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માહે.૧૧/૨૦૧૮ 

અ. નં. સારી કામગીરી 
ક૨ના૨ 

પોસ્ટે/શાખા/એજ
ન્સીનુ નામ 

કરેલ સારી કામગીરીની વિગત. રીકિર કરેલ મુદામાલ 

૧  પી.એસ. આઇ શ્રી.  
એ..આર. મહહડા 
.નિાપુરા પો.સ્ ટે.  

િડોદરા શહેર  

નિાપુરા પો.સ્ટે.ના સ્ટાફ ધ્િારા તા.૨૬/૧૧/૨૦૧૮ ક:૦૧/૪૫ મોજ,ે-વકતીસ્થંભ બસ સ્ટેન્ડ 
નં ડી -૧૦ ,ડી-૧૧ પાસે િડોદરા શહેર. ખાતે રેઇડ કરતાં  િોંન્ટેડ ઉંમર ઉફે વિબો સૈયદ ઉ.િ 
રહે.વપરાવમતાર મહોલ્લો રાજમહેલ રોડ િડોદરાિડોદરા  નાએ પોતાના આવથિક ફાયદાસારૂ અલગ 
અલગ બ્રાન્ડનો ભારતીયબનાિટનો વિદેશી દારૂનો જથ્થો કુલ જથ્થો નંગ ૫૭૬ જનેા કુલે્લ 
વક.રૂવપયા ૫૭,૬૦૦/- નોમુદ્દામાલ પકડાઇ જઇ ગુનો કયાિ બાબતે ફરી.શ્રી પી.એસ. આઇ શ્રી. 
એ..આર. મહહડા નોકરીનિાપુરા પો.સ્ ટે. િડોદરા શહેર નાઓએ ફરીયાદ આપતાં નિાપુરા પો.સ્ટે. 
III ગુ.ર.નં.૪૧૧/૧૮ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫-ઇ,૧૦૮ મુજબનો ગુનો તા.૨૬/૧૧/૨૦૧૮ 
ક:૦૩/૫૮ િાગે રજી. કરેલ છે.  

અલગ અલગ બ્રાન્ડનો 
ભારતીયબનાિટનો વિદેશી દારૂનો 

જથ્થો કુલ જથ્થો નંગ ૫૭૬ જનેા કુલે્લ 
વક.રૂવપયા ૫૭,૬૦૦/- નો મુદ્દામાલ  

૨ પી.એસ. આઇ શ્રી.  
એ..આર. મહહડા.  
નિાપુરા પો.સ્ ટે.  

િડોદરા શહેર  

૦૭ /૧૧/૧૮ ના કલાક ૦૧/૧૫. િાગે મોજ,ેનિાપુરા એસ.એસ.સી. બોડિ  ઓહફસ ની નજીક 
૫૬ ક્િાર્ટ્રસિ િડોદરા શહેર  ખાતે રેઇડ કરતાં આ કામના આરોપીઓએ (૧) હહતેશ રમેશભાઇ 
િાળોદરા ઉવ્.૨૩ રહેિાસી નિાપુરા, ૫૬ કિાટિ ર િીમા દિાખાનાની સામે, િડોદરા.(૨) 
રણજીતભાઇ નગીનભાઇ સોલંકી  ઉવ્.૩૯ રહેિાસી ફતેપુરા મંગલેશ્વર હહરજનિાસ િડોદરા (૩) 
દેિનભાઇ કંિનભાઇ સોલંકી ઉવ્.૨૫ રહેિાસી હરણી,સગંમ સિાદ કિાટિસિ મકાન નંબર-૮૦૬, 
િડોદરા (૪) સવતષ અશોકભાઇ સોલંકી ઉિ.૩૯ રહેિાસી હહરજન િાસ, ગોયા દરિાજા, 
િોખંડી, િડોદરા (૫) રાહુલ રમાકાંત સોલંકી ઉિ.૩૦ રહેિાસી િાડી,િોખડંી ગોયા દરિાજા 
હહરજનિાસ, િડોદરા(૬) ધમેશભાઇ કાંતીભાઇ પરમાર ઉિ.૨૬ રહેિાસી ફતેપુરા, મંગલેશ્વર 
ઝાંપા, હહરજનિાસ, િડોદરા (૭) મેહુલ જગદીશ િાળોદરા ઉિ.૨૫ રહેિાસી નિાપુરા ૫૬ 
કિાટિ ર, િીમા દિાખાના પાસે, િડોદરા (૮) વનરંજન િીમનભાઇ સોલંકી ઉિ.૩૪ રહેિાસી 
નિાપુરા, હહરજનિાસ, મહેબુબપુરા, િડોદરા (૯) વકરણ ભરતભાઇ સોલંકી ઉિ.૩૫ રહેિાસી 
નિાપુરા, હહરજનિાસ,મહેબુબપુરા, િડોદરા (૧૦) વિનોદભાઇ િંન્રકાંત સોલંકી ઉવ્.૩૩ 
રહેિાસી ફતેપુરા, હહરજન િાસ, િડોદરા (૧૧) રવિભાઇ અશોકભાઇ સોલંકી ઉિ.૨૮ રહેિાસી 
બકરાિાડી, હહરજનિાસ, મદનઝાંપા રોડ, િડોદરા (૧૨) વનતીનભાઇ નાનુભાઇ િાઘેલા 
ઉિ.૨૪ રહેિાસી નિાપુરા, ૫૬ કિાટિ ર, િીમા દિાખાના પાસે, િડોદરા (૧૩) વિનય 
નરવસંહભાઇ સોલંકી ઉિ.૨૧ રહેિાસી ગોયા દરિાજા,હહરજન િાસ, િોખંડી, િડોદરા (૧૪) 

જમીન દાિ પરના રોકડા રૂવપયા 
૨૬,૫૮૦/- તથા અંગઝડતીના 

રૂવપયા ૨૮,૧૫૦/- તથા મોબાઇલ 
નંગ-૧૦ વક.રૂવપયા ૬૯,૦૦૦/- 

તથા જુદી-જુદી કંપનીના મોપેડ તથા 
મો.સા. નંગ-૦૬ વક.રૂવપયા 

૧,૬૫,૦૦૦/- પત્તાપાના નંગ-૫૨ 
વક.રૂવપયા ૦૦/૦૦ મળી કુલે્લ 

વક.રૂવપયા ૨,૮૮,૭૩૦/- રૂવપયાની 
મત્તા મુદ્દામાલ  



  

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

ભાિીનભાઇ ભુપેન્રભાઇ સોલંકી ઉિ.૨૫ રહેિાસી િાડી, િોખંડી ગોયા દરિાજા હહરજનિાસ 
હનુમાનજી મંહદરની સામે, િડોદરાનાઓએ ઉપરોક્ત તા.ટા. અને જગ્યા જાહેરમાં ગોળ કંુડાળુ 
િળી  પોતાના .આવથિક ફાયદા સાંરૂ પત્તાપાના, રૂવપયા િડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડતાં 
પોલીસની રેડ દરમ્યાન જમીન દાિ પરના રોકડા રૂવપયા ૨૬,૫૮૦/- તથા અંગઝડતીના રૂવપયા 
૨૮,૧૫૦/- તથા મોબાઇલ નંગ-૧૦ વક.રૂવપયા ૬૯,૦૦૦/- તથા જુદી-જુદી કંપનીના મોપેડ 
તથા મો.સા. નંગ-૦૬ વક.રૂવપયા ૧,૬૫,૦૦૦/- પત્તાપાના નંગ-૫૨ વક.રૂવપયા ૦૦/૦૦ મળી 
કુલે્લ વક.રૂવપયા ૨,૮૮,૭૩૦/- રૂવપયાની મત્તા મુદ્દામાલ સાથે મળી આિી પકડાઇ ગયેલ 
હોયગુનો કયાિ વિ. બાબતેે   ફરી.શ્રી પી.એસ. આઇ શ્રી. એ..આર. મહહડા નોકરી નિાપુરા 
પો.સ્ ટે. િડોદરા શહેર નાઓએ ફરીયાદ આપતાં  II ગુ.ર.નં ૯૨/૧૮ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ 
મુજબનો ગુનો   તા.0૭/૧૧/૨૦૧૮ કલાક : ૦૪/૪૫ િાગ ેરજી કરેલછે.  

૩ ડીસી.બી. પોલીસ 
સ્ટેશનના અ.પો.કો. 
પો.કોન્સ.જયેંરવસંહ 
સુરેં રવસંહ બ.ન.૯૩૨ 
ડી.સી.બી. પોલીસ 
સ્ટેશન િડોદરા શહેર 

તા.૧૦/૧૧/૨૦૧૮ નારોજ બાતમી મળેલ કે મોજ ે- રનોલી ગામ માળી મોહલ્લો તાજી-િડોદરા 
શહેર ખાતે બાતમી આઘારે રેઇડ કરતાં આ કામના આરોપી નાઓએ (૧) સંતોશ રમશેભાઇ માળી 
રહે.-હરીદર્શ્િ સોસાયટી આઇ.પી.સી.એલ રોડ રનોલી િડોદરા (૨) ભાિેશ માળી રહે-િડોદરા 
શહેર નાઓએ તે એિી રીતે કે આકામના ઇસમ નામે સંતોશ રમેશભાઇ માળી ઉ,િ ૪૨ રહે. એ/૩ 
હરીદર્શ્િ સોસાયટી આઇ.પી.સી.એલ.રોડ રનોલી િડોદરા તથા માળી મહોલ્લો િગેર પાસ પરમીટ 
માનિ સ્િાસ્થ ને હાનીકારક એિો ભાવતિય બનાિટની વિદેશી દારુ પાઉિ તથા બોટલો નંગ ૫૫૨ 
જ ે૧૮૦ એમ એલ ના કુલ રુ ૫૫૨૦૦/ તથા મોબાઇલ નં-૧ કી.રુ ૫૦૦૦/ કુલ મુદ્દામાલ રુ 
૬૦.૨૦૦/સાથે મળી આિી તથા આદારુ ના પાઉિ તથા બોટલો ભાિેશ માળી જનેો મો ન 
૯૬૦૧૭૦૩૦૯૫ નો આપી ગયેલ હોય જ ે બન્ને વિરુધમા મરી પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫(ઇ),૮૧ 
મુજબ ગુનો કયા બાબતેનો ગુનોશોઘી કાઢેલ છે. આ અંગે  જિાહરનગર ર પોસ્ટે થડિ  
૬૦૨/૨૦૧૮ પ્રોહી ક.૬૫ઇ ૮૧ મજુબ મુજબ  નો  ગુનો -૧૦/૧૧/૨૦૧૮ ના કલાક 
૨૧/૫૫ િાગે રજી  કરિમા ંઆિેલ છે. આરોપી નંબર-૧ તા.૧૦/૧૧/૨૦૧૮ નાકલાક ૨૧ 
/૫૫ િાગે  અટક  કરિામાં આિેલછે 

ભારતીય બનાિટની વિદેશી દારુ 
પાઉિ તથા બોટલો નંગ ૫૫૨ જ ે
૧૮૦ એમ એલ ના કુલ રુ ૫૫૨૦૦/ 
તથા મોબાઇલ નં-૧ કી.રુ ૫૦૦૦/ 
કુલ મુદ્દામાલ રુ ૬૦.૨૦૦/ 

૪ એિ.એમ.િૌહાણ, 
ઈન્િાજિ પોલીસ 
ઈન્સ્પેકટર, 
એસ.ઓ.જી. િડોદરા 
શહેર 
 

સયાજીગંજ પો.સ્ટે II ગુ.ર.ન  ૧૫૧/૧૮ ધી એન.ડી.પી.એસ. એક્ટ સને ૧૯૮૫ની કલમ 

૮(સી), ૨૦(બી), ૨૯ મુજબ  ગુનો તે એિી રીતે કે, આ કામના આરોપીઓ 

નં(૧)ફીરદોષઅહેમદ ઉફે ઢોસા ગુલામહસન િાની તથા નહી પકડાયેલ (ર)પીર મહમદઆસીફ 

સૈયદ બન્ને રહેિાસી-જમ્મુ કાશ્મીરનાઓએ િગર પાસ પરમીટે માદક પદાથિ િરસ જમ્મુથી લાિી 

કબજામાં રાખી ગેર કાયદેસર હેરાફેરી કરી,  ઉપરોકત તા.ટા અને જગ્યાએથી આરોપી નં(૧) 

ફીરદોષઅહેમદ િાની માદક પદાથિ િરસ ૩ કીલો ર૦ ગ્રામ કી.રુા.૬,૦૪,૦૦૦/- ના જથ્થા સાથે 

માદક પદાથિ િરસ ૩ કીલો ર૦ ગ્રામ 

કી.રુા.૬,૦૪,૦૦૦/- ના જથ્થા 
સાથે રોકડ રુા.૧૮૩૩/- તથા 
મો.ફોન કી.રુા.પ૦૦/- સહીત કુલે્લ 
રુા.૬,૦૬,૩૩૩/- 
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રોકડ રુા.૧૮૩૩/- તથા મો.ફોન કી.રુા.પ૦૦/- સહીત કુલે્લ રુા.૬,૦૬,૩૩૩/-ની મત્તા 

સાથે પકડાઇ જઇ તેમજ આરોપી નં(ર) પીર મહમદ(સૈયદ) નાશી જઇ તેમજ તપાસ દરમ્યાન 

મળી આિે તે ઇસમોએ એકબીજાને મદદગારી કરી ગુનો કયાિ વિ. બાબત 

૫ એલ.આર..પો.કો. 
હંસાભાઇ બુંબાભાઇ 
બ.નંબર ૩૦૫૬  
જિાહરનગર પોલીસ 
સ્ટેશન િડોદરા શહેર   

તા.૬/૧૧/૨૦૧૮ નારોજ બાતમી મળેલ કે મોજ ે-ગાયત્રી કૃપા સોસાયટી છેલ્લીમાં એ કેબીન 
પાસે થી તાજી િડોદરા શહેર ખાતે બાતમી આઘારે રેઇડ કરતાં આકામના આરોપી નાઓએ (૧) 
આરોપી હડમ્પલબેન િા/ઓ વિષ્ણુ ઉફ્ર ેરાજ પરમાર ઉ.િ.૨૦ રહે. ગાયત્રી સોસાયટી એ.કેબીન 
પાસે બાજિા િડોદરાની (ર) નો પવત વિષ્ણુ ઉફ્રે રાજ પરમાર નાઓએ રહે. િડોદરા નાઓ  િગરે 
પાસ પરમીટ માનિ સ્િાસ્થ ને હાનીકારક એિો ભાવતિય બનાિટ ની વિદેશી ઈગ્લીશ દારૂ નાં 
કિાટરીયા નંગ- ૬૩૦ વક.રૂ ૬૩૦૦૦/- નો પોતાના કબજા માં રાખી તેઓ ની અંગજડતી નો 
મોબાઈલ -૧ વક.રૂ. ૩૦૦૦/- મળી કુલ રૂ.૬૬૦૦૦/- નાં મુદામાલ સાથે પકડી પાડી તેઓ 
નો પવત વિષ્ણુ ઉફે્ર રાજ પરમાર પોલીસ ની રેઈડ જોઈ નાસી જઈ ગુનો શોધી  ગુનો કયા બાબત ે
નો ગુનોશોઘી કાઢેલ છે આ અંગે જિાહરનગર ર પોસ્ટે થડિ  ૬૦૦/૨૦૧૮ પ્રોહી ક.૬૫ઇ ૧૦૮ 
મુજબ મુજબ  નો ગુનો-૬/૧૧/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૯/૨૫ િાગે રજી કરિમાં આિેલ 
છે.આરોપી નંબર-૧ તા.૬/૧૧/૨૦૧૮ નાકલાક ૧૯/૨૫ િાગે  અટક  કરિામાં આિેલ છે 

વિદેશી ઈગ્લીશ દારૂ નાં કિાટરીયા 
નંગ- ૬૩૦ વક.રૂ ૬૩૦૦૦/- નો 
પોતાના કબજા માં રાખી તેઓ ની 
અંગજડતી નો મોબાઈલ -૧ વક.રૂ. 
૩૦૦૦/- મળી કુલ રૂ.૬૬૦૦૦/- 

૬  ગોરિા પોલીસ સ્ટેશન 
િડોદરા શહેર 

તા.૧૩/૧૧/૨૦૧૮ નારોજ બાતમી મળેલ કે મોજ ેધરમપુરા િાર રસ્તા પાસેથી તાજી િડોદરા 
શહેર ખાતે બાતમી આઘારે રેઇડ કરતાં આકામના આરોપી નાઓએ (૧) ઠકોરભાઇ રાજેંરભાઇ 
પઢીયાર રહે,૯૨,ધ્રમપુરા ગામ.ગોત્રી રોડ,િડોદરા શહેર તથા (૨) અલ્પશે મનહરભાઇ પટેલ રહે, 
અનગઢ ફળીયુ ગોરિા ગામ િડોદરા શહેર (૩) ભાિેશભાઇ મનહરભાઇ અલ્પેશભાઇ પટેલ રહે 
અનગઢ ગામ િડોદરા શહેર નાઓએ તે એિી રીતે કે આ કામના તહોદારોએ નામે (૧) ઠકોરભાઇ 
રાજેંરભાઇ પઢીયાર રહે,૯૨, ધ્રમપુરાગામ. ગોત્રીરોડ,િડોદરા શહેર તથા(૨)અલ્પશે મનહરભાઇ 
પટેલ રહે, અનગઢ ફળીયુ ગોરિા ગામ િડોદરા શહેરનાઓ રોકડા રુા ૧૧,૩૦૦/-તથા મોબાઇલ 
નંગ -૪ કુલે્લ વકમંત રૂપીયા ૧૪,૦૦૦/-તથા એક હીરો પેશન પ્રો મો.સા. વક,રૂ. ૨૫,૦૦૦/- 
તથા એક હીરો ડીઓ વક,રૂ,૨૦,૦૦૦/- ની સાથે આંક ફરકનો િરલી મટકાનો હાર જીત નો જુગાર 
રમી રમાડતાં જાહેરમાથી મળી આિી પકડાય જઈ ગુનો કયાિ વિ.બાબતેનો ગુનોશોઘી કાઢેલ છે.આ 

અંગે ગોરિા પો.સ્ટે સેકન્ડ ૧૨૧/૨૦૧૮જુગાર ધારા ૧૨(અ)મુજબનો ગુનો તા-
૧૩/૧૧/૨૦૧૮ ના દા.ટા- ૨૨/૩૫ િાગે િાગે રજી કરિમાં આિેલ છે.આરોપી નંબર- ૧,૨ 
નાનેતા.૧૩/૧૧/૨૦૧૮ ના કલાક ૨૨/૩૦ િાગે અટક કરિામાં આિેલ છે.તથા ૩ ને તા.  
૧૫/૧૧/૨૦૧૮ ના રોજ કલાક ૨૨/૩૦  િાગે  અટક કરિામાં આિેલ છે.   

રોકડા રુા ૧૧,૩૦૦/-તથા મોબાઇલ 
નંગ-૪ કુલે્લ વક.રૂ ૧૪,૦૦૦/-તથા 
એક હીરો પેશન પ્રો મો.સા. વક,રૂ. 
૨૫,૦૦૦/- તથા એક હીરો ડીઓ 
વક,રૂ,૨૦,૦૦૦/- 
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૭  ડી.સી.બી પોલીસ 
સ્ટેશન િડોદરા 

તા.૨૭/૧૧/૨૦૧૮ નારોજ બાતમી મળેલ કે મોજ-ેરીફાઇનરી રોડ પંિિટી કેનાલ પાસે તાજી 
િડોદરા શહેર ખાતે બાતમી આઘારે રેઇડ કરતાં આકામના આરોપી નાઓએ (૧) ધિલ ભુપેંરવસંહ 
પરમાર રહે.૨૫૦,તરુણનગર ટી.પી.-૧૩ ઇંદુિાિા હાઉસ પાછળ છાણી જ.નાકા િડોદરા તથા 
અશ્વીન પ્રભાતભાઇ િસાિા રહે.ઇ/૨૧૭ જય જલારામ નગર પેટર ોફીલ્સ બસ સ્ટેશનની સામે ઉંડેરા 
રોડ  િડોદરા નાઓએ તે એિી રીતે કે આકામના આરોપીઓએ ગુનો ત ેએિી રીતે કે આ કામે 
નાઓએ પોતાના આવથિક ફાયદા સારૂ માનિ સ્િાસ્થય માટે હાવનકારક ઇંગ્લીશ દારૂનો જથ્થો 
િગર પાસ પરમીટે તેઓ પાસેની મારૂતી ઇકો ફોરવ્હીલ ગાડી.ન જીજ-ે૨૩-બીડી-૬૨૩૩ મા 
િેિાણ કરિાના ઇરાદે રાખી અને પોલીસ રેઇડ દરમ્યાન બંન્ને ઇસમો કુલે્લ બોટલ નંગ-૯૫ 
વક.રૂ.૪૭,૫૦૦/- ની સાથ ેફોરવ્હીલ ગાડી તેમજ બે મોબાઇલ ફોન તમામની કુલે્લ કીમત રુપીયા 
૨,૫૦,૦૦૦/- ની સાથે મળી આિી પકડાઇ ગયેલ હોય ગુનો કયાિ વિ બાબતેનો ગુનોશોઘી 
કાઢેલ છે.આ અગંે જિાહરનગર પોસ્ટે થડિ  ૬૩૪/૨૦૧૮ પ્રોહી ક.૬૫ઇ ૮૧ મજુબ મુજબનો ગુનો 
-૨૭/૧૧/૨૦૧૮ ના કલાક ૨૩/૦૫ િાગે રજી કરિામાં આિેલ છે. આરોપીઓને 
તા.૨૭/૧૧/૨૦૧૮ નાકલાક ૨૧ /૩૦ િાગે  અટક  કરિામાં આિેલ છે. 

ઇંગ્લીશ દારૂનોજથ્થોિગર પાસ 
પરમીટે તેઓ પાસેની મારૂતી ઇકો 
ફોરવ્હીલ ગાડી.ન જીજ-ે૨૩-બીડી-
૬૨૩૩ મા િિેાણ કરિાના ઇરાદે રાખી 
અને પોલીસ રેઇડ દરમ્યાન બંન્ને ઇસમો 
કુલે્લ બોટલ નંગ- ૯૫ વક.રૂ. 
૪૭,૫૦૦/- ની સાથે ફોરવ્હીલ ગાડી 
તેમજ બે મોબાઇલફોન તમામની કુલે્લ 
કીમત રુપીયા ૨,૫૦,૦૦૦/- 

૮ પો.ઇ.શ્રી િાડી તથા 

સ્ટાફ 

પાણીગેટ પો.સ્ટે. I-૨૦૪/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો.કલમ ૪૫૪, ૪૫૭ ૩૮૦ ,૧૧૪ મુજબના કામ ેતા-

૧૮/૧૦/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૪/૦૦  િાગ્યાથી તા-૧૯/૧૦/૨૦૧૮ ના કલાક ૦૯/૦૦ 

િાગ્યા દરમ્યાન મોજ-ે િાડી ભાસ્કર ફળીયુ કૃષ્ણણકંુજ સી-૧૬/૩૨૨ પાણીગેટ િડોદરા શહેર 

ખાતે નમુદ નથી તે આરોપીએ ફરી.શ્રી મકાનના મુખ્ય દરિાજાની જાળીનો નકૂિો તોડી મકાનના 

પાછળના દરિાજાનો લોક કોઈ સાધન િડે ખોલી મકાનમાં પ્રિેશી બેડ રૂમમાં રાખેલ વતજોરીનુ ં

લોક તોડી તીજોરીના િોર ખાનામાં રાખેલ સોના િાંદીના દાગીના જનેી કુલે્લ વકમંત રૂવપયા આશેર 

૪,૩૪,૫૦૦/-ની મતાની િોરી કરી લઈ જતા ગુનો રજીસ્ટર થયેલ સદર ગુનાની તપાસ દરમ્યાન 

આરોપીઓ અન્ય પો.સ્ટે.માં પકડાતા સદર ગુનાની કબુલાત કરતા આરોપી (૧) જોગીંન્રવસંગ ઉફે  

કબીરવસંગ સંતોકવસંગ   વસકલીગર રહે,બી/૫૮ સત્યનારાયણ સોસા.રણોલીવબ્રજ પાસે િડોદરા 

(૨) સેરૂવસંગ છતરવસંગ વસલકીગર રહે,િારવસંયા  વિમા દિાખાના પાસે િડોદરા (૩) અતુલ 

પ્રભાકર પાડે રહે,દાડીંયા બજાર મહીલા પો.સ્ટે.ની ગલીમાં  િડોદરા (૪) ગોમાભાઇ  અમરાભાઇ 

મારિાડી  રહે, િારવસંયા  વિમા દિાખાના પાસે િડોદરા (૫) ગબ્બરવસંગ હદલીપવસંગ 

વસકલીગર રહે,ડભોઇ રોડ જલારામનગર ઝુપડામાં િડોદરાની ધરપકડ કરી ગુનો શોધી કાઢેલ છે.       

વક.રૂ. ૩૭૫૫૦૦/-  

૯ પો.ઇ.શ્રી પાણીગેટ 

તથા  સ્ટાફ 

િાડી પો.સ્ટે.  I ૯૧/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૫૭,૩૮૦,૧૧૪ મુજબના કામે તા-

૧૨/૧૦/૧૮ ના ક. ૨૩/૩૦ િાગે થી તા-૧૩/૧૦/૧૮ ના ક.૭/૦ િાગે મોજ ે-માંડિીથી 

વક.રૂ. ૫૬૩૩૦૦/- 
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ગેંડીગેટ રોડ વિિારે મસાલાના દુકાનની પાછળ સેફી મહોલ્લો િાડી  િડોદરા શહેર ખાતે નમુદ નથી 

તે આરોપીએ ફરી.ના મેઇન દરિાજાનો નકૂિો તોડી અંદર પ્રિેશ કરી મકાનમા રાખેલા લોખડની બે 

તીજોરીઓ તોડી તેમા મુકેલા રોકડા રૂ-૫,૦૦,૦૦૦/-તથા લગડી નંગ-૭ વક.રૂ-

૭,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલે્લ વક.રૂ-૧૨,૦૦,૦૦૦/-ની િોરી કરી લઇ જઇ જતા ગુનો રજીસ્ટર 

થયેલ સદર ગુનાની તપાસ દરમ્યાન આરોપીઓ અન્ય પો.સ્ટે.માં પકડાતા સદર ગુનાની કબુલાત 

કરતા આરોપી(૧) જોગીંન્રવસંગ ઉફે  કબીરવસંગ સંતોકવસંગ   વસકલીગર રહે,બી/૫૮ 

સત્યનારાયણ સોસા.રણોલીવબ્રજ પાસે િડોદરા (૨) સરેૂવસંગ છતરવસંગ વસલકીગર રહે,િારવસંયા  

વિમા દિાખાના પાસે િડોદરા (૩) અતુલ પ્રભાકર પાડે રહે,દાડીંયા બજાર મહીલા પો.સ્ટે.ની 

ગલીમાં  િડોદરા (૪) ગોમાભાઇ  અમરાભાઇ મારિાડી  રહે, િારવસંયા  વિમા દિાખાના પાસે 

િડોદરા ની ધરપકડ કરી ગુનો શોધી કાઢેલ છે.  

૧૦ પો.ઇ.શ્રી પાણીગેટ 

તથા  સ્ટાફ 

પાણીગેટ I ૨૨૨/૧૮ IPC કલમ ૩૭૯ મુજબના કામે તા-૧૨/૧૦/૧૮ ના કલાક ૧૪/૦ 

િાગ્યાથી ૧૬/૦ િાગ્યા દરમ્યાન મોજ-ે બ્રેનપ્લસ કલાસીસની સામે િા.રોડ પાણીગેટ િડોદરા 

શહેર ખાતે આરોપી - શ્રીકાંત ઉફે ગુગો છોટેલાલ સરોજ રહે- ગાજરાિાડી ઇદગાહ મેદાનની 

પાછળ ઝુપડામા િડોદરા શહેરનાએ ફરી.ની હરકુલસ સાઈકલ -૧ વક.રૂ. ૩૦૦૦/-ની ડુપ્લીકેટ 

િાિીથી લોક ખોલી િોરી કરી લઇ જતા ઉપરોકત નંબરથી ગુનો નોધાયેલ સદર ગુનાની  તપાસ 

દરમ્યાન આરોપીને પકડી પાડી મુદામાલ સાયકલ રીકિર કરેલ છે.  

સાયકલ -૧ વક.રૂ. ૩૦૦૦/-  

૧૧ પો.ઇ.શ્રી િાડી તથા 

સ્ટાફ 

િાડી પો.સ્ટે. I૯૩/૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મુજબના કામે તા-૮/૧૦/૧૮ ના ક.૧૪/૩૦ 

થી ૧૬/૩૦ િાગ્યા સુધી દરમ્યાન મોજ-ે એમ.ઈ.એસ ગલ્સિ હાઈસ્કુલ ખાતે આિેલ અને સ્કુલના 

પાછળના ગેટ પાસે ફરી. ની એકટીિા હોન્ડા કંપનીની કાળા કલરની જનેો રજી. નં- GJ-06-

DR-4706 તથા િેસીસન-ં ME4JC445FA8443884 તેમજ એન્જીનન-ં JC44E0716276 

ની િોરી કરી લઇ જતા ગુનો રજીસ્ટર થયેલ સદર ગુનાની  તપાસ દરમ્યાન બાતમી  આધારે 

આરોપી હરયાઝ ઇન્રીશભાઇ પઠાણ રહે, સાઇબાબા ગલ્લી ગેડીગેટ રોડ િડોદરા શહેરને તા-

૨૮/૧૧/૧૮ ના ક.૧૮/૦૦ િાગે પકડી  અટક કરી મુદામાલ એકટીિા રીકિર કરી ગુનો શોધી 

કાઢેલ છે.  

એકટીિા-૧-૧૨૦૦૦/- 

૧૨ પો.ઇ.શ્રી િાડી તથા 

સ્ટાફ 

િાડી પો.સ્ટે. II-૯૭/૧૮ જુગારધારા કલમ ૧૨ મુજબના કામે તા-૬/૧૧/૧૮ ના ક. ૨/૦ 

િાગે મોજ ે ભરતિાડી વિમા દિાખાના પાછળ ઝુપડામાં િાડી ખાતે આરોપી (૧) કૃણાલ 

હરીશભાઇ પ્રજાપવત રહે,બાિરી કુભારિાડા િડોદરા (૨) પુનમભાઇ જકસીભાઇ ઠાકોર રહે, 

નાણાં રૂ. ૧૦૭૧૦/- તથા મોબાઇલ 

ફોન નંગ-૨ વક.રૂ. ૫૦૦૦/- 

પાના૫૨ રૂ-૦/૦  કુલે્લ વક.રૂ. 
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જલારામનગર ઝુપડામાં ડભોઇ રોડ િડોદરા (૩) મહેંન્રભાઇ લક્ષ્મનભાઇ બારીયા 

રહે,જયનારાયણનગર ડભોઇ રોડ િડોદરા (૪) આકાશ ભુપેંરભાઇ શમાિ રહે, જયનારાયણનગર 

ડભોઇ રોડ િડોદરા િડોદરાનાઓએ જાહેરમા પતા પાનાથી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડતા સદર 

મુદ્દામાલ સાથે પકડી પાડી ગુનો શોધી કાઢેલ છે.  

૧૫૭૧૦/- 

૧૩ પો.ઇ.શ્રી િાડી તથા 

સ્ટાફ 

િાડી પો.સ્ટે. II-૯૯/૧૮ જુગારધારા કલમ ૧૨ મુજબના કામે તા-૮/૧૧/૧૮ ના ક. ૧૬/૧૫ 

િાગે મોજ ે િેતન અબ્રેસીિ પ્રાઈિેટ લીમીટેડ નામની બંધ દુકાન આગળ ફુટપાથ ઉપર ન્યુ 

લહેરીપુરા રોડ િાડી આરોપી (૧) જાિેદ રજબભાઈ ગબલિાલા રહે- રામજી મંદીરની પાછળ 

હનુમાન ફળીયંુ મદનઝાંપા રોડ િડોદરા શહેર (૨) જીગે્નશભાઈ હદલીપભાઈ ખારિા રહે.મોટી 

ખારિાિાડ મદનઝાંપા રોડ િડોદરા શહેર (૩) કેિલ જનકભાઈ ઓઝા રહે .મ.ન-ં૨૦૭ દ્વારકેશ 

કોમ્પલેક્ષ િાઘોડીયા રોડ િડોદરા શહેર (૪)રાકેશભાઈ  રાજશેભાઈ ખારિા રહે.પથ્થરગેટ  

મદનઝાંપા રોડ િડોદરા શહેર (૫) અવનલભાઈ હદનેશભાઈ પંિાલ રહે. દુધિાળો મહોલ્લો, 

હનુમાન ફળીયા, ન્યાયમંદીર પાસે લહેરીપુરા રોડ િડોદરા શહેર (૬) જમૈીનભાઈ મફતભાઈ રાણા 

રહે.સુલતાનપુરા રાણાિાસ િડોદરાનાઓએ જાહેરમા દાણા (કુકરી) િડે પૈસાની લેતીદેતી કરી 

હારજીતનો જુગાર રમી રમાડતા સદર મુદ્દામાલ સાથે પકડી પાડી ગુનો શોધી કાઢેલ છે.  

નાણાં રૂ. ૨૨,૨૩૦/- તથા મોબાઇલ 

ફોન નંગ-૫ વક.રૂ. ૪૫૦૦/- મો.સા 

નંગ-૨ વક રૂ ૩૫,૦૦૦/- દાણા 

નંગ-૨ વક. રૂ-૦/૦  કુલે્લ વક.રૂ. 

૬૧,૭૩૦/- 

૧૪ પો.ઇ.શ્રી િાડી તથા 

સ્ટાફ 

િાડી પો.સ્ટે. II ૧૦૪/૧૮ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ (અ) મુજબના કામે તા-૧૯/૧૧/૧૮ ના ક. 

૧૫/૧૫ િાગે મોજ ેપ્રતાપનગર  િીમનલાલ ની િાલીના નાકા  પાસે િાડી િડોદરા શહેર ખાત ે

આરોપી (૧) રંજન નોખેલાલ  િમાિ રહે .પ્રતાપનગર િીમનલાલની િાલી માં  િડોદરા શહેર (૨)  

 બાપુ  આત્મારામ  મોરે  રહે.મહેશ કોમ્પલેક્ષ મકાન નંબર સી/૧૧  પહરિાર િાર રસ્તા પાસે  

િાઘોહડયા રોડ િડોદરાનાઓએ શહેરજાહેરમાં  આિતા ંજતા  રાહદારીઓ પાસે  િરલી મટકાના  

આંક ફરકના  આંકડા લખી  લખાિી જુગાર નો સટ્ટો  િલાિતો હોય  રેઇડ દરમ્યાન જુદા જુદા સટ્ટા  

બજારના આંક  ફરકના આંકડા લખેલ કાપલીઓ  તથા રોકડ નાણાંના મદુામાલ સાથે મળી આિી 

પકડી પાડી ગુનો શોધી કાઢેલ છે. 

કાપલીઓ  નંગ- ૨ વકંમત  રૂ.૦/૦  

તથા કોરા પેડ  નંગ-૮  વકંમત 

રૂ.૦/૦  તથા  રોકડા  રૂ.૨૩૩૩૦/-  

તથા મોબાઇલ ફોન નંગ-૧ વકંમત રૂ. 

૫૦૦/-તથા બોલપેન નંગ-૨ વકંમત 

રૂ.૦/૦ તથા પાટીયા નંગ-૨ વકંમત 

રૂ.૦/૦ મળી કુલે્લ રૂવપયા 

૨૩૮૩૦/- 

૧૫ પો.ઇ.શ્રી િાડી તથા 

સ્ટાફ 

િાડી પો.સ્ટે. II-૧૦૫/૧૮ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબના કામે તા-૨૬/૧૧/૧૮ ના 

ક.૦/૧૫ િાગે મોજ ે -રણમુક્તેશ્વર મંદીરની પાછળ, ખુલ્લી જગ્યામા િાડી િડોદરા શહેર ખાત ે

આરોપી (૧) મહેન્રભાઇ લક્ષમણભાઇ બારીયા રહે. જયનારાયણ નગર-૨, મહાનગર સોસાયટી 

પાછળ, ડભોઇ રોડ, િડોદરા શહેર (૨) અપુિિ હુસેનભાઇ શમાિ રહે. ૭૧, વપ્રયલક્ષમી મીલ, 

એલેમ્બીક રોડ, સયાજીગજં  િડોદરા શહેર (૩) કુ્રણાલ હરીશભાઇ પ્રજાપતી રહે. બાિરી 

પાના નંગ ૫૨ વકમત રૂ. ૦/૦ 

અંગઝડતી તેમજ જમીન દાિ ઉપરના 

કુલે્લ રૂ.૨૦૫૨૦/- મોબાઇલ નંગ -૫ 

વક. કુલે્લ રૂ. ૧૦૦૦૦/- તથા 

મો.સા.નંગ-૨ કુલે્લ વક.રૂ. 
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કુભારિાડા રણમકુ્તેશ્વર રોડ, બાિરી કુભારિાડા, િડોદરા શહેર (૪) મહેશ હેમરાજભાઇ લુહાર 

રહે. રણમુક્તશે્વર રામાપીરના મદીર પાસે, લુહારિાસ, િડોદરા શહેર (૫) સમીર બસીર મીયા 

શેખ રહે. બ્લોક નં -૩ રૂમ. ન. ૩૪, િુડાના મકાનમા, કન્હા હાઇટસ સામે, ડભોઇ રોડ, 

િડોદરા શહેર (૬) રણજીત રામાભાઇ પરમાર રહે. વપ્રયલક્ષમી મીલ, એલેમ્બીક રોડ, રેલ્િે 

સ્ટેશનપાસે,  િડોદરા શહેર (૭) ઇકબાલ અહેમદભાઇ હદિાન રહે. પ્રતાપનગર, ઝેનીથ સ્કુલની 

પાછળ, િજનકાટા પાસે, િડોદરા શહેરનાઓએ જાહેરમાં ગોળ કુડાળુ કરી પત્તાપાના પૈસા િડે 

હારજીતનો જુગાર રમી રમાડતા જુગારના મુદામાલ સાથે પકડી પાડી  ગુનો શોધી કાઢેલ છે,  

૫૪૦૦૦/- કુલે્લ મુદામાલ 

રૂ.૮૪૫૨૦/- 

૧૬ પો.ઇ.શ્રી ડીસીબી 

પો.સ્ટે.તથા સ્ટાફ 

િાડી પો.સ્ટે. III ૭૦૦/૧૮ પ્રોહી કલમ ૬૫ઇ,૮૧,૯૮(૨) મુજબના કામે તા-૩/૧૧/૧૮ ના 

ક. ૧૬/૪૫ િાગે મોજ ેગાજરાિાડી ઇદગાહ મેદાન પાછળ બાિરી કુભારિાડા જતા રૂક્ષ્મણીનગર 

સામે િાડી િડોદરા શહેર ખાતે આરોપી (૧) િેતન પ્રકાશરાિ લીમ્બાકર (૨) હદનેશ નટિર 

રાજપુત બન્ને રહે, ગાજરાિાડી ઇદગાહ મેદાન પાછળ બાિરી કુભારિાડા િડોદરાનાઓએ િગર 

પાસ પરમીટે પોતાના આવથિક ફાયદા સારૂ ૭૫૦ મીલીની બોટલ નંગ ૧૪૧ વક.રૂ. ૫૬૪૦૦/- 

મોફો.૧ વક.રૂ.૫૦૦/-હંુડાઇ કાર-૧ વક.રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ વક.રૂ.૪,૫૬,૯૦૦/-નો 

મુદામાલ સ્થળ ઉપર છોડી નાશી જતા  ગુનો શોધી કાઢેલ છે. 

૭૫૦ મીલીની બોટલ નંગ ૧૪૧ વક.રૂ. 

૫૬૪૦૦/- મોફો.૧ વક.રૂ.૫૦૦/-

હંુડાઇ કાર-૧ વક.રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- 

મળી કુલ વક.રૂ.૪,૫૬,૯૦૦/- 

૧૭ ડી.સી.બી પો.સ્ટે 
િડોદરા શહેર 

માંજલપુર પો.સ્ટે. III ગુ.ર.નં.૭૨૫/૧૮ પોહી એક્ટ કલમ ૬૫(ઇ),૮૧ મુજબનો  ગુનો મો.જ.ે 
સાઇ નાથ નગર હાઇસીંગ બોટિ  ના બ્લોક ન.૩ મકાન ન.૨૬ ના મકાન આગળ આિલે 
કપાઉન્ડમાં આ કામનો આરોપી નામે પ્રહદપ લોટનભાઇ પાટીલ રહે સાઇનાથ નગર હાઉસીંગ બોડિ  
બ્લોક ન.૩ મકાન ન.૨૬ દરબાર િોકડી પાસે માંજલપુર િડોદરા તથા િોન્ટેડ:- છોટાઉદેપુર 
તરફ રહેતો હદનેશ નામ નો ઇસમ જનેાપુરા નામ સરનામા ની ખબર નથી નાઓ િગર પાસ પરમીટે 
પોતાના આવથિક ફાયદા સારૂ છોટાઉદેપુર તરફ રહેતો હદનેશ નામ ના ઇસમ પાસે થી મળેિી 
િેિાણ કરિાના ઇરાદે ગેરકાયદેસર રીતે પોતાના રહેણાક મકાન આગળ આિેલ કંમ્પાઉન્ડ રાખી 
પોલીસ રેઇડ દરમ્યાન ઇગ્લીશ દારૂ ૭૫૦ મી.લી ભરેલ નંગ-૬૪ વકમત રૂવપયા ૨૭,૮૪૦/- 
તેમજ એક મોબાઇલ ફોન વકમત રૂપીયા ૫૦૦/- ની સાથે મળી આિી પકડાઇ જતા શોધી કાઢેલ 
છે.  

ઇગ્લીશ દારૂ ૭૫૦ મી.લી ભરેલ નંગ-
૬૪ વકમત રૂવપયા ૨૭,૮૪૦/- તેમજ 
એક મોબાઇલ ફોન વકમત રૂપીયા 
૫૦૦/- 

૧૮ પો.સ.ઇ 
એમ.કે.ખરાડી નોકરી 

માંજલપુર પોલીસ 
સ્ટેશન િડોદરા શહેર 

 માંજલપુર પો.સ્ટે. II ગુ.ર.નં. ૧૪૧/૧૮ જુગારધારા કલમ ૧૨ મજુબનો મો.જ.ે રજા મસજીદની 
પાછળ આ કામના આરોપીઓ નામે (૧) સલીમ સીદીકભાઇ શેખ રહે ઇશ્વરનગર બેન્ક ઓફ 
બરોડાની સામે રજા મંઝીદ અલાિાનાકા િડોદરા શહેર (૨)  શેરૂ ખલીલ શેખ રહે વિહારનગર 
જી.આઇ.ડી.સી કોલોની માંજલપુર િડોદરા (૩)  સંદીપ અનીલ પાટીલ રહે વિહારનગર 

પત્તા પાના નંગ- ૫૨ વક.રૂ.૦૦/- 
જમીન દાિના રોકડા રૂ.૧૮૫૦/-, 
અંગ ઝડતીના રોકડા રૂ.૨૫૮૫૦/  
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જી.આઇ.ડી.સી કોલોની માંજલપુર િડોદરા (૪)  હદલસાદ વનશારખા પઠાણ રહે વિહારનગર 
જી.આઇ.ડી.સી કોલોની માંજલપુર િડોદરા (૫)  મુન્ના આઝમખા શેખ રહે વિહારનગર 
જી.આઇ.ડી.સી કોલોની માંજલપુર િડોદરા નાઓ હાથ રૂમાલ ઉપર કેટલા ગંજી પાના પડેલ હતા 
જ ે ગણી જોતા જ ે ૪૯ છે તથા પટમા રહેલ અલગ અલગ દરની િલણી નોટો ગણી જોતા 
૧૮૫૦/- ની મળી આિેલ જ ે કુલ ગંજી પાના નંગ ૫૨ વક,રૂ ૦૦/૦૦ તથા હાથ રૂમાલસફેદ 
રંગનો વક.રૂ ૦૦/૦૦ તથા રોકડ રકમ ૨૫,૮૫૦/- ની મળી આિતા ગુનો શોધી કાઢેલ છે. સદર 
ગુનાના આરોપીઓને તા.૦૮/૧૧/૧૮ ના ક.૧૮/૩૦ િાગે અટક કરેલ છે. . 

૧૯ માંજલપુર પો.સ્ટે 
િડોદરા શહેર 

 માંજલપુર પો.સ્ટે. સેકન્ડ ગુ.ર.નં. ૧૪૩/૧૮ જુગારધારા ક.૧૨ મજુબનો મો.જ.ે મનહરનગર-૨ 
અલિાનાકા પાસે આ કામના આરોપીઓ નામે (૧) ગણપતભાઇ અંબાલાલ પઢીયાર 

રહે.મનં.૧૯.મનહરનગર અલિાનાકા માંજલપુર િડોદરા શહેર (૨) િીરાગ મનોજભાઇ ગામેિા 
રહે.કૈલાષધામ સોસાયટી મ.નં.૯૪૨ આઇટીઆઇ પાસે ગોરિા  માંજલપુર િડોદરા શહેર (૩) 
િીરાગ રમણભાઇ પટેલ રહે.મ.નં.૫૧.સોમનાથનગર અલિાનાકા માંજલપુર િડોદરા શહેર (૪)  
રાજુભાઇ ઉતમરાિ બાિીસ્કર રહે.મ.નં.૯૩.મનહરનગર/૨ અલિાનાકા માંજલપરુ િડોદરા શહેર 
(૫) જીતેન્ર બુધાભાઇ િૌહાણ રહે.શીકોતરનગર-૨ અલિાનાકા માંજલપુર િડોદરા શહેર (૬)  
મુકેશભાઇ કાન્તીભાઇ પરમાર રહે સરોજનગર અલિાનાકા માંજલપુર િડોદરા શહેર (૭)  રાકેશ 
લાલાભાઇ િૌહાણ રહે.મનં.૧૯.મનહરનગર અલિાનાકા માંજલપુર િડોદરા શહેર (૮) જયશે 
દીનેશભાઇ િૌહાણ રહે.મ.નં.સી/૫૫ મનહરનગર/૨ અલિાનાકા માંજલપુર િડોદરા શહેર નાઓ 
ગોળકંુડાળામાં સ્ટર ીટ લાઈટ અજિાળામાં બસેી પતાપાના પૈસા િડે જન્ના –મનુ્નાનો જુગાર રમી 
રમાડી ઉપરોક્ત ઈસમોની અંગ જડતી ના રોકડ રૂ/- ૧૪૪૬૦/- તથા જમીન દાિના રોકડ રૂ 
૪૯૧૦/- મળી રોકડ રૂવપયા ૧૯૩૯૦/- તથા પત્તા-પાના નંગ -૫૨ જનેી વક.રૂ. ૦૦/૦૦ 
તથા મો.ફોન નંગ  પાંિ જનેી વક.રૂ. ૧૫,૦૦૦/-  તથા મોટર સાયકલ નંગ – ૦૨ જનેી કુલે્લ 
વકંમત રૂવપયા ૫૫,૦૦૦/- મળી કુલે્લ રૂ/- ૮૯,૩૭૦/- નો જુગાર લગત મુદ્દામાલ સથે મળી 
આિી પકડાઈ જતા ગુનો શોધી કાઢેલ છે.  

અંગ જડતી ના રોકડ રૂ/- 
૧૪૪૬૦/- તથા જમીન દાિના રોકડ 

રૂ ૪૯૧૦/- મળી રોકડ રૂવપયા 
૧૯૩૯૦/- તથા પત્તા-પાના નંગ -
૫૨ જનેી વક.રૂ. ૦૦/૦૦ તથા મો.ફોન 
નંગ  પાંિ જનેી વક.રૂ. ૧૫,૦૦૦/-  
તથા મોટર સાયકલ નંગ – ૦૨ જનેી 
કુલે્લ વકંમત રૂવપયા ૫૫,૦૦૦/- મળી 
કુલે્લ રૂ/- ૮૯,૩૭૦/- 

૨૦ 

પો.સ.ઇ.શ્રી 
એસ.એન.સોની  

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. 

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. નં.૪/૧૮ સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧)ડી મુજબના કામે તા.૬-

૧૧-૧૮ ના ક.૧૬/૪૫ િાગે અટક કરી આરોપી (૧) જોગીન્દરસીંગ ઉફે કબીરસીંગ સંતોકસીંગ 
સીકલીગર ઉ.િ ૪૦ રહે. બી/૫૯ સત્યનારાયણ સોસા. રણોલી બ્રીજ પાસે તા.જી િડોદરા નં 
(૨) ગબ્બરસીંગ દીલીપસીંગ સીકલીગર ઉ.િ.૩૬ રહે. ડભોઇ રોડ યમુનામીલ પાસે જલારામનગર 
ઝુપડપટ્ટી િડોદરા (૩) અતુલ પ્રભાકર પાંડે ઉ.િ.૩૨ રહે.દાંડીયા બજાર જબંુબેટ મહીલા પોસ્ટ 
ઓફીસની ગલીમા િડોદરા (૪) શેરૂસીંગ છત્તરસીંગ સીકલીગર ઉ.િ ૩૦ રહે. િારસીયા િીમા 

લોખંડના ગણેશીયુ, ડીસમીસ નંગ-ર, 
િાંદરી પાનું નંગ-૧, લોખડની કાનસ 
નંગ-૧ તેમજ લોખંડની છીણી નંગ–૨ 
અને લોખંડના પંિ નંગ-૦૨ ના મળી 
આિેલ. તેમજ કાર જોતાં મારૂવત 
સ્િીફટ ડીઝાયર કીમત રૂવપયા 
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દિાખાના પાછળ ભંુડિાડો િડોદરા (૫)  ગોમાભાઇ અમરાભાઇ મારિાડી ઉ.િ.૨૨ રહે. 
િારસીયા િીમા દિાખાના પાછળ હરીજન મોહલ્લો િડોદરા નાઓના કબજામાંથી લોખંડના 
ગણેશીયુ, ડીસમીસ નંગ-ર, િાંદરી પાનું નંગ-૧, લોખડની કાનસ નંગ-૧ તેમજ લોખંડની 
છીણી નંગ–૨ અને લોખંડના પંિ નંગ-૦૨ ના મળી આિેલ. તેમજ કાર જોતાં મારૂવત સ્િીફટ 
ડીઝાયર કીમત રૂવપયા ૪,૦૦,૦૦૦/-, મો.ફોન, રોકડા રુવપયા ૮,૦૫,૦૦૦/-, સોના-
િાંદીના દાગીના મળી કુલ વકં.રુ.૨૫,૦૦,૦૦૦/- થી િધુની વકંમતનો મુદામાલ કબજ ેકરિામાં 
આિેલ છે. 
પાણીગેટ પો.સ્ટે. I-ગૂ.ર.ન.૨૦૪/૨૦૧૮ IPC ક્લમ ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦  મજુબ    સીટી 
પો.સ્ટે. I. ૪૧/૧૮ ઇપીકો કલમ ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ મુજબ  
સીટી પોસ્ટે I.૩૬/૨૦૧૮ IPC કલમ ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ મુજબ      મકરપરુા પો.સ્ટે. ફસ્ટિ  
ગુ.ર.નં ૧૮૫/૧૮ ઈ.પી.કો. કલમ ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ મુજબ   
મકરપુરા પો.સ્ટે.  ફસ્ટિ  ગુ.ર.નં- ૧૭૫/૧૮ ઇપીકો કલમ ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ મજુબ મકરપુરા 
પોસ્ટે ફસ્ટિ  ગુ.ર.નં ૨૦૬/૧૮ ઈ.પી.કો ૪૫૭, ૩૮૦ મજુબ   
મકરપુરા પોસ્ટે ફસ્ટિ  ગુ.નં ગુ.ર.નં ૨૦૦/૧૮ કલમ ૪૫૪.૪૫૭,૩૮૦ મજુબ  ગોત્રી પોસ્ટે  I 
૯૨/૨૦૧૮ ઈ.પી.કો.કલમ ૪૫૪.૪૫૭.૩૮૦ મજુબ 
ગોત્રી પો.સ્ટે. I. ૨૩3/૧૮ ઈ.પી.કો. કલમ ૪૫૭, ૩૮૦ મુજબ             ગોત્રી પો.સ્ટે. I 
૧૫૯/૨૦૧૮  ઇ.પી.કો કલમ ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ મજુબ   
િાડી પો.સ્ટે.  I ૯૧/૨૦૧૮ઇ.પી.કો. કલમ ૪૫૭,૩૮૦ મુજબ         રાિપુરા I  ગુ.ર.ન 
૭૯/૨૦૧૮  ઇપીકો  કલમ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ 
િારસીયા પો.સ્ટે. I.૭૦/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો કલમ ૪૫૭, ૩૮૦ મજુબ    હરણી I ગુ.ર.નં. 
૯૦/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો.કલમ ૪૫૭, ૩૮૦    મુજબ     
સમા પોસ્ટે.I ગુ.ર. નં.૪૭/૧૮ ઇ.પી.કો કલમ ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ મજુબ 

૪,૦૦,૦૦૦/-, મો.ફોન, રોકડા 
રુવપયા ૮,૦૫,૦૦૦/-, સોના-
િાંદીના દાગીના મળી કુલ 
વકં.રુ.૨૫,૦૦,૦૦૦/-  

૨૧ 

પો.સ.ઇ.શ્રી 
એન.જી.િૌધરી 

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. 

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નં.૭/૧૮, સી.આર.પી.સી. ૪૧(૧)ડી મુજબના કામે આરોપી 
(૧) િાસીમઅકરમ અલીબાબા દાયમાં રહે. ગામ િાસણ તા.વતલકિાડા જી.નમિદા (ર) સદામ 
શહાબુદીન દાયમા રહે. રેંગણ દાયમા ફળીયુ તા.વતલકિાડા જી.નમિદા નાઓન ેતા.૨૯/૧૧/૧૮ 
ના ક.૧૪/૩૦ િાગે અટક કરી મોટર સાયકલ-૩ વકં.રૂ.૯૦૦૦૦/- તથા મો.ફોન-૧ 
વકં.રૂ.૫૦૦૦/- ની કબજ ેકરી નિાપુરા પો.સ્ટે. ફ. ૧૨/૧૮,  તથા જબંુસર પો.સ્ટે. ૫૧/૧૮, 
ઇ.પી.કો. ૩૭૯ મુજબના અનડીટેકટ ગુના શોધી કાઢેલ છે.  

મોટર સાયકલ-૩ વકં.રૂ.૯૦૦૦૦/- 
તથા મો.ફોન-૧ વકં.રૂ.૫૦૦૦/- 

૨૨ અ.પો.કો. પુષ્ણપકવસહ ડી.સી.બી પોસ્ટે. II ગુ.ર.ન. ૭૦/૧૮ જુગાર ધારા કલમ ૪,૫ મુજબના કામે કુલે્લ ૧૨ આરોપીઓ કુલે્લ રૂા.૧૬,૫૦૦/- તથા 
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નટિરવસહ ડી.સી.બી. 
પો.સ્ટે. 

પકડાઇ જઇ તેમની અંગ ઝડતીમાંથી મળી આિેલ રૂપીયા કુલે્લ રૂા.૧૬,૫૦૦/- તથા નાલ 
ઉગરાિનાર મહીલા પાસે થી મળી આિેલ રૂા. ૮,૦૫૦/- તથા જુગાર દાિ ઉપર ના 
૫,૦૪૦/- તથા મોબાઇલો તથા િાહનો રૂા.૯૬,૦૦૦/- ના મળી કુલ્ લે રૂા. 
૧,રપ,પ૯૦/- મળી આિી ગુનો કયાિ વિગેરે બાબત.  

 

રૂા.૮,૦૫૦/- તથા જુગાર દાિ 
ઉપર ના ૫,૦૪૦/- તથા 

મોબાઇલો તથા િાહનો 
રૂા.૯૬,૦૦૦/- ના મળી કુલ્ લે રૂા. 

૧,રપ,પ૯૦/- 

૨૩ 
અ.પો.કો. 

જનૈુલઆબેદીન 
સરાફતહુસૈન 

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. 

ડી.સી.બી પોસ્ટે. II ગુ.ર.ન. ૭૧/૧૪ જુગાર ધારા કલમ ૪,૫ મુજબના કામે કુલે્લ ૬ (છ) ઇસમો 
કુલે્લ રોકડ રૂવપયા ૨૬૦૪૦/- ની િલણી નોટો તેમજ મો. ફોન નંગ ૬ વક રૂ ૧૫,૫૦૦/-,પતા 
પાના નંગ ૫૨ તથા લાઇટબીલ મળી તમામની કુલે્લ વક રૂવપયા ૪૧૫૪૦/- ની સાથે મળી આિી 

પકડાઇ જઇ તેમજ સદર હોલના માલીક જયરાજભાઇ ઉફે રાજુ ઠાકિાણીનાઓ રેઇડ દરમ્યાન 

સ્થળ ઉપર હાજર નહી મળી આિી ગુનો કયાિ વિગેરે મતલબ  

રોકડ રૂવપયા ૨૬૦૪૦/- ની િલણી 
નોટો તેમજ મો. ફોન નંગ ૬ વક રૂ 
૧૫,૫૦૦/-,પતા પાના નંગ ૫૨ 

તથા લાઇટબીલ મળી તમામની કુલે્લ વક 

રૂવપયા ૪૧૫૪૦/- 

૨૪ 
હે.કો. અમુલભાઇ 

રામાભાઇ  
ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. 

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. II ગુ.ર.ન. ૭૨/૧૪ જુગાર ધારા કલમ ૪,૫ મુજબના કામે કુલે્લ ૮ (આઠ) 
ઇસમો કુલે્લ રોકડ રૂવપયા ૨,૯૪,૩૦૦/- ની િલણી નોટો તેમજ મો.ફોન નંગ-૮ વક 

રૂ.૧૯,૦૦૦/-, પતાપાના નંગ-પર તથા લાઇટબીલ મળી તમામની કુલે્લ વક.રૂ.૩,૧૩,૩૦૦/- 
ની સાથે મળી આિી પકડાઇ જઇ ગુનો કયાિ વિગેરે બાબત. 

રોકડ રૂવપયા ૨,૯૪,૩૦૦/- ની 
િલણી નોટો તેમજ મો.ફોન નંગ-૮ 
વક રૂ.૧૯,૦૦૦/-, પતાપાના નગં-
પર તથા લાઇટબીલ મળી તમામની 

કુલે્લ વક.રૂ.૩,૧૩,૩૦૦/- 

૨૫ 
અ.હે.કો પંકજ 
ઓમપ્રકાશ  

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. 

ડી.સી.બી પોસ્ટે II ગુ.ર.ન. ૭૩/૧૮ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબના કામે કુલે્લ–૧૫ ઇસમો અંગ 
ઝડતી તથા જમીનદાિના કુલ રૂવપયા ૨૯૪૬૦/- તથા પતા પાના નંગ - ૫૨ તેમજ મોબાઇલ 
ફોન નંગ - ૦૮ કીમત રૂવપયા ૧૬૫૦૦/- મળી કુલે્લ ૪૫૯૬૦/- ની સાથે મળી આિી પકડાઇ 

જઇ ગુનો કયાિ વિગેરે બાબત 

કુલ રૂવપયા ૨૯૪૬૦/- તથા પતા 
પાના નંગ - ૫૨ તેમજ મોબાઇલ ફોન 
નંગ - ૦૮ કીમત રૂવપયા ૧૬૫૦૦/- 

મળી કુલે્લ ૪૫૯૬૦/- 

૨૬ ઈન્ િાજિ 
પો.ઈન્ સ.એસ.ઓ.જી. 

તથા સ્ટાફ  

તારીખ ૧૪/૧૧/૧૮ ના રોજ િડોદરા સેન્ટરલ એસ.ટી ડેપો ખાતે થેલા સાથે આિેલ એક 
ઇસમને વસક્યુરીટી ધ્િારા રોકિા જતા થેલો લઇને નાસિા જતા તેને સીક્યુરીટી તથા સયાજીગંજ 
પોલીસ સ્ટેશનના સ્ટાફના માણસોએ થેલા સાથે ઝડપી પાડેલ  

આ થેલા સાથે પકડેલ ઇસમ નામે ફીરદોશ અહેમદ ગુલામહસન િાણી રહે.ગામ ગાસીપોર 
િાની મહોલ્લા ગ્રીડ સ્ટેશન સામે તા.જી.અનંતનાગ જમ્મૂ કાશ્મીર િાળા પાસેથી  ગેરકાયદેસર 
િરસના પડીકાઓ મળી આિેલ હોય તેઓએ એિ.બી.િોરા પોલીસ ઇન્સ્પેકટર સયાજીગજં 
પોલીસ સ્ટેશનનાઓને જાણ કરતા પો.ઇન્સશ્રી એિ.બી.િોરા તથા સ્ટાફના માણસો તેમજ શ્રી 
એિ.એમ.િૌહાણ ઇન્િાજિ પો.ઇન્સ એસ.ઓ.જી નાઓ સ્ટાફના માણસો સાથે  િડોદરા સેન્ટરલ 
એસ.ટી.ડેપો ખાતે પહોંિી જઇ કાયદેસરની કાયિિાહી હાથ ધરેલ    

ઉપરોક્ત ફીરદોશ અહેમદ ઉફે ઢોસા ગુલામહસન િાની રહે.ગામ ગાસીપોર િાની મહોલ્લા 

માદક પદાથિ િરસ ત્રણ વકલો િીસ 
ગ્રામ(૩૦૨૦ ગ્રામ) 
વક.રૂ.૬,૦૪,૦૦૦/- તથા રોકડ 
રૂપીયા ૧૮૩૩/- મો.ફોન ૧ વક.રૂ 
૫૦૦/- સહહત ૬,૦૬,૩૩૩/- 
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ગ્રીડ સ્ટેશન સામે તા.જી.અનંતનાગ જમ્મૂ કાશ્મીર િાળા પાસેથી માદક પદાથિ િરસ ત્રણ વકલો 
િીસ ગ્રામ(૩૦૨૦ ગ્રામ) વક.રૂ.૬,૦૪,૦૦૦/- તથા રોકડ રૂપીયા ૧૮૩૩/- મો.ફોન ૧ વક.રૂ 
૫૦૦/- સહહત ૬,૦૬,૩૩૩/- નો મુદ્દામાલ મળી આિેલ હોય તપાસ અથે કબ્જ ેકરેલ છે.  

આ િરસનો જથ્થો ફીરદોશ અહેમદ ઉફે ઢોસા તથા પીર આસીફ મહંમદ (સયૈદ) 
રહે.બીજબીહારા જમ્મુ કાશ્મીર નાઓ લઇને આિેલ િડોદરા ખાતે આિેલ અને સેન્ટરલ 
એસ.ટી.ડેપો ઉતરી મેઇન બીલ્ડીંગ પ્રિેશધ્િાર પાસે આિતા ફીરદોશ અહેમદને વસક્યુરીટી ગાડિ  
ધ્િારા િેક કરતા તેની સાથેનો સાગરીત પીર આસીફ મહંમદ (સૈયદ) નાશી ગયેલ હોય તેઓ બન્ન ે
વિરૂધ્ધમાં એિ.એમ.િૌહાણ ઇન્િાજિ પોલીસ ઇન્સ્પેકટર એસ.ઓ.જી નાઓએ સયાજીગંજ 
પો.સ્ટે. સે.ગુ.ર.નં.૧૫૧/૧૮ એન.ડી.પી.એસ એક્ટ કલમ ૮ (સી),૨૦(બી),૨૯ મુજબ ગુનો 
દાખલ કરેલ છે.  

૨૭ ઈન્ િાજિ 
પો.ઈન્ સ.એસ.ઓ.જી. 

તથા સ્ટાફ 

તારીખ ૧૮/૧૧/૧૮ ના રોજ એસ.ઓ.જી.ને બાતમી મળેલ કે રાજકોટ ગોંડલ તરફના 
િેડિા દેિીપુજકોની મોબાઇલ િોર ટોળકી ઓટો રીક્ષા નં.જી.જ.ે૩.બી.યુ.૩૪૯૭ લઇને આિેલ 
છે. તેઓ ભીડભાડિાળા શોપીંગ / માકેટ વિસ્તારોમાં છુટા છિાયા ગોઠિાઇ જઇ ખરીદી કરિા 
આિતા ગ્રાહકો ઉ૫ર િોિ રાખી તેઓની નજર િુકિી ગ્રાહકોના વખસ્સામાંથી મોબાઇલ ફોનની 
િોરીઓ  કરે છે. આજરોજ તેઓ ઉ૫રોકત નબંરની ઓટો રીક્ષા લઇને િડોદરા રેલ્િ ેસ્ટેશન તરફ 
ગયેલ છે. તે મુજબની મળેલ બાતમી આધારે ટીમ એસ.ઓ.જી.ના માણસોએ રેલ્િે સ્ટેશન 
વિસ્તારમાં તપાસ કરતા રેલ્િે સ્ટેશનથી એસ.ટી.ડેપો જતા રોડ ઉ૫ર દામાજીરાિ ધમિશાળા 
સામેથી ઉ૫રોકત નંબરની ઓટો રીક્ષા એસ.ટી.ડેપો તરફ જઇ રહેલ હોય જમેાં િાલક સહીત િાર 
ઇસમો બેઠેલા હોય તેઓને ઓટો રીક્ષા સાથે ઝડપી પાડેલ.  

સદરહંુ ઓટો રીક્ષા નં.જી.જ.ે૩.બી.યુ.૩૪૯૭ માં સિાર ઇસમો (૧) આકાશ ઉફે રાજશે 
લાભુભાઇ સોલંકી રહે.રાજકોટ થોરડા પોલીસ સ્ટેશન પાછળ ગાભાિાળા ઝુપડપટૃી ભાિનગર રોડ 
રાજકોટ (ર) સુનીલ મનસુખભાઇ સોલંકી રહે.રાજકોટ િુનારી િાિ આજી ડેમ પાસે રાજકોટ (૩) 
પ્રકાશ ઉફે મેન્ટલ મનસખુભાઇ સોલંકી રહે.ગોંડલ સરકારી હોવેસ્પટલ પાછળ નદી વિસ્તાર 
તા.ગોડલ જી.રાજકોટ તથા રીક્ષા ડર ાઇિર નં.(૪) સુનીલ ઉફે સન્ની રામજીભાઇ મકિાણા રહે.સદર 
નાઓને ઝડપી પાડેલ.  

ઉ૫રોકત ઇસમો પાસેથી જુદી જુદી કંપનીઓના એન્ડર ોઇડ મોબાઇલ ફોન કુલ નંગ-૧૬ 
મળી આિેલ જથેી તેઓના કબ્જામાંથી અસંખ્ય મોબાઇલ ફોનનો જથ્થો મળેલ જ ેઅંગે પ્રાથવમક 
પુછપરછ કરતા તેઓએ કોઇ સંતોષકારક જિાબ આપેલ નહી કે માલીકી અંગેના કોઇ બીલ, 
પહોિ કે આધાર પુરાિા રજુ કરી શકેલ નહી. તેમજ તમામ ઇસમો રાજકોટ ગોંડલના િતની હોય 

જુદી જુદી કંપનીના એન્ડર ોઇડ મોબાઇલ 
ફોન નંગ-૧૬ વક.રૂ.૧,૬૧,૦૦૦/- 
તથા ઓટો રીક્ષા વક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- 
સહીત કુલે્લ રૂ.૨,૬૧,૦૦૦/- 
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હાજરી બાબતે પણ કોઇ સાિી માહહતી જણાિેલ નહી. જથેી તેઓની અંગઝડતી દરમ્યાન મળેલ 
જુદી જુદી કંપનીના એન્ડર ોઇડ મોબાઇલ ફોન નંગ-૧૬ (સેમસંગ, વિિો, ઓપો, નોકીયા તથા 
એમઆઇ) વિગેરે વક.રૂ.૧,૬૧,૦૦૦/- તથા ઓટો રીક્ષા વક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- સહીત કુલે્લ 
રૂ.૨,૬૧,૦૦૦/- નો મુદામાલ કબ્જ ેકરી ઉ૫રોકત ઇસમોને સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧)ડી 
મુજબ અટક કરિામા આિેલ.  

ગોંડલ તેમજ રાજકોટના ઉ૫રોકત િેડિા દેિીપુજક ઇસમોની િધુ પુછપરછ દરમ્યાન 
તેઓ પાસેથી કબ્જ ેકરિામાં આિેલ મોબાઇલ ફોનો જુદા જુદા સમયે િડોદરા ખાતે ઓટો રીક્ષામાં 
આિી િડોદરા શહેરના ભુતડીઝાંપા શુક્રિારી બજાર, કારેલીબાગ, સયાજીગંજ તથા રેલ્િે સ્ટેશન, 
તેમજ એસ.ટી.ડેપો તેમજ ધમિજ મેળામાંથી વિગેરે સ્થળોએથી ગ્રાહકોની ભીડભાડ િચ્િે તેઓની 
નજર િુકિી મોબાઇલ ફોનની િોરીઓ કરેલ હોિાનુ અને આ િોરી કરેલા મોબાઇલો રાજકોટ તથા 
આજુ બાજુના ગામોમાં િેિતા હોિાનું અને તેઓએ આજદીન સુધીમા ંઆશરે ૨૦ થી ૨૫ જટેલા 
મોબાઇલ ફોનની િોરીઓ કરેલાનુ જણાિેલ.  

ઉ૫રોકત ઇસમોની અંગઝડતી દરમ્યાન કબ્જ ે કરેલ મોબાઇલ ફોન નંગ-૧૬ બાબત ે
ખાતરી તપાસ કરતા કબ્જ ેકરેલ મોબાઇલ ફોન પૈકીના પાંિ મોબાઇલ ફોન બાબતે કારેલીબાગ 
પો.સ્ટે.માં ફ.ગુ.ર.નં.૧૧૩/૧૮ (ર) સયાજીગજં પો.સ્ટે. ફ.ગુ.ર.નં.૧૮૮/૧૮ તથા િડોદરા રેલ્િે 
સ્ટેશનમાં (૩) ફ.ગુ.ર.નં.૧૨૮/૧૮ તમેજ (૪) ફ.ગુ.ર.નં.૧૨૯/૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ 
મુજબના ગુનાઓ નોધાયેલ હોય કુલ-૪ ગુનાઓ હાલમા ં ડીટેકટ થયેલ છે. બાકીના મોબાઇલ 
ફોનના માલીકો અંગે તથા ગુના સબંધે તપાસ હાથ ધરિામાં આિેલ.   

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

તા.ર૬/૧૧/૧૮ ના રોજ એસ.ઓ.જીને બાતમી આધારે ટીમ એસ.ઓ.જી.એ પાણીગેટ 
ભોઇિાડા નાકા પાસેથી ફૈજલખાન ઉફે લાલા વિલ્લર હેદરખાન પઠાણ રહે.બાિામાનપુરા ,નુરાની 
મસ્જીદ પાસે,પાણીગેટ િડોદરાને ઝડપી પાડેલ તેની પાસેથી એક દેશી હાથબનાિટની પીસ્તોલ 
(માઉઝર) વક.રૂ.૨૦,૦૦૦/- નુ હવથયાર િગર લાયસન્સે મળી આિેલ હોય તપાસ અથે કબજ ે
કરિામા ંઆિેલ છે. આરોપીની પ્રાથવમક પુછપરછમાં આ વપસ્તોલ તનેા બનેિી અસ્ફાક ઉફે બાબા 
ઇકબાલ શેખ રહે.યાકુતપુરા, િડોદરાિાળાએ છ-સાત માસ અગાઉ આપેલ હોિાની હકીકત 
જણાિેલ જ ેવબચ્છંુગેંગનો સાગરીત છે જ ેછેલ્લા પાંિેક માસથી ખુનની કોશીષના ગુનામાં િડોદરા 
સેન્ટરલ જલેમાં છે. હોિાનુ જણાિેલ હોય તેઓ બન્ને વિરૂધ્ધમાં પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશનમાં 
સે.ગુ.ર.નં.૧૮૦/૧૮ આમ્સિ એકટ કલમ ૨૫(૧-બી),(એ)(સી),૨૯ તથા જી.પી.એકટ ૧૩૫ 
મુજબનો ગુનો રજીસ્ટર કરાિલે. 

દેશી હાથબનાિટની પીસ્તોલ 
(માઉઝર) વક.રૂ.૨૦,૦૦૦/- 

૨૯ સંહદપરામવનિાસ તથા આજરોજ અમોને બાતમી દારથી  બાતમી મળેલ કે   ઓમપ્રકાશ મેઘરાજ ભાગિાણી રહે.૧૧ એક સ્પેલેંડર મો/સા GJ-17-AF-
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પો.કો. િેંરેવસંહ 
િેિાતભાઇ િારસીયા 
પોલીસસ્ટેશન 

સરસ્િતી સોસાયટી ધોબી તળાિ પાસે િારસીયા િડોદરા િોરીની બાઇક લ ઇ ને ફરે છે, જ ે
આધારે પુછ-પરછ કરતાં  ગોધરા ટાઉન પો.સ્ટે  વિસ્તાર માથી િાહનિોરી કરેલ છે. કબુલાત  
કરતાં અટક કરી , ગોધરા ટાઉન પો.સ્ટે  જાણ કરેલ છે,   
િાહન િોરી ગોધરા ટાઉન પો.સ્ટે I ગુ.ર.નં.  /૧૮ ઇ.પી.કો.કલમ, ૩૭૯ મજુબ 

7028 ની િોરી કરેલ છે જનેી કીમત 
આશરે રૂ.૧૨.૦૦૦/ નો મુદામાલ 
કબ્જ ેકરેલછે  

૩૦    સીટી પો.સ્ટે    
િડોદરા શહેર                             

 સીટી પો.સ્ટે. ડા.એ.ન. ૧૭/૧૮સી.આર.પી.સી. ૪૧-૧- ડી મુજબ અ.પોકો. હદપેશ 
નરેશવસંગ        સીટી પો.સ્ટે.   તથા ડી-સ્ટાફ ના માણસો િાહન િેકીંગની કામગીરી મા ંહતા તે 
િખતે એક એકટીિા િાલકન ે શકમંદ હાલતમા ં પક્ડી પાડી જનેી િધુ પુછ્પુરછ કરતા હરણી  
પોલીસ સ્ટેશન ફસ્ટ ૧૫૨/૧૮ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯ મુજબ(૧) િાડી પોલીસ સ્ટેશન I 
૯૩/૧૮  IPC-૩૭૯ મુજબની િાહન િોરી ડીટેકટ થયેલ છે  

બે  એકટીિા વક.રૂ.૫૦૦૦૦/- 

૩૧ િારસીયા પોલીસ 
સ્ટેશન િડોદરા શહેર                             

િારસીયા II-૨૫૨/૧૮ જુગારધારા ૧૨ મુજબ પોતાના આથીક ફાયદા સારૂ પત્તા-પાના પૈસા 
િડે ગોળ કંુડાળુ િળી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી પત્તા-પાનાનં ૫૨ તેમજ જાહેરમા પત્તા-પાના 
પૈસા િડે ગોળ કંુડાળુ િળી હારજીત જુગાર રમી પત્તા-પાનાનં ૫૨ તેમજ જમીનદાિ ઉપરના 
રુપીયા ૨,૯૭૦/- તેમજ અંગ ઝડતીના રૂપીયા ૧૯,૯૯૦/- સાથે મળી  કુલે્લ રોકડા રૂવપયા 
૨૨,૯૬૦/- મળી આિી  પકડાઈ ગયેલ જઇ ગુનો કયાિ વિગેરે બાબત 
 

પત્તા-પાનાનં ૫૨ તેમજ 
જમીનદાિ ઉપરના રુપીયા 
૨,૯૭૦/- તમેજ અંગ ઝડતીના 
રૂપીયા ૧૯,૯૯૦/- સાથ ેમળી  કુલે્લ 
રૂ. ૨૨,૯૬૦/- 

૩૨ િારસીયા પોલીસ 
સ્ટેશન િડોદરા શહેર   

િારસીયા II-૨૬૬/૧૮ જુગારધારા ૧૨ મજુબ જાહેરમા પત્તા-પાના પૈસા િડે ગોળ કંુડાળુ િળી 
હારજીત જુગાર રમી પત્તા-પાનાનં ૫૨ તેમજ જમીનદાિ ઉપરના રુપીયા ૯૬૦/- તેમજ અંગ 
ઝડતીના રૂપીયા ૯૦૭૦/- સાથે મળી  કુલે્લ રોકડા રૂવપયા ૧૦,૦૩૦/- તથા મોબાઇલ ફોન 
નંગ -૦૩ જનેી વક.રૂ ૯,૫૦૦/- સાથે મળી કુલે્લ રૂવપયા ૧૯,૫૩૦/- સાથે મળી આિી  પકડાઈ 
જઇ  ગુનો કયાિ વિગેરે બાબત 

પત્તા-પાનાનં ૫૨ તેમજ 
જમીનદાિ ઉપરના રુપીયા ૯૬૦/- 
તેમજ અંગ ઝડતીના રૂપીયા 
૯૦૭૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ 
-૦૩ જનેી વક.રૂ ૯,૫૦૦/- સાથ ે
મળી કુલે્લ રૂ. ૧૯,૫૩૦/- 

33 PSI એિ.એમ.પટેલ  
તથા સ્ટાફ  
કારેલીબાગ પોલીસ 
સ્ટેશન  
 

કારેલીબાગ સેકન્ડ- ૧૧૬/૧૮ જુગારધારા ૧૨ મુજબતે એિી રીતે કે આ કામના તોહદારો 
આકાશ ગોપાલભાઇ માળી રહે. માળી મહોલ્લો સન્ની બેકરી પાસે નિીધરતી ગોલિાડ નાગરિાડા 
કારેલીબાગ િડોદરા શહેર તથા અન્ય િાર ઇસમો સાથ ેકારેલીબાગ નાગરિાડા પહાડી ટેકરા પાસે 
આિેલ કોપોરેશનના બાગ પાસે જાહેરમા ગોળ કુડાળુ િળી પત્તા-પાના પૈસા િડે હારજીતનો 
જુગાર રમી રમાડતા અંગ ઝડતીના રોકડા રૂા.૨૦,૨૮૦/- તથા જમીન દાિના રોકડા 
રૂા.૯૭૦/- તથા અલગ અલગ કંપનીના મોબાઇલ ફોન નંગ ૩ વક.રૂા.૫,૦૦૦/- સાથે મળી 
કુલે્લ રૂા.૨૬,૨૫૦/- તથા પત્તા પાના નંગ - ૪૯ સાથ ેમળી આિી પકડાઇ જઈ  ગનુો કયાિ વિગેરે 
બાબત 

રોકડા – ૨૧,૨૫૦/- 
મોબાઇલ-૦૩ વકં રૂ ૫૦૦૦/- 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                           Vadodara City SAFLY GATHA 2018 – mahiti  2-2-19.. 14 

તા ૦૯/૧૧/૧૮ 

૩૪ ડીસીબી  પો.સ્ટે.  (હરણી)  થડિ  ૨૯૯/૧૮/ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫.ઇ.૮૧. ગુનો એિી રીતે કે આ કામના 
તહોદારોએ પોતાના કબજામાં િગર પાસ પરમીટે ઇંગલીશ દારુની નાની મોટી કાિની  બોટલો 
નંગ ૬૪૨૦ બોટલો  વકંમત રૂ.૮,૮૯,૨૦૦/- તથા લેલેન ટરક નંબર RJ -09-GA-4656 જનેી 
વકંમત ૧૫,૦૦,૦૦૦/-તથા મોબાઇલ ફોન નંગ ૩ વકંમત રૂ.૨૦૦૦/-તથા ટાટ પતરી નંગ -૧ 
વકંમત રૂ.૧૦૦૦/- તથા એક દોરડુ વકં.રૂ.૨૦૦ ની સાથે મળી આિી પકડાઇ જઇ ગુનો કયાિ 
વિ.બાબત 

બોટલો નાની મોટી. નંગ- ૬૪૨૦ વક 
રુ.૮.૮૯.૨૦૦ / મો.ફોન નંગ.-૦૩ 
વક,રુ.૨૦૦૦/ ટરક વકમત 
રુ.૧૫.૦૦.૦૦૦/ દોરડુ અને 
તાડપત્રી મળી કુલે્લ રુ. 
૨૩.૯૨.૪૦૦/-/- 

૩૫ ટર ાહફક શાખા વપ્રન્સ અશોકરાજ ે ગાયકિાડ સ્કૂલ ખાતે  દીપાિલી અંગે સ્કૂલના વિદ્યાથીઓએ દીિડા રંગોળી 
પ્રદશિન  કરી ઇકો ફ્રેંડલી દીપાિલીનું આયોજન કરિામાં આિેલ.આ પ્રસંગે સ્કૂલ ના ટરસ્ટી શ્રી 
રાણી સાહેબ હદવ્યાની રાજ ે ગાયકિાડ ઉપવસ્થત રહયા તથા વપ્રવન્સપલ સાહેબ તથા પોલીસ 
ઇન્સપેક્ટર શ્રી જ.ેકે.પટેલ સાહેબ તેમજ ટીમ સેફ NGO શ્રી સત્યેન ગુલાબકર તેમજ આમી 
ઑહફસસિ પો.સ.ઇ.શ્રી સવતષ વસંહ નાઓ હાજર રહી તેઓ તમામ અવધકારીઓએ દીપાિલી નો 
શુભ સંદેશ પાઠિેલ છે.તેમજ િડોદરા શહેર ટર ાહફક શાખા RSP ટીમ હાજર રહી ટર ાહફક એક સંસ્કાર 
અંતગિત સેિ ઝીબ્રા પ્રદશિન કરિામાં આવ્યંુ. 

 

૩૬ ટર ાહફક શાખા વિશ્વ શ્રધ્ધાંજવલ હદિસ ૧૮ નિેમ્બર થાય છે.પરંતુ આ હદિસની ગંભીરતા અને આ હદિસને 
આધારે વ્યાપક જનજાગૃવત થાય તે હેતુથી આજ રોજ વકતી સ્તંભ ખાતRેTO,GVK,108,RTO 
ટીમિાન તથા PI  J.K.Patelસા.શ્રી તથા RSPટીમ તથા નિાપુરા રોયલ તેમજ પોલીસસ્ટાફ 
હાજર રહી િાહન િાલકો ટર ાહફક વનયમોનંુ પાલન કરતા હોય તેઓનું ગુલાબનંુ ફૂલ આપી 
સન્માવનત કરિામાં આિેલ. તેમજ જ ે િાહનિાલકો ટર ાહફક વનયમોનુ ં પાલન નથી કરતાતેઓન ે
ટર ાહફક વનયમોનંુ પાલન કરિા માટે સમજ કરિામાં આિેલ.તેમજ રોડ ઉપર ટર ાહફક વનયમોના 
પોસ્ટર પ્રદશીત કરિામાં આવ્યા. તથા અકસ્માતમાં 
મૃત્યુપામેલલોકોનેયાદકરીશ્રધ્ધાંજલીઆપિામાં આિી. 

 

૩૭ ટર ાહફક શાખા વિશ્વ શ્રધ્ધાંજવલ હદિસ ૨૦૧૮ વનવમત્તે એસ.ટી. ડેપો ખાતે અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલ લોકોને 
કેન્ડલથી  શ્રદ્ાંજવલ આપિા માટે ભેગા થયેલ. જમેાં  િડોદરા શહેર ટર ાહફક શાખાના 
કમિિારીઓતથા એસ.ટી. ડેપોના કમિિારીઓ તથા જાહેર જનતા સાથે અકસ્માતમાં મુત્યુ પામલે 
લોકોને યાદ કરી બે વમવનટ મોન રાખી શ્રદ્ાંજલી આપેલ. તથા ટર ાંહફકના વનયમોનું પાલન કરિા 
અપીલ કારેલ.તેમજ ટર ાહફક જાગૃવત અંગેના પેમ્પલેટનુ વિતરણ કરિામાં આવ્યંુ. તથા ભારતમા ં
તથા વિશ્વમાં અકસ્માતમાં મરણ પામેલ વ્યક્તીઓની સંખ્યા ખૂબજ િધુ છે, અને તે વનિારિી તંત્ર 
માટે સઘન પ્રયત્નો િાલુ છે. પરંતુ જયાં સુધી િાહન િાલકો પોતે ટર ાહફક જાગૃવત માટે સ્િયંમ 
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જાગૃત નહી થાય ત્યાં સુધી આ અંગે વિંતા જનક વિષય છે. જથેી દરેક નાગરીકો/િાહન િાલકો 
પોતાની અમુલ્ય જીંદગી બિાિિા માટે સલામતી અંગનેા તથા ટર ાહફક વનયમો અંગે પોતેજ જાગૃત 
થઇ તમામ વનયમોનુ  પાલન કરે તેનો અનુરોધ કરિામાં આવ્યો. 

૩૮ ટર ાહફક શાખા કાલાઘોડા ખાતેિાહન િાલકો ટર ાહફક વનયમોનંુ પાલન કરતા હોય તેઓનું ગુલાબનું ફૂલ આપી 
સન્માવનત કરિામાં આિેલ. તેમજ જ ેિાહન િાલકો ટર ાહફક વનયમોનું પાલન નથી કરતા તેઓન ે
ટર ાહફક વનયમોનંુ પાલન કરિા માટે સમજ કરિામાં આિલે. તેમજ અકસ્માત સમયે પાયલોટ તથા 
AMT સ્થળ ઉપર પહોિી જઇ ઘિાયેલ વ્યવક્તઓની પ્રાથવમક સારિાર કરી તાત્કાવલક હોવસ્પટલ 
પહોંિાડી મનુષ્ણયની વજદંગી બક્ષે છે, તેથી તઓેનું પણ ગુલાબનું ફૂલ આપી સન્માન કરિામા ં
આવ્યંુ. તેમજ ટર ાહફકના વનયમો નુ જાહેરમાં લાઉડ સ્પીકર દ્વારા પાલન કરિા તથા સલામતી અંગ ે

શુ પગલા લેિા તે અંગેની વિસ્તૃત માહહતી આપિામાં આિી. 

 

૩૯ ટર ાહફક શાખા RTO કિેરી  ખાતે વિશ્વ શ્રધ્ધાંજલી હદિસ અંતગિત RTOકિેરી તરફથી જાગૃતી અંગે કાયિક્રમ  
રાખિામાં આિેલ હોય જમેાં RTOમાં કિરેીના કામે આિેલ તમામ નાગરીકો/િાહન 
િાલકો/ટર ાંસપોટિ  ઓપરેટરોને વિશ્વ શ્રધ્ધાંજલી હદિસ અગંે અકસ્માતમાં મતૃ્યુ પામેલ વ્યક્તીઓન ે
શ્રધ્ધાંજલી આપિમા આિી તથા ટર ાહફક જાગૃવત અંગે વિસ્તૃત માહહતી તેમજ ટર ાહફકના પેમ્પલેટન ુ
વિતરણ કરિામાં આિેલ. તથા RTOમાં ભારદારી િાહનોના હફટનેશ સટીહફકેટ લેિા માટે આિેલ 
તેના ટર ાન્સપોટર માલીક/ડર ાઇિરો ને રોડ લેન ડીસીપ્લીન અંગે ભારદારી િાહન પ્રથમ લેનમા ં
િલાિિુ નહી  અને  બીજી લેનમાં સીક્સ લેન રોડ/નેશનલ હાઇિે તેમજ લોકલ રોડ ઉપર પણ 
રોડની ડાબી બાજુ િલાિિુ જોઇએ તેમજ ઓિરટેકીંગ કરતા િાહનોને જમણી બાજુથી પસાર થાય 
તે રીતે રસ્તો આપિો તથા  પોતે પણ ઓિરટેક કયાિ પછી પોતાની લેનમાં િાહન િલાિિાની 
સમજ કરિામાં આિે. તેમજ અકસ્માત સમયે ૧૦૮ મોબાઇલ િાનને કોન્ટેક કરિા સમજ કરિામા ં
આિી. 

 

૪૦ ટર ાહફક શાખા ગુજરાત પબ્લીક સ્કૂલ, કલાલી વબ્રજ ખાતે ટર ાહફક શાખાની RSP ટીમ દ્વારા Celebration of 
Communal Harmony Campaign Week  ના ભાગ રૂપે ફ્લેગ ડે ની ઉજિણી કરિામાં 
આિેલ.. તેમજ સાથોસાથ વજબ્રાના મસ્કોટ તથા યમરાજાના પાત્ર સાથે ટર ાહફકના વનયમોનું પાલન 

કરિા સમજ કરેલ. 

 

૪૧ ટર ાહફક શાખા HCG હોસ્પીટલ કેન્સર સેન્ટર ખાતે મેરેથોન દોડનુઆયોજન કરિામાં આવ્યંુ હતુ. જમેાં ટર ાહફક 
જાગૃવત અંગેના પોસ્ટર મેરેથોન રૂટ ઉપરલગાડિામાં આવ્યા.તેમજ ઝેબ્રા મસ્કોટનુ પ્રદશીત 
કરિામાં   આવ્યુ.જ ેઝેબ્રા ક્રોસીંગ ઉપર િાહન ઉભુ રાખિ ુનહી  રાહદારીઓને રસ્તો આપે જ ેઅંગ ે
ટર ાહફક એક સંસ્કાર પ્રોજકે્ટ અંતગિત મેરેથોનની શરૂઆતના સ્થળ પર  પ્રદશિન કરિામાં આવ્યુ. 
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મે.DCP શ્રી િહીિટ અન ે પો.મુખ્ય મથક નાઓ સમાપન પ્રસંગે હાજર રહી અને વિજતેા 
દોડિીરોને મોમેન્ટો આપી સન્માતી કાયાિ. આ પ્રસંગે પોલીસબેન્ડ હાજર રહી દોડિીરોને સંગીત 
િાદન કરી દોડને પ્રસ્થાન કરાવ્યુ. 


