્િર કલરની ફોર વ્હીલ ટાટા 
ઇન્ડીકા GJ 06 AH 
724જનેીવક.રૂ૬૦,૦૦૦/- 
ગણી કુલે્લ વક.રૂ૨,૧૪,૦૦૦/- 

૪૪ બાપોદ પો.સ્ટે સ્ટાફ િડોદરા 
શહેર  

બાપોદ પો.સ્ટે III ૮૨૩/૧૮ પ્રોરહ કલમ ૬૫ એ  ઈ ૧૦૮,૯૮(૨)૮૧  મુજબ ગુનો તે એિી 
રીતે કે કોલમ નં-૨ માં જણાિેલ તહો.દારોએ   તા ટા અને જગ્યાએ આરોપી િગર પાસ 
પરમીટે ભારતીય બનાિાટ ની વકંગ વ્હીસકી ઇન્ગલીશ દારુની બોટલ નંગ-૧૩૨ વકં-
૪૪૨૨૦/- વલનોિા કંપનીનો મોબાઇલ વકં-૨૦૦૦/- તેમજ સફેદ કલરની બોલેરો 
વપકઅપ િાન નં GJ-20-V-4616 જનેો એન્જીન નં GHE1J56744 તથા ચેસીસ નં. 
MA1ZN2GHKE1K74231જનેી વકં- રૂ.૫૦૦૦૦૦/- મળી કુલે વકં રૂ. ૫૪૬૨૨૦/-ના 
મુદામાલ સાથે મળી આિી પકડાઈ જઈ ગુનો કયાા વિ. બાબત 

ભારતીય બનાિાટ ની વકંગ 
વ્હીસકી ઇન્ગલીશ દારુની બોટલ 
નંગ-૧૩૨ વકં-૪૪૨૨૦/- 
વલનોિા કંપનીનો મોબાઇલ વકં-
૨૦૦૦/- તેમજ સફેદ કલરની 
બોલેરો વપકઅપ િાન નં GJ-20-
V-4616 જનેો એન્જીન નં 
GHE1J56744 તથા ચેસીસ નં. 
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MA1ZN2GHKE1K74231જનેી 
વકં- રૂ.૫૦૦૦૦૦/- મળી કુલે 
વકં રૂ. ૫૪૬૨૨૦/-ના મુદામાલ 

૪૫ ટર ારફક શાખા િડોદરા શહેર  નવસિંગ હોમ ચાર રસ્તાઇમરજન્સી િાહન (એમ્બ્યુલન્સ)ને રોડ પર પસાર થિા માટે પ્રથમ 
પ્રાયોરરટી આપિી િાહન ચાલકો પોતાનું િાહન રોડની ડાબી બાજુ હંકારી પાછળથી આિતા 
ઈમરજન્સી િાહન (એમ્બ્યલુન્સ) ને તાત્કાવલક રસ્તો આપિો અને ર્િાયેલ વ્યવક્ત અથિા 
દદીને સારિાર માટે સમય અંદર હોવસ્પટલ પહોંચી જાય જ ેઅથે ટર ારફક વનયંત્રણમાં પ્રથમ 
પ્રાયોરરટી એમ્બ્યુલન્સ ને પસાર કરિામાં મદદ કરિી.તેમજ તે અંગેના જાગ વતના પ્રોગ્રામ 
કયો. 

 

અલકાપુરી બરોડા હાઇસ્કુલના વથયેટર હોલ ખાતેખાતે િડોદરા શહેર પોલીસ કવમશ્નર શ્રી 
અનુપમવસંર્ ગહલૌત સાહેબનાઓના હસ્તે ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણપવતની સ્થાપના કરિા માટે ઇકો 
ફ્રેન્ડલી ગણપવત “બચ્ચે બોલે મોરીયા” પ્રોજકે્ટ નુ લોન્ચીગ કરિામાં આિેલ તેમજ ટર ારફક 
જાગ વત અંગેના તેમજ સ્િચ્છતા તેમજ ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણેશ ઉત્સિ ઉજિિા અંગેના પ્રોજકે્ટનુ 
લોંવચંગ કરિામાં આવ્યુ. તમેજ  રોડ કટાસી કેમ્પઇનીંગ અંતગાત “ નો હોના  વિડીયોનું 
લોન્ચીંગ કરિામાં આિેલ હતુ. 

 

બીલ બોંગ સ્કૂલ ખાતે નાના બાળકો સાથે િાતાાલાપ યોજી ટર ારફકજાગ વત અંગે વસગ્નલો,ઝીિા 
ક્રોવસંગ,સ્ટોપ લાઇન તેમજ ટર ારફકના વનયમો પ્લે કાડા ,વચત્ર તથાસ્લોગન દ્વારા પે્રક્ટીકલ રીતે 
સમજાિિામાં આવ્યા તેમજ વશટબેલ્ટ,હેલ્મટે  તેમજ ચાલુ  ડર ાઇવિંગમાં મોબાઇલ ફોનનો 
ઉપયોગ કરિો નહી. તેમજ વિવિધ હેલ્પલાઇન/ઇમરજન્સી નંબરો વિષે મારહતી આપી. 
તેમજ ટર ારફક જાગ વત અગંેના પેમ્પલેટનુ વિતરણ કરિામા ંઆવ્યુ.ં 

 

21 ઓક્ટોબર પોલીસ શહીદ રદન વનવમતે્ત મીની મેરેથોન દોડ નું આયોજન ટર ારફક શાખા 
િડોદરા શહેર દ્વારા રાખિામાં આિેલ જમેાં િડોદરા શહેર પોલીસ તથા ટર ારફક વિગડે તથા 
વસવિલ રડફેન્સ તથા હોમગાડા  તેમજ પોલીસ મુખ્ય મથક તથા તમામ પોસ્ટેના કમાચારી તથા 
પોલીસ બેન્ડ મેરેથોન દોડ મા ભાગ લીધેલ. તથા ટર ારફક જાગ વત અંગે પોસ્ટર,બેનર સાથ ે
ભાગ લીધો. 

 

ઉંડેરા ગામ મહાકાળી માતાજી ના મંરદરે વપંકલભાઇ ભટ્ટ નાઓ તરફથી માનિધમા પરરિાર 
તરફથી માનિતાનો મેળાનંુ આયોજન કરિામાં આિેલ જમેાં ફ્રી મેરડકલ ચેકઅપ તથા બ્લડ 
ડોનેશન તથા વ્યસન મુવક્ત અવભયાન તેમજ ટર ારફક જાગ વત અંગે કાયાક્રમ કરિામા ં
આવ્યો.તેમજ ટર ારફક જાગ વત અંગેના પેમ્પલેટનુ વિતરણ કરિામાં આવ્યું. 
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ઊવમા સ્કૂલ સમાં તળાિ ખાતે માન. પોલીસ કવમશ્નર શ્રી અનુપમવસંર્ ગહલૌત નાઓના હસ્તે 
નિરાવત્ર મહોત્સિ દરમ્યાન ખુબજ સુંદર આયોજન, સાંસ્ક વત, ધાવમાક, સિસ્થા જિેા 
વિવિધ પાસાઓને ધ્યાને રાખી કવમટી દ્રારા ત્રણ શેરી સાંસ્ક વતક ગરબાઓનંુ વસલેકશન કરી 
ઇનામ વિતરણ કરિામાં આવ્યુ. તેમજ ટર ારફક જાગ વત અંગનેી જાણકારી આપિામાં આિી. 

 

કાલાર્ોડા સકાલ ખાતે “રોડ કટાસી કેમ્પેઇન” અંતગાત સ્પેસ એટલે કે, બે િાહનો િચ્ચે 
સુરવક્ષત અંતર રાખો તેમજ દરેક િાહન ચાલકોને રીસ્પેક્ટ આપોના સ્લોગન હેઠળ ટર ારફક 
શાખાના ઝોન-PI શ્રી એચ.એમ.રાઠિા તથા RSP ટીમ તથા ઓજસ ફાઉન્ડેશન સાથ ે
સાયબર લોના એપે્રન્ટીસના સ્ટુડન્ટો સાથે ટર ારફક જાગ વતના પ્લેકાડા  સાથે મેગા ફોનના 
મારફતે જાહેર જનતા તથા િાહન ચાલકોને ટર ારફકના વનયમોનુ પાલન કરિા સમજ કરિામાં 

આિેલ. તેમજ ટર ારફક જાગ વત અંગેના પેમ્પલેટનુ વિતરણ કરિામાં આવ્યંુ. 

 

કમાટીબાગ વમડલ ગેટ ખાતે સરદાર િલ્લભભાઇ પટેલની જન્મ જયંતી વનવમતે્ત રન ફોર યુવનટી 
વમની મેરેથોન દોડનંુ િડોદરા શહેર સંયુકત પોલીસ કવમશ્નર શ્રી કેસરરવસંહ ભાટી સાહેબ તથા 
DCP ટર ાંરફક યશપાલ જગાણીયા તથા ACP ટર ાંરફક શાખા શ્રી અવમતા કે. િાનાણી નાઓ 
દ્રારા રાષ્ટીય  એકતાના શપથ લઈ લીલી જડંી આપી દોડનંુ પ્રસ્થાન. જ ે મેરેથોન દોડમાં 
િડોદરા શહેર પોલીસ, ટર ાંરફક વિગેડ, વસવિલ રડફેન્સ, હોમગાડા , NGO, વિધાથીઓ, 
તથા શહેરના નાગરરકોએ ભાગ લીધો. 

 

કમાટીબાગ વમડલ ગેટ ખાતે “રોડ કટાસી કેમ્પેઇન” અંતગાત  હાજર નાગરીકો/ NGO 
/વિધ્યાથીઓ/ મરહલાઓ તથા પોલીસ અવધ./કમાચારીઓ નાઓને પોસ્ટર પ્રદશાન,પ્લે 
કાડા  તથા બેનર પ્રદશીત કરી ઓડીયો માધ્યમથી પ્રિાસનુ આયોજન હોય તે િખતે િાહનની 
લેિાતી કાળજી ટર ારફક વનયમોના ધ્યાનમાં રાખિા જિેા મુદ્દઓનુ તથા ટર ારફક વનયમન અંગે 
વિસ્ત ત મારહતી આપિામાં આિી. 

 


