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માહે. ૦૨/૨૦૧૮ 
અ. નં. સારી કામગીરી ક૨ના૨ 

પો.અધિ. / કમમચારીન ં નામ 

કરેલ સારી કામગીરીની ધિગત. રીકિર કરેલ મ દામાલ 

૧ એસ.ઓ.જી િડોદરા શહેર          એસ.ઓ.જી.િડોદરા શહેરના સ્ટાફને બાતમી મળેલ કે,  તા.૦૫/૦૨/૨૦૧૮  કઃ૧૩/૦૫ મોજ,ે નિાપ રા િૈરાગી મહોલ્લામાં િડોદરા શહેર  

ખાતે આ કામના આરોપીઓ (૧) મહેન્દ્ર દેસાઇભાઇ રાજપ ત રહે, િાડી કોંકણફળીયા, શંકર િાડીની સામે, િડોદરા (ર) અરૂણભાઇ સોમાભાઇ  

પટેલ રહે, દાલીયાિાડીનીબાજ માં, રૂધિકેશ ટાિર મ.નં. ૫૦૧,નાની શાકમાકેટ પાછળ,ચોખંડી,િડોદરા (૩) મનોજભાઇ મ ળજીભાઇ પરમાર રહે, 

બાજિાડા, કોટેકોટ મોરિાડી નિાબજારની પાછળ, િડોદરા (૪) જનકભાઇ ભગિાનદાસ રાિલ રહે, િૈરાગી મહોલ્લો,પથ્થરગેટ નિાપ રા  િડોદરા  
નાઓએ ઉપરોક્ત બતાિેલ તા.ટા.ને જગ્યાએ ખ લ્લામાં આંક ફરક હારજીતનો જ ગાર રમી રમાડતા રેઇડ દરમ્યાન િરલી મટકા જ ગાર રમિાના 

સાિનો સહીત સાથે અંગઝડતી ના રોકડા રૂ ૧૦૦૯૦/- તથા મો.ફોન-૨ ધક.રૂ.૨૫૦૦ સાથે ક લે્લ રૂ.૧૨૫૯૦ સાથે મળી આિી પકડાઈ જઈ 

ગ નો મ દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગ નો કયામ ધિગેરે બાબત શ્રી સ.ત.અ.હે.કોન્દ્સ.સલીમ અબ્દ લગની બ.નં ૨૩૫૧ નોકરી એસ.ઓ.જી િડોદરા 

શહેર નાઓએ ફરીયાદ આપતાં  નિાપ રા પો.સ્ટે. II ગ .ર.નં. ૧૭/૧૮ જ ગાર કલમ  ૧૨ અ મ જબ તા.૦૫/૦૨/૧૮ કઃ૧૬/૧૦ િાગે ગ નો રજી 
કરેલ છે.  

િરલી મટકા જ ગાર રમિાના સાિનો સહીત સાથે 

અંગઝડતી ના રોકડા રૂ ૧૦૦૯૦/- તથા 

મો.ફોન-૨ ધક.રૂ.૨૫૦૦ સાથે ક લે્લ રૂ.૧૨૫૯૦  

૨ એસ.ઓ.જી. િડોદરા શહેર      એસ.ઓ.જી.િડોદરા શહેરના સ્ટાફને બાતમી મળેલ કે,  મોજ,ે લાલ બાગ એસ.આર.પી. કમપાઉન્દ્ડ પાસે આિેલ પાણી ની તાંકી ના ઓથે 

િડોદરા શહેર મોજ,ે લાલ બાગ એસ.આર.પી. કમપાઉન્દ્ડ પાસે આિેલ પાણી ની તાંકી ના ઓથે િડોદરા શહેર ખાતે આ કામના આરોપીઓ  (૧) 
ભરત જયતીલાલ ખારિા ઉ.િ. ૩૪ રહે, નિાપ રા ખારિાિાડ િડોદરા શહેર.(૨) નયન રમેશભાઇ નાર ઉ.િ.૨૭ રહે, નિાપ રા ખારિાિાડ પંચ ની 

િાડી મા િડોદરા શહેર.(૩) ઝહીરૂદીન ફીરોજભાઇ શેખ ઉ.િ.૪૬ રહે, નિાપ રા ઇસ્લામ મહોલ્લા મસ્જીદ ની બાજ  મા િડોદરા.(૪) નરેશ 

સ રેશભાઇ ખારિ ઉ.િ. ૩૫ રહે,નિાપ રા ખારિાિાડ પંચ ની િાડી િડોદરા શહેર. (૫)  દીલીપ રમેશભાઇ ખારિા ઉ.િ.૩૮ રહે, નિાપ રા 

ખારિાિાડ િડોદરા શહેર. (૬)  મ કેશભાઇ લલ્લ ભાઇ માછી ઉ.િ.૨૬ રહે, નિાપ રા એસ.એસ.સી બોડમની પાછળ િડોદરા શહેર લાલ બાગ 

એસ.આર.પી. કમપાઉન્દ્ડ પાસે આિેલ પાણી ની તાંકી ના ઓથે લાઇટ ના અજિાળે ખ લ્લા મા ગોળક ં ડાળ  િાળી પત્તાપાના િડે પૈસા ની હાર 

જીતનો જ ગાર રમી રમાડી અંગઝડતી ના ક લે્લ રૂધપયા ૯૩૨૦/- તથા જમીન દાિના રૂધપય ૨૨૦૦/- મળી ક લે્લ રૂધપયા ૧૧૫૨૦/- તથા 
પત્તાપાના નંગ-૫૨ તથા અંગઝડતી માથી મળેલા મોબાઇલ ફોન કે જ ે ધિિીઘ કંપની ના ધકમત રૂધપયા ૭૫૦૦/- સાથે મળી ક લ.રૂ. 

૧૯,૦ર૦/- સાથે આિી પકડાઇ જઇ ગ નો કયામધિગેરેબાબતે શ્રી સ.ત. એલ.આર.ડી. રાજદીપસીંહ દીિાનભા બ.ન. ૧૮૭ નોકરી એસ.ઓ.જી. 

િડોદરા શહેર નાઓએ ફરીયાદ આપતાં  નિાપ રા II ગ .ર.નં. ૧૯/૧૮ જ ગાર િારા કલમ ૧૨ મ જબ તા.૦૯/૦૨/૧૭ કઃ૨૨/૪૫  િાગે ગ નો 
રજી કરેલ છે.  

અંગઝડતી ના ક લે્લ રૂધપયા ૯૩૨૦/- તથા 

જમીન દાિના રૂધપય ૨૨૦૦/- મળી ક લે્લ રૂધપયા 
૧૧૫૨૦/- તથા પત્તાપાના નંગ-૫૨ તથા 

અંગઝડતી માથી મળેલા મોબાઇલ ફોન કે જ ે

ધિિીઘ કંપની ના ધકમત રૂધપયા ૭૫૦૦/- સાથે 

મળી ક લ.રૂ. ૧૯,૦ર૦/-  

૩ નિાપ રા પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા 

શહેર 

નિાપ રા પોલીસ સ્ટેશન .િડોદરા શહેરના સ્ટાફને બાતમી મળેલ કે, તા.૨૨/૦૨/૧૮  કઃ૧૪/૫૫ મોજ,ે નિાપ રા મહેબ બપ રા સરકારી 

દિાખાના પાસે િડોદરા શહેર.  ખાતે આ કામના આરોપીઓએ (૧) ફીરોજ મહેબ બમીયા મલેક ઉ.િ ૨૭ રહે, પાણીગેટ બાિામાનપ રા 

બાિામાનદાદાની દરગાહ પાસે િડોદરા શહેર (૨) હસનમીયાં ન રમીયાં શેખ ઉ.િ ૩૫ રહે, નિાપ રા મહેબ બપ રા ભાથ જીના મંદદર પાસે િડોદરા 

શહેર(૩) સીરામમહંમદ શક રમહંમદ શેખ ઉ.િ ૩૧ રહે, નિાપ રા મહેબ બપ રા ભાથ જીના મંદદર પાસે િડોદરા શહેર(૪) ભાિેશ ધિનોદભાઇ કડગર 

(દેિીપ જક) ઉ.િ ૩૦ રહે, ઘડીયાળી પોળ દેસાઇ શેરી પાસે છાપરામાં િાડી િડોદરા શહેર(૫) જીત  ગોપાલ ચ નારા ઉ.િ ૨૩ રહે, ચ નારાિાસ 
બકરાિાડી ડભોઇયા પોલીસ ચોકી પાસે િડોદરા શહેરનાઓએ  ઉપરોક્ત બતાિેલ તા.ટા.ને જગ્યાએ ખ લ્લામાં આંક ફરક હારજીતનો જ ગાર રમી 

રમાડતા રેઇડ દરમ્યાન અંગઝડતીના કૂલ રૂધપયા ૧૪,૩૦૦/- તથા દાિ પરના રૂધપયા ૨,૨૦૦/- મળી ક લે્લ રૂ.૧૬,૫૦૦/- તથા પત્તાપાના 

નંગ-૫૨ સાથે મળી આિી પકડાઈ જઈ ગ નો  કયામ ધિગેરે બાબત  શ્રી સ.ત. અ.પો.કોન્દ્સ. ધકરણક માર માિધસંગ બ.નં ૯૬૬ નોકરી નિાપ રા 

પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા શહેર  નાઓએ ફરીયાદ આપતાં  નિાપ રા II ગ .ર.નં. ૨૬/૧૮ જ ગારિારા કલમ ૧૨ મ જબ  તા.૨૨/૨/૧૮ કઃ૧૬/૨૫ 
િાગે ગ નો રજી કરેલ છે.  

અંગઝડતીના કૂલ રૂધપયા ૧૪,૩૦૦/- તથા દાિ 

પરના રૂધપયા ૨,૨૦૦/- મળી ક લે્લ 

રૂ.૧૬,૫૦૦/- તથા પત્તાપાના નંગ-૫૨ 

૪ અ.પો.કો ભ પેન્દ્રધસંહ 
જશિંતધસંહ બ.નં- ૭૬૬ 

નોકરી જિાહરનગર પો.સ્ટે 

િડોદરા શહેર  
.  

તા.૨૨/૨/૧૮ ના રોજ મળેલ બાતમી આઘારે મોજ ે ગંગાનગર સરનમ સોસા સામે ખ લલ્લામા કલાક ૧૮/૩૫ િાગે રેઇડ કરતાં આકામના 
આરોપી(૧) સમીરભાઇ ઉફે ટીપ  અનિરભાઇ રાઠોડ રહે- ગોરિાપંચિટી કેનાલ પાસે ગંગાનગર હ શેની ચોક તા જી િડોદરા (૨) ભરતભાઇ 

દાનજીભાઇ િણકર રહે- ગ ણાત્રીત્ર રેસીડેન્દ્સી એ/૪૦૧ ગાયત્રી સ્ક લની સામે ગોત્રી િડોદરા (૩) ધિજયભાઇ રાજ ભાઇ રાણા રહે- 

ગોરિાપંચિટી કેનાલ પાસે ગંગાનગર દદિાન મહોલ્લો તા જી િડોદરા (૪) અધમતધસંહ ગંભીરધસંહ પરમાર રહે- ગોત્રી ગામ ક ભારિાળ  ફળીય  તા 

જી િડોદરા નાઓ નાઓ તમામ ને    આરોપીને તા.૨૨/૨/૨૦૧૮ ના રોજ કલાક ૧૮/૩૫૦ િાગે અટક કરેલ છે.  નાઓ જાહેરમાં ગોળ ક ં ડાળ  

િળી પૈસા, પાના પત્તા િડે હાર જીતનો જ ગાર રમી રમાડી અંગઝડતીના રોકડા રૂ. ૧૦,૧૨૦/ તથા જમીનદાિના રૂ.૫,૫૦૦/- ક લે્લ રોકડા રુ. 

પાના પત્તા િડે હાર જીતનો જ ગાર રમી રમાડી 

અંગઝડતીના રોકડા રૂ. ૧૦,૧૨૦/ તથા 

જમીનદાિના રૂ.૫,૫૦૦/- ક લે્લ રોકડા રુ. 

૧૫,૬૨૦/તેમજ પત્તા પાના નંગ ૫૨  
ધક.રૂ.૦૦/- ગણી તથા ૪ મોબાઇલ જનેી ધકંમત 

રુ.૭,૫૦૦/ તથા ૪ િાહનો જનેી ધકંમત રુ. 
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૧૫,૬૨૦/તેમજ પત્તા પાના નંગ ૫૨  ધક.રૂ.૦૦/- ગણી તથા ૪ મોબાઇલ જનેી ધકંમત રુ.૭,૫૦૦/ તથા ૪ િાહનો જનેી ધકંમત રુ. 
૧,૪૮,૦૦૦/ ગણી  ક લે્લ રૂ.૧,૭૧,૧૨૦/- નો મ દ્દામાલ સાથે મળી આિી  પકડાઇ જઇ ગ નો કયામ ધિ બાબત નો  જિાહરનગર  II ૧૬/૧૮ 
જ ગાર િારા ૧૨ મ જબનો ગ નો તા.૨૨/૨/૧૮ ના કલાક ૧૯/૦૦ િાગે રજી સ્ટર કરિામાં આિેલ છે 

૧,૪૮,૦૦૦/ ગણી  ક લે્લ રૂ.૧,૭૧,૧૨૦/- નો 
મ દ્દામાલ  

૫ મદદનીશ પોલીસ કમીશ્નરશ્રી 

પી.એચ ભેંસાણીયા નાઓના 

માગમદશમન હેઠળ પો.ઇન્દ્સ શ્રી 

એસ.જી. સોલંકી તથા સ્ટાફ 

ફતેગંજ પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા 

શહેર  

તા-૨૬/૦૨/૨૦૧૮ રોજ મળેલ બાતમી આઘારે મદદનીશ પોલીસ કમીશ્નરશ્રી પી.એચ ભેંસાણીયા એ ડીિીઝન નાઓના માગમદશમન હેઠળ 

પો.ઇન્દ્સ શ્રી એસ.જી. સોલંકી ફતેગંજ પોલીસ સ્ટેશન નાઓએ મો.જ ે સયાજીગંજ ધિસ્તારમાં ફતેહગંજ ખાતે આિેલ ભાથ જી મંદદરની સામે 

ધિશ્વાધમત્રી નદદના ધકનારે ગાંડા બાિળની ઝાડીમાં  આકામના આરોપીઓ (૧) કાલકાપ્રસાદ ઉફે કાલો રમેશભાઇ કહાર રહે-પાણીગેટ 

બાિચાિાડ રામગઢ મ.નં-૫૬,૫૭ િડોદરા શહેર (૨) પ્રશાંતભાઇ નરેન્દ્રધસંહ રાિ(બારોટ) રહે-એફ/એફ /૧૦૧ વ્રજ એપામેન્દ્ટ લાભ 
રેસીડન્દ્સી પાછળ માંજલપ ર િડોદરા શહેર (૩) રધિ ધકશનભાઇ સાંિત રહે-મ.નં-૨૦૪ સ દશમન ફલેટ મહાિીર હોલ ચાર રસ્તા આજિા રોડ 

િડોદરા શહેર (૪) દદલીપભાઇ રમેશભાઇ શાહ રહે-ઘડીયાળી પોળ સ લ્તાનપ રા લહેરીપ રા િાડી િડોદરા શહેર (૫) ફરીદ દ્દીન ઇસામ દીન શેખ 

રહે-ફતેહગંજ કમાટીપ રા બારે ઇમામ દરગાહ પાસે રોયલગલીની સામે િડોદરા શહેર (૬) સ રેન્દ્રભાઇ બાબ ભાઇ બામણ રહે-૧૬૧ આનંદપાકમ  
સ શેન તરસાલી રીંગ રોડ મકરપ રા િડોદરા શહેર (૭) ઇધમ્તયાજ સ લેમાનભાઇ પટેલ રહે-સી/૮૬ મિ રમ સોસાયટી તાંદલજા િડોદરા શહેર (૮) 

સતીિ િસંતભાઇ સપકાલ રહે-ઇ-૫ મહાિીર સોસાયટી નારાયણ ગાડમન ગોત્રી રોડ િડોદરા શહેર (૯) રાજશેભાઇ દદલીપભાઇ કદમ રહે-૫૬, 
આંબેડકર નગર પ્રયાગ ચોકડી પાસે ટી.પી-૧૩ િડોદરા શહેર (૧૦) અમીતભાઇ હસમ ખભાઇ પગારે રહે-િાડી મારિાડી ભોલેનાથના મંદદર પાસે 

િડોદરા શહેર નાઓ ને તા.૨૬/૨/૧૮ ના રોજ કલાક૧૯/૦૦ િાગે અટક કરિામાં આિેલ તેમજ  (૧૧) શરીફ કાળીયો તથા (૧૨) રસીદ ઉફે 

રેમ્બો બને્ન રહે-ફતેહગંજ િડોદરા તથા(૧૩)  લાલો ઉફે મામા કહાર નાને પકડિાના બાકી હોય. તે  એિી રીતે કે ઉપર  બતાિેલ  તા.ટા  અને  

જગ્યાએ આરોપીઓ  શરીફ કાળીયો તથા રસીદ ઉફે રેમ્બો બન્ને રહે-ફતેહગંજ િડોદરા તથા લાલો ઉફે મામા કહાર રહે-પાણીગેટ બાિચાિાડ ભેગા 

મળી પોતાના આથીક લાભ સારુ આરોપી નં(૧) થી (૧૦) તેમજ આરોપી નં-(૧૪)નાઓને ભેગા કરી પતા પાના પૈસા િડે  હારજીતનો જ ગાર 

રમાડી જ ગારની રેડ દરમ્યાન મળી નહી આિી તેમજ રેડ દરમ્યાન આરોપીઓ  જ ગારના સ્થળે જ ગાર રમિા માટે ત્રણ કાપડની સેત્રન્દ્જી તેમજ એક 
પ્લાસ્ટીકની તાડપત્રી તેમજ બે પ્લાસ્ટીકના ટેબલો તેમજ એક પાણીનો પ્લાસ્ટીકનો જગ જ ેતમામની ધક.રૂપીયા ૦૦/૦૦ ગણી શકાય  છે.જ ેક લે્લ 

રૂપીયા ૨,૧૧,૬૮૦/-ના મ દામાલ સાથે મળી આિી પકડાઇ જઇ ગ નો કયામ ધિ.બાબત.  ધિ બાબત નો સયાજીગંજ II ૨૧/૧૮ જ ગાર િારા ૧૨ 
મ જબનો ગ નો તા.૨૬/૨/૧૮ ના કલાક ૧૯/૦૦ િાગે રજીસ્ટર કરિામાં આિેલ છે   

રોકડા રૂપીયા મળી કૂલ્ લે રૂ.૭૧,૧૮૦/- તથા  
દાિ ઉપરથી રોકડા રૂપીયા ૭૦૦૦/-તથા 

મોબાઇલ નંગ ૮ ક લ ધક.રૂ.૬૩,૫૦૦/-  તેમજ 
સ્થળ પરથી એક એકટીિા તેમજ એક પ્લસર 

મોટર સાયકલ જ ેબને્નની ધક.રૂપીયા ૭૦,૦૦૦/- 
તેમજ જ ગારના સ્થળે જ ગાર રમિા માટે ત્રણ 

કાપડની સેત્રન્દ્જી તેમજ એક પ્લાસ્ટીકની તાડપત્રી 

તેમજ બે પ્લાસ્ટીકના ટેબલો તેમજ એક પાણીનો 

પ્લાસ્ટીકનો જગ જ ેતમામની ધક.રૂપીયા ૦૦/૦૦ 

ગણી શકાય  છે.જ ેક લે્લ રૂપીયા ૨,૧૧,૬૮૦/-ના 
મ દામાલ 

૬ પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.જી.કરડાણી 

તથા  સ્ટાફ પાણીગેટ પો.સ્ટેશન 
પાણીગેટ પો.સ્ટે. I ૧૯/૧૮ ઇપીકો કલમ ૩૯૨,૧૧૪ મ જબના કામે તા.૨૪/૧/૧૮ ના કલાક ૨૧/૦ િાગ્યે મોજ-ેએપલ હોન્દ્ડા સોરૂમની 

સામે મહાિીર હોલ ચાર રસ્તા પાસે પાણીગેટ િડોદરા ખાતે ફરીયાદી શ્રીમધત ક્ર પાલી D/O અત લભાઇ જગદીશભાઇ િૈિ ઉ.િ.૨૨ રહે-

સી/૧/૬૮ સાહસપાકમ  સોસાયટી, કમલાનગર આજિા રોડ િડોદરાનાએ પોતાની ડ એટ ટ  વ્હીલર ગાડી ન.GJ-06-JS-6742  ઉપર બેસી ચાલ  

ગાડીએ મોબાઇ ઉપર મીત્ર સાથે િાતો કરતી હતી તે િખતે આરોપીઓએ એક મો.સા.ન.GJ06-JK-3435 ઉપર બે ઇસમો બેસી આિી ફરીયાદી 

પાસે ચલાિી લાિી પાછળ બેસેલ આરોપીએ ફરી બહેનના હાથમાંથી ફરી.નો મો.ફોન રેડમી નોટ-૩ કપંનીનો જનેો IMEI-

861375035099070 નો જનેી કીમત રૂ.૧૦,૦૦૦/- ગણી શકાય તેની લ ંટ કરી નાશી જતા તા.૨/૨/૧૮ ના કલાક ૧૫/૪૫ િાગે ગ નો 
રજીસ્ટર કરી આગળની તપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.જી.કરડાણી પાણીગેટ પો.સ્ટે.દ્વારા કરતા આ કામે તપાસ દરમ્યાન આરોપીઓએ ગ નામાં િાપરેલ 

િાહન નંબર આિારે તપાસ કરતા આરોપીઓને પકડી અટક કરી લ ંટમાં ગયેલ મ દામાલ રીકિર કરિામાં આિેલ છે,  

મોફો -૧ કીમત રૂ.૧૦,૦૦૦/- 

૭ પો.સ.ઇ.શ્રી જ.ેબી ઝાલા તથા  

સ્ટાફ િાડી પો.સ્ટે. 
િાડી પો.સ્ટે. I ૧૩/૧૮ ઇપીકો કલમ ૩૯૪,૧૧૪ મ જબના કામે તા.૨૩/૨/૧૮ ના કલાક ૨૧/૦ િાગ્યે મોજ-ેયમ નામીલ મહાનગર સોસા.ના 

નાકા પાસે િાડી િડોદરા શહેર ખાતે ખાતે આ કામના આરોપી (૧) આકાશ ભ પેંરભાઇ શમામ રહે,ભારતિાડી ઝ પડપટી  િડોદરા તથા બીજા ૩ 

છોકરાઓએ આ કામના ફરીયાદી શ્રી ધિપ લ મફતલાલ િૈિ રહે,સી/૨૮ મહાનગર ડભોઇ રોડ યમ નામીલ િાડી િડોદરાને આરોપીઓએ હાથમાં 
પહેરેલ કડા િડે માંથામાં ઇજા કરી ગડદાપાટ નો માર મારી ફરી.નો સેમસંગ મોબાઇલ ફોન-૧ ધક. ૮૦૦૦/-ની લ ંટ કરી નાશી જઇ ગ નો કયામ 

ધિગેરે મતલબની ફરીયાદ આિારે તા.૨૩/૨/૧૮ ના કલાક ૨૨/૩૦ િાગે ગ નો રજીસ્ટર કરી આગળની તપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જ.ેબી ઝાલા િાડી 

પો.સ્ટે.દ્વારા કરતા આ કામે તપાસ દરમ્યાન આરોપી અટક કરેલ છે,  

નીલ 

૮ શ્રી એચ.એલ.પટેલ પો.સ.ઇ. 

તથા  સ્ટાફ િાડી પો.સ્ટેશન 
િાડી પો.સ્ટે. I ૦૪/૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મ જબના કામે તા-૧૭/૧/૧૮ ના કલાક ૨૧/૦ થી ૨૩/૩૦ િાગ્યા  દરમ્યાન મોજ ે- 
ડભોઈરોડ એમ.એમ.િોરા શો રૂમની સામે િૈષ્ણિ ક ટીર સોસાયટી  સી - 2 ના મકાનની બહારથી િાડી િડોદરા  શહેર ખાતેથી નમૂદ નથી તે 

આરોપીએ  ફરી.ન ં હીરો હોન્દ્ડા ડર ીમ ય ગા  મો.સા.નં-GJ-17-AN-3671 જનેો ચેસીસ નં-ME4JC586KDT105663 તથા એન્દ્જીન નં-

JC58ET31322717 ની સને ડીસેમ્બર -૨૦૧૩ ના મોડલની ભ રા કલરની છે, તેની ચોરી  કરી  લઇ જતા  ઉકત નંબરથી ગ નો દાખલ કરેલ સદર 
ગ નાની તપાસ દરમ્યાન ત.ક.અ.એ બાતમી આિારે ગ નો શોિી કાઢી મ દામાલ  રીકિર કરેલ છે   

મો.સા.૧ ધક.રૂ ૨૫૦૦૦/- 
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૯ પોલીસ ઇન્દ્સપેકટર એસ.ઓ.જી 

તથા  સ્ટાફ 

િડોદરા શહેર 

પાણીગેટ I ગ .ર.નં.૩૦/૧૮ ઈ.પી.કો. કલમ ૪૮૯(ખ),(ગ) તથા ૧ર૦ (બી) મ જબના કામે  તા.૧૪/૨/૧૮ ના કલાક ૧૫/૩૫ િાગે   મોજ-ે 
ડધભઈ રોડ સોમા તળાિ એસ્સાર પેટર ોલ પંપ પાસે આિેલ સિાગત પાટી પ્લોટના ખ ણા પાસે પાણીગેટ િડોદરા શહેર ખાતે  આ કામના 

આરોપીઓએ ભેગા મળી પોતાના આધથમક ફાયદા સારંુ ગ નાદહત કાિતરૂ રચી ધસન્દ્ડીકેટ બનાિી કોઇપણ હ્રેત સર ભારતીય ચલણના રૂા.ર૦૦૦/-

તથા પ૦૦/-ના દરની બનાિટી ચલણી નોટો બનાિી પોતાના કબ્ જામાં રાખીને જ ેનોટો બનાિટી છે, તેિ ં જાણિા છતાં ખરા તરીકે ઉપયોગ કરી 
પોતાની પાસેની બનાિટી નોટો ચલણમાં ઘ સાડિા માટે ભેગા થઈ એકબીજાને મદદગારી કરી દેશના અથમતંત્રને ખોખલ   કરી કરિા રૂા.ર૦૦૦/-ના 

દરની નોટ નંગ- ૧૨૬ તથા પ૦૦/-ના દરની નોટ નંગ-૧૦૦ મળી ક લે્લ બનાિટી ચલણી નોટો નંગ–૨૨૬ ક લ્ લે રૂા.૩,૦ર,૦૦૦/- જ ેતમામ 
બનાિટી ભારતીય ચલણી નોટો જનેી ધક.રૂા.૦/૦ ગણી તથા આરોપીની ઝડતી દરમ્યાન અસલ ભારતીય ચલણી નોટો રૂા.રપ૦૦/- તથા 

મો.ફોન. જ્ય પીટર સ્ક ટર સદહત ક લે્લ ધક રુ.૮૩,૦૦૦/- ના મ દામાલ સાથે જાહેરમાં મળી આિી પકડાઈ જઈ એકબીજાને મદદગારી કરી ગ નો કયામ 

ધિગેરે મતલબની ફરીયાદ શ્રી સ.ત. સલીમ અબ્ દ લગની, અ.હે.કો. બ.નં.ર૩પ૧ નોકરી એસ.ઓ.જી. િડોદરા શહેરનાઓ આપતા 
તા.૧૪/૨/૧૮ના કલાક ૨૦/૧૫ િાગે ગ નો દાખલ કરેલ છે.  

રૂા.ર૦૦૦/-ના દરની નોટ નંગ- ૧૨૬ તથા 

પ૦૦/-ના દરની નોટ નંગ-૧૦૦ મળી ક લે્લ 

બનાિટી ચલણી નોટો નંગ–૨૨૬ ક લ્ લે 

રૂા.૩,૦ર,૦૦૦/- જ ે તમામ બનાિટી ભારતીય 
ચલણી નોટો જનેી ધક.રૂા.૦/૦ ગણી તથા 

આરોપીની ઝડતી દરમ્યાન અસલ ભારતીય 
ચલણી નોટો રૂા.રપ૦૦/- તથા મો.ફોન. 

જ્ય પીટર સ્ક ટર સદહત ક લે્લ ધક રુ.૮૩,૦૦૦/- 

૧૦ પોલીસ ઇન્દ્સપેકટર એસ.ઓ.જી 

તથા  સ્ટાફ 

િડોદરા શહેર 

પાણીગેટ II ૩૦/૧૮ આમમ એકટ ૨૫(૧બી) (એ) GPA ૧૩૫ મ જબના કામે તા.૧૪/૨/૧૮ કલાક ૧૫/૩૦ િાગે મોજ-ેસોમા તળાિ 
એસ્સાર પેટર ોલપંપ પાસે સ્િાગત પાટી પ્લોટના ખ ણા પાસે પાણીગેટ િડોદરા શહેર ખાતે આ કામના આરોપીઓએ િગર લાયસંન્દ્સે પોતાના 

કબજામાં હધથયાર રાખી પકડાઇ જતા સ.ત. હેમત ત કારામ હે.કો. બ.નં ૨૮૪૦ એસ.ઓ.જી િડોદરા નાઓની ફરીયાદ  આિારે ઉપરોકત નંબરથી 

તા.૧૪/૨/૧૮ કલાક ૨૦/૩૦ િાગે ગ નો દાખલ કરેલ છે.   

 દેશી  ધપસ્તોલ ૧ - ધક.૨૫૦૦૦ , કારત સ-૨ 

ધક.૨૦૦ , મેગઝીન -૨ ધક ૦/૦ 

૧૧ પો.ઇ.શ્રી એસ.ઓ.જી. તથા  

સ્ટાફ 

પો.ઇ.શ્રી એસ.ઓ.જી.નાઓને મળેલ બાતમી આિારે સ્ટાફના માણસો સાથે   

૧૦૨ ગજાનંદ ફ્લેટિૈક ઠ સોસાયટીની બાજ મા િાઘોડીયા રોડ પાણીગેટ ખાતે તા.૬/૨/૧૮ ના કલાક ૦/૫૦ િાગે રેઇડ કરતા સદર જગ્યાએ 

િગર પાસ પરમીટનો ધિદેશી દારૂ ૭૫૦ મીલી બોટલ નંગ ૩૩૨ ધક.રૂ.૧૫૬૭૦૦/- મ દામાલ મળી આિતા પાણીગેટ  પો.સ્ટે III-૧૧૭/૨૦૧૮ 

પોહી એક્ટ કલમ ૬૫-ઈ ,૧૦૮ મ જબનો ગ નો દાખલ થયેલ છે,  

૭૫૦ મીલી બોટલ નંગ ૩૩૨ 

ધક.રૂ.૧૫૬૭૦૦/- 

૧૨ પો.ઇ.શ્રી પીસીબી  તથા  સ્ટાફ પો.ઇ.શ્રી પીસીબીનાઓને બાતમી હકીકત મળેલ કે, ગીતામંદીર પાછળ ઇદગાહ મેદાન પાસે િાડી ખાતે કેટલોક ગે.કા. ધિદેશી દારૂનો જથ્થો 
હોિાની બાતમી હકીકત આિારે સ્ટાફના માણસો સાથે સદર જગ્યાએ તા.૨૬/૨/૧૮ના ક.૧૬/૧૫િાગે  રેઇડ કરતા આરોપી પાસેથી િગર પાસ 

પરમીટનો મ દામાલ તથા રોકડા નાણાં ધિગેરે મ દામાલ મળી  આિતા િાડી પો.સ્ટે.III ૧૧૪/૧૮ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫ઇ,૧૦૮ મ જબનો ગ નો 
દાખલ થયેલ છે.   

૭૫૦ મીલીની બોટલો નંગ-૪૪ ધક.રૂ-

૧૯,૮૦૦/-તથા બીયર ના ટીન નંગ-૭૨ 
ધક.રૂ-૭૨૦૦/-તથા મોબાઇલ ફોન નંગ-૧ 

ધક.રૂ-૫૦૦/-તથા રોકડા રૂ-૪૦૧૦/-સાથે 

મળી ક લે્લ ધક.રૂ-૩૧,૫૧૦/ 

૧૩ પો.ઇ.શ્રી પાણીગેટ તથા  સ્ટાફ પો.ઇ.શ્રી પાણીગેટનાઓને બાતમી હકીકત મળેલ કે બાિચાિાડ ઝ પડ્પટ્ટી સ્લમ ક્િાટમર બ્લોક-૧ ની સામેની ગલીમાં મકાનમા કેટલાક ઇસમો 
ભેગા મળી પત્તાપાના િડે પૈસાથી હારજીતનો જ ગાર રમી રમાડતા હોિાની હકીકત આિારે સ્ટાફના માણસો સાથે સદર જગ્યાએ તા-૨૬/૨/૧૮ 

ના ક.૦૧/૧૦ રેઇડ કરતા સ્થળ ઉપથી ક લ ૯ આરોપી પકડી પાડી તેનોની અંગ ઝડતીમાંથી મ દામાલ મળી આિતા પાણીગેટ પો.સ્ટે .II 

ગ .ર.નં-૩૮/૧૮ જ ગાર િારા કલમ ૪,૫  મ જબનો ગ નો શોિી કાઢેલ છે   

અંગ ઝડતી ના રૂ. ૨૧૫૨૦/- તથા જમીન દાિ 

પરના રોક્ડા રૂ.૧૪,૯૨૦/- તથા મોબાઈલ નંગ 

-૬ ધકમત રૂ. ૩૨૦૦૦/- તથા ત્રણ મો.સા 

કી.રૂ. ૮૫,૦૦૦/- તથા પત્તા પાના નંગ-૫૨ 

ધક.રૂ.૦૦/૦૦ સાથે ક લે્લ રૂ.૧,૫૩,૪૪૦ /- 

૧૪ અ.હે.કો ઇમદાદ િહાબબેગ 

એસ.ઓ.જી િડોદરા શહેર 
તે એિી રીતે કે આ કામના ફરીયાદીને અંગત બાતમીદાર રાહે બાતમી મળેલ કે, મો.જ.ે :- િડસર ગામ કોટેશ્વર મહાદેિ ની બાજ માં ભીખાભાઇ 
રામજીભાઇ ભાલીયા ના ખેતરમાં આિેલ ઓરડીમાં આ કામના આરોપી નં.(૧) નામે ૧) સ રેન્દ્ર પ્રશાદ મંદેશ્વર ક શિાહ રહે.એલ/૧૩૨ દેશાઇનગર 

તરસાલી તળાિ િડોદરા શહેર નાએ પોતાના આથીક ફાયદા સારૂ બહાર થી માણસો બોલાિી િડસર ગામ કોટેશ્વર મહાદિેની બાજ મા ભીખાભાઇ 
રામાભાઇ ભાલીયાના ખેતરમા ઓરડી ભાડે રાખી પત્તા પાના પૈસા િડે હારજીતાનો જ ગાર રમી રમાડી ૧૩ આરોપી ઓ મળી આિે તેઓ ના અંગ 

જડતી માંથી ક લે્લ રોક્ડા રૂપીયા ૪૮૯૭૦/- તથા દાિ ઉપરના ૮૮૧૦/- તેમજ મોબાઇલ ફોન નંગ ૧૫  કીમત રૂપીયા ૨૩૫૦૦/-  તેમજ 

મો.સાયકલો ક લ નંગ ૦૯  કીમત રૂપીયા ૨૩૫૦૦૦/- તથા જ ગાર રમિાના સાિનો પત્તા પાના નંગ ૧૦૪ તથા સેતરંજી નંગ ૧ કીમત રૂપીયા 

૦૦/૦૦ મળી ક લે્લ રૂપીયા ૩૧૬૨૮૦/- ની મતા સાથે મળી આિતા માંજલપ ર પો.સ્ટે. સેકન્દ્ડ ગ .ર.નં.૨૨/૧૮ જ ગારિારા કલમ ૪,૫ મ જબનો 
ગ નો શોિી કાઢેલ છે. 

અંગ ઝડતીના રોકડા –૪૮૯૭૦/- તથા જમીન 

દાિના રોકડા ૮૮૧૦/- મોબાઇલ – ૧૫ ધક.રૂ. 

૨૩૫૦૦/-, મો.સા.– ૦૯ ધક.રૂ.૨૩૫૦૦૦/-, 
પત્તાપના – ૧૦૪ ધક.રૂ.૦૦/- 

૧૫ પો.સ.ઇ જી.ઝેડ.બારીયા 

માંજલપ ર પો.સ્ટે 

તે એિી રીતે કે આ કામના ફરીયાદી ની નિી બંિાયેલ અક્ષર પેરેડાઇઝ સાઇટના મકાનો માંથી ઉપર જણાિેલ તા.ટા દરમ્યાન કોઇ ચોર ઇસમ એ 

મકાન ડ પ્લેક્ષ નં.૩૯,૪૦,૫૧,૫૬,૬૧,૬૨,૬૩ ના િેન્દ્ટીલશન માં કાચ તોડી બારીિાટો બાયરૂમાં પે્રિશ કરી બાથરૂ મા મા લગાિેલ સાિર ન.૧૮ 

મીક્ષર ટોક ન.૩૨ એંગ્લ કોક .૩૨ ફલશ કોક ના માથ નગ.૩૨ તથા સમરસીબલ મોટર ન.૧ મળી ક લ ૮૬,૩૦૦/- ની મતાની ચોરી કરી લઇ 
ગયા ધિગેરે બાબતની ફરીયાદ ફરીયાદીએ આપતા માંજલપ ર પો.સ્ટે. ફસ્ટમ  ગ .ર.નં. ૨૮/૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મ જબનો ગ નો રજીસ્ટર 

કરિામાં આિેલ.  

બાથરૂમામા લગાિેલ સાિર ન.૧૮ મીક્ષર ટોક 

ન.૩૨ એંગ્લ કોક .૩૨ ફલશ કોક ના માથ 

નગ.૩૨ તથા સમરસીબલ મોટર ન.૧ મળી ક લ 

૮૬,૩૦૦/- 
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૧૬ અ.હે.કો લલ્લ ભાઇ અંબાલાલ 

બ.ન.૨૭૯૧ માંજલપ ર પો.સ્ટે 
તે એિી રીતે કે  આ કામના આરોપી એ ઉપર જણાિેલ તા.ટા અને જગ્યાએ આ કામના ફરીયાદી ની હોન્દ્ડા સીટી કાર નંબર   GJ06-FK-674 નો 
ડાઇિર સાઇડ્ના પાછ્ળના દરિાજાનો કાચ તોડી પાછળની સીટ ઉપર રાખેલ લેપટોપ િાળી બેગની ચોરી કરી  લઇ જિાની કોશીશ કરી પકડાઇ 

જઇ ગ નો કયો  ધિગેરે બાબતની ફરીયાદ ફરીયાદીએ આપતા માંજલપ ર પો.સ્ટે I ૩૦/૧૮ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯,૫૧૧ મ જબનો ગ નો રજીસ્ટર 
કરિામાં આિેલ.  

કોશીિ  

૧૭ હે.કો. જ્ઞાનેશ્વર નથ્થ રાિ 

ડીસીબી પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા 

શહેર   

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નં.૮/૧૮, સી.આર.પી.સી કલમ ૪૧(૧)ડી મ જબના કામે ઇલ્યાસમીયા રમઝાનમીયા શેખ ઉ.િ૩૩ રહે. ફતેગંજ 
કમાટીપ રા બારે ઇમામની ચાલી િડોદરા નાને તા.૦૩/૦૨/૧૮ ના ક. ૧૧/૪૫ િાગે અટક કરી પ છપરછ કરતાં ઓપો કંપનીનો મોબાઇલ ફોન 

ધકં.રૂ.૨૦,૦૦૦/- નો કબજ ેકરિામાં આિેલ છે. સ.ગંજ પો.સ્ટે. ફ. ૦૨/૧૮ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯ મ જબનો અનડીટેકટ ગ નો શોિી કાઢેલ છે. 

ઓપો કંપનીનો મોબાઇલ ફોન ધકં.રૂ.૨૦,૦૦૦/- 

૧૮ હે.કો. સાબીરહ સેન ન રખાન  

ડીસીબી પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા 

શહેર   

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નં.૮/૧૮ CRPC કલમ ૪૧(૧)અ મ જબના કામે જશિંત ઉફે ગ ડો જીત ભાઇ સલાટ ઉ.િ ૧૯ રહે. માઢી આશ્રમ 
પાછળ ટી.બી હોસ્પીટલ રોડ ઝ પડામા ધિજાપ ર તા. ધિજાપ ર જી. મહેસાણા (ર) શંકરભાઇ મોહનભાઇ સલાટ ઉ.િ ૧૯ રહે. માઢી આશ્રમ પાછળ 

ટી.બી હોસ્પીટલ રોડ ઝ પડામા ધિજાપ ર તા. ધિજાપ ર જી. મહેસાણા તા.૨૫/૦૨/૨૦૧૮ ના ક.૧૧/૩૦ િાગે અટક કરી પ છપરછ કરતાં 

જ દાજ દા દરની ચલણી નોટો ધકં.રૂ.૫૦૦૦/- સોના ચાંદીના દાગીના ધકં.રૂ.૧૧૬૫૩૫/- મો.ફોન-ર ધકં.રૂ.૧૦૫૦૦/-  ક લે્લ રૂ.૧૩૨૨૩૫/- 

નો મ દામાલ કબજ ેકરી (૧) સયાજીગંજ પો.સ્ટે. ફ. ૩૪/૧૮, ઇ.પી.કો. ૪૦૬, ૪ર૦, ૧૧૪ (ર) સયાજીગંજ પો.સ્ટે. ફ. ૩૫/૧૮, ઇ.પી.કો. 

૩૭૯ મ જબ (૩) જ.ેપી.રોડ પો.સ્ટે. ફ. ૧ર૫/૧૭, ઇ.પી.કો. કલમ ૪૦૬, ૧ર૦, ૧૧૪ મ જબના અનડીટેકટ ગ નાઓ શોિી કાઢેલ છે. 

જ દાજ દા દરની ચલણી નોટો ધકં.રૂ.૫૦૦૦/- 
સોના ચાંદીના દાગીના ધકં.રૂ.૧૧૬૫૩૫/- 

મો.ફોન-ર ધકં.રૂ.૧૦૫૦૦/-  ક લે્લ 

રૂ.૧૩૨૨૩૫/- 

૧૯ પો.કો મહેન્દ્રધસહ અધનરૂધ્િધસહ  

ડીસીબી પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા 

શહેર   

 

ડી.સી.બી પો.સ્ટે. II ગ .ર.ન ૨૪/૨૦૧૮ જ .િારા કલમ ૧૨(અ) મ જબના કામે  આરોપી એ પોતાના આથીક ફાયદા સારૂ આંકડાનો હારજીતનો 
જ ગાર રમાડી પોધલસ રેઇડ દરમ્યાન આકડા લખેલ ધસ્લપો તથા રોકડા રૂપીયા ૧૧૦૫૦/ ની સાથે મળી આિી પકડાઇ જઇ ગ ન્દ્હો કયામ ધિગેરે 

બાબત. 

 

ધસ્લપો તથા રોકડા રૂપીયા ૧૧૦૫૦/ 

૨૦ અ.પો.કો જનૈ લઆબેદીન 

શરાફતહ શેન  

ડીસીબી પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા 

શહેર   

ડી.સી.બી પો.સ્ટે. II ગ .ર.ન ૨૬/૨૦૧૮ જ .િારા કલમ ૧૨ મ જબના કામે ક કરી (દાણા) િડે રૂધપયાની હારજીતનો જ ગાર જાહેરમા રમી રમાડી 

ક લ-૧૯(ઓગણીસ) ઇસમો અંગઝડતી તથા જમીન દાિ ઉપરના મળી ક લ્લે રોકડ રૂધપયા ૫૦,૪૦૦/- તેમજ મોબાઇલ ફોન નંગ ૧૦ કીમત 

રૂધપયા ૫૫,૦૦૦/- તેમજ ક કરી નંગ ૨ તથા જ ગાર રમિા સારૂ આિિા ઉપયોગ કરેલ ત્રણ િાહન મળી ક લે્લ કીંમત રૂધપયા ૨,૨૫,૪૦૦/- ની 
સાથે મળી આિી પકડાઇ જઇ તેમજ અસ્લમ ઉફમ  બોડીયો હૈદરમીયા શેખ નાનો રેઇડ દરમ્યાન હાજર નહી મળી આિી ગ ન્દ્હો કયામ ધિગેરે બાબત.  

રોકડ રૂધપયા ૫૦,૪૦૦/- તેમજ મોબાઇલ ફોન 

નંગ ૧૦ કીમત રૂધપયા ૫૫,૦૦૦/- તેમજ ક કરી 
નંગ ૨ તથા જ ગાર રમિા સારૂ આિિા ઉપયોગ 

કરેલ ત્રણ િાહન મળી ક લે્લ કીંમત રૂધપયા 

૨,૨૫,૪૦૦/- 

૨૧ અ.પો.કો મહેન્દ્રધસંહ 

અધનરૂધ્િધસંહ  

ડીસીબી પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા 

શહેર   

 

          ડી.સી.બી પો.સ્ટે. II ગ .ર.ન ૨૭/૨૦૧૮ જ .િારા કલમ ૧૨ મ જબના કામે ક કરી (દાણા) િડે રૂધપયાની હારજીતનો જ ગાર જાહેરમા રમી 

રમાડી સાત ઇસમો અંગ ઝડતી તથા જમીન દાિ ઉપરના મળી ક લે્લ રોકડ રૂધપયા ૧,૦૬,૮૯૦/- તેમજ મોબાઇલ ફોન નંગ-૪ કીમત રૂધપયા 

૩૫૦૦/- તેમજ ક કરી નંગ-૨ મળી ક લે્લ કીંમત રૂધપયા ૧,૧૦,૩૯૦/- ની સાથે મળી આિી પકડાઇ ગયેલ હોય જ ેબાબતે નો ગ ન્દ્હો કયામ ધિગેરે 
બાબત  

રોકડ રૂધપયા ૧,૦૬,૮૯૦/- તેમજ મોબાઇલ 
ફોન નંગ-૪ કીમત રૂધપયા ૩૫૦૦/- તેમજ 

ક કરી નંગ-૨ મળી ક લે્લ કીંમત રૂધપયા 

૧,૧૦,૩૯૦/- 

૨૨ ઈન્દ્ ચાજમ પો.ઈન્દ્ સ.એસ.ઓ.જી. 
તથા સ્ટાફના માણસો 

તા.૦૧/૦૨/૧૮ ના રોજ બાતમી મળેલ કે ડી.સી.બી. પોલીસ સ્ ટેશનનો ચીટીંગના ગ નાનો િોન્દ્ ટેડ આરોપી ચીરાય  અગ્ નીહોત્રી રહે. 
સેન્દ્ ડલિ ડ રેસીડેન્દ્ સી, ઉમી ચાર રસ્ તા પાસે િડોદરા નાનો આજરોજ તેની કાર નં.જી.જ.ે૬.એ.બી. ૪૮૫૨ લઇને નોધિનો કંપીનીથી સ શેન સકમલ 

તરફ પસાર થિાનો છે તે મ જબની મળેલ બાતમી આિારે સ શેન સકમલ પાસે છ પા િેશમાં ગોઠિાઇ િોચમાં હતા તે દરમ્ યાન ઉ૫રોકત બાતમી 

નંબરિાળી કાર ત યાંથી પસાર થતા તેને રોકી ઝડપી પાડેલ. મજક ર ઇસમ ધિરુધ્ િ નોંિાયેલ ગ ના સબંિે રેકડમ  આિારીત ખાત્રી કરતા ડી.સી.બી. 

પો.સ્ ટે. ફ.ગ .ર.નં.૦૪/૧૭ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૨૦,૪૦૬,૪૬૫,૪૬૭,૪૬૮ મ જબનો ગ નાનો છેલ્ લા ૮ માસથી િોન્દ્ ટેડ હોય સદર ચીરાય  

મિ ભાઇ અગ્ નીહોત્રી રહે. ૧૦૩, સેન્દ્ ડલિ ડ રેસીડેન્દ્ સી, ઉમી ચાર રસ્ તા પાસે િડોદરાનાને તેની મારુતી ઝેન કાર નં. નં.જી.જ.ે૬.એ.બી. ૪૮૫૨ 

સાથે ઝડપી પાડી સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧) આઇ મ જબ કાયદેસરની કાયમિાહી કરિામાં આિેલ છે. 

- 

૨૩ ઈન્દ્ ચાજમ પો.ઈન્દ્ સ.એસ.ઓ.જી. 
તથા સ્ટાફના માણસો 

તા.૦૧/૦૨/૧૮ ના રોજ બાતમી મળેલ કે અગાઉ ઘરફોડ ચોરીઓ તથા લ ંટ, િાહન ચોરી જનેા ગ ન્દ્ હામાં પકડાયેલ અને હાલમાં 
આણંદ ટાઉન પોલીસ સ્ ટેશનના િાહન ચોરીના ગ ન્દ્ હામાં િોન્દ્ ટેડ આરોપી કલ્ લ સીંગ સીકલીગર નાનો સેન્દ્ટરલ એસ.ટી.ડેપો પાસે આિિાનો છે તે 

મ જબની મળેલ બાતમી આિારે સેન્દ્ટરલ એસ.ટી.ડેપો પાસે છ પા િેશમાં ગોઠિાઇ િોચમાં હતા તે દરમ્ યાન ઉ૫રોકત બાતમી િણમન િાળો ઇસમ 

આિતા તેને રોકી ઝડપી પાડેલ.  

મજક ર આરોપી ધિરુધ્ િ નોંિાયેલ ગ ના સબંિે રેકડમ  આિારીત ખાત્રી કરતા સદર ઇસમ આણંદ ટાઉન પો.સ્ ટે. ફ.ગ .ર.નં.૨૩૬/૧૭ 

ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મ જબનો ગ નાનો િોન્દ્ ટેડ હોય કલ્ લ સીંગ ઉફે અમરસીંગ માયાસીંગ સીકલીગર રહે.ભાથ જીનગર ઝ પડપટ ી, ન્દ્ ય  િી.આઇ.પી. 

રોડ, ખોડીયારનગર ચાર રસ્ તા પાસે, િડોદરાનાને ઝડપી પાડી સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧)એ મ જબ કાયદેસરની કાયમિાહી કરી આગળની 

- 
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િિ  તપાસ તજિીજ માટે સયાજીગંજ પો.સ્ ટે.ને સોપેલ છે. ઉ૫રોકત આરોપી અગાઉ િડોદરા શહેરમાં ઘરફોડ, લ ંટ, િાડ, િાહન ચોરીમાં આશરે 

૧૫ થી િિ  ગ ન્દ્ હામાં પકડાયેલ હતો. 

૨૪ ઈન્દ્ ચાજમ પો.ઈન્દ્ સ.એસ.ઓ.જી. 

તથા સ્ટાફના માણસો 

તા.૦૩/૦૨/૧૮ ના રોજ બાતમી મળેલ કે "એક ઈસમ નામે ધબપીન નટરલાલ શમામ રહે.હારમોની એપાટમમેન્દ્ ટ ગોત્રી િડોદરા નાઓની ધિરૂઘ્ િમાં 

નિસારી પો.સ્ ટે.માં ડબલ મડમ રનો ગ નો િિમ ર૦૦ર માં નોંિાયેલ છે જમેાં તેને કોટે આજીિન કૈદની સજા કરેલ છે અને છેલ્ લા ઘણા સમયથી 

લાજપોર જલેમાંથી પેરોલ રજા ઉપર છ ટી પરત જલેમાં હાજર થયેલ નથી અને હાલમાં તે સેન્દ્ ટરલ એસ.ટી.ડેપો ખાતે તેના િતન મોડાસા જિા માટે 

આિિાનો છે" તે મ જબની બાતમી આિારે ટીમના માણસોએ સેન્દ્ ટરલ એસ.ટી.ડેપો ગેટ પાસે છ પા િેશમાં ગોઠિાઈ િોચમાં હતા તે દરમ્ યાન 

ઉપરોકત બાતમી િણમન િાળો ઈસમ આિતા તેને રોકી ઝડપી પાડેલ. 

 ઉપરોકત ધબપીનક માર નટિરલાલ શમામ રહે.એ/૩૦૩, ઈલાઈટ હારમોની એપાટમમેન્દ્ ટ, બસંલ મોલની પાછળ, ગોત્રી રોડ િડોદરા મ ળ 

રહે.ગામ સરડોઈ, તા.મોડાસા જી.અરિલ્ લી તથા સહ આરોપીઓ  ધિરૂઘ્ િમાં તા.ર૦/૦ર/ર૦૦ર ના રોજ નિસારી પોલીસ સ્ ટેશન ખાતે 

ફ.ગ .ર.નં.૪ર/ર૦૦ર ઈ.પી.કો. કલમ ૩૦ર,૩૯૪,૩૪ર, ૪પર, ૧ર૦(બી) મ જબનો ડબલ મડમ ર િીથ લ ંટનો ગ નો નોંિાયેલ હતો આ ગ નામાં તેને 
તથા સહ આરોપીઓને તા.ર૪/૦૬/૦૩ ના રોજ નામ.કોટે આજીિન કેદની સજા ફરમાિી લાજપોર જલે ખાતે મોકલી આપેલ. આરોપી નિેમ્ બર 
ર૦૧૪ માં દદન-ર૧ ની પેરોલ રજા ઉપર છ ટેલ ત યારબાદ પરત લાજપોર સેન્દ્ ટરલ જલેમાં હાજર થિાન  હત . પરંત  તે મ દત પ રી થતા હાજર થયેલ 

નહી અને ફરારી થયેલ હોય જલેર શ્રી લાજપોર મઘ્ યસ્ થ જલે દિારા સદરહ ં  ઈસમ ધિરૂઘ્ િમાં નિસારી ટાઉન પો.સ્ ટે. ખાતે ધપ્રઝન્દ્ સ એકટ કલમ 

પ૧(એ) તથા પ૧(બી) મ જબનો ગ નો રજીસ્ ટર કરાિેલ હોય આ ગ નાની િરપકડ ટાળિા સારૂ તે છેલ્ લા ત્રણ િિમથી નાસતો ફરતો હતો. 

- 

૨૫ ઈન્દ્ ચાજમ પો.ઈન્દ્ સ.એસ.ઓ.જી. 

તથા સ્ટાફના માણસો 

તા.૦૬/૦ર/૧૮ ના રોજ કંપનીઓના કોપી રાઈટ અને ગ્રાહકોના હકકોના રક્ષણ કરિાની જિાબદારી જ ેકંપનીની હોય તે કંપનીના અધિકારી/ 

કમમચારીઓને હધકકત મળેલ કે િડોદરા શહેર રાિપ રા રોડ ઉપર આિેલ ઓપ્ ટીક પેલેસની બાજ માં એમ્ પાયર સ ઝ નામની દ કાનના માલીક 

નાસીરમીયા એહમદમીયા અરબ રહે.િાડી, િડોદરા નાઓ પોતાની દ કાનમાં માણસો રાખી બ્રાન્દ્ ડેડ કંપનીઓ જિેી કે ભભ નાઈક, એડીદાસ, પ મા, 

અલ્ ડો, રેડ ટેપ, લી ક પર, જીમી, અરમાની, બેનેટોન, ગ ચી, િન્દ્ સ, લ ઈસભભ જિેી બ્રાન્દ્ ડેડ કંપનીના ડ પ્ લીકેટ બ ટ તથા ચપ્ પલોન ં ઓરીજીનલ બ ટ 
તરીકે િેચાણ કરી ધનદોિ નાગરીકો સાથે છેતરપીંડી કરતો હોિાની હધકકત આિારે એમ્ પાયર શ ઝ નામની દ કાન ઉપર રેઈડ કરી નાશીરમીયાં 

અહેમદમીયાં અરબ રહે.િાડી, િડોદરા નાઓને પકડી પાડી અલગ-અલગ નામાંકીત કંપનીઓના ડ પ્ લીકેટ બ ટ, ચપ્ પલ જિેા કેનાઈક, એડીદાસ, 

પ મા, અલ્ ડો, રેડ ટેપ, લી ક પર, જીમી, અરમાની, બેનેટોન, ગ ચી, િન્દ્ સ, લ ઈસ ની ક લ -૯ર૩ જોડ ધક.રૂ.ર૧,૩૭,૦૦૦/- સાથે પકડી પાડી તેના 

ધિરૂઘ્ િ રાિપ રા પો.સ્ ટે.માં ફ.ગ .ર.નં.ર૪/૧૮ ઈ.પી.કો. કલમ ૪ર૦ તથા િી કોપીરાઈડ એકટ ઈ.સ.૧૯પ૭ ની કલમ પ૧,૬૩,૬૪ મ જબ 
કાયદેસર કાયમિાહી કરી િિ  તપાસ હાથ િરેલ છે. 

અલગ-અલગ નામાંકીત કંપનીઓના ડ પ્ લીકેટ 

બ ટ, ચપ્ પલ જિેા કેનાઈક, એડીદાસ, પ મા, 

અલ્ ડો, રેડ ટેપ, લી ક પર, જીમી, અરમાની, 

બેનેટોન, ગ ચી, િન્દ્ સ, લ ઈસ ની ક લ -૯ર૩ જોડ 

ધક.રૂ.ર૧,૩૭,૦૦૦/- 

૨૬ ઈન્દ્ ચાજમ પો.ઈન્દ્ સ.એસ.ઓ.જી. 

તથા સ્ટાફના માણસો 

તા.૦૯/૦૨/૧૮ ના રોજ બાતમી મળેલ કે સને ૨૦૧૬ નિેમ્ બર માસમાં ફતેપ રા ચાર રસ્ તા પાસે બનેલ રાયોટીંગના ગ નામાં નાસતો 

ફરતો આરોપી અકબરઅલી સૈયદ નાનો હાલ ફતેપ રા ચાર રસ્ તા કાલ  સૈયદ બાિાની દરગાહ પાસે ઉભો છે તે મ જબની મળેલ બાતમી આિારે 

બાતમી િાળી જગ્ યાએ જઇ તપાસ કરતા ઉ૫રોકત બાતમી િણમન િાળો ઇસમ મળી આિતા તેને ઝડપી પાડેલ. મજક ર આરોપી ધિરુધ્ િ નોંિાયેલ 

ગ ના સબંિે રેકડમ  આિારીત ખાત્રી કરતા સદર ઇસમ ધિરુધ્ િમાં સને ૨૦૧૬ મા દદિાળીના તહેિારમા ફટાકડા ફોડિા બાબતે થયેલ કોમી તોફાન 

સંદભે સીટી પોલીસ સ્ટેશનમા નોંિાયેલ ગ .ર.નં ફ. ૩૦૬/૨૦૧૬ ઇ.પી.કો કલમ ૩૦૭, ૧૪૩, ૧૪૭, ૫૦૬, ૪૨૭, ૧૧૪ મ જબનો ગ નાનો 

િોન્દ્ ટેડ હોય અકબરઅલી સૈયદઅલી સૈયદ રહે.ફતેપ રા સ થાર ફળીય , સૈયદિાળા,પાંજરીગર મહોલ્ લાની પાછળ િડોદરાનાને ઝડપી પાડી 

સી.આર.પી.સી. ક. ૪૧(૧)એ મ જબ કાયદેસરની કાયમિાહી કરિામાં આિેલ છે.  

 

૨૭ ઈન્દ્ ચાજમ પો.ઈન્દ્ સ.એસ.ઓ.જી. 

તથા સ્ટાફના માણસો 
તા.૧૪/૦ર/ર૦૧૮ ના રોજ બાતમીદારથી બાતમી મળેલ  કે, "ઈન્દ્ દોર ખાતે રહેતો સ નીલ બાબ રાિ પાટીલ અગાઉ એમ.પી.માં 

બનાિટી નોટના કેસમાં પકડાયેલ જમેાં હમણા બહાર આિેલ છે આ સ નીલ પાટીલ તેનો બનાિટી નોટોનો કારોબાર કરિા માટે બોડેલી પાસે 

આિેલ કલારાણી ગામમાં રહેતા નરેશક માર પ્રજાપધત તથા તેનો પ ત્ર ક ધિલ તેમજ મોહસીન મકરાણી સાથે સીન્દ્ ડીકેટ બનાિી આ ચારેય જણા 

તેમના ગ્રાહકોને પોતાની પાસેની રૂ.ર૦૦૦/- તથા પ૦૦/- ના દરની બનાિટી નોટો સપ્ લાય કરે છે અને તેઓ રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- ની બનાિટી 

નોટો રૂ.પ૦,૦૦૦/-માં આપી કધમશનથી િંિો કરી તેમની પાસેની બનાિટી નોટો ચલણમાં ઘ સાડે છે ,જઓે આજરોજ ઉપરોકત ચારેય જણા 

ડભોઈ રોડ, સોમા તળાિ એસ્ સાર પેટર ોલ પંપ પાસે આિેલ સ્ િાગત પાટી પ્ લોટ નજીક બનાિટી ચલણી નોટોની ડીલીિરી લેિા-આપિા માટે 
ભેગા થયેલ છે અને તેઓ પાસે સીલ્ િર કલરની જય પીટર સ્ ક ટર નં.જી.જ.ે૩૪.સી.૭પ૯ર ની છે"  તે મ જબની બાતમી મળેલ હોય સ્ ટાફના માણસો 

તથા પંચો સાથે ડભોઈ રોડ, સોમા તળાિ, એસ્ સાર પેટર ોલ પંપ પાસે આિેલ સ્ િાગત પાટી પ્ લોટના ખ ણા પાસે ઉપરોકત િણમન આિારે (૧) 

સ નીલ બાબ રાિ પાટીલ રહે.દક્રશ્ નાબાગ કોલોની, જશપાલ ઢાબાની પાસે, રેડીશન ચાર રસ્ તા નજીક, ઈન્દ્ દોર, એમ.પી. (ર) નરેશ ક માર ગરબડદાસ 

પ્રજાપધત રહે.કલારાણી ગામ, મેઈન બજાર, તા.પાિી જતેપ ર, ધજ.છોટાઉદેપ ર (૩) ક ધિલ નરેશ ક માર પ્રજાપધત રહે.કલારાણી ગામ, મેઈન બજાર, 

તા.પાિી જતેપ ર, ધજ.છોટાઉદેપ ર (૪) મોહસીન મજીદભાઈ મકરાણી રહે.ક બેરનગર સોસાયટી, ગ જરાતી ક માર શાળાની બાજ માં બોડેલી 

રૂ.ર૦૦૦/- તથા પ૦૦/- ના દરની બનાિટી 

ચલણી નોટો ક લ રૂા.૩,૦ર,૦૦૦/- 
ધક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા આરોપી નં.(૧) પાસેથી દશેી 
હાથ બનાિટની પીસ્ તોલ (માઉઝર) નંગ-૧ 

ધક.રૂ.રપ,૦૦૦/- તથા ૭.૬પ એમ.એમ.ના 
જીિતા કારત સ નંગ-ર ધક.રૂ.ર૦૦/- તથા 

મેગ્ ઝીન નંગ-ર ધક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી ક લ્ લે 

રૂ.રપ,ર૦૦/- 
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તા.બોડેલી ધજ.છોટાઉદેપ ર નાઓને ઝડપી પાડેલ. ઉપરોકત િરપકડ કરેલ આરોપીઓ ધિરૂઘ્ િમાં બનાિટી ચલણી નોટો અંગે પાણીગેટ પો.સ્ ટે.માં 

ફ.૩૦/૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૮૯ (ખ)(ગ), ૧૨૦ (બી) મ જબ તેમજ આરોપી સ નીલ પાટીલ પાસેથી મળી આિેલ પરિાના િગરના આમ્ સમ 

એમ્ ય નેશન બાબતે પાણીગેટ પો.સ્ ટે.માં સે.ગ .ર.નં.૩૦/૧૮ આમ્ સમ એકટ કલમ રપ(૧-બી) , ર૯ મ જબના ગ નાઓ દાખલ કરાિેલ 

૨૮ ઈન્દ્ ચાજમ પો.ઈન્દ્ સ.એસ.ઓ.જી. 

તથા સ્ટાફના માણસો 

તા.૨૨/૦ર/૧૮ ના રોજ બાતમી મળેલ કે “રીઝિાન મન્દ્સ રી રહેિાસી હાલોલ િાળાએ ગોલ્ડન ચોકડી પાસે આિેલ મારૂતી એસ્ટેટ 

પ્લોટ નં.૧૫ માં ભાડેથી ગોડાઉન રાખેલા છે તેણે પોતાના ઓળખીતાઓ મારફતે ખેતીિાડીમાં ઉપયોગ લેિામાં આિત  ખાતર ગેરકાયદેસર મંગાિી 

પોતાના ભાડે લીિેલા ગોડાઉનમા લાિી મજ રો પાસે ફેક્ટરીમાં િેચિા માટે િપરાતી ખાતરની થેલીઓમાં પેક કરી જ દી જ દી કેમીકલ કંપનીઓમાં 

સપ્ લાય કરે છે અને હાલમા તેના ગોડાઉન ખાતે ટરક નં GJ 09 Z 1378 મા ખાતર જથ્થો ભરીને આિેલ છે અને માલ ઉતારિાન  કામ ચાલ  છે” તે 

મ જબની મળેલ બાતમી આિારે બાતમી િાળી જગ્ યાએ રેઇડ કરી ગોડાઉન ભાડે રાખનાર (૧) રીઝિાન ઈકબાલ મન્દ્ સ રી રહે.હાલોલ, ન રાની પાકમ , 

અરાદ રોડ, તા.હાલોલ, જી.પંચમહાલ તથા ટરક ડર ાઇિર (ર) ઈસાકભાઈ એહમદભાઈ મામજી રહે.ગોિરા નિાબજાર, રાણી મસ્ જીદ પાસે, તા.ગોિરા 
જી.પંચમહાલ નાઓને ઝડપી પાડેલ. રેઇડ દરમ્ યાન બન્દ્ ને ગોડાઉનમાંથી તથા ટરકમાંથી ખેતીિાડી પેદાશના ઉ૫યોગમાં િપરાત  જ દી જ દી બ્રાન્દ્ ડન ં 
રાસાયણીક ખાતર પોતાના આધથમક ફાયદા સારુ આ ખાતરને ઇન્દ્ ડસ્ટર ીયલ િપરાશ માટે ટેકનીકલ ગ્રેડના માકામિાળી થેલીઓમાં પરીિતીત કરી 

થેલીઓને રી-પેકીંગ કરતા હોય રેઇડ દરમ્ યાન જ દી જ દી બ્રાન્દ્ ડની રાસાયણીક ખાતરની થેલીઓ નંગ-૧૦૩૯ ધક.રુ.૪,૮૬,૩૭૪/- ના જથ્ થા 

સાથે રી-પેકીંગના સાિનો સીલાઇ મશીન, ઇલેકટર ોનીક િજન કાંટો તથા ટેકનીકલ ગે્રડના માકામિાળી ય રીયાની ખાલી થેલીઓ તથા ટર ક 

ધક.રુ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- તથા હય ન્દ્ ડાઇ આઇ-૧૦ કાર ધક.રુ.૩,૦૦,૦૦૦/- સહીત ક લ્ લે રુ.૧૮,૧૨,૭૦૪/- નો મ દામાલ કબ્ જ ે કરી 

ઉ૫રોકત બન્દ્ ને આરોપીઓ તથા ખાતર સપ્ લાયર ઇસમ ધિરુધ્ િમાં હરણી પો.સ્ ટે.માં ઈ.પી.કો. કલમ ૪૬૬,૪૬૭,૪૬૮,૪૭૧,૧૧૪,૩૪ તથા 
રાસાયણીક ખાતર (ધનયંત્રણ) હ કમ ૧૯૮પ ના ખંડ ૭ તથા ખંડ રપ(૧) તથા આિશ્ યક ચીજિસ્ ત  િારા સને ૧૯પપ ની કલમ ૩(ર)(ક) તથા 

૭ (૧)(એ)(ર) મ જબનો ગ નો દાખલ કરાિી િિ  તપાસ હાથ િરેલ અને ક લ-૦૫ આરોપીઓની િરપકડ કરિામાં આિેલ.  

જ દી જ દી બ્રાન્દ્ ડની રાસાયણીક ખાતરની થેલીઓ 

નંગ-૧૦૩૯ ધક.રુ.૪,૮૬,૩૭૪/- ના જથ્ થા 

સાથે રી-પેકીંગના સાિનો સીલાઇ મશીન, 
ઇલેકટર ોનીક િજન કાંટો તથા ટેકનીકલ ગે્રડના 

માકામિાળી ય રીયાની ખાલી થેલીઓ તથા ટરક 

ધક.રુ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- તથા હય ન્દ્ ડાઇ આઇ-

૧૦ કાર ધક.રુ.૩,૦૦,૦૦૦/- સહીત ક લ્ લે 

રુ.૧૮,૧૨,૭૦૪/- 

૨૯ ઈન્દ્ ચાજમ પો.ઈન્દ્ સ.એસ.ઓ.જી. 

તથા સ્ટાફના માણસો 

તા.૨૭/૦૨/૧૮ ના રોજ બાતમી મળેલ કે એક ઇસમ અજ મનધસંહ ઉફે અનીલ અશોકધસંહ ઠાકોર રહે.સંતોિીનગર ન્દ્ ય  િી.આઇ.પી. 

રોડ િાળો બ લેટના નિા મેકિીલ ચોરી કરી લાિેલ છે અને આ મેકિીલો સાથે સંગમ ચાર રસ્ તા પાસે ઉભો છે તે મ જબની મળેલ બાતમી આિારે 
સંગમ ચાર રસ્ તા પાસેથી ઉ૫રોકત ઇસમને ઝડપી પાડેલ. તેની પાસેથી (૧) બ લેટ મોટર સાયકલના મેકિીલ જોડી નંગ-ર જમેાં પ્રાડો કંપનીના 

નંગ-ર તથા ઇરાડો કંપનીના નંગ-ર ક લ ધક.રુ. ૧૪,૦૦૦/- (૨) સ્ પ્ લેન્દ્ ડર મોટર સાયકલ પ્રાડો કંપનીના મેકિીલ નંગ-ર ધક.રુ.૪૦૦૦/- 

તથા (૩) બ લેટન ં ઇન્દ્ દોર સાયલેન્દ્ સર ધક.રુ.૨૦૦૦/- સહીત ક લ્ લે રુ.૨૦,૦૦૦/- નો મ દામાલ કબ્ જ ેકરિામાં આિેલ.  

ઉ૫રોકત ઇસમની પ છપરછ દરમ્ યાન અગાઉ તે પોતે પ્રતાપનગર ખાતે આિેલ અનિરી ઓટોમોબાઇલ્ સ નામની દ કાનમાં નોકરી કરતો 

હતો, તે િખતે દ કાન માલીકની નજર ચ કિી છળકપટથી ચોરી કરી લાિેલ હોિાન ં જણાિેલ હોય  સદર મ દામાલ સી.આર.પી.સી.કલમ ૧૦ર 

મ જબ કબ્ જ ેલઇ તેને સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧) ડી મ જબ અટક કરી કાયદેસરની કાયમિાહી કરિામાં આિેલ છે. 

(૧) બ લેટ મોટર સાયકલના મેકિીલ જોડી નંગ-

ર જમેાં પ્રાડો કંપનીના નંગ-ર તથા ઇરાડો 
કંપનીના નંગ-ર ક લ ધક.રુ. ૧૪,૦૦૦/- (૨) 

સ્ પ્ લેન્દ્ ડર મોટર સાયકલ પ્રાડો કંપનીના મેકિીલ 

નંગ-ર ધક.રુ.૪૦૦૦/- તથા (૩) બ લટેન ં 

ઇન્દ્ દોર સાયલેન્દ્ સર ધક.રુ.૨૦૦૦/- સહીત ક લ્ લે 

રુ.૨૦,૦૦૦/- 

૩૦ ઈન્દ્ ચાજમ પો.ઈન્દ્ સ.એસ.ઓ.જી. 

તથા સ્ટાફના માણસો 

તા.૨૭/૦૨/૧૮ ના રોજ બાતમી મળેલ કે એક ઇસમ શાહનિાઝ ઉફે શાન  લાલમહંમદ પઠાણ રહે.ભાંડિાડા નાનો ગોલ્ ડન ચોકડી 

બ્રીજ નીચે કેળાની લારી ઉભી રાખે છે તેણે એક ચોરીનો મોબાઇલ લીિેલ છે તે મ જબની મળેલ બાતમી આિારે ગોલ્ ડન ચોકડી બ્રીજ નીચે કેળાની 
લારી ઉ૫રથી શાહનિાઝ ઉફે શાન  લાલમહંમદ પઠાણ રહે.ભાંડિાડા નિી મસ્ જીદ પાસે રુપમ ટોકીઝ સામે, િડોદરાને ઝડપી પાડેલ.  

ઉ૫રોકત ઇસમ પાસેથી એક ઓપો કંપનીનો મોબાઇલ ફોન કી.રુ.૧૫,૦૦૦/- નો મળી આિેલ હોય તેને આ ખરીદ કરેલ મોબાઇલ 

બીલના કોઇ બીલ કે અન્દ્ ય કોઇ આિારભ ત પ રાિા મેળવ્ યા િગર એક અજાણ્ યા ચોર ઇસમ પાસેથી ખરીદ કરેલ હોય સી.આર.પી.સી.કલમ ૧૦ર 

મ જબ કબ્ જ ેલઇ તેને સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧) ડી મ જબ અટક કરી કાયદેસરની કાયમિાહી કરિામાં આિેલ છે. 

ઓપો કંપનીનો મોબાઇલ ફોન 

કી.રુ.૧૫,૦૦૦/- 

૩૧ િારસીયા પોસ્ટે.સ્ટાફ    એક ઇસમ જનેે બદનમાં સફેદ કલરનો શટમ  પહેરેલ છે અને કમરે ગે્ર કલરન  પેન્દ્ટ પહેરેલ છે અને હાલમાં ગિેડા માકેટ ચાર રસ્તા પાસે ઉભો છે અને 

તેની પાસે કાળા કલરનો થેલો ભરાઇ ને ઉભો છે અને તેની પાસે ચોરીન  લેપટોપ તથા મોબાઇલ ફોન િેચિા માટે આિેલ છે જ ેબાતમી આિારે 

તપાસ કરતા સદર આરોપી એ ફોર વ્હીલર ગાડીઓના કાચ તોડી  

૧-રાજપીપળા પો.સ્ટે I.ગ .ર.નં.૬૯/૧૭ઇ,પી.કો.૩૭૯  મ જબ 

૨.I.ગ .ર.નં.૧૨૮/૧૭ઇ,પી.કો.૩૭૯મ જબ ચોરી કરેલાની કબ લાત કરેલ છે 

૧-મોબાઇલફોન-૮ 

૨-એકHp કંપનીન લેપટોપ-૧ 
૩-એક ટેબલેટ તમામની ક લે્લ ધક.રૂ.૫૪૦૬૦/- 

૩૨   
એસ.ઓ.જી િડોદરા શહેર  

બાપોદ પોસ્ટે ii ગ .ર.નં ૩૭/૧૮ જ ગારા િારા કલમ ૪,૫ તથા આઇ.ટી.એકટ ૬૬ મ જબ. ગ નો તે એિી રીતે કે જ ગાર િારા કલમ ૪,૫ તથા 
આઇ.ટી એકટ ૬૬ મ જબ ઉપરોક્ત તા.ટા અને જગ્યાએ  આ કામનો આરોપી પોતાના આથીક ફાયદા સારૂ ક્રીકેટ મેચનો સટ્ટો પોતાના રહેણાક 

મકાનમા ભારત- દક્ષીણ આફ્રીકા ૨૦-૨૦ મેચન  ટીિી ઉપર જીિન પ્રસારણ ધનહાળી ઇંટરનેટ થી ભાિ તાલ આિારે ગ્રાહકો પાસેથી મોબાઇલ 

ફોન ઉપર પોતે હાર જીતનો સટ્ટો રમી રમાડી લીિેલ સોદાન  પોતે લેપટોપમા ડાઉનલોડ કરી ગેમ નામના સોફ્ટિેરમા પોસ્ટીંગ કરી (નોંિણી કરી) 
હારજીત કરી રેઇડ કરી ઇ-કોમ્ય નીકેશનના સાિનો એલ.ઇ.ડી,  ટીિી , લેપટોપ , મોબાઇલ ફોન જ દી જ દી કંપનીના નંગ .૦૫ મળી ક લ રૂ. 

ઇ-કોમ્ય નીકેશનના સાિનો એલ.ઇ.ડી,  ટીિી , 

લેપટોપ , મોબાઇલ ફોન જ દી જ દી કંપનીના નંગ 
.૦૫ મળી ક લ રૂ. ૫૩,૫૦૦/- તથા અંગ 

જડતીના રૂ. ૩૦૦/- સહીત ક લ રૂ. 

૫૩,૮૦૦/-  
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૫૩,૫૦૦/- તથા અંગ જડતીના રૂ. ૩૦૦/- સહીત ક લ રૂ. ૫૩,૮૦૦/-ની મત્તા સાથે રેઇડ દરમ્યાન મળી આિી ગ નો કયામ ધિ બાબત. 

૩૩ બાપોદ પો.સ્ટે િડોદરા શહેર   બાપોદ પો સ્ટે II ૩૯/૧૮ જ ગારિારા કલમ ૪,૫ મ જબ ગ નો જ ગારિારા કલમ ૪,૫ મ જબ તે એિી રીતે કે ઉપરોકત તા ટા અને જગ્યાએ રિીભાઇ 

ધકશનચંદ મખીજા રહે-સી/૮૧ હેમદદપ રેસીડન્દ્સી સયાજી ટા.શીપ રોડ ખોડીયાર નગર િડોદરાનાનો પોતાના આથીક ફાયદાસારૂ પોતાના 

મકાનમા અન્દ્ય૬ આરોપીઓની સાથ ેપત્તાપાના પૈસા િડે હારજીતનો જ ગાર રમી રમાડી અંગઝડતીના રૂ. ૨૯,૦૦૦/-તથા દાિપરના રૂ. ૨૮૫૦/- 

મળીક લે્લરૂપીયા૩૧,૮૫૦/-તથામોબાઇલફોનનંગ-૬ જ ે જ દીજ દીકંપનીનાજનેી ક લ ધકમંત રૂપીયા ૯૮,૦૦૦/- તથા એક્ટીિા તેમજ સ્કોડા 

ફોરવ્હીલ ગાડી બને્ન મધળક લે્લરીપીયા૨,૨૦,૦૦૦/-મળી મત્તાસાથેતથાપત્તાપાનાનંગ-૫૨કીરૂ.૦૦/૦૦ગણીક લ ધકમંત રૂપીયા ૩,૪૯,૮૫૦/- 
સાથે મળી આિી પકડાઇ જઇ ગ નો કયામ ધિ. બાબત 

અંગઝડતીના રૂ. ૨૯,૦૦૦/-તથા દાિ પરના રૂ. 

૨૮૫૦/- મળી ક લે્લ રૂપીયા૩૧,૮૫૦/-તથા 

મોબાઇલ ફોનનંગ-૬ જ ેજ દીજ દી કંપની ના જનેી 

ક લ ધકમંત રૂપીયા ૯૮,૦૦૦/- તથા એક્ટીિા 

તેમજ સ્કોડા ફોરવ્હીલ ગાડી બન્ને મધળ ક લે્લ 

રીપીયા ૨,૨૦,૦૦૦/-મળી મત્તા સાથે 

તથાપત્તાપાના નંગ-૫૨કી રૂ.૦૦/૦૦ ગણી ક લ 

ધકમંત રૂપીયા ૩,૪૯,૮૫૦/- 

૩૪ પો.કો. દદપેશ નરેશધસંગ                                     

સીટી પોસ્ટે. િડોદરા શહેર  
સીટી II   ૫૯/૧૮ જ ગાર િારા- ૧૨ મ જબ ગ નો તે એિી રીતે કે ઉપરોક્ત પકડાયેલ ઇસમો પૈકીનંબર-(૧) જાિેદ ઉફે ટાલન જમ દ્દીન મલેક રહે. 

યાક તપ રા સરસીયા તલાિ રોડ મદાર મોહલ્લો િડોદરા શહેરનાનો તથા બીજાચાર ઇસમોતમામરહે. િડોદરા શહેરનાઓ ભેગા મળી જાહેરમાં ગોળ 

ક ં ડાળ  િળી પતા પાના પૈસા િડે હારજીતનો જ ગાર રમી રમાડતા પતા પાના નંગ -૫૨કી.રૂ. ૦૦/- તથામોબાઇલફોનનંગ -૪કી.રૂ. ૧૦૫૦૦/- 

તથા અંગ ઝડતીના રોકડા રૂધપયા-૪૭૧૦/- અને જામીનદાિના રોકડા રૂ.૫૪૩૦/- જ ે ભેગા મળી રોકડા  રૂધપયા ૧૦૧૪૦/- મળી ક લે્લ 

૨૦૬૪૦/-ના મ દ્દામાલ સાથે પકડાઇ ગયેલ. 

રોકડા રુધપયા ૨૦,૬૪૦/-  

૩૫ પો.કો. સંજયધસંહ પ્રતાપધસંહ          

સીટી પોસ્ટે. િડોદરા શહેર 
સીટી II  ૬૬/૧૮જ ગાર િારા- ૧૨ મ જબ ગ નો તે એિી રીતે કે પકડાયેલ ઇસમો પૈકી નંબર-(૧) રાહ લ સંતોિભાઇ કહાર રહે. િારસીયા 
આર.ટી.ઓ.રોડ શીતળામાતાના મંદદર પાસે િડોદરા શહેરનાનો તથા બીજા છ (૬) ઇસમો તમામ રહે. િડોદરા શહેર નાઓ ભેગા મળી જાહેરમાં 

ગોળ ક ં ડાળ િળી પતા પાના પૈસાિડે હારજીતનો જ ગાર રમી રમાડતા પતા પાના નંગ -૫૨ કી.રૂ.૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ -૨ કી.રૂ. 

૧૦૦૦/- તથા અંગઝડતીના રોકડા રૂધપયા-૭૧૭૦/-અને જામીન દાિના રોકડા રૂ.૪૭૧૦/- જ ેભેગા મળી રોકડા રૂધપયા ક લ્લે ૧૧૮૮૦/-

મળી ક લે્લ ૧૨૮૮૦/-ના મ દ્દામાલ સાથે પકડાઇ ગયેલ જથેી મારી તેઓ તમામની ધિરૂધ્િ જ ગાર િારા ક્લમ ૧૨ મ જબ કાયદેસસર કાયમિાહી 

કરિામાં આિેલ છે.  િોરણ સર તપાસ થિા ફદરયાદ છે.  

રોકડા રુધપયા ૧૨,૮૮૦/-  

૩૬ એસ.ઓ.જી િડોદરા શહેર 

 
હરણી  સેકન્દ્ડ ૧૦/૧૮ જ ગારિારા ૪,૫  તે એિી રીતે કે, આ કામના તહોમતદાર કમલેશ અમ તલાલ શાહ રહે હાલ રહે. ૨ રેિા પાકમ  સોસાયટી 
મહાકાળી મન્દ્દીર પાસે િી.આઇ.પી રોડ િડોદરા નાનો તથા રધિ અશોકભાઇ પંડીત રહે મહેતા પોળ ગોિિમન ડેરી પાસે માંડિી િડોદરા શહેર નાઓ 

પોતાના આથીક ફાયદા સારૂ ક્રીકેટ મેચનો સટ્ટો પોતાના રહેણાક મકાનમા ભારતV/S દક્ષીણ આફ્રીકા ૨૦-૨૦ મેચન  ટીિી ઉપર જીિન પ્રસારણ 
ધનહાળી બોબડી લાઇનના ભાિતાલ આિારે ગ્રાહકો પાસેથી મોબાઇલ ફોન ઉપર પોતે હાર જીતનો સટ્ટો રમી રમાડી લીિેલ સોદાન  પોતે એક 

ચોપડામા લખાણ કરી હારજીત કરી ઇ-કોમ્ય નીકેશનના સાિનો એલ.ઇ.ડી ટીિી કી.રૂ. ૩૦૦૦૦/- તથા સેટઅપ બોક્ષ કી.રૂ.૧૦૦૦/- તથા 

પ્લગ બોડમ  કી.રૂ.૧૦૦/- તથા મોબાઇલ ચાજમર કી.રૂ. ૨૦૦/- તથા કેલ્ક્ય લેટર કી.રૂ. ૧૦૦/- તથા  જ દી જ દી કંપનીના નંગ .૦૪ મળી કી.રૂ. 
૨૬૫૦૦ /- તથા અંગ જડતીના રૂ. ૫૦૦/- સહીત ક લ રૂ. ૫૮૪૦૦/-ની મત્તા સાથે રેઇડ દરમ્યાન મળી આિી પકડાઇ જઇ ગ નો કયામ 

ધિ.બાબત 

મ દામાલ ૫૮,૪૦૦/-     

 
 

૩૭ િારસીયા પોલીસ સ્ટેશન 

િડોદરા શહેર 

િારસીયા III ૬૦/૨૦૧૮પ્રોહી એકટકલમ૬૫ ઇ ૧૦૮.૮૧ તહોદારપોતાનાકબજા ઇગ્લીશદારુ ડોલફીન ડીલક્ષ ધવ્હશ્કી અંગ્રેજીમા લખેલ છેક લ 
બોટલ -૧૨ નંગરોયલ સ્ટેગ કલાસીક ધવ્હશ્કીની ક લ બોટલ નંગ-૧૨ બોટલ (૩) COMMANDR “N”CHIEF “XXX ”RUM ની ક લ 
બોટલ નંગ-૩૬ બોટલ (૪) કીંગ ફીશર સ્ટર ોગ પ્રીમીયમ બીયર ટીનક લ -૦૮ નંગ તથા ઇગ્લીશ દારુની બોટલ નંગ-૬૦ તથા બીયર ટીન-૦૮ 
તથા ઇગ્લીશ દારુની બોટલ નંગ-૬૦ ની કીમત રૂ,૨૫૨૦૦/-તથા બીયર ટીન નં.૮ ની  કી  રૂ ૮૦૦/- સાથેનો ક લે્લ મ દામાલ કી.રૂ 
૨૬૦૦૦/- નો તથા લાલ કલરની  એકટીિા જનેી આશરે  ધક.રૂ ૧૫,૦૦૦/-સાથે ક લે્લ મ દામાલ ૪૧,૦૦૦/-સાથે મણી આિી પકડાઇ જઇ 
ગ નો કયામ ધિગેરે બાબત 

૧.ઇગ્લીશદારુ ડોલફીન 
ડીલક્ષધવ્હશ્કીઅંગે્રજીમાલખેલછેક લ બોટલ -૧૨ 
નંગ 
૨.રોયલ સ્ટેગકલાસીકધવ્હશ્કીની ક લ બોટલ 
નંગ-૧૨ બોટલ 
(૩)COMMANDR “N”CHIEF “XXX 
”RUM ની ક લ બોટલ નંગ-૩૬ બોટલ 
(૪) કીંગ ફીશર સ્ટર ોગ પ્રીમીયમ બીયર ટીનક લ -
૦૮ નંગ તથા .ઇગ્લીશ દારુની બોટલ નંગ-૬૦ 
ની કીમત રૂ,૨૫૨૦૦/-તથા બીયર ટીન નં.૮ 
ની  કી  રૂ ૮૦૦/- સાથેનો ક લે્લ મ દામાલ કી.રૂ 
૨૬૦૦૦/- નો તથા લાલ કલરની  એકટીિા 
જનેી આશરે  ધક.રૂ ૧૫,૦૦૦/-સાથે ક લે્લ 
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મ દામાલ ૪૧,૦૦૦/- 

૩૮ પી.સી.બી.શાખા િડોદરા શહેર િારસીયા III ૬૧/૨૦૧૮ પ્રોહી એકટકલમ૬૫ ઇ ૧૦૮.૮૧ ૯૮  પમીટેપોતાનાકબજા ઇગ્લીશદારુિગર પાસ પરમ પરમીટે પોતાની માલીકીની 
ઓટો રીક્ષા નં. GJ06AW8955 ધક.રુ.૬૦,૦૦૦/- માં ઇગ્ લીશ દારુ બોટલ નંગ- ૧૨૯ ક લ્ લે ધક.રુ.૫૧,૬૦૦/- નો રાખી ગ નો કયામ 
ધિગેરેબાબત 

ઓટો રીક્ષા નં. GJ06AW8955 
ધક.રુ.૬૦,૦૦૦/- માં ઇગ્ લીશ દારુ બોટલ 
નંગ- ૧૨૯  

ક લ્ લે ધક.રુ.૫૧,૬૦૦/-  

૩૯ િારસીયા પોસ્ટે. િડોદરા શહેર િારસીયા III ૬૨/૨૦૧૮પ્રોહી એકટકલમ૬૫ ઇ,૧૧૬(ખ) ૯૮(૨), ૧૦૮ મ જબ િગર પાસ પમીટેપોતાનાકબજા ઇગ્લીશદારુઇન્દ્ગલીશ દારુની 
રોયલચેલેંજ બોટંલ નંગ-૧ ની ધકમત રૂ.૪૦૦/-લેખે ક લ બોટલ નંગ ૭૨ ની ક લે્લ ધક. રૂ.૨૮,૮૦૦/-રાખી દરુના જ્થાની હેરાફીરી મા ઉપીયોગ 
મા લીિીલી ગાડીનો GJ23M-4839 કીરૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- સેમસંગકંપનીમનો મોબાઇલ આશરે ધકમત રૂ.૫૦૦/- મળી ક લે્લ રૂ ૨૨૯૩૦૦/-  
ના સાથે મળી પકડાઇ જઇ આિી ગ  નો કયા ધિગેરે બાબત.  

બોટલ નંગ ૭૨ ની ક લે્લ ધક. રૂ.૨૮,૮૦૦/- 
ગાડીનો GJ23M-4839 કીરૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- 
સેમસંગકંપનીમનો મોબાઇલ આશરે ધકમત 
રૂ.૫૦૦/- મળી ક લે્લ રૂ ૨૨૯૩૦૦/- 

૪૦ બાપોદ   પોસ્ટે. િડોદરા શહેર બાપોદ પોસ્ટે III ૧૬૧/૧૮ પ્રોહી ગ .ન.સ .અિી ૨૦૧૬ની કલમ  65-E,81, 116(ખ), 98(2), 108 મ જબ તે એિી રીતે કે કોલમ નંબર ૨ 
મા જણાિેલ નંબર-૧ તોદાર િગર પાસ પરમીટે ઇન્દ્ગલીશ દારૂની જ દી જ દી બ્રાન્દ્ડ ની બોટલો નંગ ક લ ૩૭૨ ધકમંત રૂપીયા ૨,૦૦,૪૦૦/- તથા 
હેરાફેરીમા િાહન ટાટા પીકપ િાન જનેી ધકમંત રૂપીયા ૪,૦૦,૦૦૦/- જ ે ઇન્દ્ગલીશ દારૂ તેમજ પીકપ િાનની બંન્નેની ધકમંત ક લે્લ રૂપીયા 
૬,૦૦,૪૦૦/-ની સાથે શીિાની હરીયાણા ખાતેથી લાિી સદરુ ઇન્દ્ગલીશ દારૂ ગોપાલભાઇ રાિત કામરેજ સ રત ખાતે આપિાનો હોિાન  જણાિી 
એક બીજાની મદદ ગારી કરી નંબર -૧ નાનો મળી આિી પકડાઇ જઇ ગ નો કયામ ધિગેરે બાબત.    

ઇન્દ્ગલીશ દારૂની જ દી જ દી બ્રાન્દ્ડ ની બોટલો નંગ 
ક લ ૩૭૨ ધકમંત રૂપીયા ૨,૦૦,૪૦૦/- તથા 
હેરાફેરીમા િાહન ટાટા પીકપ િાન જનેી ધકમંત 
રૂપીયા ૪,૦૦,૦૦૦/- જ ે ઇન્દ્ગલીશ દારૂ તેમજ 
પીકપ િાનની બંને્નની ધકમંત ક લે્લ રૂપીયા 
૬,૦૦,૪૦૦/- 

૪૧ ટર ાદફક શાખા િડોદરા શહેર  રાજમહેલ મેઇન ગેટ ખાતે “ સેિ ઝેબ્રા “ સ્લોગન અંતગમત ઝીબ્રાના બે મસ્કોટ રારા ઝેબ્રા ક્રોસીંગ અંગે ટર ાદફક જાગ ધત સેધમનાર કરેલ.    

પોદાર જમ્બો ધકડસ સ્ક લ, સ ભાનપ રા ગાડમન ખાતે ટર ાદફક જાગ ધત સેધમનાર તથા પેમ્પલેટ ધિત્રણ કરેલ.    

ગને્દ્ડા સકમલ ખાતે ટર ાદફકના ધનયમોન ં પાલન કરતા િાહન ચાલકોને ગ લાબના ફ લ્લોથી સન્દ્માનીત તથા પેમ્પલેટ ધિત્રણ કરેલ.  

સેન્દ્ટ પોલ હાઇ સ્ક લ, કોયલી ખાતે ટર ાદફક સેધમનાર તથા પ્રિચન િડોદરા.  

ઉમા ધિદ્યાલય, તરસાલી, િડોદરા. ટર ાદફક સેધમનાર તથા પ્રિચન િડોદરા.  

રાણેશ્વર સકમલ ખાતે િેલેન્દ્ટાઇન ડે ધનધમતે્ત ટર ાદફકના ધનયમોન ં પાલન કરતા િાહન ચાલકોને ગ લાબના ફ લ્લોથી સન્દ્માનીત કરેલ તેમજ ટર ાદફક 

ધનયમોના પેમ્પલેટન ં ધિતરણ.   

 

સ્િાધમ ધિિેકાનંદ ધિદ્યાલય, મકરપ રા, જી.આઈ.ડી.સી., િડોદરા. ટર ાદફક સેધમનાર તથા પ્રિચન િડોદરા.   

એમ.એસ.ય ની. ફેકલ્ટી ઓફ સોસીયલિકમ , સયાજીગંજ, િડોદરા. ટર ાદફક સેધમનાર તથા પ્રિચન િડોદરા.  

ક બેરેશ્વર પ્રા.શાળા, માંજલપ ર, િડોદરા. ટર ાદફક સેધમનાર તથા પ્રિચન િડોદરા.  

નરહદર સકમલ જાહેર રોડ ઉપર સેિ ઝીબ્રા પ્રોગ્રામ કરેલ.    
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શ્રી કેળિણી મંડળ સ્ક લ, મધનિા ચોકડી પાસે, િડોદરા. ટર ાદફક સેધમનાર તથા પ્રિચન િડોદરા    

કોઠી ચાર રસ્તા ખાતે “ સેિ ઝેબ્રા “ સ્લોગન અંતગમત ઝેબ્રાના બે મસ્કોટ રારા ઝેબ્રા ક્રોસીંગ અંગે ટર ાદફક જાગ ધત સેધમનાર તથા પેમ્પલેટ ધિત્રરણ 

કરિામાં આિેલ.  

 

સફાયર ગ્લોબલ સ્ક લ, ડભોઈ-િાઘોડીયા રીંગ રોડ, િડોદરા. ટર ાદફક સેધમનાર તથા પ્રિચન િડોદરા.  

ઓ.એન.જી.સી. હાઈ સ્ક લ, મકરપ રા, િડોદરા ખાતે“ સેિ ઝેબ્રા “ સ્લોગન અંતગમત ઝેબ્રાના બે મસ્કોટ રારા ઝેબ્રા ક્રોસીંગ અંગે ટર ાદફક જાગ ધત 
સેધમનાર તથા પેમ્પલેટ ધિત્રણ કરિામાં આિેલ.  

 

કાલાઘોડા સકમલ ખાતે “ સેિ ઝેબ્રા “ સ્લોગન અંતગમત ઝેબ્રાના બે મસ્કોટ રારા ઝેબ્રા ક્રોસીંગ અંગે ટર ાદફક જાગ ધત સેધમનાર તથા પેમ્પલેટ ધિત્રરણ 

કરિામાં આિેલ. 

 

પારસી અધગયારી ખાતે“ સેિ ઝેબ્રા “ સ્લોગન અંતગમત ઝીબ્રાના બે મસ્કોટ રારા ઝેબ્રા ક્રોસીંગ અંગે ટર ાદફક જાગ ધત સેધમનાર તથા પેમ્પલેટ ધિત્રરણ 

કરિામાં આિેલ. 

 

પ્રાથધમક શાળા નં.૧, તરસાલી, િડોદરા. ટર ાદફક સેધમનાર તથા પ્રિચન િડોદરા.   

એલ.એન્દ્ડ.ટી. સકમલ ખાતે “ સેિ ઝેબ્રા “ સ્લોગન અંતગમત ઝેબ્રાના બે મસ્કોટ રારા ઝેબ્રા ક્રોસીંગ અંગે ટર ાદફક જાગ ધત સેધમનાર તથા પેમ્પલેટ 

ધિત્રરણ કરિામાં આિેલ તથા ત લસી ધિત્રણ.   

 

મોતીબાગ તોપ ખાતે “ સેિ ઝેબ્રા “ સ્લોગન અંતગમત ઝેબ્રાના બે મસ્કોટ રારા ઝેબ્રા ક્રોસીંગ અંગે ટર ાદફક જાગ ધત સેધમનાર તથા પેમ્પલેટ ધિત્રરણ 

કરિામાં આિેલ.  

 

સંત જલાબાપા પ્રા.શાળા, નિી િરતી, નાગરિાડા, િડોદરા. ટર ાદફક સેધમનાર તથા પ્રિચન િડોદરા.  

બરોડા ઓટો મોબાઈ ખાતે “ સેિ ઝેબ્રા “ સ્લોગન અંતગમત ઝેબ્રાના બે મસ્કોટ રારા ઝેબ્રા ક્રોસીંગ અંગે ટર ાદફક જાગ ધત સેધમનાર તથા પેમ્પલેટ 

ધિત્રરણ કરિામાં આિેલ.   

 

માકેટ ચાર રસ્તા ખાતે “ સેિ ઝેબ્રા “ સ્લોગન અંતગમત ઝેબ્રાના બે મસ્કોટ રારા ઝેબ્રા ક્રોસીંગ અંગે ટર ાદફક જાગ ધત સેધમનાર તથા પેમ્પલેટ ધિત્રરણ 

કરિામાં આિેલ.   

 


