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માહે. ૦૩/૨૦૧૮ 

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

નામ  

કરેલ સારી કામગીરીની વિગત. રીકિર કરેલ મુદામાલ 

૧ એ.આર.મહહડા 
પો.સબ.ઇન્સ્પેક્ટર 
નિાપુરા પોલીસ સ્ટેશન 
િડોદરા શહેર. 

તા.૦૨/૦૩/૨૦૧૮ના રોજ કઃ૧૬/૧૫ િાગે મોજ,ે બગીખાના બરોડા સ્કુલના કંપાઉન્ડમાં ખુલ્લા 
મેદાનમાં િડોદરા શહેર ખાતે રેઇડ કરતાં આ કામના આરોપીઓ (૧) વમલીન અનીલરાિ દેસાઇ 
ઉ.િ ૨૮ રહે, નિાપુરા મરાઠી મહોલ્લો સાંઇબાબા મંહદરની પાસે િડોદરા શહેર તથા (૨) હરીશ 
પ્રકાશરાિ જાધિ ઉ.િ ૩૩ રહે, નિાપુરા મરાઠી મહોલ્લો સાંઇબાબા મંહદરની પાસે િડોદરા શહેર 

તથા (૩) આકાશ વકશોરભાઇ ઠક્કર ઉ.િ ૨૭ રહે, બીજા માળે વિત્રકંટ એપાટટમેન્ટ માધિાણી 
ક્લાસ પાસે રાિપુરા િડોદરા શહેર તથા (૪) જીતેશ ઉરે્ફ જીતુ મધુસુદન પિાર ઉ.િ ૩૦ રહે, 
નિાપુરા મરાઠી મહોલ્લો સાંઇબાબા મંહદરની લાઇનમાં િડોદરા તથા (૫) સિીન વિનાયકરાિ  
ગાયકિાડ ઉ.િ ૩૪ રહે, એસ.૦૩ શ્રીરામ કોમ્પ્લેક્ષ ્યારેલાલ કિોરી સામે મુન્સીનો ખાંિો િડોદરા 
તથા (૬) જીતેન્ર સાહેબરાિ જાધિ ઉ.િ ૫૧ રહે, બી/૬ રીધ્ધી વસધ્ધી સોસાયટી કાન્હા હાઇટસ 
પાછળ ડભોઇ રોડ િડોદરા તથા (૭) ગૌતમ નરેન્ર ઘાડગે ઉ.િ ૪૧ રહે, નિાપુરા મરાઠી મહોલ્લો 
સાંઇબાબા મંહદરની પાસે િડોદરા શહેર નાઓએઉપરોક્ત તા.ટા અને જગ્યાએ આ કામના તહોદારો 
પોતાના આવથટક ર્ફાયદા સારૂ પત્તાપાના િડે પૈસાની હારજીતો જુગાર રમી રમાડી અંગઝડતીના 
રૂવપયા ૭,૭૭૦/- તથા દાિ પરના રૂવપયા ૩,૦૦૦/- મળી મોબાઇલ ર્ફોન-૭ 
વક.રૂ.૪૧,૭૦૦/- તથા િાહન-૦૪ વક.રૂ.૧,૩૦,૦૦૦/- તથા પત્તાપાના નંગ-૫૨ 
વક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુલે્લ રૂ.૧,૮૨,૪૭૦/- સાથે મળી આિી પકડાઇ જઇ ગુનો કયાટ વિ બાબતે શ્રી 
સ.ત. એ.આર.મહહડાપો.સબ.ઇન્સ્પેક્ટર નિાપુરા પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા શહેર.નાઓએ ર્ફરીયાદ 
આપતાં નિાપુરા II ગુ.ર.નં. ૩૨/૧૮ જુગારધારા કલમ-૧૨મુજબનો ગુનો તા.૦૨/૦૩/૨૦૧૮ 
કઃ૧૮/૨૫ િાગે રજી કરેલ છે.  

અંગઝડતીના રૂવપયા ૭,૭૭૦/- તથા 
દાિ પરના રૂવપયા ૩,૦૦૦/- મળી 

મોબાઇલ ર્ફોન-૭ વક.રૂ.૪૧,૭૦૦/- 
તથા િાહન-૦૪ વક.રૂ.૧,૩૦,૦૦૦/- 

તથા પત્તાપાના નંગ-૫૨ 
વક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુલે્લ 

રૂ.૧,૮૨,૪૭૦/-  

૨ અજીતવસંહ હદપવસંહ 
અ.પો.કો બ.ન.૧૨૭૪ 
પી.સી.બી. િડોદરા શહેર  

તે એિી રીતે કે તા.૬/૩/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૨/૪૦ માતુ્રછાયા વબવ્ડંગ ખાતે  આ કામના 
આરોપીરમાકાંત યશિંતરાિ પિાર રહે માતુ્રછાયા વબવ્ડંગ શંકર ટેકરી દાંડીયા બજારિડોદરા 
શહેરના એ િગર પાસ પરમીટે પરપ્રાંવતય ઇંગ્લીશ દારુ જમેા (૧) વસંગ્રામ રોયલ સ્ટેગ ડીલક્ષ 
વ્હીસ્કી નંગ ૪૨ બોટલો ની વક.રૂ.૧૮૯૦૦/- તથા (૨) રેસ્યુલેશન ઓક્ટર ા ડર ાઇવજગં ની ૭૫૦ 
મીલી દારુની બોટલ નંગ ૧૨ ની વક.૪૮૦૦/-તથા (૩) AAA બ્લુ શેડ ્યોર બ્રાઇટ િોડ્કાની 
૭૫૦ મીલી ઇંગ્લીશ દારુ ભરેલ બોટલો નંગ ૧૨ બોટલની વક.રૂ.૪૮૦૦/-તથા (૪) રોક્સ્ટાર 

પરપ્રાંવતય ઇંગ્લીશ દારુ જમેા (૧) 
વસંગ્રામ રોયલ સ્ટેગ ડીલક્ષ વ્હીસ્કી નંગ 
૪૨ બોટલો ની વક.રૂ.૧૮૯૦૦/- તથા 

(૨) રેસ્યુલેશન ઓક્ટર ા ડર ાઇવજગં ની 
૭૫૦ મીલી દારુની બોટલ નંગ ૧૨ ની 
વક.૪૮૦૦/-તથા (૩) AAA બ્લુ 
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ડીલક્ષ વ્હીસ્કી ની ૭૫૦ મીલી ઇંગ્લીશ દારુ ભરેલ બોટલો ૧૧ ની વક.રૂ.૪૪૦૦/- તથા (૫) 
વસંગ્રામ બ્રેંડેડ પ્રાઇડ અ્ટર ા પ્રીમીયમ વ્હીસ્કીની ૭૫૦ મીલી ઇંગ્લીશ દારુ ભરેલ બોટલો નંગ ૭ ની 
વક.રૂ.૩૧૫૦/- જ ેતમામ બોટલો નંગ ૮૪ વક.રૂ.૩૬,૦૫૦/-ની ની પોતાના કબ્જાના મકાનમા 
રાખી મળી આિી પકડાઇ જઇ ગુનો કયાટ વિગેરે બાબતે ર્ફરી.શ્રી અજીતવસંહ હદપવસંહ અ.પો.કો 
બ.ન.૧૨૭૪ પી.સી.બી. િડોદરા શહેર નાઓએ ર્ફરીયાદ આપતાં રાિપુરા પોસ્ટે III ગુ.ર.ન 
૧૧૪/૨૦૧૮ પ્રોહી કલમ ૬૫ ઇ,૧૦૮ મજુબનો ગુનો તા.૬/૩/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૨/૪૦ િાગ ે
ગુનો રજી.કરેલ છે. 

શેડ ્યોર બ્રાઇટ િોડ્કાની ૭૫૦ મીલી 
ઇંગ્લીશ દારુ ભરેલ બોટલો નંગ ૧૨ 
બોટલની વક.રૂ.૪૮૦૦/-તથા (૪) 

રોક્સ્ટાર ડીલક્ષ વ્હીસ્કી ની ૭૫૦ મીલી 
ઇંગ્લીશ દારુ ભરેલ બોટલો ૧૧ ની 
વક.રૂ.૪૪૦૦/- તથા (૫) વસંગ્રામ 

બ્રેંડેડ પ્રાઇડ અ્ટર ા પ્રીમીયમ વ્હીસ્કીની 
૭૫૦ મીલી ઇંગ્લીશ દારુ ભરેલ બોટલો 
નંગ ૭ ની વક.રૂ.૩૧૫૦/- જ ેતમામ 
બોટલો નંગ ૮૪ વક.રૂ.૩૬,૦૫૦/- 

૩ રોહીતભાઈ રામાભાઈ 
અ.પો.કો. બ.નં.૧૦૭૬ 
એસ.ઓ.જી. િડોદરા 

શહેર 

તા- ૦૫/૦૩/૧૮ ના કલાક ૦૦/૪૫ િાગે મોજ–ે સતુે સેલ એપાટટમેન્ ટ, સી/૩૦૪િાસણા રોડ 
ગોત્રી, િડોદરા શહેર ખાતે  આરોપી (૧) મેહુલ જગહદશિન્ ર શાહ રહે.સી/૩૦૪, સેતુ સેલ 
એપાટટમને્ ટ, િાસણા રોડ ગોત્રી, િડોદરા િાળાએ પોતાના આવથટક ર્ફાયદા સારૂ બહારથી માણસો 
બોલાિી ભેગા કરી પોતાના કબ્ જા ભોગિટા ભાડાિાળા મકાનમાં બેસાડી પત્ તા પાના રૂવપયા િડે 
તીન પત્ તીનો જુગાર રમાડી બાજી દીઠ નાલ ઉઘરાિી પોતાના જુગાર ધામ િલાિી રેઈડ દરમ્પ યાન 
મજકુર ઈસમ તથા ઉપર જણાિેલ નામિાળા અન્ ય-૧૩ ઈસમો પત્ તા પાના રૂવપયા િડે તીન 
પત્ તીનો હારજીતનો જુગાર રમી રમાડતા અંગઝડતી, દાિ તથા નાલના રૂવપયા મળી કુલ 
રૂ.ર,૦ર,૧૩પ/- તથા મોબાઈલ ર્ફોન નંગ-૧૬ વક.રૂ.૯૩,૦૦૦/- તથા િાહનો નંગ-૬ 
વક.રૂ.૯,૦૦,૦૦૦/- સહીત કુ્ લે રૂ.૧ર,૦૧,૧૩પ/- ની મત્ તા સાથે પકડાઈ જઈ ગનુો કરેલ હોય 
મારી તેઓ તમામ વિરૂઘ્ ધ ધી ગેમ્પ બલીંગ એકટ કલમ ૪,પ મુજબ ગુનો કયાટ વિગેરે બાબતની 
ર્ફરીયાદી શ્રીસ.ત. રોહીતભાઈ રામાભાઈ અ.પો.કો. બ.નં.૧૦૭૬ નોકરી એસ.ઓ.જી. િડોદરા 
શહેરનાઓએ ર્ફરીયાદ આપતાં ગોત્રી પોસ્ટે II ગુ.ર.નં ૨૪/૧૮ જુગાર ધારા.કલમ ૪.૫ મુજબનો 
ગુનો તા ૦૫/૦૩/૧૮ ના કલાક ૦૫/૧૫ િાગે રજી કરેલ છે.   

અંગઝડતી, દાિ તથા નાલના રૂવપયા 
મળી કુલ રૂ.ર,૦ર,૧૩પ/- તથા 

મોબાઈલ ર્ફોન નંગ-૧૬ 
વક.રૂ.૯૩,૦૦૦/- તથા િાહનો નગં-
૬ વક.રૂ.૯,૦૦,૦૦૦/- સહીત કુ્ લે 

રૂ.૧ર,૦૧,૧૩પ/- ની મત્ તા 
અંગઝડતી, દાિ તથા નાલના રૂવપયા 

મળી કુલ રૂ.ર,૦ર,૧૩પ/- તથા 
મોબાઈલ ર્ફોન નંગ-૧૬ 

વક.રૂ.૯૩,૦૦૦/- તથા િાહનો નગં-
૬ વક.રૂ.૯,૦૦,૦૦૦/- સહીત કુ્ લે 

રૂ.૧ર,૦૧,૧૩પ/- ની મત્ તા  

૪ અ.પો.કો આઝાદ રઘુનાથ 
૧૧૮૫ ગોત્રી પોલીસ 
સ્ટેશન  િડોદરા શહેર 

તા.૧૮/૦૩/૧૮ ના રોજ કલાક  ૧૯/૦૦  િાગે મોજ.ે-, મકાન નં ૧૭ બાદશાનગર સોસાયટી 
અકોટા ગાડટન સામે િડોદર શહેર ખાતે આ કામના આરોપી નામે (૧) વિજયભાઇ બાપુલાલ શાહ 
(૨) આશીષ િંન્રકાંત શેઠ (૩) ગીરીશભાઇ બાબુભાઇ શાહ (૪) ગીતાબેન આશીષભાઇ  શેઠ 
(૫) પ્રગ્નાબેન ગીરીશભાઇ શાહ (૬) અંજલીબેન ઘનશ્યામભાઇ શાહ તમામ રહે િડોદરા શહેર 
નાઓની આજરોજ મકાન નં ૧૭ બાદશાનગર સોસાયટી અકોટા ગાડટન સામે િડોદર શહેરમાં 
પત્તાપાનાથી કોઇન િડે રૂવપયાનો હારજીતનો જુગાર રમી રમાડતા  દાિપરના કોઇન નંગ-૨૮ તથા 

દાિપરના કોઇન નંગ-૨૮ તથા દરેક 
ઇસમો પાસેના કુલ કોઇન નંગ-૧૧૦ 
તથા અંગ ઝડતી માથી  મળી આિેલ 
કુલે્લ રૂ-૨૫,૩૦૦/- તથા મોબાઇલ 

ર્ફોન વકમત રૂ-૧૦,૦૦૦/- પત્તાપાન 
નંગ-૫૨ મળી કુલે્લ રૂ-૩૫,૩૦૦/-  
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દરેક ઇસમો પાસેના કુલ કોઇન નંગ-૧૧૦ તથા અગં ઝડતી માથી  મળી આિેલ કુલે્લ રૂ-
૨૫,૩૦૦/- તથા મોબાઇલ ર્ફોન વકમત રૂ-૧૦,૦૦૦/- પત્તાપાન નંગ-૫૨ મળી કુલે્લ રૂ-
૩૫,૩૦૦/- સાથે મળી આિી પકડાય જઈ ગુનો ગુનો કયાટ વિગેરે બાબતે ર્ફરી.શ્રી અ.પો.કો 
આઝાદ રઘુનાથ ૧૧૮૫ નોકરી ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશન  િડોદરા શહેરનાઓએ ર્ફરીયાદ આપતાં ગોત્રી 
પોસ્ટે  II ગુ.ર નં ૨૬/૨૦૧૮ જુગાર ધારા કલમ ૪. ૫ મુજબનો ગુનો તા- ૧૮/૦૩/૨૦૧૮ ના 
કલાક ૨૨/૨૦ િાગે રજી. કરેલ છે.  

૫ અ.પો.કો રોહહતકુમાર 
રામાભાઈ 

બ.નં ૧૦૨૭ એસ.ઓ.જી 
િડોદરા શહેર 

તા.૨૪/૦૩/૧૮ ના રોજ આશરે કલાક  ૧૯/૧૦  િાગે મોજ.ે-, િકલી સકટલ પાસે ઈન્કમટેક્ષ ની 
સામે પાકીગની કારોની પાછળ ખુલ્લામાં  િડોદરા શહેર ખાત ેઆ કામના આરોપીઓ (૧)સંજયભાઈ 
સોમાભાઈ પટેલ રહે.સી/૯૫ ઓમ સોસા ગોકુલ પાટી ્લોટ પાસે ગોત્રી રોડ િડોદરા શહેર (૨) 
મોયુદ્દીન ર્ફકરૂદ્દીન મલેક રહે.૪/૧૮૨ પત્રકાર કોલોની તાંદલજા િડોદરા શહેર (૩) મયુરભાઈ 
રાિજીભાઈ પટેલ રહે,ઈ૧૧  જયશંકર સોસા માંજલપુર સ્પોટ કોમ્પપલેક્ષ પાસે િડોદરા શહેર(૪) 
હદલીપભાઈ હસમુખભાઈ સોલંકી રહે,૩૬ ક્રીષ્નાપાકટ  સોસા પ્રીયા સીનેમા ની બાજુમાં ગોત્રી સેિાસી 
રોડ (૫) અહેમદભાઈ ર્ફતેવસગં રાઠોડ રહે,સકીના પાકટ  સોસા મ.નં-૧૩ ગોરિા આમ્રપાલી-૨ પાસે 
િડોદરા (૬) સંહદપભાઈ ભીખાભાઈ માછી રહે,પુજાભાઈ પાકટ  મ.નં-એર્ફ એર્ફ /૬૨ ગોત્રી 
જકાતનાકા િડોદરા (૭)  મુક્તારખાન હસનખાન પઠાણ રહે, ડી/૪૪ અમીનપાકટ  તાંદલજા યોગી 
કુટીરની બાજુમાં િડોદરા (૮) ભાિેશ જીતને્રભાઈ રાજપુત રહે, વિશાલનગર મ.નં-૧૧૮૩ 
તરસાલી િડોદરા શહેર નાઓ એ જાહેરમાં ગોળ કંુડાળુ િળી પત્તા-પાના-પૈસાનો  હાર-જીતનો 
જુગાર રમી રમતા અંગઝડતીના રોકડા રૂ.૧૬૯૭૫/-તથા મોબાઈલ ર્ફોન કુલ નંગ -૭ વક .રૂ 
૪૭,૦૦૦/-તથા દાિ ઉપરના રોકડા રૂ,૨૦૭૦/-તથા પત્તા-પાના નંગ-૫૨ વક.રૂ.૦૦ મળી કુલ 
વક.રૂ ૬૬,૦૪૫/- ના મત્તા સાથે જુગાર દરમ્પયાન સાધનો સાથે મળી આિી પકડાઈ જઈ ગુનો કયાટ 
વિગેરે બાબતે અ.પો.કો રોહહતકુમાર રામાભાઈબ.નં ૧૦૨૭નોકરી - એસ.ઓ.જી િડોદરા 
શહેરનાઓએ ર્ફરીયાદ આપતાં ગોત્રી પો.સ્ટે ii 29/18 જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો 
તા.૨૪/૦૩/૨૦૧૮ ના કલાક ૨૧/૩૫ િાગે રજીસ્ટર કરેલ છે.  

અંગઝડતીના રોકડા રૂ.૧૬૯૭૫/-
તથા મોબાઈલ ર્ફોન કુલ નંગ -૭ વક .રૂ 
૪૭,૦૦૦/-તથા દાિ ઉપરના રોકડા 
રૂ,૨૦૭૦/-તથા પત્તા-પાના નંગ-

૫૨ વક.રૂ.૦૦ મળી કુલ વક.રૂ 
૬૬,૦૪૫/- ની મત્તા  

૬ શ્રી આર.કે. ટોરાણી, 
પ્રો.પોલીસ સબ. 

ઈન્ સ્ પકેટર, જ.ેપી.રોડ, 
પોલીસ સ્ ટેશન, િડોદરા 

શહેર. 

તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૮ કઃ૦૧/૫૫ મોજ,ે મોજ.ે તારકેશ્ િર મહાદેિની ડેરી પાસે બારણા તથા પતરા 
િગરના ખુ્ લા અિાિરૂ મકાનમાં િડોદરા શહેર. ખાતે આ કામના આરોપી (1) અસ્ લમ બોડીયો 
હૈદરમીયા શેખ રહે. મહેબુબપુરા, નિાપુરા િડોદરાનો તથા (ર) કાદર અબ્ દુલકરીમ શેખ રહે. 
નિાપુરા ખાટકીિાડ તથા (3) કાસમ નુરમહંમદ શખે રહે. મહેબુબપુરા, નિાપુરા તથા (4) 
ઈસ્ માઈલ ઈકબાલ પઠાણ રહે. નિાપુરા મહેબુબપુરા, તથા (પ) અસગર હૈદરમીયાં શેખ રહે. 
નિાપુરા મહેબુબપુરમા િડોદરા તથા (6) મહંમદહુસેન ઉરે્ફ મુન્ ના તરબુિ ઝાકીરહુસેન શેખ રહે. 

જુગારના રૂા.1ર,700/- તથા કુકરી 
નંગ-08, તથા આખંર્ફરકની આંકડાની 

સ્ લીપો-10, બોલપેન -1, 
ડર ા.લા.ઝેરોક્ષ-1, િોટર આઈ.ડી.ઝેરોક્ષ 
-1, કાબટન પેપર -1, મોબાઈલ ર્ફોનો 

કુલ-07, કુલ રૂા.9,000/- તથા 
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નિાપુરા મહેબુબપુરા, (7) અખ્ તરમીયા યાકુબમીયાં શેખ ઉરે્ફ અકકો આમલેટિાળો (8) િંન્ દમીયાં  
નાથુ િા િાળાનો છોકરો ઉરે્ફ ભોલો (9) ઈસ્ માઈલ ર્ફકીરમહંમદ ઉરૈ્ફ બદામ રહે. અંન્ સારી મહો્ લા 
મસ્ જીદ પાસે મહેબુબપુરા િડોદરા તથા અન્ ય ભાગે ગયેલ જુગાર રમતા ઈસમનાઓ નિાપુરા 
મહેબુબપુરા ખાતે તારકેશ્ િર મહાદેિની ડેરી પાસે બારણા તથા પતરા િગરના ખુ્ લા અિાિરૂ 
મકાનમાં જુગાર રમી રમાડતા મળી આિી પકડાઈ ગયેલ જઓેએ બમુાબુમ કરી ટોળુ ભેગુ કરી 
પોલીસ ઉપર પથ્ થરમારો કરી ભાગી ગયેલ હોય તથા રેઈડિાળી જગ્ યાએથી જુગારના 
રૂા.1ર,700/- તથા કુકરી નંગ-08, તથા આંખર્ફરકની આંકડાની સ્ લીપો-10, બોલપેન -1, 
ડર ા.લા.ઝેરોક્ષ-1, િોટર આઈ.ડી.ઝેરોક્ષ -1, કાબટન પપેર -1, મોબાઈલ ર્ફોનો કુલ-07, કુલ 
રૂા.9,000/- તથા િાહન ટુ વિ્ હર કુલ-પ, કુલ વક.રૂા.9પ,000/- મળી કુલ મુદામાલ 
રૂા.1,16,700/-નો મળી આિી ગુનો મયાટ બાબતે ર્ફરી. શ્રી આર.કે. ટોરાણી, પ્રો.પોલીસ સબ. 
ઈન્ સ્ પેકટર, જ.ેપી.રોડ, પોલીસ સ્ ટેશન, િડોદરા શહેર.નાઓએ ર્ફરીયાદ આપતાં નિાપુરા પો.સ્ટે. II 
ગુ.ર.નં. ૩૫/૧૮ જુગાર ધારા કલમ-૧૨,૧૨(અ)મજુબનોનો ગુનો ગુનો તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૮ 
કઃ૦૪/૧૫ િાગે રજી. કરેલ છે.  

િાહન ટુ વિ્ હર કુલ-પ, કુલ 
વક.રૂા.9પ,000/- મળી કુલ મુદામાલ 

રૂા.1,16,700/- 

૭ 

અ.પેા.કોન્સ. ભુપેન્રસીંહ 
જશિંત સીંહ બ.નં.૭૬૬ 
જિાહરનગર પોલીસ 
સ્ટેશન િડોદરા શહેર  

તા-૧૨/૦૩/૨૦૧૮ રોજ મળેલ બાતમી આઘારે મોજ ે પંિિટી કેનાલ પાસે ગંગાનગર પાછળ  
જિાહર નગર  પોલીસ  સ્ટેશન િડોદરા શહેર ખાતે  બનિા પામેલછે અકામના આરોપીઓ (૧) 
્યારા સાહેબ ઉરે્ફ ઇનાયત પ્રતાપ્ સીંહ િૌહાણ ઉિ. ૩૨  રહે રહે  હુસેનીિોક ગંગાનગર પંિિટી 
િડોદરા શહેર (ર)  નકેશ કાકસો  પાટીલ ઉિ. ૩૧ રહે  સોમનાથ હેરીટેજ સેિાસી કેનાલ રોડ  
િડોદરા શહેર નાઓ  એાને તા.૧૨/૩/૨૦૧૮ ના રોજ  કલાક ૦૧/૪૫  િાગ ેઅટક  કરિામાં  
આિેલ છે એ જાહેરમાં ગોળ કુડાળંુ િળી પૈસા પાના િડે હાર જીત નો  જુગાર રમી રમાડી અગં  
ઝડતી ના રોકડા રૂા  ૭૬૦૦/-તથા જમીન દાિ પરના સાથે મળી કુલ ૧૦૧૧૦/- તથા  પત્તા 
પાના ૪૮ કીમત ૦૦/૦૦ ગણી કુલ ૧૦,૧૧૦/-મધુ્દામાલ સાથે મળી આિી પકડાઇ જઇ ગુનો 
કયાટ િીગેરે વિ બાબત નો જિાહર નગર  પો.સ્ટે. II ૨૪/૧૮ જુગાર ધારા ૧૨ મુજબનો ગુનો 
તા.૧૨/૩/૧૮ ના કલાક ૦૩/૦૫ િાગે રજીસ્ટર કરિામાં આિેલ છે.   

રોકડા રૂા  ૭૬૦૦/-તથા જમીન દાિ 
પરના સાથે મળી કુલ ૧૦૧૧૦/- 
તથા  પત્તા પાના ૪૮ કીમત ૦૦/૦૦ 
ગણી કુલ ૧૦,૧૧૦/-મધુ્દામાલ. 

૮ પો ઇ શ્રી એિ બી િોરા  
એસ.આઇ દેિને્રરભાઇ 
ત્રીભોિનદાસ   પોકો 
રાજને્રવસહ છત્રવસહ 
સયાજીગંજ પોસ્ટે.િડોદરા 
શહેર  

સયાજીગજ પો સ્ટેશન  I ગુ ર નબર ૫૦/૨૦૧૮ ઇ પી કો કલમ ૩૦૨,૩૨૩, જી પી એકટ ૧૩૫ 
મુજબના કામે એ.એસ.આઇ દેિેન્રરભાઇ ત્રીભોિનદાસ તથા પોકો રાજને્રવસહ છત્રવસહ નાઓ 
તપાસ માટે તહોમતદાર નામે અજુનભાઇ ઉરે્ફ ભોલો બિુભાઇ ડામોર રહે મુળ િોસાલા ગામ તા જી 
દાહોદ ના ઘરે ગયેલ અને ત્યા સંયુકત બાતમી મેળિી તા૧૭/૩/૧૮ ના કલાક ૧૯/૩૦ િાગ ે
દાહોદ મુકામે થી તેના ઘરેથી પકડી પાડેલ છે. 

ખુન કેસ નો આરોપી ને પકડી પાડેલ  
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૯ પો.ઇન્સ શ્રી 
આર.એસ.ડોડીયા ગોરિા 
પો.સ્ટેશન તથા સ્ટાર્ફ 
િડોદરા શહેર 

ગોરિા પો.સ્ટે. દ્વારા તા ૧૩/૦૩/૧૮ ના રોજ ગોરિા પોસ્ટે ના સ્ટાર્ફના માણસોને મળેલ બાતમી 
આધારે ગોરિા પો.સ્ટે.ર્ફસ્ટ ૨૮/૧૮ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૯૪,૪૫૨ મજુબ તા.૨૫/૦૨/૧૮ ના 
કલાક ૧૪/૦૦ થી કલાક ૧૪/૩૦ િાગ્યા દરમ્પયાન            ર્ફરીયાદીબેન પાસે પીિાનુ પાણી 
માંગી ર્ફરીયાદીબેન પાણી લેિા જતા પાછળથી જઇ તેણે ર્ફરીયાદીબેન સાથે ઝપાઝપી કરી મુક્કો 
મારી તેમના  બંને હાથમા પહેરેલ સોનાની બંગડીઓ નંગ-૦૪ જ ે ૪૫ ગ્રામ િજનની 
વક.રૂ.૯૮,૦૦૦/-ની ખેિી લુટી લઇ તેમજ ર્ફરીયાદી બેનના ઘરમા મુકેલ વતજોરીઓમાથી રોકડા 
રૂ.૨૫,૦૦૦/-તથા ઓસ્ટરેલીયાના ડોલર-૨૦ ના નંગ-૧૦ તમેજ ડોલર-૫૦ ના નંગ-૦૩ તથા 
ડોલર-૧૦ ના  નંગ-૩ જનેા ભારતીયા રૂપીયા ૧૯,૦૦૦/- થાય તે મળી કુલે્લ રૂપીયા 
૧,૪૨,૦૦૦/- ની મતાની લુટ કરી ર્ફરીયાદીબેન ને મોઢે તથા નાક ઉપર ઇજાઓ પહોિાડી લુટ 
કરેલ તથા (૨) ગોરિા પો.સ્ટે.ર્ફસ્ટ ૦૪/૧૮ ઇ.પી.કો.કલમ ૪૨૭,૫૧૧ મજુબ તા.૨૧/૦૨/૧૮ 
ના કલાક ૨૨/૦૦ થી તા.૨૨/૦૨/૨૦૧૮ ના કલાક ૦૬/૦૦ િાગ્યા દરમ્પયાન ર્ફરીયાદી 
કુમુદભાઇ ભગિાનજીભાઇ અકબરીના એક સગા નામે લાભુબેન લાલજીભાઇ પટેલ રહે.શ્રીજી કૃપા 
બ્લોક નં.૭ શ્રીનાથનગર-૧શેરી નં. ગીરીરાજ-૩ ની પાછળ સ્ટેશન રોડ  જુનાગઢ નુ પસટ મા 
સોનાના  હાર આશરે ત્રણ તોલા િજનનો વક.રૂ.૬૦,૦૦૦/-તથા  ત્રણ સોના પેંડલ આશરે બે ગ્રામ  
િજનના વકમતરૂ.૩૦૦૦/-નો તથા આઇર્ફોન-૪ વક.રૂ.૭૦૦૦/-તથા રોકડા રૂ.૪૦૦૦/-ની 
િોરી થયેલ ઉપર બન્ને ગનુાનો આરોપી વિશાલ ગોવિંદભાઇ િાળંદ ઉ.િ.૩૧ ધંધો.નોકરી 
રહે.૩૩૫,શ્રીહરીનગર સોસા.આદશટ ડુ્લેક્ષ લક્ષ્મીપુરા િડોદરા શહેર નાને તા.૧૩/૦૩/૧૮ ના 
કલાક ૧૭/૫૫ િાગે અટક કરી બે ગુના શોધી કાઢેલ છે. 

(૧) ગોરિા પો.સ્ટે.ર્ફસ્ટ ૨૮/૧૮ 
ઇ.પી.કો.કલમ ૩૯૪,૪૫૨ મુજબ નો 
સોનાની બંગડીઓ નંગ-૦૪ 
વક.રૂ.૯૮,૦૦૦/-તથા  રોકડા 
રૂ.૨૫,૦૦૦/-તથા ઓસ્ટરેલીયાના 
ડોલર-૨૦ ના નંગ-૧૦ તમેજ ડોલર-
૫૦ ના નંગ-૦૩ તથા ડોલર-૧૦ ના  
નંગ-૩ જનેા ભારતીયા રૂપીયા 
૧૯,૦૦૦/- થાય તે મળી કુલે્લ રૂપીયા 
૧,૪૨,૦૦૦/- તથા  
(૨) ગોરિા પો.સ્ટે.ર્ફસ્ટ ૦૪/૧૮ 
ઇ.પી.કો.કલમ ૪૨૭,૫૧૧ મુજબ 
સોનાના  હાર આશરે ત્રણ તોલા 
િજનનો વક.રૂ.૬૦,૦૦૦/-તથા  ત્રણ 
સોના પેંડલ આશરે બે ગ્રામ િજનના 
વકમતરૂ.૩૦૦૦/-નો તથા આઇર્ફોન-
૪ વક.રૂ.૭૦૦૦/-તથા રોકડા 
રૂ.૪૦૦૦/- કુલે્લ રૂ.૭૧૦૦૦/- 

૧૦ 

અ.પો.કો કુ્રષ્ણકુમારવસહં 
જયિીરવસંહ બ.નં- ૩૫૧ 
જિાહરનગર પો.સ્ટે 
િડોદરા શહેર 

તા.૨૦/૦૩/૧૮ ના રોજ મળેલ બાતમી આઘારે મોજ ે  કોયલીગામ ગરાસીયા માહોલ્લાની પાછળ 
િડોદરા શહેર ખાતે રેઇડ કરતાં આકામના તાહોમતદાર (૧)ઇમ્પતીયાજભાઇ ઇબ્રાહીમભાઇ રણા રહે- 
કોયલી ગામ એકતાનગર શેરખી રોડ તા જી િડોદરા તથા નં (૨) રર્ફીકભાઇ ઉરે્ફ વપંટુ કાભઇ રણા 
રહે- ગરાસીયા મહોલ્લો ગાંધી િોક કોયલી િડોદરા તથા નં (૩)સમીરભાઇ એહમદભાઇ રણા રહે- 
ગરાસીયા મહોલ્લો ગાંધી િોક કોયલી તા જી િડોદરા શહેર નાને તા. ૨૦/૩/૧૮ ના કલાક 
૨૨/૪૫  અટક કરેલ છે.નાઓ જાહેરમાં ગોળ કંુડાળુ િળી પૈસા, પાના પત્તા િડે હારજીતનો જુગાર 
રમી રમાડી અંગઝડતીના રોકડા રૂ. ૧૧,૦૩૦/ તથા જમીનદાિના રૂ.૮,૫૯૦/- કુલે્લ રોકડા રુ. 
૧૯,૬૨૦/તમેજ પત્તા પાના નંગ ૫૨  વક.રૂ.૦૦/- ગણી તથા ૩ મોબાઇલ જનેી વકંમત 
રુ.૧૦,૫૦૦/ ગણી  કુલે્લ રૂ.૩૦,૧૨૦/- નો મુદ્દામાલ સાથે મળી આિી  પકડાઇ જઇ ગુનો કયાટ 
વિ બાબતવિ બાબત નો જિાહરનગર પો.સ્ટે. II. ૩૫/૧૮ જુગાર ધારા ૧૨ મજુબનો ગુનો 
તા.૨૦/૩/૧૮ ના કલાક ૨૩/૦૫ િાગે રજી સ્ટર કરિામાં આિેલછે   

કંુડાળુ િળી પૈસા, પાના પત્તા િડે 
હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી 
અંગઝડતીના રોકડા રૂ. ૧૧,૦૩૦/ 
તથા જમીનદાિના રૂ.૮,૫૯૦/- કુલે્લ 
રોકડા રુ. ૧૯,૬૨૦/તમેજ પત્તા પાના 
નંગ ૫૨  વક.રૂ.૦૦/- ગણી તથા ૩ 
મોબાઇલ જનેી વકંમત 
રુ.૧૦,૫૦૦/ગણી કુલે્લ 
રૂ.૩૦,૧૨૦/- નો મુદ્દામાલ. 
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૧૧ પ્રો.એ.એસ.આઇ 
અમીતકુમાર િીરાભાઇ 
બ.નં.-૧૪૦૦ ગોરિા 
પો.સ્ટેશન, િડોદરા શહેર. 
 

તા.૨૯/૦૩/૧૮ નારોજ મળેલ બાતમી આઘારે મોજ ે૨૮૩ આશીિાદ નગર બાપુની દગાટહ સામે 
િડોદરા શહેર ખાતે રેઇડ કરતાં આકામના તાહોમતદારો (1) મનોજભાઇ પે્રમજીભાઇ િાઘેલા 
રહે.૨૮૩ આશીિાદ નગર બાપુની દગાટહ સામે ગોરિા િડોદરા શહેર (૨) નુ નામઠામ પુછતા પોતે 
પોતાનુ નામ કેતન મહેશભાઇ શાહ રહે.મ.નં૧૧૨ શીિમ એપાર્ટ્મેન્ટ બાપુની દગાટહની પાસે ગોરિા 
િડોદરા શહેર (3) િીજયવસંહ િીરભરવસંહ િૌહાણ (૪) રાજુભાઇ હદવલપભાઇ િસાિા રહે-
લાલબાગ કુભારિાડા અનુપમ સ્કુલની સામે પ્રતાપનગર (૫) તુશાર અશોકભાઇ પાનખાનીયા 
મ.નં.૫૭૫ વ્રુદિન એપાર્ટ્મેન્ટ આઇ.ટી.આઇ ની સામે (૬) શીતલકુમાર મનહરભાઇ પાટીલ 
રહે.૨૭૭ આશીિાદ નગર બાપુની દગાટહ સામે િડોદાર શહેર નાઓ તમામ ને તા. /૩/૨૦૧૮ 
નારોજ કલાક  /  િાગે અટક કરેલ છે.પૈકી તહોદાર નં.૧ નાનુ રહેણાંક મકાનમાં બહારથી માણસો 
બોલાિી જુગારધામ િલાિી પતા પાના હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડી નાળ કાઢી જુગાર રમતા દાિ 
ઉપરથી રૂ..૩૫૦ તથા પતા પાના નંગ. ૫૨ વક.રૂ.૦૦ તથા પકડાયેલ આરોપીઓની અગં 
જડતીમાંથી મળી આિેલ જુદા જુદા દરની િલણી નોટો રૂ.૧૩૭૮૦ ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આિી 
પકડાઇ જઇગ ગુનો કયાટ વિગેરે પકડાઇ જઇ ગુનો કયાટ વિ બાબતવિ બાબત નો ગોરિા પોસ્ટે સેકંન્ડ 
૨૨/૨૦૧૮ જુગાર ધારા કલમ ૪ ,૫ મુજબનો ગુનો તા.૨૯/૩/૧૮ ના કલાક ૦૨/૪૫ િાગ ે
રજીસ્ટર કરિામાં આિેલ છે.   

પતા પાના હાર જીતનો જુગાર રમી 
રમાડી નાળ કાઢી જુગાર રમતા દાિ 
ઉપરથી રૂ..૩૫૦ તથા પતા પાના 
નંગ.૫૨ વક.રૂ.૦૦ તથા પકડાયેલ 
આરોપીઓની અંગ જડતીમાંથી મળી 
આિેલ  જુદા જુદા દરની િલણી નોટો 
રૂ.૧૩૭૮૦/-નો મુદ્દામાલ. 

૧૨ પો.ઇ.શ્રી એસ.ઓ.જી. 
તથા  સ્ટાર્ફ િડોદરા શહેર. 

પાણીગેટ II ગુ.ર.નં.૪૮/૨૦૧૮ NDPS  એક્ટ કલમ ૮(સી) ,૨૧,૨૨ તથા ૨૯ મુજબના કામ ે
તા.૧૯/૦૩/૧૮ કલાક ૧૪/૩૦ મોજ ે-અજબડી મીલ કંપાઉન્ ડમાં આિેલ હનુમાનજીના મંહદર 
પાસેથી પાણીગેટ િડોદરા શહેર ખાતે આ કામના આરોપી (૧) મોહંમદ નહદમ ઉરે્ફ ભોલુ દાઢી 
ગુલામદસ્ તગીર સંધી તથા (ર) રઇશ રર્ફીકભાઇ શેખ બન્ ને રહે.હજરત એપાટટમેન્ ટ, યાકુતપુરા 
િડોદરા તથા ઉત્ તર પ્રદેશ ખાતે રહેતા મામા- મામી પુનમ ઉરે્ફ મન્ ટો જગહદશ જમેનુ પુરૂ નામ 
સરનામું જણાિેલ નથી તેઓએ પોતાના આવથટક ર્ફાયદા સારૂ ગેરકાયદેસર િેિાણ કરિાના હેતુસર 
પેન્ ટાઝોસીન લેકટેટ ર્ફોટટિીન ઈન્ જકેશન નંગ-૧૦૦૦ જ ે કુલ ૧૦૦૦ મી.લી. જ ે તમામની 
વક.રૂ.૫૪૯૦/-ના શીડયુલ સાઈકોટર ોપીક સબટન્ સીસની સુિીમાં આિતા ઈન્ જકેશનો િગર પાસ 
પરમીટ/ લાયસન્ સે કબ્ જામાં રાખી ગેરકાયદેસર ડર ગ્ સની હેરારે્ફરી કરી ઉપરોકત ઈન્ જકેશનો 
આરોપીઓએ ર્ફરૂખાબાદ ઉત્ તર પ્રદેશ ખાતે રહેતા મામા- મામી પુનમ ઉરે્ફ મન્ ટો જગહદશ જમેનુ પુરૂ 
નામ સરનામું જણાિેલ નથી મોબાઈલ નંબર ૬૩૯૫૮૫૮૯૮૫ નાઓ પાસેથી ખરીદ કરી લાિી 
ઉપરોકત દશાટિેલ તારીખ, ટાઈમ જગ્ યાએથી ઉપરોકત બન્ ને જણા પેન્ ટાઝોસીન કેર્ફી ઔષધ / 
માદક પદાથટ ડર ગ્ સના ઈન્ જકેશન નંગ-૧૦૦૦ જનેી કુલ માત્રા ૧૦૦૦ મી.લી. વક.રૂ.૫૪૯૦/- 
તથા રોકડ રૂવપયા ૯૨૦/- થેલો વક.રૂ.૫૦૦/- સહીત કુ્ લે રૂ.૬૯૧૦/- ની મત્ તા સાથ ે

પેન્ ટાઝોસીન કેર્ફી ઔષધ / માદક 
પદાથટ ડર ગ્ સના ઈન્ જકેશન નંગ-૧૦૦૦ 
જનેી કુલ માત્રા ૧૦૦૦ મી.લી. 
વક.રૂ.૫૪૯૦/- તથા રોકડ રૂવપયા 
૯૨૦/- થેલો વક.રૂ.૫૦૦/- સહીત 
કુ્ લે રૂ.૬૯૧૦/- 
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પકડાઈ જઈ એકબીજાને મદદગારી કરી ગુનો કયાટ વિગેરે મતલબની ર્ફરીયાદ ર્ફીરોજખાન નબીખાન  
અ.હે.કો. બ.નં.૧૨૩૯ નોકરી એસ.ઓ.જી. િડોદરા શહેર નાઓ આપતા તા ૧૯/૦૩/૨૦૧૮ ના 
કલાક ૧૭/૧૫ િાગે ગુનો રજીસ્ટર કરી શોધી  કાઢેલ છે  

૧૩ પો.ઇ.શ્રી િાડી પોલીસ 
સ્ટેશન તથા  સ્ટાર્ફ 

િાડી પો.સ્ટે.III ૧૨૭/૧૮ પ્રોહી એકટ કલમ  ૬૫(એ) (ઇ), ૧૧૬(ખ) ૧૦૮ ૮૧ મુજબના કામ ે
તા.૨/૩/૧૮ ના કલાક ૧૦/૫૦ િાગે  મોજ ે- બાિરી કંુભારિાડા આરોપી નં ૦૨ ના મકાનના 
ભોયરામા િાડી િડોદરા ખાતે આરોપી (૧) ઇમરાન ર્ફરીદખાન પઠાણ રહે બી-એલ-૬૯ કુરેશાપાકટ  
સોસાની સામે પાણીગેટ ડેપો પાછળ િડોદરા નં.(૨) ભાિેશભાઇ ભાઇલાલભાઇ માળી રહે.બાિરી 
કુભારિાડા િાડી િડોદરાનાઓએ િગર પાસ પરમીટે ગેરકાયદેસર માનિ સ્િાસ્થયને હાનીકારક 
પરપ્રાન્તીય ઇંગ્લીશ દારુની અલગ અલગ માકૉની નાની –મોટી બોટલો નંગ-૭૫૩ વક.રૂ-
૧,૨૦,૯૦૦ /- ના મુદામાલ સાથે મળી આિી આરોપી નં (૧) નાનો  પકડાઇ જઇ તથા  નં (૨) 
નહહ મળી આિી પોતાના મકાનમા પરપ્રાન્તીય ઇંગ્લીશ દારુનો જથ્થો રાખી એક બીજાને મદદગારી 
કરી સરકારશ્રીનો ટેક્સ નહીં ભરી ગુનો કયાટ વિગેરે મતલબની ર્ફરીયાદ આધારે શ્રી જી.બી.ડોડીયા 
પો.સબ.ઇન્સ. નોકરી-િાડી નાઓની ર્ફરીયાદ આધારે તા.૦૨/૦૩/૧૮ ક.૧૨/૩૫ િાગે ગુનો 
રજી.કરેલ છે  

૭૫૦ મીલી બોટલો નંગ-૧૩૨ વક 
૫૮૮૦૦/- તથા ૧૮૦ મીલી બોટલ 

૬૨૧ વક.૬૨૧૦૦/- મળી કુલ બોટલ 
૭૫૩ વક.રૂ-૧,૨૦,૯૦૦ /-  

૧૪ પો.ઇ.શ્રી એસ.ઓ.જી  
તથા  સ્ટાર્ફ 

િાડી પો.સ્ટે.III ૧૩૦/૧૮ પ્રોહી એકટ કલમ  ૬૫(ઇ),૯૮(૨),૧૦૮ મુજબના કામ ે
તા.૪/૩/૧૮ ના કલાક ૧૦/૪૦ િાગે  મોજ ે– દાલીયાિાડી યોગ કેંર ની પાસે િાડી િડોદરા 
ખાતે આરોપી નં (૧) રાજશે હરગોવિંદ ઠાકોર રહે,ગાજરાિાડી પહેલંુ ર્ફળીયુ િાડી (૨) કાર નં જીજ ે
૦૬ ઇક્યુ ૦૭૬૯ ના િાલક નાઓએ કારમાં પોતાના આવથટક ર્ફાયદા સારૂ િગર પાસ પરમીટે 
ગેરકાયદેસર માનિ સ્િાસ્થયને હાનીકારક પરપ્રાન્તીય ઇંગ્લીશ દારુની અલગ અલગ માકૉની ૧૮૦ 
મીલીની બોટલો નંગ-૨૩૯ વક.રૂ.૨૯,૮૭૫ તથા સદર કાર વક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- નો મુદામાલ 
રાખી હાજર નહી મળી આિી ગુનો કયાટ વિગેરે મતલબની ર્ફરીયાદ આધારે શ્રી રાજશે રામવસંગ 
અ.પો.કો એસ.ઓ.જી િડોદરા નાઓની ર્ફરીયાદ આધારે તા.૦૪/૦૩/૧૮ ક.૧૪/૧૦ િાગે ગુનો 
રજી.કરેલ છે  

(૧) ૧૮૦ મીલીની બોટલો નંગ-૨૩૯ 
વક.રૂ.૨૯,૮૭૫ તથા સદર (૨) કાર 
વક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- 
કુલ વક રૂ. ૧.૨૯.૮૭૫/- 
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૧૫ પો.ઇ.શ્રી પાણીગેટ 
પોલીસ સ્ટેશન તથા  

સ્ટાર્ફ 

પાણીગેટ પો.સ્ટે.III ગ.ુર.ન-ં૨૦૯/૧૮ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ ઇ, ૧૦૮  મુજબના કામે તા-
૪/૩/૧૮ ના કલાક-૨૦/૪૫ િાગે મોજટ - િાઘોડીયા રોડ ધનલક્ષ્મી સોસાયટી સામે આિેલ 
સ્લમ ક્િાટસટ મકાન નં.૬૩માં પાણીગેટ િડોદરા શહેર ખાતે  આરોપી- અંકીત ઠાકોરભાઇ બારીયા 
રહે,મ.નં.૬૩ સ્લમક્િાટસટ ધનલક્ષ્મી સોસાયટી સામે િાઘોડીયા રોડ િડોદરા શહેર નાઓએ િગર 
પાસ પરમીટ પોતાના કબજા ભોગિટાિાળા મકાનમાં  નાની મોટી ઇગ્લીશ દારૂ ભરેલ બોટલો નંગ-
૨૧૭ કુલે્લ વક.રૂ.૩૦,૩૦૦/-નો ઇગ્લીશા દારૂનો જથ્થો તથા અંગ ઝડતીના રોકડા રૂપીયા 
૧૩૦૦/-મળી કુલે્લ વક.રૂ.૩૧૬૦૦/-ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આિી પકડાઇ જઇ ગનુો કયાટ વિગેરે 
મતલબની ર્ફરીયાદ આધારે પો.કો.ઠાકોરભાઇ ગોવિંદભાઇ બ.નં.૧૧૬૩ નોકરી પાણીગેટ પોલીસ 
સ્ટેશન િડોદરા શહેરનાઓ ર્ફરીયાદ આપતા તા-૪/૩/૧૮ ના કલાક-૨૨/૪૦ િાગે ગુનો દાખલ 
કરેલ છે  

૭૫૦ મીલીની બોટલો નંગ-૨૧ 
વક.૧૧,૦૦૦/- તથા ૧૮૦ મીલીની 
બોટલ નંગ ૧૯૩  વક. ૧૯૩૦૦/ મળી 
કુલ  
બોટલ ૨૧૪ કુલે્લ વક.રૂ.૩૦,૩૦૦/- 
અંગ ઝડતીના રોકડા રૂપીયા 
૧૩૦૦/-મળી કુલે્લ વક.રૂ.૩૧૬૦૦/- 

૧૬ પો.ઇ.શ્રી ડી.સી.બી 
પો.સ્ટે.તથા  સ્ટાર્ફ 

પાણીગેટ પો.સ્ટે.III ગુ.ર.ન-ં૨૧૬/૧૮ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ ઇ, મુજબના કામે તા.૭/૩/૧૮ 
ના કલાક ૨૦/૧૫ િાગે બાિિાિાડના નાકે પાન પડીકીના કેબીન સામે પાણીગેટ િડોદરા 
આરોપી- િોંટેડ ઉમેશ હહમતલાલ મકિાણા રહે,પાણીગેટ બાિિાિાડ બીજી ગલી િડોદરાનાનો 
િગર પાસ પરમીટ ૭૫૦ મીલીની ઇગ્લીશ દારૂ ભરેલ બોટલો નંગ-૧૩૨ કુલે્લ વક.રૂ. ૫૫૮૬૦/-
નો ઇગ્લીશા દારૂનો જથ્થો રાખી હાજર નહી મળી આિી ગુનો કયાટ વિગેરે મતલબની ર્ફરીયાદ આધારે 
પો.કો. જનુેલ આબેહદન સરાર્ફત હુસેન નોકરી ડીસીબી પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા શહેરનાઓ ર્ફરીયાદ 
આપતા તા-૭/૩/૧૮ ના કલાક-૨૨/૦ િાગે ગુનો દાખલ કરેલ છે 

૭૫૦ મીલીની બોટલો નંગ-૧૩૨ વક. 
૫૫૮૬૦/- 

૧૭  મ.પો.કવમ શ્રી ઇ-ડીિી, 
પો.ઇ.શ્રી પાણીગેટ 
પોલીસ સ્ટેશન તથા  

સ્ટાર્ફ 

પાણીગેટ પો.સ્ટે.III ગ.ુર.ન-ં૨૫૯/૧૮ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ ઇ, ૧૦૮,૮૧  મજુબના કામે તા-
૨૦/૩/૧૮ ના કલાક-૧૪/૧૦ િાગે મોજટ – હનુમાન ટેકરી પાછળ બીપીએસ સ્કુલ પાસે 
ઝુપડામાં પાણીગેટ િડોદરા શહેર ખાતે  આરોપી- (૧) સુકાભાઇ િંદભુાઇ રાઠોડીયા રહે, હનુમાન 
ટેકરી પાછળ બીપીએસ સ્કુલ પાસે ઝુપડામાં પાણીગેટ િડોદરા (૨) રાજેંર ઉરે્ફ લોખંડ માતા બદલ 
કનોજીયા રહે, ગાજરાિાડી ગોમતીપુરા િડોદરા નાઓએ િગર પાસ પરમીટ પોતાના કબજા 
ભોગિટાિાળા મકાનમાં ૭૫૦ મીલીની ઇગ્લીશ દારૂ બોટલો નંગ-૩૪ કુલે્લ વક.રૂ.૧૭,૦૦૦/-
તથા બીયર ટીન નંગ ૧૯૮ વકરૂ.૧૯૮૦૦/- કુલ વક.રૂ. ૩૬૮૦૦/- નો ઇગ્લીશા દારૂના મુદ્દામાલ 
સાથે આરોપી નં ૧ મળી આિી પકડાઇ જઇ ગુનો કયાટ વિગેરે મતલબની ર્ફરીયાદ આધારે શ્રી 
એન.એ.િાઘેલા પો.ઇ પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા શહેરનાઓ ર્ફરીયાદ આપતા તા-
૨૦/૩/૧૮ ના કલાક-૧૫/૪૫ િાગે ગુનો દાખલ કરેલ છે  

૭૫૦ મીલીની ઇગ્લીશ દારૂ બોટલો 
નંગ-૩૪ કુલે્લ વક.રૂ.૧૭,૦૦૦/-તથા 
બીયર ટીન નંગ ૧૯૮ વકરૂ.૧૯૮૦૦/- 
કુલ વક.રૂ. ૩૬૮૦૦/- 
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૧૮  પો.ઇ.શ્રી પાણીગેટ 
પોલીસ સ્ટેશન તથા  

સ્ટાર્ફ 

પાણીગેટ પો.સ્ટે.II ગ.ુર.ન-ં૪૭/૧૮ જુગાર ૧૨ મુજબના કામે તા-૧૭/૩/૧૮ ના કલાક-
૨૧/૧૦ િાગે મોજટ –બાપોદ જકાતનાકા સ્લમ ક્િાર્ટ્રસ પાસે ભાથુજીના મહંદર પાસે પાણીગેટ 
િડોદરા ખાતે આરોપી- (૧) વિનોદભાઇ પરસોતમભાઇ પરમાર રહે, ૩૮૧ િૈકુઠ સોસા િડોદરા 
(૨) લાલાભાઇ રામબાબુ સોની રહે, ૭ માજીનગરની  બાજુમાં હહરાબાનગર બાપોદ િડોદરા (૩) 
નરેશભાઇ ર્ફતેવસંહ બારીયા રહે, ૪ બાપોદ સ્લમ ક્િાટસટ િડોદરા નાઓએ પતા પાના િડે 
હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી નાણાં રૂવપયા ૧૦૩૨૦/- તથા પાના ૫૨ સાથે પકડાઇ જઇ પકડાઇ 
જઇ ગુનો કયાટ વિગેરે મતલબની ર્ફરીયાદ આધારે પોકો કુલહદપવસંગ જોરૂભા નોકરી પાણીગટે 
પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા શહેરનાઓ ર્ફરીયાદ આપતા તા-૧૭/૩/૧૮ ના કલાક-૨૩/૧૦ િાગ ે
ગુનો દાખલ કરેલ છે  

નાણાં રૂવપયા ૧૦૩૨૦/- તથા પાના 
૫૨ 

૧૯ પો.ઇ.શ્રી પાણીગેટ 
પોલીસ સ્ટેશન તથા  

સ્ટાર્ફ 

પાણીગેટ પો.સ્ટે.II ગ.ુર.ન-ં૫૩/૧૮ જુગાર ૧૨ મુજબના કામે તા-૨૬/૩/૧૮ ના કલાક-
૨૦/૧૫ િાગે મોજ-ેિાડી તાઇિાડા રર્ફાઇ મહોલાના ઓટલા ઉપર  પાણીગેટ િડોદરા ખાત ે
આરોપી (૧) આવસર્ફભાઇ રમજાનભાઇ  વસંધી રહે,િાડી તાઇિાડા રર્ફાઇ મહોલ્લો િડોદરા (૨) 
દસ્ત્યાજ મોહમદ વસદીક શેખ રહે, સદર (૩) સકીલભાઇ મ્પલંગભાઇ શેખ રહે,વિમા દિાખાના  પાસે 
તાઇિાડા િડોદરા (૪) જાકીરખાન યાકુબખાન પઠાણ રહે, િાડી તાઇિાડા િડોદરા (૫) 
સદામહુસેન અલ્લારખા પઠાણ રહે, મહાિત ર્ફટીયા કુભારિાડા િડોદરા નાઓએ પતા પાના િડે 
હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી નાણાં રૂવપયા ૧૨૩૮૦/- તથા પાના ૫૨ તથા મોર્ફો – ૪ વક. 
૨૫૦૦/-કુલ ૧૪૮૮૦/- સાથે પકડાઇ જઇ પકડાઇ જઇ ગુનો કયાટ વિગેરે મતલબની ર્ફરીયાદ 
આધારે એ.એસ.આઇ. છત્રવસંહ હરખાભાઇ નોકરી પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા શહેરનાઓ 
ર્ફરીયાદ આપતા તા-૨૬/૩/૧૮ ના કલાક-૨૧/૪૦ િાગે ગુનો દાખલ કરેલ છે 

નાણાં રૂવપયા ૧૨૩૮૦/- તથા પાના 
૫૨ 
મોર્ફો – ૪ વક. ૨૫૦૦/- 
કુલ ૧૪૮૮૦/- 

૨૦ પો.ઇ.શ્રી પી.સી.બી શાખા  
તથા  સ્ટાર્ફ 

પાણીગેટ પો.સ્ટે.II ગુ.ર.ન-ં૫૬/૧૮ જુગાર ૧૨-અ મુજબના કામે તા.૨૯/૩/૧૮ ના કલાક 
૨૦/૦૫ િાગે મોજ-ે કપુરાઇ  વબ્રજ નીિે આિતા જતા  ઇસમો પાસેથી િરલી મટકાનો આકં 
ર્ફરકનો હારજીતનો  જુગાર રમી રમાડતા સ્થળ ઉપર કુલ ૭ આરોપીઓને પકડી પાડી તેઓ પાસેથી 
અંગ ઝડતીના નાણાં -૧૩૬૦૦/- દાિના નાણાં-૧૨૮૮૦/- કુલ નાણાં ૨૬૪૮૦/-તથા 
મો.ર્ફો-૪-વક. ૭૦૦૦, સ્લીપ બુક-૪, સ્લીપ-૧૭, રીક્ષા-૧-વક. ૭૦,૦૦૦/-,બેટરી-૧ વક 
૨૦૦૦/ ,એલ.ઇ.ડી લાઇટ-૨ વક ૨૦૦/- કુલ-વક.રૂ. ૧૦૫૬૮૦/- નો મુદામાલ સાથે પકડાઇ 
જતા  ગુનો કયાટ વિગેરે  મતલબની ર્ફરીયાદ આધારે અ.પો.વક. હહતેંરવસંહ ગણપતવસંહ નોકરી 
પી.સી.બી  શાખા િડોદરા શહેરનાઓ ર્ફરીયાદ આપતા તા-૨૯/૩/૧૮ ના કલાક-૨૨/૪૫ િાગ ે
ગુનો દાખલ કરેલ છે 

અંગ ઝડતીના નાણાં -૧૩૬૦૦/- 
દાિના નાણાં-૧૨૮૮૦/- કુલ નાણાં 
૨૬૪૮૦/-તથા મો.ર્ફો-૪-વક. 
૭૦૦૦, સ્લીપ બુક-૪, સ્લીપ-૧૭, 
રીક્ષા-૧-વક. ૭૦,૦૦૦/-,બેટરી-૧ 
વક ૨૦૦૦/ ,એલ.ઇ.ડી લાઇટ-૨ વક 
૨૦૦/- કુલ-વક.રૂ. ૧૦૫૬૮૦/- 
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૨૧ એ.એસ.આઇ. 
રાિજીભાઇ શનાભાઇ 
તથા  સ્ટાર્ફ પાણીગેટ 

પો.સ્ટે. 

પાણીગેટ I -૫૬/૧૮  ઇપીકો કલમ ૩૭૯ મુજબના કામે તા.૨૬/૩/૧૮ ના કલાક ૧૯/૩૦ થી 
કલાક ૨૦/૦ િાગ્યા દરમ્પયાન મોજ ે– રેિાપાકટ  પાસે પાણીગેટ  િડોદરા શહેર ખાતેથી આ કામના 
આરોપીઓએ ર્ફરી એકટીિા નં રજી.નં- GJ -06 –KL-4686 નો છે. જનેો િેવસસ નં-
ME4JFSOSKGU455476 તથા એજંીન નં-JFSOEU3455044 નંુ છે. જ ે સરે્ફદ કલરનંુ 
સને  ૨૦૧૬ ના  મોડેલનું છે,જનેી વકરૂ.૧૫,૦૦૦/-ની મતાની િોરી કરી લઇ જઇ જતા  તા-
૨૮/૩/૧૮ કલાક ૧૧/૪૫ િાગે ગુનો દાખલ થયેલ સદર ગુનાની તપાસ દરમ્પયાન બાતમી 
આધારે ગુનો શોધી કાઢેલ છે 

નુક્શાન- એકટીિા-૧ વક.રૂ. 
૧૫૦૦૦/- 
િળતર-૧૫૦૦૦/- 

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

પાણીગેટ I -૪૨/૧૮  ઇપીકો કલમ ૩૭૯ મુજબના કામે તા-૨૪/૨/૧૮ ના કલાક ૧૮/૩૦ 
િાગ્યા થી કલાક ૧૮/૪૫ િાગ્યા દરમ્પયાન મોજ-ે પરીિાર િાર રસ્તા શ્રી કોમ્પપલેક્ષ દુકાન નં-૭ 
આર.કે. ર્ફોટોગ્રાર્ફી નામની દુકાનમા પાણીગેટ િડોદરા શહેર ખાતે આ કામ ર્ફરી.શ્રીએ પેશાબ કરિા 
ગયેલ જ ેદરમ્પયાન આરોપીએ ર્ફરીની  દુકાનમાથી સોની કંપનીનો NX1 મોડલનો કેમેરો -૧ જનેી 
વક.રૂ. ૭૦,૦૦૦/- ગણાઇ જનેી િોરી કરી લઇ જઇ ગુનો કયાટ વિગેરે બાબતે તા-૧/૩/૧૮ 
કલાક ૨૦/૩૦ િાગે ગુનો દાખલ થયેલ સદર ગુનાની તપાસ  દરમ્પયાન  બાતમી આધારે આરોપી 
શોધી  કાઢી મુદામાલ રીકિર કરિામાં  આિેલ  છે.   

સોની કંપનીનો NX1 મોડલનો કેમેરો 
-૧ જનેી વક.રૂ. ૭૦,૦૦૦/- 
િળતર- ૭૦,૦૦૦/- 

૨૩ HC હહતેન્રવસંહ 
બહાદુરવસંહ બ.ન. ૨૮૭૫ 
ડી.સી.બી, િડોદરા શહેર 

તે એિી રીતે કે આ કામના ર્ફરીયાદીને અંગત બાતમીદાર રાહે બાતમી મળેલ કે, મોજ:ે- કલાલી ગામ 
અને તલસટ ગામ િચ્િે િોકડી નજીક કાલાઉડ નાઇન હાઉટસ પાસે પેનરમા ઝુપડામાં બહાર ના 
ભાગે આ કામનો આરોપી નામે સંજય દશરથવસંહ જાદિ રહે કલાલી ગામ અને તલસટ ગામ િચ્િે 
િોકડી નજીક કલાઉડ નાઇન હાઉટસ પાસે ખેતરના માં િડોદરા શહેર પોતાના આવથટક ર્ફાયદા સારૂ 
પોતાના રહેણાક ઝુપડા પાસે જમીન ની અંદર ગેરકાયદેશર રીતે િગર પાસ પરમીટે જુદા જુદા બ્રાન્ડ 
ની ઇગ્લીશ દારૂ ભરેલ બોટલ નંગ-૭૦ તેમજ બીયર ભરેલ ટીન-૨૪ કુલે્લ વકમત રૂવપયા 
૩૩૯૦૦/- નો રાખી મળી આિી પકડાઇ જતા માંજલપુર પો.સ્ટે III ગુ.ર.નં. ૧૪૦/૧૮ પ્રોહી 
એક્ટ  ૬૫(ઇ) મજુબનો ગુનો શોધી કાઢિામાં આિેલ છે. આરોપી -- સંજય દશરથવસંહ જાદિ રહે 
કલાલી ગામ અને તલસટ ગામ િચ્િે િોકડી નજીક કલાઉડ નાઇન હાઉટસ પાસે ખેતરના માં 
િડોદરા શહેર નાને તા.૪/૩/૧૮ ના કલાક ૨૧/૧૫ િાગે અટક કરેલ છે. 

૭૫૦ મી.લી. ઇગ્લીશ દારૂની બોટલ 
નંગ-૭૦ વક.રૂ.૩૧૫૦૦/-, બીયર 
ભરેલ ટીન-૨૪ વક.રૂ.૨૪૦૦/- , કુલે્લ 
વકમત રૂવપયા ૩૩૯૦૦/- 

૨૪ HC અરવિંદભાઈ 
કેશિરાિ બ.નં.૮૭૯ 

પી.સી.બી. શાખા   
િડોદરા શહેર 

તે એિી રીતે કે આ કામના ર્ફરીયાદીને અંગત બાતમીદાર રાહે બાતમી મળેલ કે, મો.જ.ે તરસાલી 
ગીતાંજલી ડુ્લેક્ષના ગેટ પાસે આ કામનો આરોપી નામે કંદપટ ઉરે્ફ ભયલુ નરિતવસહ પરમાર રહે, 
માંજલપુર ગામ કદમિાળો મહોલ્લો િડોદરા શહેર નાઓ જાહેરમાં પોતાના કબજામા િગર પાસ 
પરમીટે પોતાની અ્ટો ગાડી નં-જીજ ે૦૬ સી એમ ૩૨૯૨વક.રૂ.૧,૬૦,૦૦૦/- મા ઈગ્લીશદારૂ ની 
નાની મોટી કાિની તેમજ ્લાવસ્ટકની બોટલો નંગ-૧૩૪ વક.રૂ.૪૭,૨૭૦/-નો રાખી હેરારે્ફરી કરી 

૭૫૦ મી.લી. ઇગ્લીશ દારૂની બોટલ 
નંગ-૧૩૪ વક.રૂ.૪૭૨૭૦/-, અ્ટો 
કાર નં. જી.જ.ે ૦૬ સી.એમ. ૩૨૯૨ 
વક.રૂ.૧,૬૦,૦૦૦/-, મોબાઇલ – ૦૧ 
વક.રૂ.૫૦૦/- મળી  કુલે્લ વકમત રૂવપયા 
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મોબાઇલ ર્ફોન એક વક.રૂ.૫૦૦/-નો સાથે રાખી મળી આિી પકડાઇ જતા મકરપુરા પો.સ્ટે. III 
ગુ.ર.નં. ૨૮૪/૧૮ પ્રોહી એક્ટ કલમ  ૬૫ ઇ,૧૦૮,૯૮(૨),૮૧ મુજબનો ગુનો શોધી કાઢેલ છે. 
સદર ગુનાના આરોપી કંદપટ ઉરે્ફ ભયલુ નરિતવસહ પરમાર રહે, માંજલપુર ગામ કદમિાળો મહોલ્લો 
િડોદરા શહેર નાને તા.૧૯/૦૩/૨૦૧૮ ના કલાક ૨૨/૦૫ િાગે અટક કરેલ છે. 

૨૦૭૭૭૦/- 

૨૫ ASI મહેન્રવસંહ છત્રવસંહ 
બ.ન.૧૮૧૧ પી.સી.બી, 

િડોદરા શહેર 

તે એિી રીતે કે આ કામના ર્ફરીયાદીને અંગત બાતમીદાર રાહે બાતમી મળેલ કે, મો.જ.ે મોજ:ે- 
ગૂરૂકૃપા કોમપેલેક્ષ ના પ્રથમ માળે આ કામનો આરોપી કુબેર કોમ્પ્લેક્ષનો સંિાલક સુવનલભાઇ 
જ્યંતીલાલ ગાંધી એ પોતાના આથીક ર્ફાયદા સારૂ બહાર થી માણસો બોલાિી ઓર્ફીસમા બેસાટી 
પત્તાપાના િડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાટી અંગ ઝડતી તથા દાિ પરના રોકડા રૂ.૨૫૫૯૦/- 
મોબાઇલ ર્ફોન નંગ-૭ વક.રૂ.૩૧૦૦૦/- િાહનો નંગ-૭ વક.રૂ.૧,૧૦,૦૦૦/- મળી કુલે્લ 
રૂ.૧૬૬૫૯૦/- ની સાથે પકડાઇ જતા માંજલપુર પો.સ્ટે. II ગુ.ર.ન.ં૩૮/૧૮ જુગારધારા કલમ 
૪,૫ મુજબનો ગુનો શોધી કાઢેલ છે. આ કામના આરોપીઓ નામે (૧) સુવનલભાઇ જ્યંવતલાલ 
ગાંધી રહે િીત્રકુટ સો.સા મ.ન.૧૭૪૫ મારૂતીધામ પાસે મ.પુરા િડોદરા (૨) પ્રશાતંભાઇ 
શશીકાંન્ત ધિલે રહે ન.૧૩ અમરકૃપા સોસા મારૂતીધામ પાસે મ.પુરા િડોદરા (૩) ધનશ્યામભાઇ 
રાધિજીભાઇ પટેલ રહે એ/૧૬ શ્રીહરી ડુ્લેક્ષ ઉમા સ્કુલ ની સામે તરસાલી િડોદરા (૪) 
સુવનલભાઇ નારાયણભાઇ સાળુકે રહે મ.ન.૩૭ અમર કૃપા સોસ. મારૂતીધામની સોસા ની સામ ે
મ.પુરા િડોદરા (૫) પરેશભાઇ કનુભાઇ કોસમ્પબીયા રહે મ.ન.૨૧૪૮ મારૂતીધામ સોસા. માંજલપુર 
િડોદરા (૬) બાબુભાઇ છગનભાઇ પરમાર રહે મ.ન.૨૧૪૮ તુલસીિન ગુ.હા.બોડટ  મ.પુરા 
જી.આઇ.ડી.સી િડોદરા શહેર નાઓને તા.૧૧/૦૩/૧૮ ના ક.૧૮/૩૦ િાગે અટક કરેલ છે. 

અંગ ઝડતીના રોકડા રૂ.૧૭૯૦/-
જમીન દાિના રોકડા રૂ૨૩૮૦૦/-  
મળી કુલે્લ રોકડા રૂ.૨૫૫૯૦/-, 
મોબાઇલ ર્ફોન – ૭ વક.રૂ.૩૧૦૦૦/-
,િાહનો નંગ- ૭ વક.રૂ.૧,૧૦,૦૦૦/- 
પત્તા પાના – ૫૨ વક.રૂ.૦૦/-  

૨૬ પો.ઇન્સ શ્રી ડી,સી,બી 
પો.સ્ટે તથા સ્ટાર્ફના 

માણસો 

આરોપીએ પોતાના આવથટક ર્ફાયદા સારૂ લોકો પાસેથી આંકર્ફરકના આંકડાઓ લખલે સ્લીપો રૂવપયા 
સાથે ઉધરાિી આંકડાના હારજીતનો જુગાર રમાડી જાહેરમાંથી આંકડા લખેલ સ્લીપો તથા રોકડા 
રૂ.૧ર૩૯૦/- ની સાથે મળી આિી પકડાઇ ગયેલ હોય વિગેરે બાબતે ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સે. 
૩૦/૧૮, જુગાર ધારા કલમ ૧રઅ મુજબો ગુનો તા.૧૫/૩/૧૮ ના ક.૧૫/૪૦ િાગે દાખલ 
કરાિેલ છે.  

 
રોકડા રૂ.૧ર૩૯૦/- 

૨૭ હે.કો. જ્ઞાનેશ્વર નથ્થુરાિ  
ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. 

 

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નં.૧૪/૧૮, સી.આર.પી.સી. ૪૧(૧)ડી મુજબના કામે આરોપી (૧) 
રીતેશ ઉરે્ફ જીતુ રાજશે ગોદરીયા રહે. િુડાના મકાન બ્લોક ૮૮ રુમ ૧૬ વકશનિાડી િડોદરા (૨) 
ભાિેશ ઉરે્ફ ભુરીયો પતાપભાઈ િણકર રહે. વિશ્વામીત્રી બીજ નીિે ઝુપડપટીમાં િડોદરા નાઓન ે
અટક કરી એકટીિા-૧ વકં.રુ.ર૦૦૦૦/- એકસીસ મોપેડ-૧ વકં.રુ.ર૫૦૦૦/- પડેલ રીક્ષા-૪ 
વક.રુ.૧૦૦૦૦/- નો મુદામાલ રીકિર કરેલ છે. (૧) ગોત્રી પો.સ્ટે. ર્ફ. ૬૧/૧૮, ઇ.પી.કો. કલમ 
૩૭૯ મુજબ (ર) સીટી પો.સ્ટે. ર્ફ. ૨૩૭/૧૮, ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મુજબ (૩) આણંદ ટાઉન 

એકટીિા-૧ વકં.રુ.ર૦૦૦૦/- એકસીસ 
મોપેડ-૧ વકં.રુ. ર૫૦૦૦/- પેડલ 

રીક્ષા-૪ વક.રુ.૧૦૦૦૦/- 
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પો.સ્ટે. ર્ફ. ૨૧૩/૧૮, ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મુજબ  

૨૮ પો.સ.ઇન્સ.શ્રી 
એિ.આર.ડામોર  
ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. 

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નં. ૧૭/૨૦૧૮ સી.આર.પી.સી.કલમ ૪૧(૧) ડી મજુબના કામના 
આરોપી રમેશ રતનલાલ િંડેલા (શમાટ) રહે. ૨૭, રાજસ્િનગર રતલામ મધ્યપ્રદેશ તથા સેરાનીપુરા 
રતલામ મધ્યપ્રદેશ હાલ એર્ફ/૧૦૧ શ્રીજી એપાટટમેંટ મહેસાણાનગર પાસે વનઝામપુરા િડોદરા 
નાની પુછપરછ દરમ્પયાન સી.આર.પી.સી.કલમ ૧૦૨ મુજબના કામ સોના િાદંીના દાગીન, 
વપતળના િાસણો, િાંદીના િાસણો મળી કુલ વકં.રૂ.૩૭૫૦૦/- ના કબજ ેકરેલ છે. (૧) ર્ફતેગંજ 
પો.સ્ટે. ર્ફ. ૩૦/૧૮, ઇ.પી.કો. ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ મજુબ (ર) ર્ફતેગંજ પો.સ્ટે. ર્ફ. ૩૧/૧૮, 
ઇ.પી.કો. ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ મુજબ (૩) નિાપુરા પો.સ્ટે. ર્ફ. ૫૧/૧૭, ઇ.પી.કો. ૪૫૪, ૪૫૭, 
૩૮૦ મુજબ (૪) િાડી પો.સ્ટે. ર્ફ. ૮૦/૧૭, ઇ.પી.કો. ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ મુજબ (૫) સમા 
પો.સ્ટે. ર્ફ. ૨૫/૧૮, ઇ.પી.કો. ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ મુજબ  

સોના િાંદીના દાગીન, વપતળના 
િાસણો, િાંદીના િાસણો મળી કુલ 

વકં.રૂ.૩૭૫૦૦/- 

૨૯ હે.કો. જ્ઞાનેશ્વર નથ્થુરાિ 
ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. 

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા.એ.નં.૧૪/૧૮ CRPC કલમ ૪૧(૧) અ મુજબના કામનો આરોપી 
એહમદઅલી ઉરે્ફ શાહરૂખ સોકતઅલી પઠાણ ઉ.િ ૩૮ રહે. હાલ  ગામ શેરપુરા નિી નગરી દહેજ 
રોડ તા.જી. ભરૂિ મુળ રહે. િાડી મોટી વ્હોરિાડ િડોદરા નાને તા.૨૭/૦૩/૨૦૧૮ ના 
ક.૧૫/૩૦ િાગ ે અટક  કરી પુછપરછ કરતા સી.આર.પી.સી. કલમ ૧૦૨ મુજબ  સોના િાદંીના 
દાગીના કુલે્લ વકં.રુ.૧૩૧૮૦૦/- કબજ ેકરેલ છે. (૧) કારેલીબાગ પો.સ્ટે. ર્ફ. ૧૫૮/૧૭, ઇ.પી.કો. 
૩૭૯ મુજબ (ર) બાપોદ પો.સ્ટે. ર્ફ. ૪૬/૧૮, ઇ.પી.કો. ૩૭૯ મુજબ  (૩) પાણીગેટ પો.સ્ટે. ર્ફ. 
૨૪૫/૧૭, ઇ.પી.કો. ૩૭૯, ૧૧૪ મુજબ (૪) બાપોદ પો.સ્ટે. ર્ફ. ૨૧૩/૧૭, ઇ.પી.કો. ૩૭૯, 
૧૧૪ મજુબ (૫) જ.ેપી.રોડ પો.સ્ટે. ર્ફ. ૯૩/૧૭, ઇ.પી.કો. ૪૫૭, ૪૫૪, ૩૮૦  

સોના િાંદીના દાગીના કુલે્લ 
વકં.રુ.૧૩૧૮૦૦/- 

૩૦ પો.કો. જનૈુલઆબેદીન 
શરાર્ફતહુસેન 

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સે. ૩૦/૧૮, જુગાર ધારા કલમ ૧રઅ મજુબના કામે આંકડાના હારજીતનો 
જુગાર રમાડી જાહેરમાંથી આંકડા લખેલ સ્લીપો તથા રોકડા રૂ.૧ર૩૯૦/- ની સાથે મળી આિી 
પકડાઇ ગયેલ. 

રોકડા રૂ.૧ર૩૯૦/- 

૩૧ ઈન્ િાજટ 
પો.ઈન્ સ.એસ.ઓ.જી. 
તથા સ્ટાર્ફના માણસો 

તા.૧૧/૦૩/૧૮ ના રોજ બાતમી મળેલ કે એક ઓટો રીક્ષા નં.જી.જ.ે૦૬.એ.ટી.૭૪૩૩ 
ના િાલક પાસે એક કેનન કંપનીનો કેમેરો છે જ ેિેિિા માટે ર્ફરી રહયો છે અને હાલમાં રાત્રી બજાર 
પાસે ઓટો રીક્ષા લઇને ઉભેલ છે તે મુજબની મળેલ બાતમી આધારે રાત્રી બજાર પાસેથી ઉ૫રોકત 
ઓટો રીક્ષા િાલક ઇસમને પકડી પાડેલ. તેની ઓટો રીક્ષામાંથી કેનન કંપનીનો ડીજીટલ કેમરેો 
મોડલ નં.ઇઓએસ૭૦૦ડી વક.રુ.૩૩,૦૦૦/- નો મળી આિેલો હોય તપાસ અથે કબ્ જ ેકરેલ. 
ઉ૫રોકત ઇસમની પુછપરછ દરમ્પ યાન અગાઉ તા.૦૬/૦૩/૧૮ ના રોજ બે પેસેન્ જરોને પંડયા 
હોટલ બ્રીજ પાસે થી પોતાની ઓટો રીક્ષમાં બેસાડેલ અને આખો હદિસ તેઓને જુદી જુદી 
જગ્ યાઓએ રે્ફરિેલ તે િખતે પેસેન્ જરે રીક્ષામાં રાખેલ બગેમાંથી તેણે આ કેનન કંપનીનો ડીજીટલ 

કેનન કંપનીનો ડીજીટલ કેમેરો 
વક.રુ.૩૩,૦૦૦/- 
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કેમેરો કાઢી લઇ તેની જગ્ યાએ ઇટ થેલામાં મુકી પેસેન્ જરો પરત આિતા તેઓને ર્ફરીથી પંડયા હોટલ 
બ્રીજ ઉતારી નાસી ગયેલ હોિાની કબુલાત કરેલ જ ેઆધારે તપાસ કરતા સદર બનાિ અંગે હરણી 
પો.સ્ ટે.ર્ફ.ગુ.ર.નં.૩૭/૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મુજબ નો ગુનો ઉ૫રોકત ઓટો રીક્ષા િાલક 
વિરુધ્ ધમાં નોંધાયેલ હોય એસ.ઓ.જી. દિારા કાયદેસરની કાયટિાહી કરી કેમેરો તથા ઓટો રીક્ષા 
કુ્ લે રુ.૧,૦૮,૦૦૦/- નો મુદામાલ કબજ ેકરેલ. 

૩૨ ઈન્ િાજટ 
પો.ઈન્ સ.એસ.ઓ.જી. 
તથા સ્ટાર્ફના માણસો 

તા.૧૯/૦૩/૧૮ ના રોજ બાતમી મળેલ કે "યાકુતપુરા અજબડી મીલ પાસે આિેલ 
હજરત એપાટટમેન્ ટમાં રહેતો મોહંમદ નદીમ ઉરે્ફ ભોલુ દાઢી તથા તનેો વમત્ર રઇશ શખે બન્ ને જણા 
નશીલા ડર ગ્સના ઇન્જકે્શનો િેિે છે આજરોજ તેઓ બન્ ને જણા ડર ગ્સનો જથ્થો લઇ આિિાના છે 
અને જથ્ થો અજબડી મીલ કંપાઉન્ ડમાં આિેલ મંહદર અને દરગાહની આજુબાજુમાં સતંાડિાના છે" 

તે મુજબની મળેલ બાતમી આધારે રેઈડનંુ આયોજન કરી, પંિો તથા પોલીસ સ્ ટાર્ફના માણસો સાથ ે
અજબડી મીલ કંપાઉન્ ડમાં બાતમીિાળી જગ્ યાએ છુપા િેશમાં િોિ ગોઠિેલ આ િોિ દરમ્પ યાન 
ઉપરોકત ઈસમો (૧) મોહંમદ નહદમ ઉરે્ફ ભોલુ દાઢી ગુલામદસ્ તગીર સંધી મ.નં.૮ હજરત 
એપાટટમને્ ટ,અજબડી મીલ પાસે, યાકુતપુરા િડોદરા તથા (ર) રઇશ રર્ફીકભાઇ શેખ મ.નં.૫૪ 
હજરત એપાટટમેન્ ટ,અજબડી મીલ પાસે, યાકુતપુરા િડોદરા નાઓ લાલ રંગનો થેલો લઈને  પગદંડી 
િાળા રસ્ તે બાતમીિાળી જગ્ યાએ આિતા તેઓને થેલા સાથે ઝડપી પાડેલ.  

ઉપરોકત ઈસમો પાસેના થલેામાંથી પેન્ ટાઝોસીન લેકટેટ ઈન્ જકેશન પને્ ટાલેબ જ ેશીડયુલ 
ડર ગ્ સ સાયકોટર ોપીક સબટન્ સીસની સુિીમાં આિતા હોય પેન્ ટાઝોસીન ઈન્ જકેશન નંગ-૧૦૦૦ 
વક.રૂ.પ૪૯૦/- તથા રોકડ રૂ.૯ર૦/- તેમજ થેલો વક.રૂ.પ૦૦/- સહીત કુ્ લે રૂ.૬૯૧૦/- નો 
મુદામાલ કબ્ જ ેકરી આરોપીઓ વિરૂઘ્ ધમાં એન.ડી.પી.એસ. એકટ સને ૧૯૮પ ની કલમ ૮ (સી), 
ર૧,રર,ર૯ મજુબ એિ.એમ.િૌહાણ ઈન્ િાજટ પો.ઈન્ સ. એસ.ઓ.જી. નાઓએ એન.ડી.પી.એસ.ની 
જોગિાઈઓ મુજબ કાયદેસરની કાયટિાહી કરી પાણીગેટ પો.સ્ ટે.મા ં સે.ગુ.ર.નં.૪૮/૧૮ મુજબનો 
ગુનો રજીસ્ ટર કરાિેલ.  

પેન્ ટાઝોસીન ઈન્ જકેશન નગં-૧૦૦૦ 
વક.રૂ.પ૪૯૦/- તથા રોકડ 
રૂ.૯ર૦/- તેમજ થેલો વક.રૂ.પ૦૦/- 
સહીત કુ્ લે રૂ.૬૯૧૦/- 

૩૩ ઈન્ િાજટ 
પો.ઈન્ સ.એસ.ઓ.જી. 
તથા સ્ટાર્ફના માણસો 

તા.ર૭/૦૩/૧૮ ના રોજ બાતમી આધારે અગાઉ ઓગષ્ ટ ૨૦૧૭ માં પ્રતાપ મડઘાની 
પોળના શ્રીજીની સિારી સ્ થાપના માટે વનકળેલ તે િખતે થયેલ કોમ્પ યુનલ રાયોટીંગ ના બનાિ 
બાબતે નોધાયેલ ગુનાનો િોન્ ટેડ આરોપી અબરાર શકીબભાઇ મેમણ રહે.રાજપુરાની પોળ મસ્ જીદ 
સામે માંડિી િડોદરા િાળાને પાણીગેટ દુધિાળા મહો્ લા પાસેથી ઝડપી પાડેલ. ઉ૫રોકત આરોપી  
સીટી પો.સ્ ટે.ના ર્ફ.ગુ.ર.નં.૬૪/૧૭ ઈ.પી.કો. કલમ ૧૪૩,૧૪૪, ૧૪પ, ૧૪૬, ૧૪૭, ૧૪૮, ૧૪૯, 
૧પ૦, ૧પ૧, ૧પર, ૧પ૩, ૧પ૭, ૧પ૮,૩૩ર, ૩૩૭, ૩૦૮, ૪ર૭,૪૩પ,૪૩૬,૩૯પ તથા ડેમેજ ટુ 
પબ્ લીક પ્રોપટી એકટ કલમ ૩,૭ મજુબના ગુનામાં છે્ લા સાત માસથી નાસતો ર્ફરતો હોય તેને 

- 
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સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧)એ મુજબ અટક કરેલ . 

૩૪ ઈન્ િાજટ 
પો.ઈન્ સ.એસ.ઓ.જી. 
તથા સ્ટાર્ફના માણસો 

તા.૩૧/૦૩/૧૮ ના રોજ બાતમી મળેલ કે "િન્રલોક સોસાયટી માંજલપરુ િડોદરા મા ં
રહેતો મયુર મનાજીરાિ ગાયકિાડ અને તેનો સાગરીત સિીન સોમાભાઇ પરમાર રહે.મકરપુરા િાળો 
પોતાની પાસે ડર ગ્સના ઇન્જકે્શનો તથા એમ.ડી. ડર ગ્ સનો પાિડર રાખી સીતાબાગ ગરબા ગ્રાઉન્ ડ 
પર પોતાની સરે્ફદ રંગની એકટીિા પર હરતા ર્ફરતા રહી ડર ગ્ સના બંધાણીઓને ગરબા ગ્રાઉન્ ડ પર 
બોલાિી ઉ૫રોકત ડર ગ્ સનંુ િેિાણ કરે છે" તે મુજબની મળેલ બાતમી આધારે એિ.એમ.િૌહાણ 
ઈન્ િાજટ પો.ઈન્ સ. એસ.ઓ.જી. નાઓએ રેઈડનંુ આયોજન કરી, પંિો તથા પોલીસ સ્ ટાર્ફના 
માણસો સાથે સીતાબાગ ગરબા ગ્રાઉન્ ડ ખાતે બાતમીિાળી જગ્ યાએ છુપા િેશમાં િોિ ગોઠિી 
નાકોટીકનો સર્ફળ કેસ શોધી કાઢેલ. આ િોિ દરમ્પ યાન સીતાબાગ ગરબા ગ્રાઉન્ ડમાંથી (૧) મયરુ 
મનાજીરાિ ગાયકિાડ રહે.સી/૫૦ િન્રલોક સોસાયટી જનૈ દેરાસરની બાજુમાં માંજલપુર િડોદરા 
તથા (ર) સિીન સોમાભાઇ પરમાર રહે.નીલકંઠ રેસીડેન્ સી મ.નં.૫૦૪, ઇન્ દીરાનગર પાસે 
મકરપુરા િડોદરા નાઓને એકટીિા સ્ કુટર તથા બેગ સાથે ડર ગ્ સના ઇન્ જકેશનો તથા પાઉડર િેિિા 
માટે આિતા તેઓને િોિ દરમ્પ યાન ઝડપી પાડેલ.  

ઉપરોકત ઇસમો પાસેથી પેન્ ટાઝોસીન (ર્ફોટટિીન) કેર્ફી ઔષધ એક એમ.એલ.ના ડર ગ્ સના 
ઈન્ જકેશન નંગ-૬૦૦ જનેી કુલ માત્રા ૬૦૦ મી.લી. વક.રૂ.૩૩૪૮/- તથા મેથામ્પ રે્ફટામાઇન/ 
એમ.ડી.એમ.એ. ના સંયોજન િાળો બ્રાઉન રંગનો માદક પદાથટ પાઉડર ર્ફોમટમા ૨૫ ગ્રામ 
વક.રુ.૭૫,૦૦૦/- તથા રોકડ રૂવપયા ૭૦૦૦/- લેપટોપ બેગ વક.રૂ.૫૦૦/- તથા એકટીિા 
વક.રુ.૪૦,૦૦૦/- તેમજ મોબાઇલ ર્ફોન નંગ-૪ વક.રુ.૧૩,૦૦૦/- સહીત કુ્ લે 
રૂ.૧,૩૮,૮૪૮/- નો મુદામાલ કબ્ જ ેકરી આરોપીઓ વિરુધ્ ધમાં માંજલપુર પો.સ્ ટે.સે.૪૭/૧૮ 
એન.ડી.પી.એસ. એકટ સને ૧૯૮પ ની કલમ ૮ (સી), ર૧,રર,ર૯ મુજબ ગુનો રજીસ્ ટર કરાિેલ. 

પેન્ ટાઝોસીન (ર્ફોટટિીન) કેર્ફી ઔષધ 
એક એમ.એલ.ના ડર ગ્ સના ઈન્ જકેશન 
નંગ-૬૦૦ જનેી કુલ માત્રા ૬૦૦ 
મી.લી. વક.રૂ.૩૩૪૮/- તથા 
મેથામ્પ રે્ફટામાઇન/ એમ.ડી. એમ.એ. ના 
સંયોજન િાળો બ્રાઉન રંગનો માદક 
પદાથટ પાઉડર ર્ફોમટમા ૨૫ ગ્રામ 
વક.રુ.૭૫,૦૦૦/- તથા રોકડ રૂવપયા 
૭૦૦૦/- લેપટોપ બેગ 
વક.રૂ.૫૦૦/- તથા એકટીિા 
વક.રુ.૪૦,૦૦૦/- તમેજ મોબાઇલ 
ર્ફોન નંગ-૪ વક.રુ.૧૩,૦૦૦/- 
સહીત કુ્ લે રૂ.૧,૩૮,૮૪૮/- 

૩૫ પો.કો. હદપેશ નરેશવસંગ  
સીટી પોસ્ટે. િડોદરા શહેર  

           નાસતા ર્ફરતા આરોપીની તપાસ દરમ્પયાન એક ઇસમ શકંમદ હાલતમા ં પકડી પાડેલ જનેી 
િધુ પુછપરછ કરતા સી.આઇ.ડી.પોલીસ સ્ટેશન ર્ફસ્ટ ૨/૧૭ ઇ.પી.કો કલમ ૪૦૬,૪૨૦ 
આર.બી.આઇ એકટ ૫૮ બી,૫૮ સી  મુજબ ગુનો ડીટેકટ કરેલ છે 
(૨  ) ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશન I ૧૯/૧૭ IPC- ૪૦૬, ૪૨૦, આર.બી. આઈ. એકટ- ૫૮બી, ૫૮-
સી  ગુનો ડીટેકટ કરેલ છે. 

ગુનાઓ હડટેકટ કરેલ છે.  

૩૬ પો.કો.સંહદપભાઇ 
રામવનિાસ   તથા 
પો.કો.અજીતમનજુી    
િારસીયા પોસ્ટે.  

CRPC ક. ૪૧(૧)ડી ના કામે િારસીયા  ઇન્િાજટ પો.ઇન્સ. સા.નાઓની સુિનાથી પો.સ.ઇ. 
એ.ડી. િૌહાણ તથા સિેલન્સના માણસો સાથ ેપો.સ્ટે.વિસ્તારમાં વમ્કત સંબંધી ગનુાઓ શોધિા 
તેમજ અટકાિિા સારૂ પેટર ોલીંગમા હતા દરમ્પયાન સાથેના પો.કોન્સ.સંદીપ રામવનિાસ તથા 
પો.કો.અજીત મનજુી નાઓન ેબાતમી આધારે એક નંબર ્લેટ િગરનું કાળા કલરનુ હીરો સ્પેલન્ડર 

સેટેલાઇટપો.સ્ટેI,૪૨/૧૮ IPC-379 
તથાસાબરમતીપો.સ્ટે. 
I.૧૩/૧૮IPC-379  
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મો.સા. લઇન ેખોડીયારનગર પાસે પકડી પાડી સદર મો.સા.ના િાલકના નામઠામ પુછતા (૧) 
સવતષ અમરવસંહ જાદિ રહે.ભાથુજી ર્ફવળયંુ તા.જબંુસર,જી.િડોદરા તથા પાછળ બેઠેલ ઇસમ નામે 
(૨) આવસર્ફ મહંમદઅલી સૈયદ રહે.અમદાિાદ નાઓની પાસેથી નંબર ્લેટ િગરની મો.સા.વક. 
રૂ.૨૧,૫૦૦/- તથા પાછળ બેસેલ ઇસમ પાસેથી અલગ અલગ કંપનીના મો.બા.ર્ફોન નંગ-૭ 
વક.રૂ.૪૩,૦૦૦/- કુલે્લ રૂ.૬૪,૫૦૦/- મુદ્દામાલ સાથ ેમળી આિતા િારસીયા પો.સ્ટે. સ્ટેડા. 
એ.નં.૨૧/૧૮ કલાક ૨૦/૨૦ િાગ ેCRPC કલમ ૪૧(૧)ડી મુજબ કબજ ેકરી અટક કરિામા ં
આિેલ છે. 

મો/સા સ્પેન્ડર -૧ તથા અલગ-
અલગ કંપનીના મોબાઇલ ર્ફોન-૭ 
કુલે્લ.કી.૬૪૫૦૦/- 

૩૭ એસ.ઓ.જી.િડોદરા 
શહેર. 

િારસીયા II-૩૧/૧૮ જુગારધારા ૪,૫ મુજબ જમીલ ગનીભાઈ શેખ રહે.ર્ફતેપુરા ભાંડિાડા, હાજી 
મહો્ લો િડોદરા િાળા એ પોતાના આવથટક ર્ફાયદા સારૂ બોબડી લાઈનના ભાિતાલ તથા હક્રકેટ 
મઝા એ્ લીકેશનના સ્ કોર બોડટ  આધારે પોતાના મકાનના પહેલા માળે આિેલ મકાનમાં ભારત - 
શ્રીલંકા િચ્ િે રમાય રહેલ ટી-ર૦ હક્રકેટ મેિનો ગ્રાહકો સાથે મોબાઈલ ર્ફોન ઉપર સેશનનો 
હારજીતનો સટૃો રમી, રમાડી ઉપરોકત જણાિેલ નામિાળા સાગરીતો સાથે રેઈડ દરમ્પ યાન ભારત-
શ્રીલંકા િચ્ િે રમાય રહેલ ટી-ર૦ મિેનો મોબાઈલ ર્ફોન ઉપર લીધેલ સટૃાના સોદાની િોપડામાં 
ટંુકા નામે નોંધ કરી હારજીત કરી તેઓ તમામની અંગઝડતીના રૂ.૧૬,પ૯પ/- તથા હક્રકેટ મેિ 
રમિા માટેના સાધનો એલ.ઈ.ડી ટીિી,સેટઅપ બોક્ષ, મોબાઈલ ર્ફોન નંગ-૧૩, કે્ કયુલેટર વિગેરે 
મળી કુ્ લે વક.રૂ.૬૮,ર૦૦/- સહીત કુ્ લે રૂ.૮૪,૭૯પ/- ની મત્ તા સાથે પકડાઈ જઈ પોત ે
લીધેલ સટૃાનંુ કટીંગ બોબડી લાઈનના બુકી જીતુભાઈ રહે. િારસીયા િડોદરા િાળા પાસે કપાિી 
એકબીજાને મદદગારી કરી ગુનો કરેલ હોય મારી રેઈડ દરમ્પ યાન પકડાયેલ તમામ ઈસમો તથા 
બોબડી લાઈનના બુકી જીતુભાઈ તેમજ તપાસ દરમ્પ યાન મળી આિી ગુનો કયાટ બાબત 

અંગઝડતીનારૂ.૧૬,પ૯પ/-
એલ.ઈ.ડી ટીિી,સટેઅપ બોક્ષ, 
મોબાઈલ ર્ફોન નંગ-૧૩, કે્ કયુલેટર 
વિગેરે મળી કુ્ લે વક.રૂ.૬૮,ર૦૦/- 
સહીત કુ્ લે રૂ.૮૪,૭૯પ/-  

 
 
 

 

૩૮ PSI એન.બી ડાભી તથા  
કારેલીબાગ પોસ્ટે.સ્ટાર્ફ 
િડોદરા શહેર  

કારેલીબાગ સેકન્ડ- ૩૮/૧૮ જુગારધારા ૧૨ મુજબ તે એિી રીતે કે આ કામના તોહદારો જાહેરમા 
ગોળ કુડાળુ િળી પત્તા-પાના પૈસા િડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડતા અંગ ઝડતીના રોકડા 
રૂા.૨૨,૬૩૦/- તથા જમીન દાિના રોકડા રૂવપયા ૪,૬૦૦/- સાથે મળી કુલે્લ રૂવપયા 
૨૭,૨૩૦/- તથા પત્તા પાના નંગ-૫૦ સાથે મળી આિી પકડાઇ જઈ ગુનો કયાટ િી બાબત.તા 
૧૪/૦૩/૧૮  

રોકડા – ૨૭,૨૩૦/- 

૩૯ PI આર.એ.જાડેજા તથા 
કારેલીબાગ પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાર્ફ િડોદરા 
શહેર  
 

કારેલીબાગ સેકન્ડ- ૩૭/૧૮ જુગારધારા ૪,૫ મુજબતે એિી રીતે કે આ કામના તોહદારો આનંદ 
પ્રમોદની તથા શારીરીક સ્િાસ્થય પ્રવ્રુતી િલાિિાની આડ્મા જુગારખાનુ િલાિતા કુલ 
૬૨આરોપીઓ રોકડા રૂપીયા ૧૨૦૪૨ તથા મોબાઈલ નંગ ૪૮ વક.રૂ  ૨૭૦૦૦/- તથા  જુગાર  
રમાડિાના સાધનો વક.રૂ  ૧૪૩૦૦ આમ કુલ રૂપીયા ૫૩૩૪૨/- ના મુદ્દામાલ સાથે પત્તા પાનના 
પૈસા િડે હાર જીતનો જુગાર રમતા રમડતા પકડાય જઈ ગુનો કયાટ વિગેરે બાબત. 

રોકડા – ૧૨,૦૪૨/- 
મોબાઇલ-૪૮ વકં રૂ ૨૭,૦૦૦/- 
રમાડિાના સાધનો ખરુશી,ટેબલ વકં રૂ 
૧૪,૩૦૦/-  

૪૦ PI આર.એ.જાડેજા તથા 
કારેલીબાગ પોલીસ 

કારેલીબાગ થડટ  ગુ.ર. નં.૧૬૮/૧૮ પ્રોહી.એકટ કલમ ૬પ (ઈ),૯૮(૨),૧૦૮તે એિી રીતે કે આ 
કામના તોહદારો  મારૂતી ઇક્કો ગાડી નં. GJ 07 BN 6949  વક.રૂા.૧,૦૦,૦૦૦/- મા નં.(૧) 

બોટલ-૨૪૦,વકં રૂ ૧,૦૨,૦૦૦/- 
ઇક્કો ગાડી-૦૧ વકં રૂ ૧,૦૦,૦૦૦/- 
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સ્ટેશન સ્ટાર્ફ િડોદરા 
શહેર  
 

રોયલ સ્ટેગ ડીલક્ષ વ્હીસ્કીની બોટલ નંગ ૬૦ વક.રૂા.૨૭,૦૦૦/- તથા નં.(૨) રોક એન સ્ટર ોમ 
ડીલક્ષ વ્હીસ્કીની બોટલ નંગ ૬૦ વક.રૂા.૨૭,૦૦૦/- તથા નં.(૩) રીસો્યુસન એક્ક્ષટર ા ડર ાય 
જીનની બોટલ નંગ ૧૨૦ ની વક. રૂા. ૪૮,૦૦૦/- સાથ ેમળી કુલે્લ વકમત  રૂા.૨,૦૨,૦૦૦/- નો 
મુદામાલ બીન િારસી રીતે કોઇ અજાણ્યા ઇસમો પ્રોહી અંગે ગરે કાયદેસર પ્રિુતી કરતા પકડાય 
જિાના ડર થી બીન િારસી હાલતમા મુકીને નાસી ગયેલ તથા હાજર નહી મળી આિી ગુન્હો  કયાટ 
િીગેરે  બાબત. 

 
 

૪૧ િારસીયા પોલીસ સ્ટેશન 
િડોદરા  શહરે 

િારસીયા III ૧૧૦/૧૮ પ્રોહીએકટકલમ૬૫ ઇ, ૧૦૮ મજુબ પોતાના કબ્જાના િગર પાસ પરમીટે  
પરપ્રાંતીય ઇંગલીશ દારૂનો જથ્થો તથા બીયર ટીન તથા ઇંગલીશ દારુની બોટલો નંગ ૫૨ વક રૂ 
૨૩,૪૦૦/-તથા બીયર ટીન નં,૨૫ કી,૨૫૦૦/-તમામ ની કુલે્લ વક રૂ ૨૫,૯૦૦/- ના મુદામાલ 
સાથે મળી આિી પકડાય જઇ ગુનો કયાટ બાબત.   

ઇંગલીશ દારુની બોટલો નંગ ૫૨ વક રૂ 
૨૩,૪૦૦/-તથા બીયર ટીન ન,ં૨૫ 
કી,૨૫૦૦/-તમામ ની                     
કુલે્લ વક રૂ ૨૫,૯૦૦/- 

૪૨ સ્ટેટ મોવનટરીંગ  
સેલ, ગુજરાત રાજય, 
ગાંધીનગર. 

 

બાપોદ પો.સ્ટે III ગુ.ર.ન ં૩૨૭/૧૮ પ્રોહી. એકટ કલમ ૬૫ ઇ,૮૧, ૯૮(૨), મુજબ આ કામની 
હકીકત એિી છે કે, આ કામના આરોપીઓએ ગેરકાયદેસર રીતે પરપ્રાંતીય વબયરનો જથ્થો મંગાિી, 
લાિી પોતાના કબ્જા ભોગિટાની મારુતી એસ ક્રોસ ગાડી નંબર GJ6 JM 5652 માં વબયર ૫૧ 
પેટી નંગ-૧૨૨૪ તથા ૨૦ નંગ છુટ્ટા મળી કુલ વબયર ટીન ૧૨૪૪ રૂ/- ૧,૨૪,૪૦૦/-ની 
વકંમતનો વબયરનો જથ્થો ગે.કા. રીતે રાખી અને િાહન કી રૂ/- ૧૦,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ રૂ/-
૧૧,૨૪,૪૦૦/-નો  મુદ્દામાલ રાખી એક બીજાની મદદગારી કરી રેઇડ દરવમયાન બંને આરોપીઓ 
હાજર મળી નહહ આિી ગુનો કયાટ વિગેરે બાબત. 

મારુતી એસ ક્રોસ ગાડી નંબર GJ6 JM 
5652 માં વબયર ૫૧ પેટી નંગ-૧૨૨૪ 
તથા ૨૦ નંગ છુટ્ટા મળી કુલ વબયર ટીન 
૧૨૪૪ રૂ/- ૧,૨૪,૪૦૦/-ની 
વકંમતનો વબયરનો જથ્થો ગે.કા. રીતે 
રાખી અને િાહન કી રૂ/- 
૧૦,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ રૂ/-
૧૧,૨૪,૪૦૦/- નો  મુદ્દામાલ 

૪૩ ટર ાહર્ફક શાખા  િડોદરા  
શહરે 

માકેટ િાર રસ્તા ખાતે “ સિે ઝેબ્રા “ સ્લોગન અંતગટત ઝીબ્રાના બે મસ્કોટ રારા રોડ ઉપર પ્રદશટન 
કરી ટર ાહર્ફક જાગૃવત અંગે ઓડીયો માધ્યમથી કાયટક્રમનંુ આયોજન કરેલ.   

 

િડોદરા સેન્ટર સ્કેર મોલ ખાતે “ સેિ ઝેબ્રા “ સ્લોગન અંતગટત ઝીબ્રાના બે મસ્કોટ રારા સેિ ઝેબ્રા 
કાયટક્રમનંુ આયોજન કરી ટર ાહર્ફક જાગૃવત અંગે સેવમનાર કરેલ.   

 

રે્િે - હેડ ક્િાટર ત્રણ રસ્તા “ સેિ ઝેબ્રા “ સ્લોગન અંતગટત ઝીબ્રાના બે મસ્કોટ રારા રોડ ઉપર 
પ્રદશટન કરી ટર ાહર્ફક જાગૃવત અંગે ઓડીયો માધ્યમથી કાયટક્રમનું આયોજન કરેલ.   

 

ઈનોરબીટ મોલ ખાતે “ સેિ ઝેબ્રા “ સ્લોગન અંતગટત ઝીબ્રાના બે મસ્કોટ રારા સેિ ઝેબ્રા કાયટક્રમનુ ં
આયોજન કરી ટર ાહર્ફક જાગૃવત અંગે સેવમનાર કરેલ.   

 

વિરસાિરકર  સકટલ ખાતે “ સેિ ઝેબ્રા “ સ્લોગન અતંગટત ઝીબ્રાના બે મસ્કોટ રારા રોડ ઉપર 
પ્રદશટન કરી ટર ાહર્ફક જાગૃવત અંગે ઓડીયો માધ્યમથી કાયટક્રમનું આયોજન કરેલ.   

 

પેનાસોનીક કંપની, જી.આઈ.ડી.સી.,મકરપરુા, િડોદરા ખાતે ટર ાહર્ફક સેમીનાર તથા પોસ્ટર 
પ્રદશટનનંુ આયોજન કરેલ.   
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હદિાળીપુરા િાર રસ્તા “ સિે ઝેબ્રા “ સ્લોગન અંતગટત ઝીબ્રાના બ ેમસ્કોટ રારા રોડ ઉપર પ્રદશટન 
કરી ટર ાહર્ફક જાગૃવત અંગે ઓડીયો માધ્યમથી કાયટક્રમનંુ આયોજન કરેલ.   

 

નવસટગ હોમ િાર રસ્તા “ સિે ઝેબ્રા “ સ્લોગન અંતગટત ઝીબ્રાના બ ેમસ્કોટ રારા રોડ ઉપર પ્રદશટન 
કરી ટર ાહર્ફક જાગૃવત અંગે ઓડીયો માધ્યમથી કાયટક્રમનંુ આયોજન કરેલ.   

 

ABB કંપની, માણેજા, િડોદરા ખાતે ટર ાહર્ફક સેમીનાર તથા પી.પી.ટી. માધ્યમથી ટર ાહર્ફક જાગૃવત 
અંગે આયોજ કરેલ.   

 

દાંડીયાબજાર િાર રસ્તા “ સેિ ઝેબ્રા “ સ્લોગન અંતગટત ઝીબ્રાના બે મસ્કોટ રારા રોડ ઉપર પ્રદશટન 
કરી ટર ાહર્ફક જાગૃવત અંગે ઓડીયો માધ્યમથી કાયટક્રમનંુ આયોજન કરેલ.   

 

પોદાર િ્ડ સ્કુલ, સમા કેનાલ પાસે િડોદરા ખાતે “ સેિ ઝેબ્રા “ સ્લોગન અતંગટત પ્રોગ્રામ તથા 
પેમ્પપલેટનંુ વિતરણ કરેલ.  

 

મવનષા િાર રસ્તા “ સેિ ઝેબ્રા “ સ્લોગન અંતગટત ઝીબ્રાના બે મસ્કોટ રારા રોડ ઉપર પ્રદશટન કરી 
ટર ાહર્ફક જાગૃવત અંગે ઓડીયો માધ્યમથી કાયટક્રમનંુ આયોજન કરેલ.   

 

બંસલ મોલ ખાતે “ સેિ ઝબે્રા “ સ્લોગન અંતગટત ઝીબ્રાના બે મસ્કોટ રારા સેિ ઝેબ્રા કાયટક્રમનું 
આયોજન કરી ટર ાહર્ફક જાગૃવત અંગે સેવમનાર કરેલ.   

 

તુલસીધામ, માંજલપુર ખાત ે“ સેિ ઝેબ્રા “ સ્લોગન અંતગટત ઝીબ્રાના બે મસ્કોટ રારા રોડ ઉપર 
પ્રદશટન કરી ટર ાહર્ફક જાગૃવત અંગે ઓડીયો માધ્યમથી કાયટક્રમનું આયોજન કરેલ.   

 

મારેઠા ગામ, પ્રા. શાળા, િડોદરા ખાતે“ સેિ ઝેબ્રા “ સ્લોગન અંતગટત ઝીબ્રાના બે મસ્કોટ રારા 
ટર ાહર્ફક જાગૃવત સેવમનાર તથા પેમ્પપલેટ અને બુક વિત્રણ કરી તમેજ પી.પી.ટી. માધ્યમથી ટર ાહર્ફક 
જાગૃવત અંગે આયોજ કરેલ.    

 

જ્યુપીટર િાર રસ્તા “ સેિ ઝેબ્રા “ સ્લોગન અંતગટત ઝીબ્રાના બે મસ્કોટ રારા રોડ ઉપર પ્રદશટન કરી 
ટર ાહર્ફક જાગૃવત અંગે ઓડીયો માધ્યમથી કાયટક્રમનંુ આયોજન કરેલ.   

 

સીમેન કંપની,માણજેા ખાતે ટર ાહર્ફક સેમીનાર તથા પી.પી.ટી. માધ્યમથી ટર ાહર્ફક જાગૃવત અંગે આયોજ 
કરેલ. 

 

રંગોલી વપ્ર. નસટરી સ્કુલ, ગુરૂકુલ િાર રસ્તા પાસે િડોદરા ખાત ેનાના બાળકો સાથે િાતાટલાપ તથા 
પે્રક્ટીકલ રમત-ગમત સાથે ટર ાહર્ફક જાગૃવત અંગે આયોજ કરેલ.  

 

ભીમનાથ નાકા ખાતે “ સેિ ઝેબ્રા “ સ્લોગન અંતગટત ઝેબ્રાના બે મસ્કોટ રારા ઝેબ્રા ક્રોસીંગ અંગે 
ટર ાહર્ફક જાગૃવત સેવમનાર તથા પેમ્પપલેટ વિત્રણ કરિામાં આિેલ.  

 

ઈ્કા કંપની,પાદરા રોડ, િડોદરા ખાતે ટર ાહર્ફક સમેીનાર તથા પી.પી.ટી. માધ્યમથી ટર ાહર્ફક જાગૃવત 
અંગે આયોજન કરેલ. 
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રીલાયન્સ મોલ, અક્ષર િોક ખાતે “ સેિ ઝબે્રા “ સ્લોગન અંતગટત ઝીબ્રાના બે મસ્કોટ રારા સેિ 
ઝેબ્રા કાયટક્રમનું આયોજન કરી ટર ાહર્ફક જાગૃવત અંગે સેવમનાર કરેલ.   

 

વિખોદરા ગામ પ્રા.શાળા, િડોદરા ખાતે નાના બાળકો સાથે િાતાટલાપ તથા પે્રક્ટીકલ રમત-ગમત 
સાથે ટર ાહર્ફક જાગૃવત અંગે આયોજન કરેલ.  

 

અકોટા વબ્રજ, દુલા શઠે હોટલ િાર રસ્તા ખાતે “ સેિ ઝબે્રા “  સ્લોગન અંતગટત ઝબે્રાના બે મસ્કોટ 
રારા ઝેબ્રા ક્રોસીંગ અંગે ટર ાહર્ફક જાગૃવત સેવમનાર તથા પેમ્પપલેટ વિત્રણ કરિામાં આિલે.  

 

તેજસ વિદ્યાલય ,ઈલોરાપાકટ , િડોદરા ખાતે ટર ાહર્ફક જાગૃવત અંગે પી.પી.ટી. તથા પેમ્પપલેટ ને બુકનું 
વિત્રણ કરિામાં આિેલ.   

 

વિર ભગતવસંહ શહીદ હદન વનવમત્તે હદવ્યાંગ બાળકો તથા નાગહરકો સાથે િાતાટલાપ તથા પેમ્પપલેટ 
વિત્રણ કરિામાં આિેલ. 

 

સુશેન સકટલ ખાતે “ સેિ ઝેબ્રા “  સ્લોગન અંતગટત ઝેબ્રાના બે મસ્કોટ રારા ઝેબ્રા ક્રોસીંગ અંગે 
ટર ાહર્ફક જાગૃવત સેવમનાર તથા પેમ્પપલેટ વિત્રરણ કરિામાં આિેલ. 

 

ઈલોરાપાકટ  ત્રણ રસ્તા ખાતે “ સેિ ઝેબ્રા “  સ્લોગન અંતગટત ઝેબ્રાના બે મસ્કોટ રારા ઝેબ્રા ક્રોસીંગ 
અંગે ટર ાહર્ફક જાગૃવત સેવમનાર તથા પેમ્પપલેટ વિત્રણ કરિામાં આિેલ. 

 

ઉત્કષટ વિદ્યાલય (ઉદય એજ્યુ.ટરસ્ટ), ગદાપુરા, િડોદરા ખાતે ટર ાહર્ફક જાગૃવત અંગ ેપી.પી.ટી. તથા 
પેમ્પપલેટ ને બુકનું વિત્રરણ કરિામાં આિેલ.    

 

િૃંદાિન િાર રસ્તા, િડોદરા ખાતે “ સેિ ઝેબ્રા “  સ્લોગન અંતગટત ઝેબ્રાના બે મસ્કોટ રારા ઝેબ્રા 
ક્રોસીંગ અંગે ટર ાહર્ફક જાગૃવત સેવમનાર તથા પેમ્પપલેટ વિત્રરણ કરિામાં આિેલ  

 

એલેમ્પબીક વિદ્યાલય (ઉદય એજ્યુ.ટરસ્ટ), ગોરિા, િડોદરા ખાતે ટર ાહર્ફક જાગૃવત અંગે િાતાટલાપ 
સેવમનાર તથા પેમ્પપલેટ અને બુકનું વિત્રરણ કરિામાં આિલે.    

 

િલ્લભ િોક સકટલ ખાતે “ સેિ ઝેબ્રા “ સ્લોગન અંતગટત ઝેબ્રાના બે મસ્કોટ રારા ઝેબ્રા ક્રોસીંગ અંગે 
ટર ાહર્ફક જાગૃવત સેવમનાર તથા પેમ્પપલેટ વિત્રરણ કરિામાં આિેલ. 

 


