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માહે.૧૨/૨૦૧૮ 

અ. નં. સારી કામગીરી ક૨ના૨ 
પોસ્ટે/શાખા/એજન્સીનુ નામ 

કરેલ સારી કામગીરીની વિગત. રીકિર કરેલ મુદામાલ 

૧  
જ.ેપી રોડ પો.સ્ટે. 

 િડોદરા શહેર 
 

જ.ેપી.રોડ પો.સ્ટે.ના સ્ટાફ ધ્િારા તા :- ૦૩/૧૨/૨૦૧૮ના કલાક૧૭/૧૫િાગે મોજ ે :- 

એ-૧/૨૩, યોગી કુટીર સોસાયટી, તાંદલજા િડોદરા શહેર ખાતે રેઇડ કરતાં આરોપી  

(૧)  મબુશ્શીર અસ્ફાક મકરાણી રહે .એ-૧/૨૩, યોગી કુટીર સોસાયટી, તાંદલજા 

િડોદરા શહેર  

(૨)િોન્ટેડ રમીઝ શાયર છોટાઉદેપુર નાઓએ પોતાના કબજા ભોગિટાિાળા મકાનમાં 
ગેરકાયદેસર નો િગર પાસ પરમીટ નો નશાયુક્ત અલ્પ્રાઝોલમ, અલ્પ્રાકેમ માકાાિાળી 
સીડ્યુલ ટેબલેટ્સ નંગ-૩૦૦ કુલે્લ વક.રૂ. ૬૯૦/ ની  િગર પાસ પરમીટે પોતાના આર્થીક 
ફાયદાસારુ આરોપી નં ૦૨ પાસે ર્થી િેચાણ અર્થે રાખી પોતાના કબ્જજા મા ગેરકાયદેસર રીતે 
રાખી મોબાઇલ ફોન વક રૂ ૨૦,૦૦૦/- નો સાર્થે રાખી કુલે્લ રૂ ૨૦,૬૯૦/-ની મત્તા સાર્થ ે
પકડાઇ જઇ ગુનો કયાા બાબતે ફરી. શ્રી પો.સબ.ઇન્સ .આર.કે.ટોરાણી જ.ેપી રોડ પો.સ્ટે 
િડોદરા શહેરનાઓએ ફરીયાદ આપતાં જ.ેપી રોડ II ગૂ.ર.નં ૬૬/૧૮ એન.ડી.પી.એસ 
એક્ટ કલમ  (૮)સી,૨૧,૨૨,૨૯  મુજબનો ગુનો  તા.૦૩-૧૨-૨૦૧૮ ના કલાક 
૨૩/૩૦ િાગે ગુનો રજી. કરેલ છે.  

નશાયુક્ત અલ્પ્રાઝોલમ, 
અલ્પ્રાકેમ માકાાિાળી 

સીડ્યુલ ટેબલેટ્સ નંગ-
૩૦૦ કુલે્લ વક.રૂ. 

૬૯૦/-નો મુદામાલ  

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

ગોરિા પો.સ્ટે.દ્વારા તા.૨૩/૧૨/૧૮ નારોજ ગોરિા પો.સ્ટે.ફસ્ટ ૨૦૭/૧૭ 
ઇ.પી.કો.કલમ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ ના કામે બારોડોલી ર્થી ટર ાન્સફર િોરંટર્થી મેળિી િધુ 
સઘન પુછપરછ કરી ટેકનીકલ સોસા ર્થી ગોરિા પોસ્ટેના િધુ બે ગુના (૧) ગોરિા 
પો.સ્ટે.ફસ્ટ ૯૮/૧૮ ઇ.પી.કો.કલમ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ મુજબ (૨) ગોરિા પો.સ્ટે.ફસ્ટ 
૧૬૨/૧૭ ઇ.પી.કો.કલમ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ મુજબ આરોપી (૧) જીગે્નશ ઉફે જીગો 
કીરીટભાઇ પરીખ ઉ.િ.૩૦ હાલ રહે.૮૦૪,મીરામાધિ એપાટામેંટ કોસમાઠી અંક્લેશ્વર 
જી.આઇ.ડી.સી.ભરૂચ મુળ રહે. સી/૧૦૨૫ જગપતરામની ખડકી લલુ્લ ચકલી ભરૂચ (૨) 
દદવ્યેશભાઇ હરેશભાઇ કાલાજિા ઉ.િ.૩૪ હાલ રહે.વિશાલનગર સોસાયટી ઘર નં.૩૮ 

કાપોદ્રા સુરત મુળ રહે.સોદરડા ગામ ઉચ્ચતર માધ્યવમક શાળાની બાજુમા તા.કેશોદ 
જી.જુનાગઢ નાઓને તા. ૨૩/૧૨/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૭/૦૦ િાગે અટક કરિામા આિેલ 
છે.(૩) સુરેશ ઉફે સુયાા ઉફે રાજુભાઇ સન/ઓફ ડાહ્યાભાઇ કરશનભાઇ પરમાર ઉ.િ.૩૪ 
રહે.ભીડભંજનની ખાડી ભારતી ટોકીઝની પાછળ હનુમાનજી મંદદર પાસે જી.ભરૂચ નાને 
તા.૧૬/૦૧/૧૯ ના કલાક ૨૩/૪૫ િાગે અટક કરી િધુ બે ગુના શોધી કાધેલ છે. 

આરોપીઓ પકડેલ છે. 
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૩ પેા.સબ.ઇન્સ.તર્થા સ્ટાફ  છાણી પોલીસ 
સ્ટેશન િડોદરા શહેર 

તા.૨૧/૧૨/૧૮ નારોજ બાતમી મળેલ જ ેબાતમી આઘારે મોજ ેદશરર્થ ગામ ઇન્દીરનગર 
ચરા પાસે તા.જી.-િડોદરા ખાતે રેઇડ કરતાં આકામના  આરોપી નંબર (૧) કૈલાશબેન 
સુરેશભાઇ મંગળભાઇ માળી રહે. દેિાિાળુ ફળીયુ ઇન્દીરા નગરી દશરર્થ તા.જી-િડોદરા 
(ર) કલ્પ્પેશભાઇ જશંિતભાઇબારીયા ઉ.િ.૨૯ રહે.૧૧ નિદુગાા સોસા. દશરર્થ તાજી 
િડોદરા મુળ રહે- િાઘરોલગામ તા-હાલોલ જી પંચમહાલ.(૩) નુરસીદખાન ઉફે 
સોનુમૂંર્થીખાન પઠાણ ઉ.િ.૨૫ રહે-ને.હા.૦૮જી.એસ.એફ.સી. નગરગટે સામે ખુલ્લામા 
ભંગારના ગોડાઉનમા છાણીતા.જી.-િડોદરામુળ-ઉત્તરરદેશ નાઓ એ તે એિી રીતેકે ગુનો 
એિી રીતે કે આ કામના ગુનાનીટંુક હકીકત એિી છે કે આ કામના પકડાયલે 
આરોપીઓએ િગર પાસ પરમીટે (૧) ભારતીય બનાિટના વિદેશી દારૂની કાચની બોટલ 
એક જ બ્રાન્ડ ની લંડનરાઇડ રીમીયમ વ્હીસ્કી ૭૫૦ એમ.એલ. ની જ.ેકે. એન્ટર રાઇઝ 
રીતમપુરા જી-ધાર મધ્યરદેશ બેચ.નં.૨૯ તા-૦૬/૧૨/૨૦૧૮ કંપની શીલપેક કૂલ 
નંગ-૩૦ જ ે એકની વક.રૂ.૫૦૦/-લેખ ે ગણી કૂલ રૂ.૧૫,૦૦૦/-તર્થા ભારતીય 
બનાિટની વિદેશી દારૂની કાચની બોટલ એક જ બ્રાન્ડની લંડન રાઇડ રીમીયમ વ્હીસ્કી 
૭૫૦ એમ.એલ.ની જ.ેકે.એન્ટર રાઇસ રીતમપુરા જી-ધાર મધ્ય રદશે બેચ.નં.૧૫ તા-
૧૦/૧૦/૨૦૧૮ કંપની શીલ પેકકૂલનંગ-૧૮ જ ેએકની વક.રૂ.૫૦૦/- લેખે ગણી કૂલ 
રૂ. ૯૦૦૦/-તર્થા (૩) ભારતીય બનાિટની વિદેશી દારૂની કાચના ક્િાટર એકજ 
બ્રાન્ડના લંડન રાઇડ રીમીયમ વ્હીસ્કી ૧૮૦ એમ.એલ.ના જ.ેકે.એન્ટર રાઇસ રીતમપુરા 
જી-ધાર મધ્યરદશેકંપની શીલ પેકજ ેએકની વક.રૂ.૧૦૫/-લેખે ગણી કૂલ નંગ-૧૮૦ ની 
વકંમત રૂ.૧૮,૯૦૦/- નો રોહી મુદ્દામાલ એક વસલિર કલરની સ્કોડાકાર નં.GJ-06-
DB-5600 માં લઇ મફતભાઇ વિનુભાઇ માળી રહે-દશરર્થ ગામચરામાં તા.જી.િડોદરા 
નાને આપિા જતા પકડાઇ ગયેલ હોય અને આરોપી નં.-૧ પાસેર્થી ભારતીય ચલણી નોટ 
રોકડા રૂ.૪૧૦૦/- તર્થા આરોપી નં.-૨ પાસેર્થી વિિો કંપની નો મોબાઇલ 
વક.રૂ.૪૦૦૦/- તર્થા સ્કોડાકાર ની વક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- ગણી કુલે્લ રૂ ૧,૫૧,૦૦૦/-નો 
મુદ્દામાલ સાર્થે મળી આિી પકડાઇ જઇ ગુનો કયાા વિગેરે બાબતે નો ગુનો શોધી કાઢિામા ં
આિેલ છે.જ ે અંગે છાણી પો.સ્ટે.III-૪૯૯/૧૮ રોહી એક્ટ કલમ.૬૫(ઇ), ૮૧, 
૯૮(૨),૧૧૬(ખ) મજુબનો ગુનો તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૮ ના કલાક- ૨૨/૦૦ િાગે 
રજીસ્ટર કરિામાં આિેલ છે.  આકામે તમામ ને તા. ૨૧/૧૨/૧૮ નારોજ કલાક ૧૩/૪૫ 
તર્થા ૨૦/૧૫ િાગે અટક કરિામાં આિેલ છે 

ભારતીય બનાિટના 
વિદેશી દારૂની કાચની 
બોટલ એક જ બ્રાન્ડ ની 
લંડનરાઇડ રીમીયમ 
વ્હીસ્કી ૭૫૦ એમ.એલ. 
ની જ.ેકે. એન્ટર રાઇઝ 
રીતમપુરા જી-ધાર 
મધ્યરદેશ બેચ.નં.૨૯ 
તા-૦૬/૧૨/૨૦૧૮ 
કંપની શીલપેક કૂલ 
નંગ-૩૦ જ ે એકની 
વક.રૂ.૫૦૦/-લેખે ગણી 
કૂલ રૂ.૧૫,૦૦૦/-તર્થા 
ભારતીય બનાિટની 
વિદેશી દારૂની કાચની 
બોટલ એક જ બ્રાન્ડની 
લંડન રાઇડ રીમીયમ 
વ્હીસ્કી ૭૫૦ 
એમ.એલ.ની જ.ેકે.એન્ટર 
રાઇસ રીતમપુરા જી-
ધાર મધ્ય રદેશ 
બેચ.નં.૧૫ તા-
૧૦/૧૦/૨૦૧૮ કંપની 
શીલ પેકકૂલનંગ-૧૮ જ ે
એકની વક.રૂ.૫૦૦/- 
લેખે ગણી કૂલ રૂ. 
૯૦૦૦/-તર્થા (૩) 
ભારતીય બનાિટની 
વિદેશી દારૂની કાચના 
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ક્િાટર એકજ બ્રાન્ડના 
લંડન રાઇડ રીમીયમ 
વ્હીસ્કી ૧૮૦ 
એમ.એલ.ના જ.ેકે.એન્ટર 
રાઇસ રીતમપુરા જી-
ધાર મધ્યરદેશકંપની 
શીલ પેકજ ે એકની 
વક.રૂ.૧૦૫/-લેખે ગણી 
કૂલ નંગ-૧૮૦ ની વકંમત 
રૂ.૧૮,૯૦૦/- નો રોહી 
મુદ્દામાલ એક વસલિર 
કલરની સ્કોડાકાર 
નં.GJ-06-DB-5600 
માં લઇ મફતભાઇ 
વિનુભાઇ માળી રહે-
દશરર્થ ગામચરામા ં
તા.જી.િડોદરા નાને 
આપિા જતા પકડાઇ 
ગયેલ હોય અને આરોપી 
નં.-૧ પાસેર્થી ભારતીય 
ચલણી નોટ રોકડા 
રૂ.૪૧૦૦/- તર્થા 
આરોપી નં.-૨ પાસેર્થી 
વિિો કંપની નો મોબાઇલ 
વક.રૂ.૪૦૦૦/- તર્થા 
સ્કોડાકાર ની 
વક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- 
ગણી કુલે્લ રૂ 
૧,૫૧,૦૦૦/- 
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૪ પો.ઈન્સ. બી.એચ  શીગરખીયા  સા. તર્થા 
સ્ટાફના  જ.નગર પો.સ્ટે. 

તા.૨૬/૧૨/૧૮ ના કલાક ૧૬/૩૦ િાગે કરચીયા યાડા  ફાયર સ્ટેશન પાસેર્થી આરોપી 
બાલુભાઇ રૂમાલભાઇ ભાંભોર રહે – કરચીયા યાડા  મુળ રહે- દાહોદ નાઓઆ કબ્જજા  ભોગ 
િટામાંર્થી િગર પાસ પરમીટે ઇગ્લીશ કિાટરીયા નંગ – ૫૪૧ વક.રૂ. ૮૧૧૫૦/- તર્થા 
મોબાઇલ નંગ – ૧ વક.રૂ. ૫૦૦/-કુલ વક.રૂ. ૮૧૬૫૦/- ના મુદામાલ સાર્થે પકડી પાડી 
તમામ મુદામાલ ગુનાના કામે કબ્જજ ેકરી તેણે તેઓને તા.૨૬/૧૨/૧૮ ના કલાક ૧૭/૩૦ 
િાગે ગુનો કરી શોધી કાઢેલ છે. 

ઇગ્લીશ કિાટરીયા નંગ – 
૫૪૧ વક.રૂ. ૮૧૧૫૦/- 
તર્થા મોબાઇલ નંગ – ૧ 
વક.રૂ. ૫૦૦/-કુલ વક.રૂ. 
૮૧૬૫૦/- 

૫ પો. ઇન્સ. શ્રી બી. એચ. શીગરખીયા 
સા.તર્થા સ્ટાફના  જ.નગર પો.સ્ટે. 

તા.૨૭/૧૨/૧૮ ના કલાક ૨૦/૩૦ િાગે રર્થમ સૃષ્ઠી સોસા. ની પાછળ આિેલ ખતેરની 
િાડમાંર્થી આરોપી ઉષાબેન બળિંતવસંહ ઉફે ટીપુ ભીખાભાઇ પરમાર રહે – ગંગાનગર 
ઝુપડપટી કેનાલ પાસે િડોદરા (૨) બળિંતવસંહ ઉફે ટીપુ ભીખાભાઇ પરમાર રહે – 

ગંગાનગર ઝુપડપટી કેનાલ પાસે િડોદરા નાઓની પાસેર્થી ઇગ્લીશ દારૂની બોટલ નંગ ૮૪ 
વક.રૂ. ૨૫૨૦૦/- તર્થા બીયરના ટીન નંગ – ૨૪ વક. રૂ. ૨૪૦૦/- મળી કુલ વક.રૂ. 
૨૭૬૦૦/- ના મુદામાલ સાર્થે પકડી પાડી કબ્જજ ેકરી તેઓને  તા.૨૮/૧૨/૧૮ કલાક 
૧૯/૪૫ િાગે અટક કરિામાં આિેલ છે તર્થા રેઇડ દરમ્યાન નાશી ગયેલ હીરલ ઉફે હીરૂ 
તર્થા રાહુલ અગ્રિાલ રહે – સદર નાઓને િોન્ટેડ બતાિી ગુનો શોધી કાઢેલ છે. 

ઇગ્લીશ દારૂની બોટલ 
નંગ ૮૪ વક.રૂ. 
૨૫૨૦૦/- તર્થા 

બીયરના ટીન નંગ – ૨૪ 
વક. રૂ. ૨૪૦૦/- મળી 
કુલ વક.રૂ. ૨૭૬૦૦/- 

૬ પો.સ.ઈન્સ. જ.ેબી.ધનેશા સા. તર્થા 
સ્ટાફ નાં માણસો જ.નગર પો.સ્ટે.  

તા.૨૭/૧૨/૧૮ નાં કલાક ૨૧/૩૦ િાગે જલારામનગર ની બાજુમા આિેલ મીલન 
પાકાના મકાનમાંર્થી ઇગ્લીશ દારૂની બોટલ નંગ -૧૩ વક.રૂ. ૭૮૦૦/- તર્થા કિાટરીયા 
નંગ ૩૩૭ વક.રૂ. ૫૦૫૫૦/- તર્થા બીયર નંગ – ૭ વક.રૂ. ૭૦૦/- મળી કુલ રૂ. 
૫૯૦૫૦/- નો મુદામાલ શોધી કાઢી આરોપી ચંદુભાઈ શાંવતલાલ ગોદહલ ઉ.િ. ૬૧ રહે. 
રબારી ફવળયંુ ખાનપુર ગામ કરોડીયા તા.જી.િડોદરા નાં ઓ ને તા. ૨૮/૧૨/૧૮ નાં 
કલાક ૦૨/૩૦ િાગે અટક કરિામાં આિેલ છે.   
 

ઇગ્લીશ દારૂની બોટલ 
નંગ -૧૩ વક.રૂ. 
૭૮૦૦/- તર્થા 
કિાટરીયા નંગ ૩૩૭ 
વક.રૂ. ૫૦૫૫૦/- તર્થા 
બીયર નંગ – ૭ વક.રૂ. 
૭૦૦/- મળી કુલ રૂ. 
૫૯૦૫૦/- 

૭  પો.સ.ઇ એસ. કે. િસાિા તેમજ સ્ટાફ  
ગોરિા પોસ્ટે.  

તા.૨૮/૧૨/૧૮ ના કલાક ૦૧/૧૦ િાગે ગોત્રી જનરલ હોસ્પીટલની પાછળ આિેલ 
ખુલ્લી જગ્યામાંર્થી આરોપી વમતુલ નારાયણદાસ પટેલ રહે – ૧૬ સહજાનંદ સોસા. બસ 

સ્ટેન્ડની બાજુમાં ગોધરા (૨) સુરમલભાઇ હકરાભાઇ ભાભોર રહે – ગામ ધાિડીયા તા. 
ઝાલોદ જી. દાહોદ (૩) રોશન નરિતભાઇ ભમાત રહે – ગામ સંજલેી જી. દાહોદ નાઓની  
પાસેર્થી િગર પાસ પરમીટે ઇગ્લીશ કિાટરીયા નંગ – ૨૩૯ વક.રૂ. ૩૮૦૦૦/- તર્થા 
તેઓની અંગઝડતીના મોબાઇલ નંગ – ૩ વક.રૂ. ૩૩૦૦૦/- તેમજ જાયલો ગાડી વક.રૂ. 
૬,૫૦,૦૦૦/- સાર્થે કુલ વક.રૂ. ૭,૨૧,૦૦૦/- ના મુદામાલ સાર્થે પકડી પાડી તમામ 

ઇગ્લીશ કિાટરીયા નંગ 
– ૨૩૯ વક.રૂ. 

૩૮૦૦૦/- તર્થા 
તેઓની અંગઝડતીના 
મોબાઇલ નંગ – ૩ વક.રૂ. 
૩૩૦૦૦/- તેમજ 
જાયલો ગાડી વક.રૂ. 
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મુદામાલ ગુનાના કામે કબ્જજ ેકરી તેઓને તા.૨૮/૧૨/૧૮ ના કલાક ૦૨/૨૫ િાગે અટક 
કરી ગુનો શોધી કાઢેલ છે. 

૬,૫૦,૦૦૦/- સાર્થ ે
કુલ વક.રૂ. 
૭,૨૧,૦૦૦/- 

૮ પો.ઇ. શ્રી પી.સી.બી શાખા,િડોદરા શહેર  પાણીગેટ પો. સ્ટે.III-૧૦૯૨/૨૦૧૮ રોહી એક્ટ કલમ ૬૫–ઇ,૮૧ મુજબના કામ ે તા-

૩/૧૨/૧૮ ના કલાક ૧૧/૨૫ િાગે મોજ-ે સાઇંવિહાર સોસાયટી મ.ન. એફ.૮૫ સાંઇ 

વિહાર કોમ્પલેક્ષની પાછળ િાઘોડીયા રોડ િડોદરા શહેર ખાતે આરોપી (૧)કમલેશભાઇ 

હસમુખભાઇ રાણા રહે, સાંઇવિહાર સોસાયટી મ.ન. એફ.૮૫ સાઇં વિહાર કોમ્પલેક્ષની 

પાછળ િાઘોડીયા રોડ િડોદરા શહેર (૨) રદીપ ઉફે જાડીયો ઠાકોરભાઇ ઠક્કર નાઓએ 

િગર પાસ પરમીટે પોતાના મકાનમા ભારતીય બનાિટ નોઇગ્લીશ દારૂ ભરેલ અલગ-

અલગ કંપની કુલે્લ બોટલો નંગ ૧૩૬ કીમત રૂપીયા ૫૯,૭૬૦/- નો રાખી મળી આિી 

પકડાઇ જઇ ગુનો કયાા વિગેરે મતલબની ફરીયાદ શ્રી દેિેન્દ્ર ચંદ્રકાંન્તભાઇ અનામા હેડ 

કોન્સ બ.ન.૧૨૩૪નોકરી પી.સી.બી.શાખા િડોદરા શહેરનાઓની ફરીયાદ આધારે  ઉકત 

નંબરર્થી ગુનો રજીસ્ટર કરી ગનુો શોધી કાઢેલ છે.   

૭૫૦ મીલીની બોટલ નંગ 

૧૩૬ વક.રૂ. ૫૯૭૬૦/-  

૯ માંજલપુર પોલીસ સ્ ટેશન િડોદરા શહેર,   આ કામના ફરીયાદીને અંગત બાતમીદાર રાહે બાતમી મળેલ કે, મો.જ.ે િડસર ગામ 
ગૌચરમાં ભૈસાસુર દાદાના મંદદર ર્થી પાછળ આશરે સાત સો ર્થી આઠસો મીટર દુર 
લીમડાના ઝાડ પાસે વિશ્વાવમત્રી નદીના કોતર ખાતે આ કામના તોહદારે િગર પાસ પરમીટે 
ઉપરોકત ભારતીય બનાિટની વિદેશી દારૂની બોટલો તર્થા કિાટરીયા તર્થા વબયરના ટીન 
ઉપર ‘‘યુઝ આલ્પ્કોહોલ ઇઝ ઇન્જરીયસા ટુ હેલ્પ્ર્થ’’ ની ચેતિણી લખેલ હોય, , ભારતીય 
બનાિટની વિદેશી દારૂની ૭૫૦ મી.લી.ની બોટલો નંગ - ૨૦૬૪, 
વક.રૂા.૧૦,૩૨,૦૦૦/- તર્થા ૧૮૦ મી.લી.ના કિાટરીયા નંગ - ૩,૪૫૬, 
વક.રૂા.૩,૪૫,૬૦૦/- તર્થા વબયરના ટીન નંગ -૬૪૮, વક.રૂા.૬૪,૮૦૦/- મળી કુલ 
દારૂ/વબયરની નાની મોટી બોટલો નંગ- ૬,૧૬૮, જનેી કુલ વક.રૂા.૧૪,૪૨,૪૦૦/- 
તર્થા આઇસર ટેમ્પો રજી. નં. જી.જ.ે૦૧.બી.ટી. ૮૩૪૬, વકે.રૂા.૯,૦૦,૦૦૦/- તર્થા 
લોખંડની નાની મોટી ચોરસ પાઇપો, િજન ૨૩૭૬ વક.ગ્રા. જનેી વક.રૂા.૧,૩૦,૭૦૫/- 
તર્થા મોટી તાડપત્રી નંગ- ૦૨, વક.રૂા.૫,૦૦૦/- તર્થા ટેમ્પામાંર્થી મળી આિેલ સાધવનક 
કાગળો, વક.રૂા.૦૦/૦૦ મળી કુલે્લ વક.રૂા.૨૪,૭૮,૧૦૫/- નો મુદામાલ પંચનામાની 
વિગતે તપાસ અર્થે કબજ ે કરેલ છે. તે સીિાય બીજી કોઇ ચીજિસ્તુ કબજ ે કરેલ નહી 
પોલીસ રેઇડ દરમ્યાન નહી મળી આિતા  માંજલપુર પો.સ્ટે.III ગુ.ર.નં. ૯૦૭/૧૮ રોદહ 
એકટ કલમ ૬૫(ઇ),૧૦૮,૧૧૬(ખ),૮૧,૯૮(૨) મુજબનો ગુનો શોધી કાઢેલ છે.  

 વિદેશી દારૂ ૭૫૦ 
મી.લી. નંગ- ૨૦૬૪ 
વક.રૂ.૧૦,૩૨,૦૦૦/-, 
તર્થા ૧૮૦ મી.લી. નંગ- 
૩૪૫૬ વક.રૂ. 
૩,૪૫,૬૦૦/-, બીયર 
ટીન નંગ- ૬૪૮ 
વક.રૂ.૬૪૮૦૦/-, 
આઇસર ગાડી - ૧ વક.રૂ. 
૯,૦૦,૦૦૦/-, 
લોખંડની નાની મોટી 
પાઇપો ૨૩૭૬ 
વક.ગ્રા.િજનની 
વક.રૂ.૧,૩૦,૭૦૫/-, 
તાડ પતરી નંગ- ૨ વક.રૂ 
.૫૦૦૦/-, 
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૧૦  માંજલપુર પો.સ્ટે િડોદરા શહેર  આ કામના ફરીયાદીને અગંત બાતમીદાર રાહે બાતમી મળેલ કે, મો.જ.ે અલિાનાકા 
જી.આઇ.ડી.સી શાક માકેટ પાસે ખુલ્લી જગ્યામાં આ કામના આરોપીઓ નામે (૧) 
દીપકભાઇ નરવસંહ િણકર રહે.શંકરબાગ િીમાદિાખાના પાછળ જીઆઇડીસી શાકમાકેટ 
રોડ િડોદરા શહેર (ર) રીતેષ માંનવસંગભાઇ કનોજ રહે અલિાનાકા શાકમાકેટ પાસ ેખુલ્લા 
ઝુપડામા માંજલપુર િડોદરા શહેર (૩) અનીલભાઇ રાજધરભાઇ માળી (મરાઠી) 
રહે.મ.નં.૫૯.ભૈરિનગર અલિાનાકા શાકમાકેટ પાસે માંજલપરુ િડોદરા શહેર (૪) િીકાશ 
ભાલચંદ્ર પાટીલ રહે.૪૯ ભૈરિનગર અલિાનાકા શાકમાકેટ પાસે માજંલપુર િડોદરા શહેર 
(૫) વિક્રમવસંહ ગણપતવસંહ રાજપત (આમ્રહા).રહે સી/૬૩. ભૈરિનગર અલિાનાકા 
શાકમાકેટ પાસે માંજલપુર િડોદરા શહેર (૬) દીનેશ મડીયાભાઇ કટારા રહે અલિાનાકા 
શાકમાકેટ પાસે ખુલ્લા ઝુપડામા માજલપુર િડોદરા શહેર. (૭) અનીલકુમાર શ્રાિણભાઇ 
કોળી રહે. ભૈરિનગર અલિાનાકા શાકમાકેટ પાસે માંજલપુર િડોદરા શહેર નાઓ ખુલ્લી 
જગ્યામાં ગોળ કંુડાળામાં બેસી પત્તા પાના પૈસા િડે જન્ના મુન્નાનો જુગાર રમી રમાડી 
ઉપરોકત ઇસમોની અંગઝડતીના રોકડા રૂા.૯૯૮૦/- તર્થા જમીનદાિના રોકડા 
રૂા.૧૩૯૦/- તર્થા પત્તા-પાના નંગ.૫૨ જનેી વક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુલે્લ રોકડા 
રૂા.૧૧૩૭૦/- નો જુગારલગત મુદામાલ સાર્થે મળી આિી પકડાઇ જતા માજંલપરુ 
પો.સ્ટે.સેકન્ડ ગુ.ર.નં. ૧૫૩/૧૮ જુગારધારા કલમ ૧૨ મજુબનો ગુનો શોધી કાઢેલ છે. 
સદર ગુનાના આરોપીઓને તા.૦૯/૧૨/૧૮ ના ક.૧૭/૦૦ િાગે અટક કરેલ છે.  

અંગઝડતીના રોકડા 
રૂા.૯૯૮૦/- તર્થા 
જમીન દાિના રોકડા 
રૂા.૧૩૯૦/- તર્થા 
પત્તા-પાના નંગ.૫૨ 
જનેી વક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી 
કુલે્લ રોકડા 
રૂા.૧૧૩૭૦/- 

૧૧  મકરપુરા પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા શહેર  આ કામના ફરીયાદીને અંગત બાતમીદાર રાહે બાતમી મળેલ કે. મોજ:ે- માણેજા િુડાના 
મકાન પાણીની ટાંકી પાસે ખુલ્લામા આ કામના આરોપીઓ નામે ૧) મુકતીયારહુસેન 
મહેમુદહુસેન પઠાણ રહે. બ્જલોક નં ૧૧ રૂમ નં ૨૪ િુડાના મકાન માણેજા િડોદરા 
શહેર, (૨) મહંમદસાજીદ ગુલામમહંમદ શેખ રહે. બ્જલોક નં ૯ રૂમ નં ૨૩ િુડાના 
મકાન માણેજા િડોદરા શહેર, (૩) આબીદઅલી સોકતઅલી સૈયદ રહે. બ્જલોક નં ૮ 
રૂમ નં ૧૨ િુડાના મકાન માણેજા િડોદરા શહેર, (૪) સુબાન ઉફે દાઢી અબુબકર 
શેખ રહે. બ્જલોક નં ૧૨ રૂમ નં ૨૫ િુડાના મકાન માણેજા િડોદરા શહેર, (૫) 
સમીર મકબુલહુસેન શેખ રહે. બ્જલોક નં ૬ રૂમ નં ૧૧ િુડાના મકાન માણેજા 
સીમેન્સ કંપની પાછળ િડોદરા શહેર, (૬) ગુલાબનબી ઉફી ગુલુ્લ કાદરભાઈ શેખ 
રહે. બ્જલોક નં ૧૧ રૂમ નં ૧૩ િુડાના મકાન માણેજા સીમને્સ કંપની પાછળ 
િડોદરા શહેર નાઓ પત્તાપાના પૈસા િડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી પત્તા પાના નંગ ૫૨ 
વક. રૂા ૦૦/૦૦ તર્થા તમામ ઈસમોની અંગ ઝડતીના રોકડા રૂ.૨૬,૫૯૦ /- તર્થા 

પત્તા પાના નંગ ૫૨ વક. 
રૂા ૦૦/૦૦ તર્થા તમામ 
ઈસમોની અંગ ઝડતીના 
રોકડા રૂ.૨૬,૫૯૦/- 
તર્થા જમીનદાિના રોકડા 
રૂા. ૧,૧૩૦/- તર્થા 
મોબાઈલ ફોન નંગ ૦૩ 
કી રૂ. ૫૦૦૦/- ની 
સાર્થે મળી કુલે્લ રૂા. 
૩૨,૭૨૦/- 
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જમીનદાિના રોકડા રૂા. ૧,૧૩૦/- તર્થા મોબાઈલ ફોન નંગ ૦૩ કી રૂ. ૫૦૦૦/- ની 
સાર્થે મળી કુલે્લ રૂા. ૩૨,૭૨૦/- ના મુદ્દામાલ સાર્થે મળી આિી પકડાઇ જતા મકરપુરા 
પો.સ્ટે. II ગુ.ર.નં. ૧૬૭/૧૮ જુગારધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો શોધી કાઢેલ છે. આ 
કામના આરોપીઓને તા.૧૮/૧૨/૧૮ ના ક૧૭/૫૨ િાગે અટક કરેલ છે.  

૧૨  મકરપુરા પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા શહેર  આ કામના ફરીયાદીને અગંત બાતમીદાર રાહે બાતમી મળેલ કે, મો.જ.ે તરસાલી 
દદિાળીપુરા સ્લમ ક્િાટસા બ્જલોક નં.૩૨ નીચે સ્ટર ીટ લાઇટના અજિાળે ખલુ્લામા આ 
કામના આરોપીઓ નામે ૧) મોહમદસાજીમ મોહમદકબીર પઠાણ હાલ રહે મ.નં.૬૪ 
બ્જલોક નં.૩૨ દદિાળીપુરા સ્લમ ક્િાટસા તરસાલી િડોદરા શહેર મુળ રહે 
ભાગલપુરગામ પોસ્ટ અમરાપુર ર્થાણા અમરાપુર જી.બાંકા (વબહાર) (૨) 
મોહમદમારૂક હમદઅબ્જબાસ પઠાણ હાલ રહે મ.નં.૬૪ બ્જલોક નં.૩૨ દદિાળીપુરા 
સ્લમ ક્િાટસા તરસાલી િડોદરા શહેર મુળ રહે ભાગલપુરગામ પોસ્ટ અમરાપુર ર્થાણા 
અમરાપુર જી.બાંકા (વબહાર) ૩) ગુલામમુસ્તફુા મોઝીન શેખ હાલ રહે મ.નં.૬૪ 
બ્જલોક નં.૩૨ દદિાળીપુરા સ્લમ ક્િાટસા તરસાલી િડોદરા શહેર મુળ રહે દેદિાટીગામ 
ર્થાના અમરાપુર પોસ્ટ અમરાપુર જી.બાંકા (વબહાર) (૪) સદામસાહ બાલમસાહ 
સાહ હાલ રહે મ.નં. ૬૪ બ્જલોક નં.૩૨ દદિાળીપુરા સ્લમ ક્િાટસા તરસાલી િડોદરા 
શહેર મુળ રહે લખનપુરગામ પોસ્ટ લખનપુર ર્થાના તારાપુર જી. અસરગંજ મુંગેર 
(વબહાર) નાઓ જાહેરમા પત્તાપાના પૈસા િડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી પત્તા 
પાના નંગ ૫૨ વક. રૂા ૦૦/૦૦ તર્થા તેઓની અંગ ઝડતીના રોકડા રૂવપયા 
૧૦,૫૬૦/- તર્થા જમીનદાિના રોકડા રૂા. ૬૧૦/- ની સાર્થ ે મળી કુલે્લ રૂા. 
૧૧,૧૭૦/- ના મુદ્દામાલ સાર્થ ેમળી આિી પકડાઇ જતા મકરપુરા પો.સ્ટે. II ગુ.ર.નં. 
૧૭૫/૧૮ જુગારધારા ક.૧૨ મુજબનો ગુનો શોધી કાઢેલ છે.  

પત્તા પાના નંગ ૫૨ વક. 
રૂા ૦૦/૦૦,અંગ 
ઝડતીના રોકડા 
રૂા.૧૦,૫૬૦/- 
જમીનદાિના રોકડા 

રૂા.૬૧૦/- મળી કુલે્લ 
રૂા. ૧૧,૧૭૦/- 

૧૩ 

હે.કો. વિજય જાબરમલ પી.સી.બી. શાખા  

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા.એ.નં.૧૦/૧૮, CRPC કલમ ૪૧ (૧) ડી મજુબ (૧) અજય 
રમેશભાઇ મારિાડી ઉ.િ ૨૦ રહે. આજિા રોડ એકતાનગર ધમેશનગરની સામે િડોદરા 
(૨) કબીરસીંગ જોગીન્દરસીંગ સીકલીગર ઉ.િ ૧૯ રહે. આજિા રોડ એકતાનગર સંગમ 

કિાટસા િડોદરા (૩) રઘબીરસીંગ ધનસીંગ સીકલીગર ઉ.િ ૧૯ રહે. એકતાનગર સાઇડેન્ટ 
સિીસની પાછળ આજિા રોડ િડોદરા નાઓને તા.૨૪/૧૨/૨૦૧૮ ના ક. ૧૬/૫૦ િાગે 
અટક કરી મકરપુરા પો.સ્ટે. ફ. ગુ.ર.નં.૨૩૩/૧૮, ઇ.પી.કો. ૩૯ર, ૧૧૪ મજુબનો 
અનડીટેકટ ગુનો શોધી કાઢી ઓટોરીક્ષા GJ-06-AV-6837 વકં.રૂ.૪૦,૦૦૦/- સોના 
પીળી ધાતુની ચેઇનની વકં.રૂ. ૨૦,૦૦૦/- ની કબજ ેકરિામાં આિલે છે.  

ઓટોરીક્ષા GJ-06-AV-
6837 

વકં.રૂ.૪૦,૦૦૦/- સોના 
પીળી ધાતુની ચેઇનની 
વકં.રૂ. ૨૦,૦૦૦/-  

કુલ વકં.રૂ.૬૦૦૦૦/-  
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૧૪ 

પો.કો રદદપવસંહ રવિણવસંહ ડી.સી.બી. 
પો.સ્ટે 

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સે. ગુ.ર.નં.૭૭/૧૮, જુગાર ધારા કલમ ૧રઅ મુજબના કામે કુલ ૬ 
ઇસમ સાર્થે જાહેરમાંર્થી આકડા લખેલ સ્લીપો, મોબાઇલ ફોન નંગ-૦૪ વક.રૂ.૯૦૦૦/- 
તર્થા રોકડ રૂવપયા ૧૦૪૬૦/- સાર્થ ે મળી કુલે્લ રૂ.૧૯૪૬૦/- ના મુદ્દામાલ સાર્થ ે
મળીઆિી પકડાઇ ગુનો કયાા વિગેરે બાબત. 

આકડા લખેલ સ્લીપો, 
મોબાઇલ ફોન નંગ-૦૪ 
વક.રૂ.૯૦૦૦/- તર્થા 

રોકડ રૂવપયા 
૧૦૪૬૦/- સાર્થે મળી 

કુલે્લ રૂ.૧૯૪૬૦/- 

૧૫ 

પો.કો. સંજય ગાંડાલાલ ડી.સી.બી પો.સ્ટે 

આરોપી સલીમ ઉફે ઇમરાન અબ્જદુલસતાર શખે ઉ.િ.૪૨ રહે. ૧૩૦, હીમતનગર, બાયપાસ 
પાસે, તરસાલી િડોદરા હાલ રહે. પાણીગેટ ભદ્ર કચેરી રોડ ચાબુક સિાર મોહલ્લો 
સમીરભાઇના મકાનમા ચોર્થા માળે િડોદરા શહેર. ના કબજામાંર્થી રીિોલ્પ્િર, કારતુસ નંગ–

૬૯ તર્થા એક મોબાઇલ ફોન મળી કુલે્લ કીમત રૂવપયા ૧૮૯૦૦/- મળી આિતા ંડી.સી.બી 
પો.સ્ટે. 
II ગ.ુર.નં ૭૬/૧૮ આમ્સા એક્ટ કલમ ૨૫(૧)બી, (એ),૨૯ જી.પી.એક્ટ કલમ ૧૩૫ 
મુજબનો ગુનો દાખલ કરાિેલ છે.  

રીિોલ્પ્િર, કારતુસ નંગ–
૬૯ તર્થા એક મોબાઇલ 
ફોન મળી કુલે્લ કીમત 
રૂવપયા ૧૮૯૦૦/- 

૧૬ ઈન્ ચાજા પો.ઈન્ સ.એસ.ઓ.જી. તર્થા 
સ્ટાફના માણસો 

તા.૦૩/૧૨/૧૮ ના રોજ એસ.ઓ.જી.ને બાતમી મળેલ કે ગોધરા તાલુકા 
પો.સ્ટે.ના રોહીવબશનના ગુનાનો નાસતો ફરતો આરોપી વનલેશ ભોલેશ્વર કહાર રહે.કાકા 
સાહેબનો ટેકરો દાંડીયા બજાર િડોદરા િાળો રાણેશ્વર મંદદર પાસે આિેલ ખેતેશ્વર સ્િીટ માટા  
નામની દુકાનના ફુટપાર્થ ઉપર ઉભો છે. તેિી ચોકકસ મળેલ જનેે ટીમ એસ.ઓ.જી. દિારા 
ઉ૫રોકત જગ્યાએર્થી સદરહુ વનલેશ ભોલેશ્વર કહાર ને ઝડપી પાડેલ.  

મજકુર ઇસમ ગોધરા તાલુકા પો.સ્ટે.માં તા.૧૩/૧૦/૧૮ ના રોજ નોધાયેલ 
વિદેશી દારુના ગુના રજી.નં.૪૮૧/૧૮ ના ગુનામાં  િોન્ટેડ હોય તેને ટીમ એસ.ઓ.જી. 
દિારા સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧)એ મુજબ અટકાયતમાં લઇ જ.ેપી.રોડ પો.સ્ટે. નોંધ 
કરાિી આરોપીનો કબ્જજો મેળિિા માટે ગોધરા તાલુકા પો.સ્ટે.ને જાણ કરિા તજિીજ કરેલ 
છે.  

 

૧૭ ઈન્ ચાજા પો.ઈન્ સ.એસ.ઓ.જી. તર્થા 

સ્ટાફના માણસો 

ફરીયાદી શ્રી ભુપેન્ દ્રભાઈ નિનીતલાલ પટેલ રહે.નારાયણ િીલા, િાસદીયા ફળીયુ 

િડસર ગામ િડોદરા નાઓ તેમના કુટંુબ પરીિાર સાર્થે રહે છે. અને ખેતી કરે છે. ફરીયાદીના 
નાના વિઠૃલભાઈ ગોરધનભાઈ પટેલ નાઓ ને કોઈ સંતાન ન હોિાર્થી ફરીયાદીએ તેઓની 
સાર સંભાળ કરેલ હોય તેઓના નાનાએ તેમની હયાતીમાં તેઓની માલીકીની િડસર 
ગામની સીમમા આિેલ જુદા જુદા સિે નંબરિાળી જમીનો આ કામના ફરીયાદી ભુપેન્ દ્રભાઈ 
પટેલ નાઓને સને ૧૯૬ર માં રજીસ્ ટર બક્ષીસ લેખનો દસ્ તાિેજ તા.પ/૪/૧૯૬ર ના રોજ 

- 
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લખી આપેલ રેિન્ યુ રેકડામાં ફરીયાદીના નામે તા.૬/૯/૬ર ના રોજ સદર વમલકતો 
નોંધિામાં  આિેલ.  

ત્ યારબાદ તેઓના નાનાએ તેમની અન્ ય સ્ ર્થાિર વમલકતો િડસર ગામમાં આિેલ 
મકાનો, િાડાઓ તર્થા સીમમાં આિેલ જુદા જુદા સિે નબંરિાળી જમીનો તા.ર/૪/૧૯૮૮ 
ના રોજ િીલ ર્થી ફરીયાદીને િારસ ઠેરિી લખી આપેલ ત્ યારબાદ તા.ર૬/૧૧/૧૯૯ર ના 
રોજ ફરીયાદીના નાના વિઠૃલભાઈ ગોરધનભાઈ નાઓનંુ અિસાન ર્થતાં ફરીયાદીએ 
તા.ર/૪/૧૯૮૮ ના િીલર્થી મળેલ વમલકતો તેઓના નામે રેિન્ ય ુ ુુા રેકડામાં દાખલ 
કરિા સારૂ નામ.કોટામાં રોબેટ મેળિિા અરજી કરેલ હોય નામ.કોટે મંજુર કરતા 
તા.ર/૪/૮૮ ના િીલર્થી િારસામાં મળેલ વમલકતો તા.ર૭/૯/૯૬ ના રોજ ફરીયાદીના 
નામે રેિન્ યુ રેકડામાં નોધિામા આિેલ હતી.  
આમ ઉપરોકત રજીસ્ ટર બક્ષીસ લેખ દસ્ તાિેજ તર્થા િીલ આધારે ફરીયાદી કાયદેસરના 
માલીક ર્થયેલ હતા. તેઓને િારસામાં મળેલ િડસર ગામની જમીનો, મકાનો તર્થા િાડાઓ 
િાળી વમલકતો પચાિી પાડિા માટે િડસર ગામના ભુ-માફીયાઓ કે જઓેને ફરીયાદીના 
નાના સાર્થે કોઈ સબંધો નર્થી કે તેઓના નાના એ કોઈ િીલ કે લેખ લખી આપેલ ન હોિા 
છતાં િડસર ગામમાં રહેતા આરોપી નં.(૧) મહેશભાઈ ઈશ્ િરભાઈ પટેલ રહે.અંબીકા પોળ, 
િડસર ગામ તા.જી.િડોદરા આરોપી નં.(ર) ભીખાભાઈ રામજીભાઈ ભાલીયા રહે.િડસર 
ગામ ઓડ િાળુ ફળીયુ હાલ રહે.એ/૭૬, લિકુશ નગરી, િડસર રોડ િડોદરા નાઓએ 
ગુનાહીત કાિતરૂ રચી ફરીયાદીના મૈયત નાના વિઠૃલભાઈ ગોરધનભાઈ પટેલ નાઓએ 
તેમની હયાતીમાં ફરીયાદીને લખી આપેલ ઉપરોકત વમલકતો આરોપી નં.(૧) મહેશભાઈ 
ઈશ્ િરભાઈ પટેલને તા.૧૬/૧/૮૮ ના રોજ એકઝી.મજેી.રૂબરૂ નું બનાિટી / બોગસ િીલ 
બનાિેલ જમેાં આરોપી નં.(૩) રામાભાઈ ચતુરભાઈ ભાલીયા રહે.ભાલીયા િાસ િડસર 
ગામ િડોદરા તર્થા આરોપી નં.(૪)બાબુભાઈ મેલાભાઈ રાઠોડ રહે.િડસર ગામ રાઠોડ િાસ 
નાઓએ સાક્ષીઓ તરીકે સહીઓ કરી બોગસ િીલ હોિાનુ જાણિા છતાં કબ્જ જામા ં રાખી 
ફરીયાદીના નાના સને ૧૯૯ર માં અિસાન પામેલ તેના ર૪ િષા બાદ આ બોગસ િીલ 
નામ.કોટામાં રજુ કરી રોબેટ મળેિિા માટે અરજી કરતા જનેી જાહેર રેસ નોટ 
તા.ર૬/૧ર/૧૬ ના રોજ રવસઘ્ ધ ર્થતા તર્થા નામ.કોટા  તરફર્થી ફરીયાદીને નોટીસ મળતા 
ઉપરોકત કાિતરાનો તર્થા બનાિટી િીલનો પદાાફાસ ર્થતા ફરીયાદીએ તપાસ ર્થિા સારૂ 
અરજી આપેલ. જનેી રાર્થવમક તપાસ માંજલપુર પો.સ્ ટે. દિારા કરી િધુ તપાસ અર્થ ે
એસ.ઓ.જી.ને સોપિામા આિેલ.  
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      ફરીયાદીશ્રી દિારા જરૂરી દસ્ તાિેજી પુરાિા રજુ કરતા તર્થા તપાસ દરમ્ યાન 
સાક્ષીઓના વનિેદનો આધારે તા.૮/૧ર/૧૮ ના રોજ ફરયાદીશ્રી એ ઉપરોકત આરોપીઓ 
વિરૂઘ્ ધમાં વિગતિાર ફરીયાદ આપેલ હોય આ ગુનાના કામે માંજલપુર 
પો.સ્ટે.ફ.ગુ.ર.નં.૨૫૯/૧૮ ઈ.પી.કો. કલમ ૧ર૦ (બી) ૪ર૦, ૪૬૭,૪૬૮, ૪૭૧, 
૪૭૪, ૧૧૪ મુજબ ગુનો દાખલ કરિામાં આિેલ છે. 

૧૮ ઈન્ ચાજા પો.ઈન્ સ.એસ.ઓ.જી. તર્થા 
સ્ટાફ 

િષા ૨૦૧૮ માં એસ.ઓ.જી. દિારા શોધિામાં આિેલ એન.ડી.પી.એસ.ના 
ગુનાઓમાં સ્ર્થાવનક આરોપીઓની મુદામાલ સાર્થે ધરપકડ કરિામા ં આિેલ. જ ે તમામ 
ગુનાઓમાં ડર ગ્સ સપ્લાયર તરીકે આંતરરાજય ગુનેગારો મુબંઇ (મહારાષ્ટ્ર) ફરૂખાબાદ, આગ્રા 
(યુ.પી.) તર્થા જમ્બુ એન્ડ કાશ્મીર નાઓના નામો ખુલેલ હોય સ્ર્થાવનક ઇન્િેસ્ટીગેશન 

એજન્સી દિારા જ ે તે િખતે સહ આરોપીઓની તપાસ કરિામાં આિેલ. પરંતુ તેઓ મળી 
આિેલ ન હોય તેઓને િોન્ટેડ જાહેર કરિામાં આિેલ હતા. 

વમશન-કલીન િડોદરા અંતગાત એસ.ઓ.જી. દિારા એન.ડી.પી.એસ.ની રિૃવત 
નેસ્તનાબુદ કરિા અવભયાનના ભાગરુપે કોમશીયલ તર્થા ગણનાપાત્ર જથ્ર્થાના કેસો 
શોધિામા સફળતા મેળિેલ પરંતુ આંતરાજય સપ્લાયર ગુનેગારો પર રાંતના હોય સ્ર્થાવનક 
આરોપીઓ પકડાઇ જતા હોય તેની ગંધ આિતા નાશી જતા હોય જરે્થી આ આંતર રાજય 
ડર ગ્સ સપ્લાયરોને ઝબ્જબ ે કરિા માટે માનનીય પોલીસ કવમશ્નર સા.શ્રી તરફર્થી 
એચ.એમ.ચૌહાણ ઈન્ ચાજા પોલીસ ઈન્ સ્ પેકટર એસ.ઓ.જી. નાઓને વિશેષ સચુના આપેલ 
હોય તેઓની દોરિણી હેઠળ એસ.ઓ.જી.ની જુદી જુદી ટીમો મહારાષ્ટ્ર  તર્થા ઉત્તરરદેશના 
િોન્ટેડ સપ્લાયર આરોપીઓની તપાસ માટે રિાના કરિામાં આિેલ.   

ફરૂખાબાદ (ઉત્તર રદેશ) ખાતેર્થી ટીમ એસ.ઓ.જી. દિારા ઉ૫રોકત બન્ન ે
ગુનાઓના િોન્ટેડ આરોપીઓની તપાસ કરતા (૧) વિરેન્દ્રસીંગ ઉફે મામા ઓમરકાશસીંગ 
જાટિ ઉ.િ.૪૦ રહે.કૌશજયાપુર સરકારી સ્કુલ પાસે, ર્થાણા મહોમદાબાદ જી.ફરૂખાબાદ 
ઉત્તર રદેશ (ર) રોહીત ઉફે પીન્કુ સાહબસીંગ કુશ્વાહા ઉ.િ.૨૭ રહે.ફતેહગઢ, હાર્થીખાના, 
ર્થાણા ફતેહગઢ જી.ફરૂખાબાદ ઉત્તર રદેશ નાઓ બન્ને આરોપીઓ પાણીગેટ પો.સ્ટે.ના 
ગુનામાં િોન્ટેડ હોય આ ગળની કાયાિાહી કરિામા આિેલ  

- 

૧૯ ઈન્ ચાજા પો.ઈન્ સ.એસ.ઓ.જી. તર્થા 
સ્ટાફ 

તા.૧૧/૧૨/૧૮ ના રોજ બાતમી મળેલ કે છોટાઉદેપુર પો.સ્ટે.ના રોહીવબશનના 
ગુનાનો નાસતો ફરતો આરોપી રાજને્દ્ર ઉફે લોખંડ માતાબદલ કનોજીયા રહે.ગોમતીપુરા 
ભૈયાલી ચાલી, ગાજરાિાડી, િડોદરા િાળો બી.પી.એસ. સ્કુલ પાસે  ગણેશનગર ડભોઇ 
રોડ ખાતે ઉભો છે. તેિી ચોકકસ મળેલ જનેે ટીમના માણસો ઓળખતા હોય ટીમ 

- 
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એસ.ઓ.જી. દિારા ઉ૫રોકત જગ્યાએર્થી સદરહુ રાજને્દ્ર ઉફે લોખંડ માતાબદલ કનોજીયાને 
ઝડપી પાડેલ.  

મજકુર ઇસમ છોટાઉદેપુર પો.સ્ટે.માં તા.૩૧/૦૮/૧૮ તર્થા તા.૨૬/૦૯/૧૮ ના 
રોજ નોધાયેલ વિદેશી દારુના કુલ-૦૨ ગુનામાં િોન્ટેડ હોય તેને ટીમ એસ.ઓ.જી. દિારા 
સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧)એ મુજબ અટકાયતમાં લઇ પાણીગેટ પો.સ્ટે. નોંધ કરાિી 
આરોપીનો કબ્જજો મેળિિા માટે છોટાઉદેપુર પો.સ્ટે.ને જાણ કરિા તજિીજ કરેલ.  

૨૦ ઈન્ ચાજા પો.ઈન્ સ.એસ.ઓ.જી. તર્થા 
સ્ટાફ 

તા.૧૩/૧૨/૧૮ ના રોજ એસ.ઓ.જી.ને બાતમી મળેલ કે કડોદરા પોલીસ 
સ્ટેશનમાં રદહબીશનના ગુનામાં સને ૨૦૧૭ ર્થી નાસતા ફરતા આરોપીઓ (૧) રાહુલ 
માળી તર્થા (ર) જતીન માળી નાઓ હાલ છાણી માળી મોહલ્લાના નાકે ઉભા છે. તેિી 

બાતમી આધારે છાણી માળી મોહલ્લાના નાકેર્થી ટીમ એસ.ઓ.જી.એ (૧) રાહુલભાઇ 
મુકેશભાઇ માળી તર્થા (ર) જતીનકુમાર રાજુભાઇ માળી બન્ને રહે.છાણી ગામ, માળી 
મહોલ્લો, ભગત ફળીયુ િડોદરા નાઓને ઝડપી પાડેલ.  

મજકુર બન્ને ઇસમો વિરૂધ્ધમાં સુરત ગ્રામ્યના કડોદરા પો.સ્ટે.માં ર્થડા  
ગુ.ર.નં.૩૪૭/૧૭ રોહી એકટ કલમ ૬૫(ઇ), ૮૧, ૯૮, ૯૯ મુજબનો ગુનો 
તા.૦૧/૦૯/૧૭ ના રોજ નોધાયેલ વિદેશી દારુના કેસમાં બન્ને આરોપીઓ િોન્ટેડ હોય 
તેઓને ટીમ એસ.ઓ.જી. દિારા સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧)આઇ મુજબ અટકાયતમાં 
લઇ છાણી પો.સ્ટે. નોંધ કરાિી આરોપીનો કબ્જજો મેળિિા માટે કડોદરા પો.સ્ટે.ન ે જાણ 
કરિા તજિીજ કરેલ.  

- 

૨૧ ઈન્ ચાજા પો.ઈન્ સ.એસ.ઓ.જી. તર્થા 
સ્ટાફ 

તા.૧૪/૧૨/૧૮ ના રોજ ચોકકસ બાતમી મળેલ કે અમદાિાદ શહેર સેટેલાઇટ 
પોલીસ સ્ટેશનમાં ઠગાઇના ગુનામાં સને ૧૯૯૮ ર્થી નાસતો ફરતો આરોપી અબ્જદુલભાઇ 
ઉમરભાઇ પઠાણ રહે.ફતેપુરા ભાંડિાડા માળી મહોલ્લો િડોદરા િાળો તાંદલજા પત્રકાર ચાર 
રસ્તા પાસે ઉભો છે તેિી બાતમી આધારે તાંદલજા પત્રકાર ચાર રસ્તા ખાતેર્થી ટીમ 
એસ.ઓ.જી.એ અબ્જદુલભાઇ ઉમરભાઇ પઠાણ રહે.ફતેપરુા ભાંડિાડા માળી મહોલ્લો િડોદરા 
નાને ઝડપી પાડેલ.  

મજકુર િોન્ટેડ આરોપીએ જુનો ૧૯૩૮ નો ચાંદીનો બતાિી તેની વિધી કરિાર્થી 
િધુ નાણાં મળશે તેિી લાલચ આપી છેતરપીંડી કરેલ જ ેઅંગે અમદાિાદ શહેરના સેટેલાઇટ 
પો.સ્ટે.માં એમ.કેસ.નં.૩/૧૯૯૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૦૬,૪૨૦, ૧૨૦(બી),૧૧૪ 
મુજબનો ગુનો નોંધાયેલ જ ેગુનામાં અમદાિાદમાં ઓઢિ માં રહેતો કાંતીભાઇ દરજી પકડાઇ 
ગયેલ અને સદરી ઇસમ છેલ્લા ૨૦ િષાર્થી નાસતો ફરતો હતો તેને ટીમ એસ.ઓ.જી. દિારા 

- 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                           Vadodara City SAFLY GATHA 2018 – mahiti  2-2-19.. 12 

સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧)આઇ મુજબ અટકાયતમાં લઇ જ.ેપી.રોડ પો.સ્ટે. નોંધ 
કરાિી આરોપીનો કબ્જજો મેળિિા માટે સટેેલાઇટ પો.સ્ટે.ને જાણ કરિા તજિીજ કરેલ છે.  

૨૨ Hc-દીલીપવસંહ    િારસીયા 
પોલીસસ્ટેશન 

 Hc-દીલીપવસંહ િારસીયા પોલીસસ્ટેશન બાતમીદારર્થી બાતમી આધારે આરોપી   
અલ્પ્કેશભાઇ ગોપાલભાઇ માછી રહે.ગાયત્રી મંદીર પાછળ િાઘોડીયા રોડ િડોદરા શહેર ન ે
પુછ-પરછ કરતાં િરાછા (સુરત) પો.સ્ટે ની હદ માર્થી એકટીિા ચોરી કરેલ છે તેિી 
કબુલાત કરતાં અટક કરેલ,   
િરાછા પો.સ્ટે. પો.સ્ટે I ગુ.ર.નં.૨૧૯/૧૮ ઇ.પી.કો.કલમ, 
૩૭૯ મુજબ 
 

  
 
એકટીિા -૧    
વક.રૂ.૩૫૦૦૦/-  

૨૩ પો.કો.સંદદપભાઇ  હે.કો.રકાશભાઇ   
િારસીયા પોલીસસ્ટેશન 

આરરોપી વનતીન ઉફા  જગદદશભાઇ S/O િાલજીભાઇ રાઠોડ રહે હાલ- િારસીયા િાસિાણી 
કોલોની ટી/૧૩ ની સામે િડોદરા શહેર મુળ રહે ગીતા મંદદર રોડ જલારામ કોમ્પલેક્ષની 
પાછળ કચ્છ કડિા સમાજની િાડીની સામે પઠાણની ચાલી અમદાિાદ શહેર    કાગડાપીઠ 
પોલીસ સ્ટેશન I ગુ.ર.નં.૧૬૯/૧૩ ના કામે એક આરોપી પકડેલછે.  

નાસતો ફરતો આરોપી 
પકડેલછે. 

૨૪ પો.કો.સંદદપભાઇ હે.કો.રકાશભાઇ   
િારસીયા પોલીસસ્ટેશન 

આરોપી ગોિીંદ મનોજભાઇ ચૌહાણ રહે. િારસીયા વિમા દિાખાના પાસે િડોદરા શહેર 
પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન I   ગુ.ર.નં.૦૩/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ.૩૭૯ ના કામે એક 
આરોપી પકડેલછે. 

નાસતો ફરતો આરોપી 
પકડેલછે. 

૨૫ િારસીયા પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા શહેર. 
 

િારસીયા II-૨૭૭/૧૮ જુગારધારા ૪,૫ મુજબ રમેશભાઇ દશરર્થભાઇ િાઘરી પોતાના 
મકાનમાં પોતે હાજર રહી તેમજ બીજા ઇસમો સાર્થે આર્થીક ફાયદા સારૂ પત્તા પાના  પૈસા 
િડે હારજીતનો જુગાર રમિા રમાડિા ભેગા કરી મળી આિેલ હોય અને સદરી મકાનની 
મહાનગર પાલીકાની િેરા પાિતી જનેી વક.રૂ ૦૦/૦૦ ગણી શકાય તર્થા પતા પાના નંગ- 
૫૨  જનેી વક.રૂ ૦૦/૦૦ ગણી શકાય  તર્થા જમીન દાિના રોકડા રૂ.૧૧૮૦/- તર્થા  અંગ  
ઝડતીમાંર્થી  મળેલ રૂવપયા ૧૧.૧૭૦/- સાર્થે મળી કુલે્લ રોકડા રૂપીયા.૧૨.૩૫૦/- તર્થા 
જુદી જુદી કંપનીઓ ના મોબાઇલ ફોન નંગ-૦૩ જનેી વક.રૂ ૧૦,૦૦૦/- સાર્થે મળી કુલે્લ 
રૂવપયા.૨૨.૩૫૦/- ના મુદ્દામાલ સાર્થે જુગાર રમતા મળી આિી પકડાઇ  જઇ ગુનો કયાા 
વિગેરે બાબત 

જમીન દાિના રોકડા 
રૂ.૧૧૮૦/- તર્થા  અંગ  
ઝડતીમાંર્થી  મળેલ 
રૂવપયા ૧૧.૧૭૦/-  
તર્થા જુદી જુદી 
કંપનીઓના મોબાઇલ 
ફોન નંગ-૦૩ જનેી 
વક.રૂ ૧૦,૦૦૦/- સાર્થ ે
મળી કુલે્લ 
રૂ.૨૨.૩૫૦/- 

૨૬   પો.કો. આઝાદ રઘુનાર્થ     સીટી 
પોલીસ સ્ટેશન  

સીટી II  ૩૬૦/૧૮ જુગાર ધારા- ૧૨-અ મજુબ (૧)રફીકમીયારસુલમીયાશેખરહે: 
હાર્થીખાના ગેંડાફળીયા ભાર્થુજીના મંદદરની બાજુમા િડોદરા તર્થા બીજો ઈસમ બન્ન ે
રહે િડોદરાશહેર નાઓના પાસેર્થી આંખ ફરકના આંકડાની કાચીચીઠ્ઠીમા ંઆંક ફરકના 

રોકડા રુવપયા 
૧૩,૩૨૦/-  
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આંકડા ગ્રાહકોનલખી લઇ હાર-જીતનો ધંધો કરતા તેની પાસેર્થી રોકડારૂ.૧૧૮૨૦-
તર્થા મોબાઈલ નગ-૩ કી.રૂ.૧૫૦૦ તર્થા એક આંકડા લખેલી કાચીચીઠ્ઠી 
વકં.રૂ.૦૦/૦૦ તર્થા ચાલુ હાલતની એકબોલ પેન વકમતરૂ. 00/00 ગણી 
કુલે્લરૂ.૧૩૩૨૦/-ના મુદ્દામાલ સાર્થ ે મળી આિી પકડાઇ ગયેલ હોયમા રીતેના 
વિરુધ્ધમાં જુગાર ધારા કલમ 12-અ મજુબ ધોરણસર તપાસ ર્થિા ફદરયાદ છે.  

૨૭ બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા શહેર  
 

બાપોદ પો.સ્ટે!!! ૯૧૫/૧૮ રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ એ ,ઇ, ૯૮(૨)  મુજબ રોહી એક્ટ 
કલમ ૬૫એ, ઇ, ૯૮(૨) ગુનો તે એિી રીતે કે આ કામના આરોપીએ ઉપરોક્ત તા ટા અન ે
જગ્યાએ આરોપી પોતાના કબજામાના ભારતબેન્ઝ ટેમ્પો નંબર જી.જ.ે૦૬ એ.એક્ષ ૦૪૪૧ 
મા ગે.કાનો િગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાિટના ઇંગ્લીશ દારૂ ની જુદી જુદી બ્રાંડના 
દારૂની નાનીમોટી બોટલ નંગ ૭૨ વકં.રૂ ૨૭,૨૦૦/- નો ઇંગ્લીશ દારૂનો જથ્ર્થો રાખી 
હેરાફેરી કરી ઈંગ્લીશદારૂના મુદ્દામાલ તર્થા ભારતબેન્ઝ ટેમ્પો વકંમત રૂપીયા ૮,૦૦,૦૦૦/- 
તેમજ ઓપો કંપની નો મોબાઈલફોનની વકંમત રૂપીયા ૫૦૦૦/-  મળી કુલ કીમત રૂપીયા 
૮,૩૨,૨૦૦/- ના મુદ્દામાલ ની સાર્થે પકડાઈ જઈ ગુનો કયાા વિ. બાબત. 

ભારતબેન્ઝ ટેમ્પો નંબર 
જી.જ.ે૦૬ એ.એક્ષ 
૦૪૪૧ મા ગે.કાનો િગર 
પાસ પરમીટનો ભારતીય 
બનાિટના ઇંગ્લીશ દારૂ 
ની જુદી જુદી બ્રાંડના 
દારૂની નાનીમોટી બોટલ 
નંગ ૭૨ વકં.રૂ 
૨૭,૨૦૦/- નો ઇંગ્લીશ 
દારૂનો જથ્ર્થો રાખી 
હેરાફેરી કરી 
ઈંગ્લીશદારૂના મુદ્દામાલ 
તર્થા ભારતબેન્ઝ ટેમ્પો 
વકંમત રૂપીયા 
૮,૦૦,૦૦૦/- તેમજ 
ઓપો કંપની નો 
મોબાઈલફોનની વકંમત 
રૂપીયા ૫૦૦૦/-  મળી 
કુલ કીમત રૂપીયા 
૮,૩૨,૨૦૦/- 

૨૮ એંટી ચેઇન  સ્નચેીંગ  સ્કોડ  િડોડરા  
શહેર  

બાપોદ પો.સ્ટે III ૯૪૯/૧૮ રોદહ કલમ ૬૫ ઈ,૮૧,૧૦૮ મજુબ ગુનો તે એિી રીતે કે આ 
કામના આરોપીએ ઉપરોક્ત તા ટા અને જગ્યાએ તહોમતદાર નંબર -૧ તર્થા તહોમતદાર 
નંબર -૨ નાઓ પોતાના આવર્થાક ફાયદા સારુ િગર પાસ પરમીટે ઇંગવલશ દારૂનો જથ્ર્થો 
િેચાણ કરિાના ઇરાદે ગેરકાયદેસર રીતે રહેણાંક મકાનમાં રાખી જુદી-જુદી બ્રાન્ડની 
ઇંગવલશ દારૂની બોટલ નંગ-૨૦૩ તમામની કુલે્લકીમત રૂવપયા ૨,૩૬,૫૦૦/-તેમજ દારૂ 
િેચાણનારોકડા રૂવપયા ૩૫,૫૦૦/- અને મોબાઇલ ફોન નંગ-૨ કી.રૂ.૧૫,૫૦૦/-
તમામની કુલે્લ કીમત  રૂવપયા-૨,૮૭,૫૦૦/- ની સાર્થે મળી આિી પકડાઇ જઇ  તર્થા 

જુદી-જુદી બ્રાન્ડની 
ઇંગવલશ દારૂની બોટલ 
નંગ-૨૦૩ તમામની 
કુલે્લકીમત રૂવપયા 
૨,૩૬,૫૦૦/-તમેજ 
દારૂ િેચાણનારોકડા 
રૂવપયા ૩૫,૫૦૦/- 
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આરોપી નંબર -૩ નહીં મળી આિી ગુનો કયાા વિ. બાબત અને મોબાઇલ ફોન નંગ-
૨ કી.રૂ.૧૫,૫૦૦/-
તમામની કુલે્લ કીમત  
રૂવપયા-૨,૮૭,૫૦૦/- 
નો મુદ્દામાલ  

૨૯ ટર ાદફક શાખા ,િડોદરા શહેર  ઇલોર પાકા  ત્રણ રસ્તા ખાતે ટર ાદફક વસગ્નલનંુ રેવક્ટકલ મોસ્કોટ ગોઠિી ટર ાદફક વસગ્નલ અંગ ે
સમજકરી તેમજ ઝીબ્રા ક્રોવસંગ પર િાહન ઉભું ન રાખિું તેમજ રાહદારીઓ ન ેરસ્તો આપિો 
તેમજ ટર ાદફક ના વનયમોનંુ પાલન કરતા િાહન ચાલકોને "હંુ છંુ ટર ાદફકસંસ્કારી નાગરીકઅને 
તમે? " એ અંગેના િાહન પર સ્ટીકરો લગાડી બીજા િાહન ચાલકો વનયમોનું પાલન કરે 
જરે્થી તેઓને ટર ાદફક ના વનયમોનંુ પેમ્પ્લેટ આપી વનયમોનંુ પાલન કરિા અનુરોધ કરિામાં 
આવ્યો.પે-૩૦૦ 

 

મહત્મા ગાંધી હાઇસ્કૂલ ખાતે ટર ાદફક સેવમનારનુ આયોજન કરિામા ં આિેલ જમેાં ટર ાદફક 
વસગ્નલો, ટર ાદફક સાઇન બોડા  રોડ ઉપરના તમામ વચન્હો ઝેબ્રા ક્રોવસંગ અંગે વનયમો તર્થા 
સલામતી અંગે વિસ્તૃત માદહતી આપિામાં આિી. તર્થા ટર ાદફક વનયમોના પેમ્પલેટનુ 
વિતરણ કરિામાં આવ્યુ. તર્થા અગત્યની હેલ્પ્પલાઇન જિેી કે ૧૦૮,ઇમરજન્સી મડેીકલ 
ટર ીટમને્ટ તર્થા મદહલા હેલ્પ્પલાઇન ૧૮૧,પોલીસ હેલ્પ્પલાઇન નં.૧૦૦, રાર્થવમક સારિાર 
હેલ્પ્પલાઇન નં.૧૦૪,ચાઇલ્પ્ડ હેલ્પ્પલાઇન નં. ૧૦૯૮ વિગેરે બાબત ે તર્થા હેલ્પ્મેટ,વસટ 
બેલ્પ્ટ,ચાલુ િાહને મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ,સી.સી.ટી.િી. કેમરેા, તર્થા િી.ટી.પી. તેમજ 
સામાજીક સંસ્કારીક ફોજદારી ધારા,મોટર વવ્હકલ એક્ટ,સલામતી અંગેના કાયદા તર્થા તેના 
વનયમો વિષે વિસ્તૃત માદહતી પુરી પાડિામાં આિી. 

 

દીિાળી પુરા ચાર રસ્તા ખાતે ટર ાદફક અિેરનેસ અંગેના પોગ્રામનંુ આયોજન કરિામાં આિેલ 
જમેાં ટર ાદફક વસગ્નલો, ટર ાદફક સાઇન બોડા  રોડ ઉપરના તમામ વચન્હો ઝેબ્રા ક્રોવસંગ અગં ે
વનયમો તર્થા સલામતી અંગે વિસ્તૃત માદહતી આપિામાં આિી. તર્થા ટર ાદફક વનયમોના 
પેમ્પલેટનુ વિતરણ કરિામા ંઆવ્યુ. તર્થા હેલ્પ્મેટ,વસટ બેલ્પ્ટ,ચાલુ િાહને મોબાઇલ ફોનનો 
ઉપયોગ તેમજ મોટર વવ્હકલ એક્ટ,સલામતી અંગેના કાયદા તર્થા તેના વનયમો વિષે વિસ્તૃત 
માદહતી પુરી પાડિામાં આિી. તેમજ જ ેિાહન ચાલકો ટર ાદફક ના વનયમોનંુ પાલન કરે છે 
તેઓનંુ  "હંુ છંુ ટર ાદફક સંસ્કારીક નાગદરક અને તમે? " નું િાહન ઉપર સ્ટીકર લગાડી  
સન્માન કરિામાં આિેલ જરે્થી બીજા નાગદરકો વનયમોનંુ પાલન કરિા માટે રેરાય તેમજ 
િાહન ચાલકોનંુ આ કંપેઈન અંગે િધુ ધ્યાન દોરાય તે હેતુ ર્થી ટર ાદફક વસગ્નલ મસ્કોટ તેમજ 
અસલામત રહેિાર્થી આપણી સાર્થે યમરાજ છે જ ેઅંગે યમરાજ નંુ મસ્કોટ રોડ ઉપર રદવશાત 
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કરિામાં આિેલ 

 રાજમહેલ રોડ ખાતે ટર ાદફક એક સંસ્કાર રોજકે્ટ હેઠળ વઝબ્રા મોસ્કોટ નંુ ટર ાદફક પોઇન્ટ ઉપર 
રદશાન કરી િાહન ચાલકો ને સ્ટોપ લાઇન પર િાહન ઉભુ રાખિા સમજ કરી તર્થા ટુ વ્હીલર 
ચાલકો એ કમ્પલસરી હેલ્પ્મેટ પહેરી િાહન ચલાિિુ તેમજ ફોરવ્હીલ િાહન ચાલકો તર્થા 
પેસેન્જર સદહત તમામે સીટ બેલ્પ્ટ પહેરિો તર્થા બે િાહનો િચ્ચ ે સુરવક્ષત જગ્યા રાખિી 
તેમજ બીન જરૂરી હોના નો ઉપયોગ ટાળિો વિગેરે વનયમો ર્થી લાઉડસ્પીકર દ્વારા એલાઉન્સ 
કરિામાં આવ્યંુ તેમજ ટર ાદફક ના વનયમો ના પેમ્પલેટનુ વિતરણ કરિામાં આવ્યંુ તેમજ જ ે
િાહન ચાલકો ટર ાદફક વનયમોનુ પાલન કરે છે તેઓને ""હંુ છુ ટર ાદફક સંસ્કારી નાગદરક અન ે
તમે?"" એ સ્ટીકર િાહન પર લગાિી તેઓને સન્માવનત કરિામાં આવ્યા. 

 

નરહદર સકાલ ખાતે ટર ાદફક અિેરનેસ અંગનેા પોગ્રામનું આયોજન કરિામાં આિેલ જમેાં ટર ાદફક 
વસગ્નલો, ટર ાદફક સાઇન બોડા  રોડ ઉપરના તમામ વચન્હો ઝેબ્રા ક્રોવસંગ અંગે વનયમો તર્થા 
સલામતી અંગે વિસ્તૃત માદહતી આપિામાં આિી. તર્થા ટર ાદફક વનયમોના પેમ્પલેટનુ વિતરણ 
કરિામાં આવ્યુ તેમજ મોટર વવ્હકલ એક્ટ,સલામતી અગંેના કાયદા તર્થા તેના વનયમો વિષ ે
વિસ્તૃત માદહતી પુરી પાડિામાં આિી. તેમજ જ ેિાહન ચાલકો ટર ાદફક ના વનયમોનંુ પાલન કરે 
છે તેઓનંુ  "હંુ છંુ ટર ાદફક સંસ્કારીક નાગદરક અને તમ?ે " નું િાહન ઉપર સ્ટીકર લગાડી  
સન્માન કરિામાં આિેલ જરે્થી બીજા નાગદરકો વનયમોનંુ પાલન કરિા માટે રેરાય તેમજ િાહન 
ચાલકોનંુ આ કંપેઈન અગંે િધુ ધ્યાન દોરાય તે હેતુ ર્થી ઝીબ્રા મસ્કોટ  રોડ ઉપર રદવશાત 
કરિામાં આિેલ. અને ટર ાદફક એક સંસ્કાર અંતગાત ઝીબ્રા ક્રોવસંગ ઉપર િાહન ઉભુ ના રાખો 
અને રાહદારીઓ ને રસ્તો આપો વિગેરે વનયમોનંુ પાલન કરિા માટે લાઉડ સ્પીકર દ્વારા 
એલાઉન્સ કરિામાં આિેલ છે. 

 

સંગમ ચાર રસ્તા ખાતે ટર ાદફક અિેરનેસ અગંેના પોગ્રામનંુ આયોજન કરિામાં આિેલ જમેાં 
ટર ાદફક વસગ્નલો, ટર ાદફક સાઇન બોડા  રોડ ઉપરના તમામ વચન્હો ઝેબ્રા ક્રોવસંગ અગંે વનયમો 
તર્થા સલામતી અંગે વિસ્તતૃ માદહતી આપિામાં આિી.તર્થા હેલ્પ્મેટ,વસટ બેલ્પ્ટ,ચાલુ િાહને 
મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ તેમજ મોટર વવ્હકલ એક્ટ,સલામતી અંગેના કાયદા તર્થા તેના 
વનયમો વિષે વિસ્તૃત માદહતી પુરી પાડિામાં આિી. તેમજ જ ે િાહન ચાલકો ટર ાદફક ના 
વનયમોનંુ પાલન કરે છે તેઓનંુ  "હંુ છંુ ટર ાદફક સંસ્કારીક નાગદરક અને તમ?ે " નું િાહન ઉપર 
સ્ટીકર લગાડી  સન્માન કરિામાં આિેલ જરે્થી બીજા નાગદરકો વનયમોનંુ પાલન કરિા માટે 
રેરાય તેમજ િાહન ચાલકોનંુ આ કંપેઈન અંગે િધુ ધ્યાન દોરાય તે હેતુ ર્થી ટર ાદફક વસગ્નલ 
મસ્કોટ તેમજ અસલામત રહેિાર્થી આપણી સાર્થે યમરાજ છે જ ેઅગંે યમરાજ નંુ મસ્કોટ રોડ 
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ઉપર રદવશાત કરિામાં આિલે. 

કાલાઘોડા સકાલ ખાતે ટર ાદફક અિેરનેસ અંગેના પોગ્રામનું આયોજન કરિામા ંઆિલે જમેાં 
હેલ્પ્મેટ,વસટ બેલ્પ્ટ,ચાલુ િાહને મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ તેમજ મોટર વવ્હકલ 
એક્ટ,સલામતી અંગેના કાયદા તર્થા તેના વનયમો વિષે વિસ્તૃત માદહતી પુરી પાડિામાં 
આિી. તેમજ જ ે િાહન ચાલકો ટર ાદફક ના વનયમોનું પાલન કરે છે તેઓનંુ  "હંુ છંુ ટર ાદફક 
સંસ્કારીક નાગદરક અને તમે?"નું િાહન ઉપર સ્ટીકર લગાડી  સન્માન કરિામાં આિેલ 
તેમજ લાયન ક્લબ તરફર્થી વનયમોનું પાલન કરતા િાહન ચાલકોને તુલસી ના છોડ આપી 
સન્માન કરિામાં આિેલ જરે્થી બીજા નાગદરકો વનયમોનંુ પાલન કરિા માટે રેરાય તેમજ 
િાહન ચાલકોનંુ આ કંપેઈન અંગે િધુ ધ્યાન દોરાય તે હેતુ ર્થી ઝીબ્રા મસ્કોટ તેમજ 
અસલામત રહેિાર્થી આપણી સાર્થે યમરાજ છે જ ેઅંગે યમરાજ નંુ મસ્કોટ રોડ ઉપર રદવશાત 
કરિામાં આિેલ. 

 

લોકવિજ્ઞાન ભિન સુભાનપુરા ખાતે િડોદરા શહેર ની જુદીજુદી શાળા  જિેી કે, બરોડા 
હાઈસ્કૂલ અલકાપુરી, ઉમી, સેન્ટપોલ સ્કૂલ તર્થા સેન્ટર મરેી વિગેરે શાળાઓ મળી કુલ 35 
જટેલી સાયન્સ ના વિધાર્થીઓ એ ટર ાફીક મેનેજમેન્ટ ટર ાદફક સમસ્યા હલ કરિા તેમજ 
પોલ્પ્યુશન તર્થા સલામતી અંગે રોડ દદજાયન તર્થા ટેકનીકલ એન ઇન્ફોમશેન અંગેના ટર ાદફક 
સાયન્સ રોજકે્ટ મેળા નંુ આયોજન કરિામાં આિેલ જ ે મા ઉપરોક્ત વિષય મુજબ રોજકેટ 
તૈયાર કરી સદર રોજકે્ટ સોવશયલ સાયન્સ રોજકે્ટ કોવમ્પટેશન નું આયોજન કરિામાં આિેલ 
જમેા ટર ાદફક શાખા ની વઝબ્રા ટીમ હાજર રહ્યા  

 

જ્યેષ્ટ્ નાગદરક સંઘ સરદનગર તરસાલી ના રમુખ જયેશભાઇ નાઓની આગેિાની હેઠળ 
વસવનયર સીટીઝન  દ્વારા ટર ાદફક અિેરનેસ અંગેની હેલ્પ્મેટ રેલી તર્થા પોસ્ટર રદશાન(પ્લે 
કાડા )સાર્થે તેમજ પેમ્પલેટ વિતરણ તેમજ ઝીબ્રા મસ્કોટનંુ રદશાન કરી ટર ાફીક જાગૃવત અંગે 
ના પેમપાલેટ નું વિતરણ કરિામાં આવ્યંુ . આ રસંગે શુભારંભ કોપોરેટર શ્રી વનલેશભાઈ 
તર્થા કોપોરેટર શ્રી અલ્પ્પેશભાઈ લીંબવચયા નાઓએ રેલીને ઝડંી આપી રસ્ર્થાન કરાિેલ  

 

નવસિંગહોમ ચાર રસ્તા ખાતે િડોદરા શહેર ટર ાદફક શાખા અને HDFC બેન્ક સાર્થ ે જાહેર 
જનતામાં ટર ાદફક ની જાગૃવત લાિિા અંગેના નો રોગ્રામનું DCP ટર ાદફક તર્થા ACP ટર ાદફક 
શાખા નાઓના હસ્તે એક અઠિાદડયાના ટર ાંદફક અિેરનેસ કેમ્પઈનનું લોનવચંગ કરિામાં 
આિેલ. ત્યારબાદ વનરવસંગહોમ ચાર રસ્તા ખાતે િાહન ચાલકોને ટર ાંદફક ના વનયમોનુ ં
પાલન કરિા સમજ કરેલ. તેમજ ટર ાદફક ના સ્ટીકર તર્થા પેમ્પલેટ તેમજ બોલપેન વિતરણ 
કરિામાં આિેલ. 
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HDFC બેન્ક ના સૌજન્યર્થી રોડ કેટસી રોગ્રામ રાખિામાંરાખિામાં આિેલ જમેા રાજમહેલ 
ગેટ તર્થા દાંડીયાબજાર જુદીજુદી 2-ટીમ બનાિી વઝબ્રા મોસ્કોટ તર્થા વસગ્નલનો મોસ્કોટ 
વઝબ્રા ક્રોસીગ ઉપર લગાડી પોસ્ટર,બેનરનુ રદશાન કરી તેમજ ટર ાદફક ના પેમ્પલેટનુ વિતરણ 
કરિામાં આવ્યુ તર્થા ઓદડયો માધ્યમ ર્થી ટર ાદફકના વનયમો ની જાણકારી આપિામાં આિી 
પેમ્પલેટ-૨૦૦. 

 

HDFCબેન્ક ના સૌજન્યર્થી રોડ કેટસી રોગ્રામ રાખિામાં આિેલ. જમેા કાલાઘોડા સકાલ 
તર્થા બરોડા ઓટો જુદી જુદી બે ટીમ બનાિી ઝેબ્રા મોસ્કોટ તર્થા પોસ્ટર બેનરનુ રદશાન કરી 
તેમજ ટર ાદફક ના પેમ્પલેટનુ વિતરણ કરિામાં આવ્યુ તર્થા ઓદડયો માધ્યમ ર્થી ટર ાદફક ના 
વનયમો ની જાણકારી આપિામાં આિી 

 

HDFCબેંક ના સૌજન્યર્થી ટર ાદફક પાઠશાળા અવભયાન અંતગાત વઝબ્રા તર્થા વસગ્નલ મોસ્કોટ 
નુ રદશાન તર્થા પોસ્ટર તેમજ પેપ્લેટ નુ વિતરણ કોઠી ચાર રસ્તા તર્થા રેલિે HQ ખાત ે
કરિામાં આવ્યંુ  

 

HDFC બેંક ના સૌજન્યર્થી ટર ાદફક પાઠશાળા અવભયાન અંતગાત વઝબ્રા તર્થા વસગ્નલ 
મોસ્કોટ નુ રદશાન તર્થા પોસ્ટર તેમજ પેપ્લેટ નુ વિતરણ GEB સકાલ તર્થા િીરસાિરકર 
ખાતે કરિામાં આવ્યંુ.  
પેમ્પલેટ-૨૦૦. 

 

HDFCબેંક ના સૌજન્યર્થી ટર ાદફક પાઠશાળા અવભયાન અંતગાત વઝબ્રા તર્થા વસગ્નલ મોસ્કોટ 
નુ રદશાન તર્થા પોસ્ટર તેમજ પેપ્લેટ નુ વિતરણ દદિાળીપરુા ચારરસ્તા તર્થા મનીષા 
ચારરસ્તા ખાતે કરિામાં આવ્યંુ. 

 

HDFCબેંકના સૌજન્યર્થી ટર ાદફક પાઠશાળા અવભયાન અતંગાત વઝબ્રા તર્થા વસગ્નલ મોસ્કોટ 
નુ રદશાન તર્થા પોસ્ટર તેમજ પેપ્લેટ નુ વિતરણ નરહદર સકાલ તર્થા ફતેગંજ ચારરસ્તા ખાતે 
કરિામાં આવ્યંુ. 

 

HDFC બેંકના સૌજન્યર્થી ટર ાદફક પાઠશાળા અવભયાન અંતગાત વઝબ્રા તર્થા વસગ્નલ મોસ્કોટ 
નુ રદશાન તર્થા પોસ્ટર તેમજ પેપ્લેટનુ વિતરણ રાવત્ર બજાર સકાલ તર્થા સંગમ ચારરસ્તા 
ખાતે કરિામાં આવ્યંુ. 

 

HDFCબેંક ના સૌજન્યર્થી ટર ાદફક પાઠશાળા અવભયાન અંતગાત વઝબ્રા તર્થા વસગ્નલ મોસ્કોટ 
નુ રદશાન તર્થા પોસ્ટર તેમજ પેપ્લેટ નુ વિતરણ શ્રેયસ તર્થા જ્યપુીટર ચારરસ્તા ખાતે 
કરિામાં આવ્યંુ. 
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HDFC બેંકના સૌજન્યર્થી ટર ાદફક પાઠશાળા અવભયાન અંતગાત વઝબ્રા તર્થા વસગ્નલ મોસ્કોટ 
નુ રદશાન તર્થા પોસ્ટર તેમજ પેપ્લેટ નુ વિતરણ તલુસીધામ ચારરસ્તા ખાતે કરિામા ં
આવ્યંુ.  

 

HDFC બેંકના સૌજન્યર્થી ટર ાદફક પાઠશાળા અવભયાન અંતગાત વઝબ્રા તર્થા વસગ્નલ મોસ્કોટ 
નુ રદશાન તર્થા પોસ્ટર તેમજ પેપ્લેટનુ વિતરણ ટાિર ચાર રસ્તા તર્થા નાગરિાડા ચાર 
રસ્તા ખાતે કરિામાં આવ્યંુ. 

 

HDFC બેંકના સૌજન્યર્થી ટર ાદફક પાઠશાળા અવભયાન અંતગાત વઝબ્રા તર્થા વસગ્નલ 
મોસ્કોટનુ રદશાન તર્થા પોસ્ટર તેમજ પેપ્લેટનુ વિતરણ અકોટા વબ્રજ ચારરસ્તા ખાતે 
કરિામાં આવ્યંુ.  

 

છાત્ર સાંસદ તરફર્થી બાઈક તર્થા ફોર વવ્હલર સાર્થે રેલી(વિક્ટરી રાઇડ’૧૮) નુ અયોજન 
કરિામાં આિેલ. જમેાં મુખ્ય અવતર્થી તરીકે િડોદરા શહેર મ ેપોલીસ કવમશ્નર સા.શ્રી તર્થા 
નાયબ પોલીસ કવમશ્નર સા. શ્રી ટર ાદફક શાખા હાજર રહ્યા. તેમજ ટર ાદફક પો.ઇન્સ. શ્રી 
આર.એમ.ચૌહાણ તર્થા આર.એસ.પી.ટીમ તમેજ નિાપુરા રોયલ તર્થા રાિપુરા પો.સ્ટે.ના 
પોલીસ કમાચારીઓ બંદોબસ્ત માટે ત્યાં હાજર રહ્યા. તેમજ દરટાયડા  આમી/એરફોસા ના 
ઓફીસસા તેમજ પોલીસ ઓફીસસા નુ સ્ટેજ પર સન્માન કરિામા ંઆવ્ય.ુત્યાર બાદ 
મે.પોલીસ કવમશ્નર સા.શ્રી દ્વારા રેલીને લીલી ઝંડી આપી શરૂઆત કરાિી.જ ેરેલી િડોદરા 
શહેરના જુદા જુદા સ્ર્થળોએ પદરક્રમણ કરી પરત નિલખી ખાતે આિી રેલીને પૂણા કરિામાં 
આિી. 

 

મોતીબાગ તોપ ત્રણ રસ્તા ખાતે ટર ાદફક અિેરનેસ અંગેના રોગ્રામ નું આયોજન કરિામાં 
આિેલ. જ ેઅંતગાત વઝબ્રા તર્થા વસગ્નલ મોસ્કોટ નુ રદશાન  તમેજ "હંુ છંુ ટર ાદફક સંસ્કારી 
નાગરીક અને તમે?"  અંગનેા સ્ટીકર ટર ાદફક વનયમોના પાલન કરતા િાહન ચાલકોને 
લગાડિામાં આવ્યા તર્થા પેપ્લેટ નુ વિતરણ કરિામાં આવ્યુ.ંતેમજ િાહન ચાલકોને ટર ાદફક 
ના વનયમોનું પાલન કરિા સમજ કરી. પેમ્પલેટ-૧૫૦. 

 

RSP ટીમ તર્થા જ.ેપી.રોયલ ઇન્ચાજા ASI રિીન્દ્ર પરશુરામ તર્થા CRRI(સેન્ટરલ રોડ 
દરસચા ઇવન્સ્ટટ્યૂટ) દદલ્પ્હી ના સાયવન્ટસ્ટ ડો.રવિ શેખર તર્થા પારુલ યુવનિવસાટી િડોદરા 
ના વિદ્યાર્થીઓ  દ્વારા ઓલ્પ્ડ પાદરા રોડ,રાજિી ટાિરની સામે ટર ાદફક અિરેનેસ અગંે સિે 
કરિાનંુ આયોજન કરાયંુ.જ ેસિે અંતગાત ટુ વવ્હલર િાહન ચાલકો ને રોડની ડાબી બાજુ 
ચાલિા માટે અનુરોધ કરિામાં આવ્યો.અને તે અંગેનંુ  પોસ્ટર રદશાન કરિામાં આવ્યંુ. 
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કલાભિન ખાતે ફેકલ્પ્ટી ઓફ ટેકનોલોજી એન્જીનીયરીંગ પરામસા 2018 ઇિેન્ટમાં હાજર 
રહી હજાર વિદ્યાર્થીઓને ટર ાદફક એક સંસ્કાર તર્થા RSP ટીમ ટર ાદફક શાખા સાર્થે જોડાિિા 
વિદ્યાર્થીઓને અપીલ કરિામાં આિી. તર્થા ટર ાદફક ના વનયમોનું પાલન કરિા તેમજ 
સ્િચ્છતા તર્થા ટર ાદફક સભાનતા અંગે જાગૃતતા લાિિા નિજુિાનોને જોડાિિા અપીલ 
કરિામાં આિી 

 

વઝબ્રા નુ રદશાન તર્થા પેપ્લેટ નુ વિતરણ ખોડીયાર નગર ચારરસ્તા ખાતે હાજર પોઇન્ટ ના 
કમાચારીઓ ટર ાદફક વનયમન દરમ્યાન હાજર રહ્યા લાઉડસ્પીકર દ્વારા રોડ ઉપર પીળા પટ્ટા 
અંગેના જાહેર નામાની રવસવિ કરિામાં આિી કે ચારરસ્તા ર્થી 50મીટર સુધીમાં કોઇ પણ 
રકારનુ િાહન પાકા  કરિુ નહીં જ ેઅંગેની વિસ્તૃત માદહતી આપિામાં આિી તર્થા ટર ાદફક ના 

વનયમોનુ લાઉડસ્પીકર દ્વારા િાહન ચાલકો તેમજ રાહદારીઓ ન ેફરજીયાત પાલન કરિા 
જણાવ્યુ ં

 

નરહરી સકાલ તર્થા જુના િુડા સકાલ તર્થા ફતેહગંજ બ્રીજ નીચે ક્રીસમસ પિા વનમીતે્ત લોકોમા ં
ટર ાદફક અંગેની જાગૃવત આિે તે હેતુર્થી “તહેિારો કે રંગ ટર ાદફક કે સંગ” સાંતા ક્લોઝના બે 
મસ્કોટ તેમજ વઝબ્રા તેમજ વસગ્નલનુ મસ્કોટન ુસાર્થે રહી રદશાન તર્થા પપે્લેટ નુ વિતરણ 
કરિામા ંઆિેલ. તર્થા લાઉડસ્પીકર દ્વારા રોડ ઉપર પીળા પટ્ટા અંગેના જાહેર નામાની 
રવસવિ કરિામાં આિી કે ચારરસ્તા ર્થી 50મીટર સુધીના કોઇ પણ રકારનુ િાહન પાકા  કરિુ 
નહીં જ ેઅંગેની વિસ્તૃત માદહતી આપિામાં આિી તર્થા ટર ાદફક ના વનયમો નુ લાઉડસ્પીકર 
દ્વારા િાહન ચાલકો તેમજ રાહદારીઓ ને ફરજીયાત પાલન કરિા જણાવ્યુ ંતેમજ સાંતા 
ક્લોઝ દ્વારા જ ેલોકો ટર ાદફકના વનયમોનુ પાલન કરતા હોય તેિા િાહન ચાલકોને ચોકલેટ 
આપી સન્માનીત કરિામાં આવ્યા.  

 

િડોદરા શહેર ટર ાદફક શાખા નાઓએ ભારતમાં રર્થમ િખત જાહેર જનતા અને પોલીસ િચ્ચ ે
એકતા લાિી પોલીસ રજાનો વમત્ર છે તેિા ઉદે્દશર્થી નિા િષાની ઉજિણી કરિા નરહદર 
સકાલ ખાતે પોલીસના બે સ્ટેજ બનાિી તેમાં સાંતા ક્લોઝના મસ્કોટ તેમજ વઝબ્રા તેમજ 
વસગ્નલનુ મસ્કોટનુ રદશાન કરી તર્થા ટર ાદફક સેલ્પ્ફી સ્ટેન્ડ દડસ્પ્લે કરિામાં આિેલ જમેાં 

જાહેર જનતાને ટર ાદફકના વનયમો તેમજ પોતાની સલામતી માટે જરૂરી વનયમો અને સુરક્ષા ની 
જાણકારી આપેલ. તેમજ સાંતા ક્લોઝના મસ્કોટ દ્રારા નાના બાળકોને ચોકલેટ વિતરણ 
કરેલ. તેમજ કાયાક્રમ દરમ્યાન ટર ાદફક વક્િઝ કોમ્પીટેશન રાખી સાચો જિાબ આપનાર 
બાળકને કલર બોક્સ તર્થા કંપાસ બોક્સ આપિામાં આિેલ. તેમજ ટર ાદફક અિરેનેશ 
પેમ્પલેટ વિતરણ કરિામાં આિેલ. સદર કાયાક્રમ દરમ્યાન િડોદરા શહેર પોલીસનું બેન્ડ 
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મહત્િનંુ આક્રષણનંુ કેન્દ્ર હતંુ. તેમજ કાયાક્રમ દરમ્યાન ટર ાદફક ઝેબ્રા તર્થા ટર ાદફક વસગ્નલ 
સાર્થે જાહેર જનતાએ સેલ્પ્ફી લઈ પોતાની ખુશી વ્યકત કરેલ  


