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માહે.૦૪/૨૦૧૮ 

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

કરેલ સારી કામગીરીની વિગત. રીકિર કરેલ મુદામાલ 

૧ એચ.સી.ગોહહલ પો.સબ.ઇન્સ  
ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશન  િડોદરા 

શહેર  

તા. ૨૧/૦૪/૨૦૧૮ ના કલાક ૦૩/૨૦ િાગે મોજ-ે અકોટા ગામ સકીના મંજીલ 
કડુજીનગરમાં ત્રીજા માળે મકાન નં-૩૦૬માં ખાતે આ કામના આરોપીઓએ મજકુર ઇસમ 
મનોજ જગતવસંહ રાિત ઉિ. ર૭ અકોટા ગામ ૩૦૬, શવકના મંવિલ કડુજીનગર િડોદરા 
મુળરહે. ઉતરાખંડ િાળો પોતાના ભાડાના મકાનમાં બહારથી માણસો બોલાિી ગંજીપત્તાના 
પાના-પૈસા િડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી જુગારધામ ચલાિી ગંજીપત્તાના પાના 
વક;રા.૦૦/- તથા રોકડ રા.ર૮૩૮૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ-૧૦ વક;રા. પ૦,૦૦૦/- 
તથા મોટર સાયકલ નં-૭ વકંરા. ૧,રપ૦૦૦/- મળી કુલ રા. ર૦૩૩૮૦/-નો મદુામાલ 
સાથે રેઇડ દરમ્યાન મળી આિેલ ગુનો કયાા વિગેરે બાબતે ફરી.શ્રી એચ.સી.ગોહહલ 
પો.સબ.ઇન્સ  નોકરી- ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશન  િડોદરા શહેર નાઓએ .ફરીયાદ આપતાં ગોત્રી 
પોસ્ટે ll ૩૭/૨૦૧૮ જુગારધારા .કલમ ૪.૫  મુજબ નો ગુનો તા-૨૧/૦૪/૨૦૧૮ ના 
કલાક ૦૫/૩૫  િાગે રજી.કરેલ છે.  

ગંજીપત્તાના પાના વક;રા.૦૦/- 
તથા રોકડ રા.ર૮૩૮૦/- તથા 
મોબાઇલ ફોન નંગ-૧૦ વક;રા. 

પ૦,૦૦૦/- તથા મોટર સાયકલ 
નં-૭ વકંરા. ૧,રપ૦૦૦/- મળી 
કુલ રા. ર૦૩૩૮૦/-નો મદુામાલ 

૨ પો.સ.ઈ.શ્રી કે.એન.લાઠીયા 
તથા શૈલેન્રવસંહ રણજીતાવસંહ 
બ.નં ૧૧૪૮ ગોરિા પોલીસ 
સ્ટેશન િડોદરા શહેર  

તા.૦૮/૦૪/૧૮ નારોજ બાતમી આઘારે ગોરિા શાકમાકે્રટ પાસે આિેલ સરકારી સ્કુલની 
બાજુમાં આકામના આરોપીઓ (૧) નજીર ઇબ્રાહીમભાઇ રાજ રહે- બાપુનગર ઝ્પડપટ્ટી 
ગોરિા િડોદરા 9૨0 સબીરમીયા બચુમીયા શેખ રહે– રામશેરનગર બોરીયા -૧ ગોરિા 
િડોદરા (૩) ઇમરાન એહમદભાઇ રાઠોડ રહે – ડી/૧૭ શકીનાપાકા  ગોરિા િડોદરા (૪) 
જહીર અબ્બાસ ઇસ્માઇલભાઇ શેખ રહે – એ/૬૯ વિકાસનગર ગોરિા િડોદરા (૫) 
રમેશભાઇ છગનભાઇ પઢીયાર રહે – ગાંધીનગર િુપડપટ્ટી િડોદરાશહેર તમામ ન ે 
તા.૮/૪/૨૦૧૮  ના રોજ  કલાક ૧૯ /૦૫ િાગે અટક  કરેલ છે પતા-પાના િડે હારજીત 
નો જુગાર રમી રમાડી તેઓની અંગિડતી તથા જમીનદાિના રોકડા રવપયા મળી કુલ ર. 
૧૬૦૧૦/- ની સાથે મળી આિી  પકડાઇ જઇ ગુનો કયાા વિ બાબતવિ બાબત નો ગોરિા 
પોસ્ટે સેકંન્ડ ૨૩/૨૦૧૮ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો તા.૮/૪/૧૮ ના કલાક 
૧૯/૩૦ િાગે રજી સ્ટર કરિામાં આિેલ છે.   

પતા-પાના િડે હારજીત નો જુગાર 
રમી રમાડી તેઓની અંગિડતી 
તથા જમીનદાિના રોકડા રવપયા 
મળી કુલ ર. ૧૬૦૧૦/- ના 
મુધ્દામાલ.   

૩ પ્રો.પો.સ.ઈન્સ.જ.ેિી.ધાનેચા 
તથા  
જિાહર નગર પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ િડોદરા શહેર  

તા. ૫/૪/૨૦૧૮ ના રોજ બાતમી આઘારે મોજ ે લકકી હોટલ ની પાછ્ળ આિેલ ખેતરમાં 
રેઈડ કરી આકામના (૧) શંકરભાઇ બુરાભાઇ ભાંભોર ઉ.િ.૪૫ રહે. રામનગર રણોલી બ્રીજ 
પાસે તા.જી.િડોદરા. (૨) િોન્ટેડ રાજુભાઇ સુખીયાભાઇ પરમાર રણોલી િેર હાઉસ ની 
પાછ્ળ ખુલ્લા િુંપડામાં તા.જી.િડોદરા શહેરનાને નંબર ૧નાને તા.૦૫/૦૪/૧૮ ના કલાક 

કિાાટરીયા નંગ- ૪૬૦ 
વક.ર.૩૬૮૦૦ બીયર નંગ- ૩૬ 
વક.ર.૩૬૦૦/- કુલ 
ર.૪૦૪૦૦/-ના મુદામાલ. 
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૨૩/૧૫ િાગ ેઅટક કરિામાં આિેલ છે. નાઓ પાસે િગર પાસ પરમીટે પોતાના કબજામાં 
તેઓની પાસે થી કિાાટરીયા નંગ- ૪૬૦ વક.ર.૩૬૮૦૦ બીયર નંગ- ૩૬ વક.ર.૩૬૦૦/- 
કુલ ર.૪૦૪૦૦/-ના મુદામાલ સાથે મળી આિતાં તમામ મુદામાલ કબજ ેકરી આરોપી નં.૧  
આરોપી નં.૨ રાજુભાઇ સુખીયાભાઇ પરમાર  નાં ને ગુના નાં કામે િોંન્ટેન્ડ જાહેર કરી ગુનો 
શોધી કાઢેલ છે.િીગેરે  બાબત નો ગુનો જિાહરનગર પો. સ્ટેશન III ૧૬૦/૧૮ પ્રોહી. ૬૫ 
એઈ, ૮૧  મજુબનો ગુનો તા.૫/૪/૧૮ ના કલાક ૨૩/૪૦ િાગે રજી કરિામાં આિલે છે. 

૪ પો.ઇન્સ.શ્રી આર.એસ.ડોડીયા 
ગોરિા પો.સ્ટેશન તથા સ્ટાફ 
િડોદરા શહેર 

ગોરિા પો.સ્ટે. દ્વારા તા ૦૨/૦૪/૧૮ ના રોજ ગોરિા પોસ્ટે ના સ્ટાફના માણસોન ેમળેલ 
બાતમી આધારે (૧) ગોરિા પો.સ્ટે.ફસ્ટ ૩૭/૧૮ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૭૯ મજુબ 
તા.૩૧/૦૩/૧૮ ના કલાક ૨૧/૦૦ િાગ્યા દરમ્યાન સુમારે પંચિટી કેનાલ પાસે 
હનુમાનજી મંહદરે હનુમાન જયંતી હોિાથી દશાન કરિા ગયેલ તે દરમ્યાન લોકોની ભીડમા કોઇ 
અજાણ્યા ઇસમે ફરીના પેન્ટના વખસ્સામા મુકેલ ફરીયાદીનો િીિો િાય ૬૯ (૧૭૧૪) 
મોબાઇલ જ ેવસલ્િર કલરનો જનેી વકમત ર.૧૪૯૯૦/- ગણી શકાય જ ેચોરી કરી લઇ જઇ 
ગુનો કયાા વિ. બાબતે તથા (૨) ગોરિા પો.સ્ટે.ફસ્ટ ૩૮/૧૮ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૭૯ મજુબ 
તા.૩૧/૦૩/૧૮ ના કલાક ૨૦/૩૦ દરમ્યાન ફરીયાદી ગઇ તા.૩૧/૦૩/૧૮ ના કલાક 
૨૦/૩૦ િાગ્યાના સુમારે પંચિટી કેનાલ પાસે હનુમાનજી મંહદરે હનુમાન જયંતી હોિાથી 
દશાન કરિા ગયેલ તે દરમ્યાન લોકોની ભીડમા કોઇ અજાણ્યા ઇસમે ફરીના પેન્ટના વખસ્સામા 
મુકેલ ફરીયાદીનો લાિા FLAR Z1 મોબાઇલ જ ેવસલ્િર કલરનો જનેી વકમત ર.૩૫૦૦/- 
ગણી શકાય જ ે ચોરી કરી લઇ જઇ ગુનો કયાા વિ.. બાબતે  જુિેનાઇલ:-સંતોષ વિનુભાઇ 
દંતાણીયા(દેિીપુજક) ઉ.િ.૧૬ ધંધો.છુટક મજુરી રહે.ગોરિા શાક માકેટ પાસે ખુલ્લામા 
િડોદરા શહેર નાને તા.૦૨/૦૪/૨૦૧૮ના કલાક ૧૯/૧૦ િાગે અટક કરી બે ગુના શોધી 
કાઢેલ છે, 

(૧) ગોરિા પો.સ્ટે.ફસ્ટ ૩૭/૧૮ 
ઇ.પી.કો.કલમ ૩૭૯ મુજબ નો 
િીિો િાય ૬૯ (૧૭૧૪) 
મોબાઇલ જ ે વસલ્િર કલરનો જનેી 
વકમત ર.૧૪૯૯૦/-તથા(૨) 
ગોરિા પો.સ્ટે.ફસ્ટ ૩૮/ ૧૮ 
ઇ.પી.કો.કલમ ૩૭૯ મુજબ લાિા 
FLAR Z1 મોબાઇલ જ ે વસલ્િર 
કલરનો જનેી વકમત ર. ૩૫૦૦/- 

૫ અ.પો કો રાજને્રવસહ છત્રવસહ 
બ.ન. ૯૮૦ સયાજીગજં પોલીસ 
સ્ટેશન િડોદરા શહેર  

તા.૧૧/૦૪/૧૮ ના રોજ બાતમી આધારે મો.જ ેપંજાબ રોલીશ મીલની સામે ભુત બંગલાની 
પાસે રોડની સાઇડે રેઇડ કરતાં આકામના (૧) શશુીલાબેન દીતાભાઇ રામસીગ મેરડા રહે 
જસેાિાડા કાગડી ફળીયુ તાજી દાહોદ હાલ રહે રણોલી રમણભાઇ નાખેતરમા જિાહરની 
િડોદરાશહેર(૨) કિીતાબેન દીનેશભાઇ માડીયાભાઇ પરમાર રહે ગામ માતિા હોળી ફળીયુ 
તાજી દાહોદ હાલ રહેમનીબેન રપસીગ માિીના રેલ્િે સ્ટેશનની સામે રણોલી િડોદરા શહેર 
(૩) સિલીબેન અપસીગ સમસુભાઇ ડામોર રહેગામ િજલેા તા જસેાિાડા જી દાહોદ હાલ રહે 
રણોલી બ્રીજની પાસે જિાહરનગર પો.સ્ટે.ની સામે િડોદરા શહેર તા.૧૧/૦૪/૧૮ ના કલાક 
૨૧/૧૦ િાગે અટક કરિામાં આિેલ છે.તોહદારણ મહીલાઓ એ િગર પાસ પરમીટે પોતાના 

ઇગ્લીશ કિાટરીયા નંગ ૩૮૪ કુલે્લ 
કી ર ૩૮૪૦૦/- તથા મોબાઇલ 
ફોન નંગ ૧ કી ર ૫૦૦/- તથા 
રોકડા ર ૭૦૨૦/- મળી કુલ ર 
૪૫,૪૨૦/ ના મુદામાલ. 
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કબજામા ઇગ્લીશ જથ્થો કિાટરીયા નંગ ૩૮૪ કુલે્લ કી ર ૩૮૪૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન 
નંગ ૧ કી ર ૫૦૦/- તથા રોકડા ર ૭૦૨૦/- મળી કુલ ર ૪૫,૪૨૦/ ના મુદામાલ ની 
હેરાફેરી કરી એકબીજાને મદદગારી કરી સાથે મળી આિી પકડાઇ જઇ ગુનો કયાા િગરેે બાબતે 
નો ગુનો સયાજીગંજ પોસ્ટે III ગુ.ર.ન ૧૯૬/૧૮ પ્રોહીએકટ કલમ ૬૫,૮૧,૧૦૮,૧૧૬ 
(ખ)મુજબ તા. ૧૧/૦૪/૧૮ કલાક ૨૧/૨૦ િાગ્યે રજીસ્ટર કરિામાં આિેલ છે 

૬ પો.ઇ.શ્રી િાડી પોલીસ સ્ટેશન 
તથા સ્ટાફ 

પો.ઇ.શ્રી િાડી પો.સ્ટેશનનાઓને બાતમી હકીકત મળેલ કે શ્રમજીિી સોસાયટી સરકારી 
દિાખાના પાછળ આિેલ ખડેંર મકાનમાં ગે.કા. વિદશેી દારનો જથ્થો પડેલ હોિાની હકીકત 
આધારે સ્ટાફના માણસો સાથે સદર જગ્યાએ તા-૬/૪/૧૮ ના રોજ રેઇડ કરતા સદર 
જગ્યાએ ૭૫૦ મીલી બોટલો નંગ- ૭૨ વક ૨૮૮૦૦/- નો મુદામાલ આરોપી મોન્ટુ 
જયિંતભાઇ િાઘ (મરાઠી) રહે. િુડાના મકાન બ્લોક નં ૨૯, રમ નં ૧૪, મહાનગર સામે, 
ડભોઇ રોડ, િડોદરા શહેરનાએ િગર પાસ પરમીટે પોતાના કબજામા પરપ્રાંતીય બનાિટની 
ઇગ્લીશ દારનો જથ્થો રાખી મળી આિી  ગુનો કયાા બાબતેની શ્રી જી.બી.ડોડીયા, 
પો.સબ.ઇન્સ, િાડી પોલીસ સ્ટેશન, િડોદરા શહેર.નાઓની ફરીયાદ આધારે તા-
૬/૪/૧૮ ના કલાક ૧૩/૧૫ િાગે િાડી III ૨૧૦/૧૮ પ્રોહીએકટ કલમ ૬૫(ઇ) ૧૧૬-
ખ  ૧૦૮ મુજબનો ગુનો રજીસ્ટર કરેલ છે  

૭૫૦ મીલી બોટલો નંગ- ૭૨ વક 
૨૮૮૦૦/- 

૭ પો.ઇ.શ્રી પી.સી.બી શાખા પો.ઇ.શ્રી પી.સી.બી શાખા િડોદરા શહેરનાઓને બાતમી હકીકત મળેલ કે ગાજરાિાડી 
ઇદગાહ મેદાન બાિરી કંુભારિાડા ભગિતી એસ્ટેટના કંપાઉન્ડ પાછળ પાસે ગે.કા. વિદેશી 
દારનો જથ્થો પડેલ હોિાની હકીકત આધારે સ્ટાફના માણસો સાથે સદર જગ્યાએ તા-
૬/૪/૧૮ ના રોજ સ્તાફના  માણસો સાથે રેઇડ કરતા સદર જગ્યાએ ૭૫૦ મીલી બોટલો 
નંગ- ૭૧ વક ૨૮૪૦૦/-નો મુદામાલ મળી આિાતા આરોપી નં (૧) લાલાભાઇ 
લક્ષ્મણભાઇ રાજપુત રહે.બાિરી કંુભારિાડ વિહાર વસનેમાની સામે ગાજરાિાડી િડોદરા શહેર 
(૨) િોન્ટેડ-કમલેશ જનેા પુરાનામની ખબર નથી રહે,રાજપીપળાનાઓએ િગર પાસ પરમીટે 
પોતાના કબજામા પરપ્રાંતીય બનાિટની ઇગ્લીશ દારના મુદામાલ સાથ ેઆરોપી  નં ૧ મળી 
આિી પકડાઇ જઇ તથા આરોપી નં (૨) નાને આપી એકબીજાને મદદગારી કરી ગુનો કયાા 
બાબતેની શ્રી અરવિંદ કેશિરાિ બ.નં-૮૭૯ અનામા હેડ કોન્સ. નોકરી પી.સી.બી. 
િડોદરાશહેર નાઓની ફરીયાદ આધારે તા-૬/૪/૧૮ ના ક.૧૩/૪૫ િાગે  િાડી III 
૨૧૧/૧૮ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫(ઇ) ૮૧ ૧૦૮ મુજબનો ગુનો દાખલ થયેલ છે. 

૭૫૦ મીલી બોટલો નંગ- ૭૧ વક 
૨૮૪૦૦/- 

૮ પો.ઇ.શ્રી એસ.ઓ.જી  તથા 
સ્ટાફ 

પો.ઇ.શ્રી એસ.ઓ.જી િડોદરા શહેરનાઓને બાતમી હકીકત મળેલ કે ચૌખંડી કંસારાપોળ 
કરછી ખડકીમાં િાડી િડોદરા ખાતે પોતાના આવથાક ફાયદા સાર  પોતાના રહેણાક  મકાનમાં 

અંગ  િડતી માથી મળેલ કુલ  ર 
૧૫,૧૮૦/- તથા દાિ ઉપરના 
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બહારથી માણસો બોલાિી પતા પાના પૈસા િડે તીનપતીનો હારા-જીતનો જુગાર રમી 
રમાડતા હોિાની હકીકત આધારે  સદર જગ્યાએ સ્ટાફના માણસો સાથે તા-૭/૪/૨૦૧૮ 
રોજ રેઇડ કરતા સદર જગ્યાએ આરોપી  (૧) વકરણ નટુભાઇ માછી રહે કરછી ની ખડકી 
કંસારા પોળ ચૌખંડી િડોદરા શહેર (૨)કુલિતવસંહ સુરેન્રવસંહ  રાજપુત રહે ૪/એચ ૫૦૧ 
યક્ષ કંુડ રેસીડંસી હરણી મોટનાથ  મહાદેિ  મંહદર  િડોદરા (૩)  સતપાલવસંહમેિાસીંગ રહે 
ઇ/૧૦૫ માધિ પાકા   સ્કુલપાસે તરસાલી (૪) વિનોદ ધમાદાસ દેલાણી રહે કેશિની િાસ 
પ્રતાપનગર બ્રીજ સામે િડોદરા (૫) અલ્પેશ  કનુભાઇ ધોબી રહે જાસુદ  મહોલ્લો કંસારાપોળ 
ની સામે િાડી ચૌખંડી િડોદરા શહેર (૬) મહેન્રભાઇ  ભાઇલાલભાઇ બારોટ રહે સુલતાનપુરા 
લાલભાઇનો  ખાચો હદક્ષીત ની ખડકી િડોદરા શહેર (૭) અવનલભાઇ ખાનચંદભાઇ રામનાની 
રહે ડી/૧ વશિમપાકા  ન્યુ ચીરાયુનગર પાસે  દતેશ્વર  િડોદરા શહેરનાઓને પકડી પાડી 
જુદજુદોજુદો મુદામાલ કબજ ેકરી અ.હે.કો. શાંવતલાલ િાલજીભાઇ બ.નં-૮૨૦ નોકરી-SOG 
િડોદરા શહેરનાઓની ફરીયાદ આધારે તા-૭/૪/૨૦૧૮ ક.૨૧/૧૫ િાગે િાડી પો.સ્ટે. 
II-૨૬/૧૮ જુગાર ધારા કલમ ૪,૫ મુજબનો  ગુનો દાખલ  થયેલ છે 

ર-૧,૨૮૦/-તથા સીડી ડીલક્ષ 
મો.સા. નં GJ06 CH 3420 
વકમત ર-૨૦,૦૦૦/- તથા 
મો.ફોન નંગ-૭ વકમત ર 
૨૭,૦૦૦/- તથા પતા પાના 
નંગ-૫૨ વકમત  ર-૦૦/૦૦ 
મળી કુલ વકમત  ર. ૬૩,૪૬૦/- 

૯ પો.ઇ.શ્રી િાડી પો.સ્ટેશન તથા 
સ્ટાફ 

.ઇ.શ્રી િાડી પો.સ્ટે. નાઓને બાતમી હકીકત મળેલ કે, પાણીગેટ રાણાિાસ કબીર મંદીર પાસે 
ખુલ્લી જગ્યામાં કેટલાક ઇસમો ભેગા મળી પતા પાના પૈસા િડે હારજીતનો તીન પત્તીનો જુગાર 
રમતા હોિાની હકીકત આધારે સદર જગ્યાએ તા-૨૭/૪/૧૮  કલાક.૧૯/૧૫ િાગ ે 
સ્ટાફના માણસો સાથે રેઇડ કરતા સ્થળ ઉપરથી આરોપી (૧) વનલેશભાઇ અશોકભાઇ રાણા 
રહે – પાણીગેટ રાણા િાસ પાંચ ખુણીયામાં િાડી િડોદરા શહેર (૨) જયેશભાઇ  પરભુદાસ 
રાણા રહે-રાણા િાસ પાણીગેટ ગોલિાડ મ.ન. ૪૨૭ િડોદરા શહેર (૩)  જીતેન્ર ઉફે 
શંકરભાઇ રમેશભાઇ રાજપુત રહે: પાણીગેટ પાંચ ખણુીયા રાણા િાસ િડોદરા શહેર (૪) 
મવનશ ચંદુલાલ પટેલ રહે – કારેલીબાગ પાણીની ટાંકી પાછળ િધામાન સોસા. સી/૧૮/ 
િડોદરા શહેર (૫) અમીતભાઇ સુખદેિભાઇ રાણા રહે – પાણીગેટ પાંચ ખણુીયા રાણા િાસ 
િડોદરા શહેર (૬) ધિલભાઇ નરેશભાઇ રાણા રહે : પાણીગેટ રાણા િાસ પુનીત ચોક 
િડોદરા શહેર (૭)  શૈલેશભાઇ નટિરલાલ રાણા રહે:પાણીગેટ રાણા િાસ નાકા મેઇન રોડ 
િાડી િડોદરા શહેર (૮) લલીતભાઇ જગદીશભાઇ રાણા રહે: નિી ધરતી રાણા િાસ વિદ્યા 
નંદી ચોક િાડી િડોદરા શહેર (૯) યતીન ઉફે કલૂ્લ ઠાકોરભાઇ રાણા રહે: પાણીગેટ રાણા 
િાસ રામચોક કબીર મંહદરની આગળ િડોદરા શહેર (૧૦) ભાવિક ઉફે ભપ્પી ઠાકોરભાઇ 
રાણા રહે: પાણીગેટ રાણા િાસ રામચોક કબીર મંહદરની આગળ િડોદરા શહેર નાઓને પકડી 
પાડી તેઓની અંગ િડતી તથા જમીનદાિના મળી આિેલ મુદામાલ કબજ ે કરી શ્રી 

અંગ િડતીના રવપયા 
૧૭૯૦૦/- તથા  જમીનદાિના 
રવપયા ૬૪૦/- તથા પતા પાના 
નંગ-૫૨ વકંમત રવપયા ૦૦/૦૦ 
ની સાથે મળી કુલે્લ 
રા.૧૮,૫૪૦/- 
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કમલેશભાઇ ભીખાભાઇ અ.પો.કોન્સ. બ.ન.૨૮૫૬ નોકરી િાડી પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા 
શહેરનાઓની ફરીયાદ આધારે તા-૨૭/૪/૧૮ ના કલાક ૨૦/૨૫ િાગે િાડી પો.સ્ટે II-
૩૧/૧૮ જુગાર ધારા કલમ- ૧૨ મજુબનો ગુનો રજીસ્ટર કરિામાં  આિેલ છે.  

૧૦ પો.સ.ઇ. શ્રી એમ.જી.કરડાણી 
પાણીગેટ પો.સ્ટે. તથા સ્ટાફ 

પો.સ.ઇ. શ્રી એમ.જી.કરડાણી પાણીગેટ પો.સ્ટેનાઓને મળેલ બાતમી હકીકત આધારે 
પાણીગેટ ફ્સસ્ટ ૧૨/૧૭ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦,૫૧૧,૧૧૪ મજુબના કામે તા. ૫/૧/૨૦૧૭ ના 
કલાક ૧૭/૩૦ થી તા.૭/૧/૨૦૧૭ ના કલાક ૧૩/૦ િાગ્યા દરમ્યાન મોજ-ે શ્રીનગર 
સોસા.રમ નં ૧૪ ડભોઇ રોડ પાણીગેટ િડોદરા શહેર ખાતે આ કામના આરોપીએ ફરી.ના 
મકાનની લોખડની જાળી નકુચા સાથે તોડી  ચોરી કરિાની કોવશષ કરતા ઉકત નંબરથી ગુનો 
નોધાયેલ સદર ગુનો બાતમી આધારે પો.સ.ઇ. એમ.જી.કરડાણી પાણીગેટ પો.સ્ટે. તથા સ્ટાફ 
શોધી કાઢી આરોપી અનીલ મનોજ મરાઠી રહે,િારસીયા વિમા દિાખાના પાસે  િુપડામા ં
િડોદરા શહેર  તા.૭/૪/૧૮ ક.૧૭/૦૫ િાગે પકડી અટક કરેલ છે સદર ગુનાની તપાસ 
દરમ્યાન આરોપીએ બીજા નીચે મુજબના ગુના કરેલ હોિાની કબુલાત કરતા નીચે મુજબના 
ગુના ડીટેકટ કરિમાં આિેલ છે .  
(૧) પાણીગેટ ફ્સસ્ટ ૩૪૫/૧૬ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦,૧૧૪, દા.તા. તા.૯/૧૨/૧૬  નકુ્શાન-
દાગીના/રોકડ- વક.ર. ૧,૧૨,૦૦૦/-  િળતર - નીલ  આરોપી અટક તા.૭/૪/૧૮ 
ક.૧૯/૩૫ િાગ ે
(૨) પાણીગેટ ફ્સસ્ટ ૩૪૬/૧૬ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦,૧૧૪, દા.તા.૧૯/૧૨/૧૬  નુક્શાન-
દાગીના વક.ર. ૧,૧૨,૦૦૦/-  િળતર- નીલ  આરોપી અટક તા.૭/૪/૧૮ ક.૨૧/૦૫ 
િાગ ે
(૩) પાણીગેટ ફ્સસ્ટ ૨૯૫/૧૬ ૩૭૯,૧૧૪, દા.તા.૫/૧૧/૧૬  નુક્શાન-મો.સા-૧ વક.ર. 
૧૨,૦૦૦/-  િળતર- નીલ  આરોપી અટક તા.૭/૪/૧૮ ક.૨૧/૪૦ િાગ ે
(૪) પાણીગેટ ફ્સસ્ટ ૩૦૬/૧૬ ૩૭૯,૧૧૪, દા.તા.૧૭/૧૧/૧૬  નુક્શાન-મો.સા-૧ 
વક.ર. ૩૦,૦૦૦/-  િળતર- નીલ  આરોપી અટક તા.૭/૪/૧૮ ક.૨૩/૦ િાગે 
(૫) પાણીગેટ ફ્સસ્ટ ૩૪૭/૧૬ ૪૫૭,૩૮૦, દા.તા.૨૧/૧૨/૧૬ નુક્શાન-દાગીના/રોકડ 

વક.ર. ૧,૧૨,૦૦૦/-  િળતર- નીલ આરોપી અટક તા.૮/૪/૧૮ ક.૦/૪૫ િાગ ે
(૬) પાણીગેટ ફ્સસ્ટ ૩૦૦/૧૬ ૩૭૯,૧૧૪, દા.તા.૭/૧૧/૧૬  નુક્શાન-મો.સા- વક.ર. 
૨૦,૦૦૦/-  િળતર- નીલ આરોપી અટક તા.૮/૪/૧૮ ક. ૬/૦ િાગ ે
(૭) પાણીગેટ ફ્સસ્ટ ૩૦૧/૧૬ ૪૫૭,૩૮૦,૧૧૪, દા.તા.૧૦/૧૧/૧૬  નુક્શાન-
દાગીના/રોકડ વક.ર. ૧૮,૫૦૦/-  િળતર- નીલ આરોપી  અટક તા.૮/૪/૧૮ ક. ૭/૦ 

નીલ 
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િાગ ે

૧૧ અ.પો.કો. રાજશે 
રામસીંગબ.નં. ૯૪૨, 

એસ.ઓ.જી. િડોદરા શહેર.  

તે એિી રીતે કે આ કામના ફરીયાદીને અંગત બાતમીદાર રાહે બાતમી મળેલ કે, મો.જ.ે 
સિોધ્યનગર િુડાના મકાન બ્લોક ન.૪ પાસે આ કામનો આરોપી નામે હદપક ઉફે બાળીયો 
રામચંન્ર કદમ રહે સિોદય્નગર િુડાના મકાન બ્લોક ન.૪ રમ ન.૧ બી.પી.એસ સ્કુલ ની 
સામે કલાલી ફાટક િડોદરા નાએ િગર  પાસ પરમીટે પોતાના કબજામાં પર પ્રાંતીય બનાિનો 
માનિ સ્િાથય માટે હાની કારક દાર (િોડકા) બોટલ નંગ-૪૮ વક.ર.૧૯૨૦૦/- નો પ્રોહી 
મુદ્દામાલ પ્રોતાની ઓટો રીક્ષા ન. GJ-06-AW-7022 વક.ર.૭૫૦૦૦/- માં એક્સીડન્ટ 
ડ્યુટી ચુક્્યા િગર રાખી મળી આિતા માંજલપુર પો.સ્ટે. થડા  ગુ.ર.નં. ૨૪૬/૧૮ પ્રોહહ 
એકટ કલમ ૬૫(ઇ),૯૮(૨), ૧૦૮ મુજબનો ગુનો શોધી કાઢેલ છે.  

ઇગ્લીશ દાર ૭૫૦ મી.લી. નંગ- 
નંગ-૪૮ વક.ર.૧૯૨૦૦/- નો 
પ્રોહી મુદ્દામાલ પ્રોતાની ઓટો 
રીક્ષા ન. GJ-06-AW-7022 
વક.ર.૭૫૦૦૦/- 

૧૨ અ.પો.કો રવિરાજવસંહ 
દશરથવસંહ બ.ન.૩૨૮૮ 

માંજલપુર  

તે એિી રીતે કે આ કામના ફરીયાદીને અંગત બાતમીદાર રાહે બાતમી મળેલ કે, મો.જ.ે 
અટલાદરા પાણી ની ટાંકી પાછળ મારતી સો.સા પાછળ ખુલ્લા ખેતરમાં આ કામના આરોપીઓ 
નામે (૧) જયેશભાઇ વિનોદભાઇ ચૌહાણ રહે અટલાદરા ગામ મોટુ ફળીયુ િડોદરા શહેર  (ર) 
આલ્તાબખાન નાજીરખાન પઠાણ રહે આમીનાનગર આવશયાના નગર પાસે તાંદલજા િડોદરા 
(૩) વિિેક કલ્યાણ ચૌહાણ રહે અટલાદરા ગામ મોટુ ફળીયુ િડોદરા શહેર (૪) રમેશ્ભાઇ 
અંબાલાલ પટેલ રહે કલાલી ગામ િાળંદ ફવળયુ િડોદરા શહેર (૫) િોન્ટેડ:- રાજશે 
દુગાાપ્રસાદ કહાર રહે દોહડયા બજાર શંકર ટેકરી િડૉદરા (૬) િોન્ટેડ:- નરસીદ ડાયાપ્રસાદ 
પઠીયાર રહે અટલાદરા મોટા ફળીયા િડોદરા જાહેરમાં ગોળ કુડાળૂ માં બેસી પત્તાપાના પૈસા 
િડે જન્ના મનુ્નાનો જુગાર રમી રમાડી પકડાયેલ ચાર ઇસમો ની અંગ િડતી માંથી રવપયા 
૨૬૭૭૦/- તથા જમીનદાિ ઉપર ના રોકડા રવપયા ૫૨૪૦/- મળી કુલ ર.૩૨૦૧૦/- 
તથા પત્તાપાના નં.૫૨ વક.ર.૦૦/૦૦ તથા મોબાઇલ નં.૪ વકમત રવપયા ૧૪૫૦૦/- તથા 
મોટર સાયકલ નંગ.૩ વકમત રવપયા ૧૦૦૦૦૦/- મળી કુલ ૧,૪૬,૫૧૦/- મુદ્દામાલ સાથે 
ઉપરોકત ચાર ઇસમો પકડાઇ જતા માંજલપુર પો.સ્ટે. સેકન્ડ ગુ.ર.નં. ૬૨/૧૮ જુગારધારા 
કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો શોધી કાઢેલ છે.  

અંગ િડતી માંથી રવપયા 
૨૬૭૭૦/-,જમીનદાિ ઉપર ના 
રોકડા રવપયા ૫૨૪૦/- મળી 
કુલ ર.૩૨૦૧૦/- પત્તાપાના 
નં.૫૨ વક.ર.૦૦/૦૦ તથા 
મોબાઇલ નં.૪ વકમત રવપયા 
૧૪૫૦૦/- તથા મોટર સાયકલ 
નંગ.૩ વકમત રવપયા 
૧૦૦૦૦૦/- મળી કુલ 
૧,૪૬,૫૧૦/- 

૧૩ અ.પો.કો. રાજુભાઇ રઘુભાઇ 
બ.નં ૧૦૩૬ માંજલપુર પો.સ્ટે.  

તે એિી રીતે કે આ કામના ફરીયાદીને અંગત બાતમીદાર રાહે બાતમી મળેલ કે, મો.જ.ે ગુજરાત 
પાન હાઉસ નામની દુકાનમાં સાંઇ ચોકડી પાસે, માંજલપુર ખાતે આ કામનો આરોપી નામે 
તુષાર મવનષભાઇ પચંાલ પોતાના આવથાક ફાયદા સાર પોતાની ગુજરાત પાન હાઉસ નામની 
દુકાનમાં સાંઇ ચોકડી ખાતે અન્ય આરોપી નામે (૨) વનખીલ ઉફે કાલુ રોહહતભાઇ કાળે રહે. 
૫, સીતારામ કુટીર, સાંઇ ચોકડી, માંજલપુર, િડોદરા (૩) રાજ મવનષભાઇ ખંડેલિાલા રહે. 
૭૮, લક્ષ્મીકૃપા સોસાયટી, સન સીટી સકાલ પાસે, માંજલપુર િડોદરા (૪) હેમંત ચન્રકાન્ત 

અંગ િડતીના રોકડા – 
૧૬૧૬૦/- તથા મોબાઇલ – ૬ 
વક.ર.૪૦૦૦૦/-, તથા 
ઇલેટર ોવનક્સ સાધનો લાઇટ બીલ 
વક.ર.૧૬૧૦૦/- કુલે્લ 
ર.૭૨,૨૬૦/- 
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જાદિ રહે. ૫, વનજધામ ડુપ્લેક્ષ  લક્ષ્મી નારાયણ મંહદર પાસે, માંજલપુર િડોદરા(૫) આકાશ 
હદનેશભાઇ શમાા રહે. ૩૦૩, શુભ રેસીડન્સીપ્રમુખ પ્રસાદ ચાર રસ્તા માંજલપુર િડોદરા શહેર 
નાઓની સાથે મળી આિતા આરોપીઓના અંગ િડતીના રોકડા ર.૧૬,૧૬૦/-, મોબાઇલ 
ફોન- ૬ વક.ર૪૦,૦૦૦/-, તથા  ઇલેકટર ોવનક્સ  સાહહત્ય વક.ર.૧૬,૧૦૦/-, મળી કુલે્લ 
ર.,૭૨,૨૬૦/- ની સાથે મળી આિી પકડાઇ જતા માંજલપુર પો.સ્ટે. સેકન્ડ ગુ.ર.નં. 
૬૫/૧૮ જુગારધારા કલમ ૪,૫ મુજબનો ગુનો શોધી કાઢેલ છે.     

૧૪ અ.હે.કોન્સ. અરવિંદ કેશિરાિ 
બ.નં. ૮૯૭ પી.સી.બી. શાખા, 

િડોદરા શહેર.  

તે એિી રીતે કે આ કામના ફરીયાદીને અંગત બાતમીદાર રાહે બાતમી મળેલ કે, મો.જ.ે 
વિશ્વાવમત્રી રેલ્િે સ્ટેશન પાછળ કંચનપુરા ગામ પાસે પારસી વપસ્તાના કોટ પાસે આ કામના 
આરોપીઓ નામે (૧) ઠાકોરભાઇ ઉફે ભીમો પુજાભાઇ રાજપુર રહે નિાપુરા ફળીયુ માંજલપુર 
ગામ િડોદરા શહેર (૨) વપન્ટુ ઉફે બોબો ફતેવસંગ માળી રહે કબીર મંહદર પાસે માળી મહોલ્લો 
િડોદરા (૩) ગોપાલભાઇ કનુભાઇ ચૌહાણ રહે કંચનપુરા ગામ ૨૩૨ ફાટક પાછળ માંજલપરુ 
િડોદરા શહેર (૪) રાજશેભાઇ ઉફે ડેગો વિનોદભાઇ રાજપુત રહે નિાપુરા ફળીયુ માંજલપુર 
િડોદરા શહેર નાઓ જાહેરમાં ગોળ કંુડાળુ કરી પત્તા પાના િડે હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડી 
મળી આિતા આરોપીઓના અંગ િડતીમાંથી રોકડા ર.૨૩,૦૦૦/- તથા જમીન ઉપર િેરણ 
છેરણ પડેલ રોકડા ર.૮૭૦૦/-, તથા પત્તા પાના નંગ- ૫૨ વક.ર.૦૦/-, તથા મોબાઇલ 
ફોન-૧ વક.ર. ૫૦૦/- ની સાથે મળી આિતા માંજલપુર પો.સ્ટે. સેકન્ડ ગુ.ર.નં. ૬૬/૧૮ 
જુગારધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો શોધી કાઢેલ છે.  

અંગ િડતીમાંથી રોકડા 
ર.૨૩,૦૦૦/- તથા જમીન ઉપર 
િેરણ છેરણ પડેલ રોકડા 
ર.૮૭૦૦/-, તથા પત્તા પાના 
નંગ- ૫૨ વક.ર.૦૦/-, તથા 
મોબાઇલ ફોન-૧ વક.ર. ૫૦૦/- 

૧૫ પો.સ.ઇ.શ્રી એચ.આર.ડામોર  
ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. 

ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા.એ.નં.ર/૧૮, CRPC કલમ ૪૧(૧)ડી મુજબના કામે (૧) જાિેદ 
ઉફે લોહા ઉફે અફસરએહમદ રીયાજએહમદ પઠાણ ઉ.િ.૨૮ રહે. ગામ. પુરેપાંડે કમહોરા 
તા.સદર જીલ્લા પ્રતાપગઢ ઉતરપ્રદેશ હાલ રહે. ૨૦૬, બીજો માળ આશીયાના એપા. ડુમરી 
તલયા સેલિાસ રોડ િાપી જીલ્લો િલસાડ (ર) મોહમદનઇમ મોહમદસલીમ કુરેશી રહે. ગામ. 
છેમર સરીયા તા. લાલગંજ જી. પ્રતાપગઢ યુ.પી હાલ રહે. ૨૦૬, બીજો માળ આશીયાના 
એપા. ડુમરી તલયા સેલિાસ રોડ િાપી જીલ્લો િલસાડ (૩) ગ્યાસુદીન ઉફે રીયાિુદીન 
નઇમઉદીન શેખ રહે. ગામ. ગોપાલપુર તહેસીલ રાણીગંજ જી. પ્રતાપગઢ યુ.પી હાલ માંજલપુર 

અલિાનાકા સોના પાકા  િડોદરા નાઓને તા.૪/૪/૧૮ ક.ર૩/૪૦ િાગે અટક કરી પુછપરછ 
કરતાં જુદા જુદા પો.સ્ટે.ના (૧) બાપોદ પો.સ્ટે. ફ. ૪૭/૧૮, (ર) બાપોદ પો.સ્ટે. ફ. 
ર૧૮/૧૬, (૩) બાપોદ પો.સ્ટે. ફ. રર૩/૧૬ (૪) કારેલીબાગ પો.સ્ટે. ફ. ૬૭/૧૬, (૫) 
સીટી પો.સ્ટે.ફ. રર૧/૧૬, (૬) સીટી પો.સ્ટે.ફ. ૩૧૧/૧૬, (૭) ફતેગંજ પો.સ્ટે. ફ. 
૧૭૫/૧૬, (૮) ફતેગંજ પો.સ્ટે. ફ. ૬૮૧/૧૬, (૯) ફતેગંજ પો.સ્ટે. ફ. ૪૨/૧૭, (૧૦) 

મોબાઇલ ફોન-૧૦, ચાિીઓ, 
ડીસમીસ ઇકો કાર, સેરિલેટ કાર, 
તિેરા ગાડી ચોરીમાં ગયેલ કુલ-૩ 

ફોર ્હીલર ગાડીઓ કબજ ેકરી 
તમામની કુલ 

વકં.ર.૧૦૫૯૫૮૦/-  
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ગોત્રી પો.સ્ટે. ફ. ર૯ર/૧૬, (૧૧) મકરપુરા પો.સ્ટે. ફ. ૧૧/૧૭, (૧૨) મકરપુરા પો.સ્ટે. 
ફ. ૮૭/૧૭ (૧૩) મકરપુરા પો.સ્ટે. ફ. ૪૮/૧૭ (૧૪) ગોરિા પો.સ્ટે. ફ. ર૫/૧૭ (૧૫) 
માંજલપુર પો.સ્ટે. ફ. ૩૦/૧૭, (૧૬) માંજલપુર પો.સ્ટે. ફ. ૬૮/૧૭, (૧૭) માજંલપુર 
પો.સ્ટે. ફ. ૪૯/૧૮, (૧૮) માંજલપુર પો.સ્ટે. ફ. ૬૪/૧૭, (૧૯) માંજલપુર પો.સ્ટે. ફ. 
૨૮૧/૧૬, (૨૦) જ.ેપી.રોડ પો.સ્ટે. ફ. ૫૦/૧૭, (૨૧) જ.ેપી.રોડ પો.સ્ટે. ફ. ૧૫૦/૧૬ 
(૨૨) જ.ેપી.રોડ પો.સ્ટે. ફ. ર૯/૧૮ (ર૩) સાિલી પો.સ્ટે. ફ. ર/૧૮, (ર૪) ભરચ એ-
હડિીિન પો.સ્ટે. ફ. ૧૧૮/૧૬ (ર૫) સુરત શહેર ખટોદરા પો.સ્ટે. ફ. ૩૪/૧૮ િાહન 
ચોરીના કુલ-ર૫ અનડીટેકટ ગુનાઓ શોધી કાઢેલ છે. આ કામે મોબાઇલ ફોન-૧૦, 
ચાિીઓ, ડીસમીસ ઇકો કાર, સેરિલટે કાર, તિેરા ગાડી ચોરીમાં ગયેલ કુલ-૩ ફોર ્હીલર 
ગાડીઓ કબજ ેકરી તમામની કુલ વકં.ર.૧૦૫૯૫૮૦/- નો મુદામાલ રીકિર કરિામાં આિેલ 
છે.  

૧૬ હે.કો. સાબીરહુસેન નુરખાન  
ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. 

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નં.૮/૧૮, CRPC કલમ ૪૧ (૧) અ મજુબના કામ ે
આયસીંગ દીલીપસીંગ સીકલીગર રહે. ચામુંડાનગર કલાલી ફાટક પાસે િડોદરા નાને 
તા.૦૬/૦૪/૨૦૧૮ ના ક.૧૧/૪૫ િાગે અટક કરી પુછપરછ કરતાં માંજલપુર પો.સ્ટે. 
વિસ્તારમાં સોના ચાંદીના દાગીના કુલે્લ વકં.ર.૬૯૬૨૨/- કબજ ેકરી માંજલપુર પો.સ્ટે. ફ. 
૪૬/૧૮ ઇ.પી.કો. ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ મુજબનો અનડીટેકટ ગુનો શોધી કાઢેલ છે.   

સોના ચાંદીના દાગીના કુલે્લ 
વકં.ર.૬૯૬૨૨/- 

૧૭ પો.કો. મહેન્રવસંહ 
અવનરધ્ધવસંહ  

ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. 

આ કામના આરોપી વનલેશ ભોલેશ્વર કહાર રહે.િડોદરાનાએ પોલોગ્રાઉન્ડ સામે આિેલ 
બંસીધર કોમ્પલેક્ષના ચોથા માળે આિેલ ફ્સલેટ નં.૪૦૨ નો ઉપયોગ હક્રકેટ સટૃાના હારજીતના 
જુગારના અખાડા તરીકે કરી પોતાના આથીક ફાયદા સાર આ ફ્સલટેનારમમાં બેસી હાલમાં 
રમાઈ રહેલ સનરાઇિ હેદરાબાદ અને કીંગ્સ ઇલેિન પંજાબ ક્રીકેટ ટીમો િચ્ચે આઇ.પી.એલ 
લીગ ની ૨૦-૨૦ મેચનું જીિંત પ્રસારણ ટીિી જોઈ હક્રકેટ સટૃાના હારજીતના ભાિ જાણિા 
મોબાઈલ ફોનનો ઉપયોગ કરી તેમજ મો.ફોનોથી ગ્રાહકોના સંપકામાં રહી ગ્રાહકો પાસેથી 
હક્રકેટનો સટૃો તેમજ હારજીત માટેની રકમ પોતાની પાસેના નોટબુકમાં ટંુકા અને સાંકેતીક 
ભાષામાં લખી લઈ ગ્રાહકો પાસેથી લીધેલ ક્રીકેટ સટ્ટાનો જુગાર િડોદરા આજિા રોડના જાિેદ 
નામના ઇસમ પાસે કપાિી હક્રકેટ સટ્ટાનો હારજીતનો જુગાર રવપયાથીરમી રમાડી પોલીસ રેઈડ 
દરમ્ યાન સદરઈસમ મોબાઈલ ફોન નંગ-૪, એલઇડી ટીિી-૧, રોકડ રુપીયા ૧૩,૫૦૦/-
,નોટબુક-૧,બોલપેન-૧ તથા લાઈટબીલ મળી કુલ્ લે વક.ર ૬૦,૦૦૫/- ની સાથે મળી 
આિી પકડાઈ પકડાઇ જઇ જતાં ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સે. ૩૪/૧૮, જુગારધારા ૪, ૫ મજુબનો 
દાખલ કરાિેલ છે.   

મોબાઈલ ફોન નંગ-૪, એલઇડી 
ટીિી-૧, રોકડ રુપીયા 

૧૩,૫૦૦/-,નોટબુક-૧, 
બોલપેન-૧ તથા લાઈટબીલ 
મળી કુલ્ લે વક.ર ૬૦,૦૦૫/- 
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૧૮ અ.પો.કો જનૈુલઆબેદીન 
શરફતહુશેન  

ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. 

ડી.સી.બી પો.સ્ટે. II- ગુ.ર.નં ૩૧/૧૮ જુગાર ધારા કલમ ૪, ૫ મુજબના કામે કુલે્લ ૧૧ 
(અગીયાર) ઇસમો કુલે્લ રોકડ રવપયા ૨૮૦૦/- ની ચલણી નોટો તમેજ પતાપાનાઓ, જુદા 
જુદા  સંખ્યા લખેલ પ્લાસ્ટીકના કોઇનો, ડીિીઆર,રજીસ્ટરો,રુપીયાના હીશાબ લખેલ 
સ્લીપો,બોલપેન તમામની કુલે્લ વક રવપયા ૧૩.૩૦૦/- ની સાથે મળી આિી પકડાઇ જઇ 
તેમજ પોલીસ રેઇડ દરમ્યાન ઇકબાલભાઇ ઉફે ચંગો ગબુભાઇ ગબલિાલાનાનો હાજર નહી 
મળી આિી ગુનો કયાા વિગેરે બાબત. 

પ્લાસ્ટીકના કોઇનો, 
ડીિીઆર,રજીસ્ટરો,રુપીયાના 
હીશાબ લખેલ સ્લીપો,બોલપેન 

તમામની કુલે્લ વક રવપયા 
૧૩.૩૦૦/- 

૧૯ પો.કો. મહેન્રવસંહ 
અવનરધ્ધવસંહ  

ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. 

ડી.સી.બી પો.સ્ટે. II ગુ.ર.ન ં૩૪/૧૮ જુ.ધારા કલમ ૪,૫ મુજબના કામે ક્રીકેટ સટ્ટાનો જુગાર 
િડોદરા આજિા રોડના જાિેદ નામના ઇસમ પાસે કપાિી હક્રકેટ સટ્ટાનો હારજીતનો જુગાર 
રવપયાથીરમી રમાડી પોલીસ રેઈડ દરમ્ યાન સદરઈસમ મોબાઈલ ફોન નંગ -૪ , એલઇડી 
ટીિી -૧ , રોકડ રુપીયા ૧૩,૫૦૦ /- ,નોટબુક -૧ ,બોલપેન -૧  તથા લાઈટબીલ મળી કુલ્ લે 
વક .ર  ૬૦,૦૦૫ /-  સાથે મળી આિી પકડાઈની  પકડાઇ જઇ ગુનો કયાા વિગેરે  

મોબાઈલ ફોન નંગ -૪ , એલઇડી 
ટીિી -૧ , રોકડ રુપીયા 

૧૩,૫૦૦ /- , નોટબુક -૧ , 
બોલપેન -૧  તથા લાઈટબીલ 
મળી કુલ્ લે વક .ર  ૬૦,૦૦૫/-  

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

તા.૦ર/૦૪/૧૮ ના રોજ બાતમી મળેલ કે આઈ.ઓ.સી.એલ. માંથી પેટર ોલ તથા 
ડીિલ ભરીને નીકળતી ટેન્ કરો ના ડર ાઈિર ગોરિા કરોડીયા રોડ ઉપર આિેલ હાજીઅલી 
સોસાયટીના કોમન પ્ લોટ માંથી લાિી પેટર ોલ તથા ડીિલની ચોરીઓ કરે છે અને આજરોજ 
ટેન્ કર નં.જી.જ.ે૬.િાય.િાય.૭૩૮ર નો ચાલક ડીિલનો જથ્ થો ભરી ને હાજીઅલી 
સોસાયટીના કોમન પ્ લોટમાં ટેન્ કર લઈને આિેલ અને તમેાંથી ડીિલની ચોરી કરિાના કરે છે. 
તે મુજબની મળેલ બાતમી આધારે રેઈડ કરી ઉપરોકત ટેન્ કરમાંથી ડર ાઈિર મજીદખાન 
મહેબુબખાન પઠાણ રહે.તુલસીિાડી રોશનનગર મ.નં.એફ/૧૬, હાથીખાના પાછળ િડોદરા 
િાળાને ડીિલની ચોરી કરતા િડપી પાડેલ. 

ઉપરોકત ટેન્ કરનો ડર ાઈિર તથા કંડકટર આજરોજ આઈ.ઓ.સી.એલ. કંપનીના દુમાડ 
ખાતે આિેલ ડેપોમાંથી ૧ર૦૦૦ વકલો લીટર વક.ર.૭,૬૬,૭૦૪/-નો ડીિલનો જથ્ થો ભરીને 
દાહોદ મુકામે ગુજરાત સ્ ટેટ રોડ ટર ાન્ સપોટા  કોપોરેશનના ડેપો ઉપર ખાલી કરિા માટે રિાના 
થયેલ અને તેઓ બન્ ને દાહોદ જતા પહેલા ઉપરોકત ટેન્ કરને કરોડીયા રોડ ઉપર આિેલ 
હાજીઅલી સોસાયટીના કોમન પ્ લોટમાં જયાં ટેન્ કર માલીક રહેતો હોય સદર કોમન પ્ લોટમાં 
ટેન્ કર લાિી સીલ ઉપરઆિેલ રોડ ને લોખંડની ટામી િડે બળ િાપરી રોડ ઉચો કરી ટાંકીનુ 
ઢાંકણ ખોલી તેની અંદર પાઈપ નાંખી ગરણી િાટે પ્ લાસ્ ટીકના કારબા તથા બેરલમાં ડીિલ 
કાઢી ચોરી કરતા ટેન્ કર ડર ાઈિરને િડપી પાડેલ.  

  સ્ થળ ઉપરથી ટેન્ કરમાંથી ચોરી કરેલ ર૦ લીટર ડીિલ તથા રીફીલીગના 

- 
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સાધનો (૧) પ્ લાસ્ ટીકની પાઈપ (ર) ગરણી (૩) લોખડની ટામી (૪) પ્ લાસ્ ટીકનો ખાલી 
કારબો તથા બેરલ તથા ડીિલ ભરેલ ટેન્ કર વક.ર.૭,૬૬,૭૦૪/- તથા ટેન્ કર 
વક.ર.૧૦,૦૦,૦૦૦/- સહીત કુલ્ લે ર.૧૭,૬૭,૧૮૪/-નો મુદામાલ કબ્ જ ે કરી ટેન્ કર 
ડર ાઈિર તથા રેઈડ દરમ્ યાન નાશી ગયેલ કંડકટર બશીર કાસમભાઈ રાજ તથા ટેન્ કર માલીક 
ઈસાક હસનભાઈ વસન્ ધા નાઓ વિરઘ્ ધમાં ઈ.પી.કો. કલમ ર૮૬,૩૭૯,૪૦૭ ,૧૧૪ તથા 
આિશ્ યક ચીજિસ્ ત ુ અવધવનયમ સને ૧૯પપ ની કલમ ૩ (ર)(એ) તથા ૭ (૧)(ર) 
મુજબનો ગુનો ગોરિા પો.સ્ ટે.ફ.૩૯/૧૮ મજુબ ગુનો રજી.કરેલ છે.  

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

તા.૦૩/૦૪/૧૮ ના રોજ બાતમીદારે રબરમાં આિી બાતમી આપલે કે "ઓધૌગીક 
કંપનીઓમાંથી નીકળતો કેમીકલ િેસ્ ટ કે એસીડ જિેુ રસાયણ જ ે મનુષ્ ય જીિ, જતું અને 
પ્રાણીઓ માટે જીિલેણ છે. િડસર ગામ રોડ ઉ૫ર વિશ્ િામીત્રી નદીના વકનારા ઉ૫ર આિેલ 
ભીખાભાઇ ભાલીયાની કબ્ જા ભોગિટા િાળી જગ્ યામાં તેમનો પુત્ર હદપક અને ભત્રીજો 
મહેશભાઇ આ િેસ્ ટ પાઇપો દિારા નદીમાં ખાલી કરી નાખે છે ટેન્ કર દીઠ રુ.૨૦,૦૦૦/- 
િસુલે છે. હાલમાં એક ટેન્ કર આ પ્રકારનો િેસ્ ટ િરેી કેમીકલ ખાલી કરિા આિેલ છે જ ે ટંુક 
સમયમાં ખાલી થશે"  તે મુજબની મળેલબાતમી આધારે િડસર રોડ ઉપર આિેલ વિશ્ િામીત્રી 
નદીના બ્રીજની બાજુમાં પંચો સાથે ટીમ એસ.ઓ.જી. દિારા રેઈડ કરી ટેન્ કર 
નં.જી.જ.ે૬.ટી.ટી.૮૪૧પ માંથી ફેકસીબલ પાઈપ િાટે વિશ્ િામીત્રી નદીમાં કેમીકલ િેસ્ ટ / 
જોખમી એસીડ નો વનકાલ થઈ રહેલ હોય તેને અટકાિેલ.  

 ઉપરોકત ટેન્ કરમાંથી ઓદ્યોગીક કંપનીઓમાંથી વનકળતો કેમીકલ િેસ્ ટ એસીડીક 
પાણી / જોખમી એસીડ જ ેઅત્ યતં દુગધં મારતુ પ્રિાહી હોય જથેી ગુજરાત પ્રદુષણ વનયંત્રણ 
બોડા  ને જાણ કરી જી.પી.સી.બી.ના ઈન્ ચાજા પ્રાદેશીક અવધકારી તથા નાયબ પયાાિરણ 
ઈજનેર નાઓને ટીમ એસ.ઓ.જી. દિારા સ્ થળ ઉપર બોલાિી ટેન્ કર માંથી તથા ગુનાિાળી 
જગ્ યાએથી તથા વિશ્ િામીત્રી નદીમાં છોડિામા આિેલ પાણી માંથી જી.પી.સી.બી. ના 
અવધકારીઓ પાસે તેના સેમ્ પલો લેિડાિી કાયદેસરની કાયાિાહી કરી ટેન્ કર 
વક.ર.૮,૦૦,૦૦૦/- તથા ટેન્ કરમાંથી મળેલ દસ્ તાિેજો વિગેરે તપાસ અથે કબ્ જ ે કરિામાં 
આિેલ. 
  ઉપરોકત બાતમી આધારે એસ.ઓ.જી. દિારા કરેલ રેઈડ બાબતે (૧) ભીખાભાઈ 
ભાલીયા (ર) હદપક ભીખાભાઈ ભાલીયા તથા (૩) મહેશભાઈ જ ે ભીખાભાઈ ભાલીયાનો 
ભત્રીજો ત્રણે રહે.િડસર ગામ િડોદરા તથા (૪) ટેન્ કર જી.જ.ે૬.ટી.ટી.૮૪૧પ નો ડર ાઈિર 
તથા (પ) કસુરિાર ઉદ્યોગ/ ઉદ્યોગોના માલીકો, મેનજેરો તપાસ દરમ્ યાન મળી આિે ત ે

- 
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ઈસમો વિરઘ્ ધ માં માંજલપુર પો.સ્ ટે.ફ.૮૨/૧૮ ઈ.પી.કો. કલમ ર૮૪,ર૮પ, ર૭૭, ર૭૮, 
૩૦૮, ૩૩૬ ૧ર૦(બી) તથા પયાાિરણ સુરક્ષા અવધનીયમની કલમ ૭ તથા ૧પ(૧) 
મુજબનો ગુનો દાખલ કરાિી એસ.ઓ.જી. એ િધુ તપાસ હાથ ધરેલ અને તપાસ દરમ્યાન 
કુલ-૦૯ આરોપીઓની ધરપકડ કરિામાં આિેલ.  

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

તા.૧૯/૦૪/૧૮ ના રોજ બાતમી મળેલ કે "અકોટા સુબેદાર કંપાઉન્ ડમાં રહેતો 
અબ્ દુલ્ લાખાન પઠાણ તથા તેનો વપતરાઈ ભાઈ શાદાન તૌકીર પઠાણ રહે.તાંદલજા િડોદરા 
નાઓ પાસે દેશી હાથ બનાિટના હવથયારો છે તેઓ બન્ ને જણા અકોટાથી બજાજ પ્ લેટીના 
મોટર સાયકલ નં.જી.જ.ે૬.સી.જી.ર૮૭ર ની લઈને તાંદલજા તરફ આિનાર છે" તે મુજબની 
મળેલ બાતમી આધારે ટીમ એસ.ઓ.જી. દિારા તાંદલજા તરફ પ્રિેશતા રોડ ઉપર રાજિી 
ટાિર ત્રણ રસ્ તા પાસે ખાનગી િાહનોમાં છુપા િેશમાં િોચ ગોઠિેલ. 

 આ િોચ દરમ્ યાન ઉપરોકત બાતમી નંબરની બજાજ પ્ લેટીના મોટર સાયકલ લઈન ે
આિેલ ઈસમો (૧) અબ્ દુલ્ લાખાન એિાિએહમદખાન પઠાણ રહે.ર૦૬, શોફીયા કોમ્ પ્ લેક્ષ, 
અકોટા, સુબેદાર કંપાઉન્ ડમાં િડોદરા તથા (ર) શાદાન તૌકીર પઠાણ રહે.બ્ લોક નં.૪, 
સી/૧૪૧, મહાબલીપુરમ વિભાગ-ર, તાંદલજા રોડ િડોદરા બન્ ને મુળ રહે. ગામ ઈમાદપુર, 
પોસ્ ટ અમોલા રકબા, થાણા બસખારી, તા.આલાપરુ, વજ.આંબેડકરનગર ઉત્ તરપ્રદેશ નાઓન ે
િડપી પાડેલ. 

ઉપરોકત આરોપી નં.(૧) અબ્ દુલ્ લાખાન પાસેથી એક દશેી હાથ બનાિટની પીસ્ તોલ 
તથા ૭.૬પ એમ.એમ.ના જીિતા કારતુસ નગં-૩ વક.ર.ર૦,૩૦૦/- તથા આરોપી નં.(ર) 
શાદાન પઠાણ પાસેથી એક દેશી હાથ બનાિટનો તમંચો તથા ૮ એમ.એમ.ના જીિતા 
કારતુસ નંગ-૬ વક.ર.પ૬૦૦/- ના ફાયર આમ્ સા એમ્ યનુેશન તથા બન્ નેના મોબાઈલ ફોન 
નંગ-૩ વક.ર.૧૮,૦૦૦/- તથા બજાજ પ્ લેટીના મોટર સાયકલ નં.જી.જ.ે૬.સી.જી.ર૮૭ર 
વક.ર.ર૦,૦૦૦/- કુલ્ લે ર.૬૩,૯૦૦/- નો મુદામાલ કબ્ જ ેકરિામાં આિેલ. 

આરોપીઓ ની પ્રાથવમક પુછપરમાં નં.(૧) અબ્ દુલ્ લાખાન પઠાણ નાનો ઓકટોબર 
- ર૦૧૭ માં  પોતાના િતન ગયેલ તે િખતે હદનેશ યાદિ ઉફે ડી.કે. રામતીરથ રહે.ગામ 
અમોલા વજ.આંબેડકરનગર ઉત્ તર પ્રદેશ િાળા પાસેથી ઉપરોકત હવથયારો તથા ર૦ જીિતા 
કારતુસ લઈને આિેલ. ત્ યારબાદ તેઓ બન્ નેએ ર૦ કારતુસો પૈકી કેટલાક કારતુસ ટેસ્ ટ કરિા 
માટે જુદી જુદી જગ્ યાએ હિામાં ફાયર કરી ઉપયોગ કરેલ હોિાનંુ જણાિતા સદરહંુ આરોપીઓ 
તથા હવથયાર સપ્ લાયર વિરઘ્ ધમાં જ.ેપી.રોડ પો.સ્ ટે.સે.ગુ.ર.નં.૨૦/૧૮ ધી આમ્ સા એકટ 
સને ૧૯પ૯ ની કલમ રપ (૧-બી) (એ),ર૭ (૧), ર૯ તથા જી.પી.એકટ કલમ ૧૩પ મુજબ 

- 
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ગુનો દાખલ કરાિી એસ.ઓ.જી. દિારા આ ગુનાની િધુ તપાસ હાથ ધરિામાં આિેલ. 
આરોપી વિરઘ્ ધ ગુનો દાખલ કરા્ યા બાદ એસ.ઓ.જી. દિારા તેઓ બન્ નેના 

રહેણાંક મકાને િડતી તપાસ કરતા આરોપી નં.(૧) અબ્ દુલ્ લાખાન પઠાણના અકોટા સબુેદાર 
કંપાઉન્ ડ િાળા મકાનેથી િધુ એક દેશી હાથ બનાિટનો તમંચો વક.ર.પ૦૦૦/-નો મળી 
આિતા તપાસ અથે કબ્ જ ેકરેલ. આમ આ કામના આરોપીઓ પાસેથી દેશી હાથ બનાિટના 
હવથયારો કુલ નંગ-૩ (વપસ્ તોલ-૧, તમચંા-ર) તથા ૭.૬પ તથા ૮ એમ.એમ.ના જીિતા 
કારતુસ નંગ-૯ કુલ્ લે વક.ર.૩૦,૯૦૦/-ના આમ્ સા એમ્ યનેુશન કબ્ જ ેકરિામાં આિલે. 

આ ગુનાની તપાસ દરમ્ યાન આરોપીઓએ જ.ેપી.રોડ પો.સ્ ટે.ફ.ગુ.ર.નં.૧૬૮/૧૭ 
ઇ.પી.કો. કલમ ૩૦૭ તથા આમ્સા એક્ટ કલમ ૨૫(૧) એ વિગેરે મુજબ તા.૧૮/૧૧/૧૭ 
ના રોજ નોંધાયેલ ગુનાની કબુલાત કરેલ હોય બીલ્ ડર જીતેન્ર અગ્રિાલ ઉ૫ર કરેલ ફાયરીંગ 
અંગેનો ખુનની કોવશષનો ગુનો ડીટેકટ કરિામાં આિેલ છે. 

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

તા.ર૫/૦૪/૧૮ ના રોજ ટીમ એસ.ઓ.જી.ને બાતમી મળેલ કે, "લંુટ વિથ સામુહહક 
બળાત્ કારના ગુનામાં સજા પામેલ પાકા કામના કૈદી છનુભાઈ હેમાભાઈ િેડિા (િાઘરી) 
રહે.ગામ નાના છેંડા તા.જી.બોટાદ નાનો પેરોલ જમ્ પ કરી નાસતો ફરે છે જ ે હાલ આજિા 
ચોકડી કાન્હા હાઈટસ પાસે ઉભેલ છે. " તે મુજબ ની મળેલ ચોક્કસ બાતમી આધારે સદર 
પેરોલ જમ્ પ કરેલ કૈદીને કાન્ હા હાઈટસ પાસેથી િડપી પાડેલ.  

આ છનુભાઈ હેમાભાઈ િેડિા (િાઘરી) બોટાદ વજલ્ લાનો િતની છે તેના વિરઘ્ ધમાં 
ભુતકાળમાં સાણંદ, મોડાસા, પાટણ, સરખેજ પો.સ્ ટે.માં લંુટના ગુનાઓ નોંધાયેલ છે. સન ે
ર૦૧ર માં તેણે તથા ભાઈ ભત્રીજાઓ સાથે લંુટ વિથ સામુહહક બળાત્ કારનો ગુનો આચરેલ જ ે
બનાિ અંગે  વિરમગામ પો.સ્ ટે.માં ફ.ગુ.ર.નં.૧૧૦/૧ર ઈ.પી.કો. કલમ ૩૭૬ (જ),૩૯૭ 
તથા એટર ોસીટી એકટ મજુબનો ગુનો નોંધાયેલ. 

 આ ગુનામાં ઉપરોકત આરોપીને ર૦ િષા (આજીિન કૈદ) ની સજા ફરમાિેલ હોય તે 
અમદાિાદ સાબરમતી જલેમાં સજા ભોગિતો હતો. તેણે તા.૦૬/૦૧/૧૮ ના રોજ હદન-૧૪ 
ની પેરોલ રજા મેળિેલ અને તા.ર૧/૦૧/૧૮ ના રોજ પરત જલેમાં હાજર થિાનું હત ુપરંતુ તે 
હાજર થયેલ નહી અને પેરોલ જમ્ પ કરી છેલ્ લા ત્રણ માસથી નાસતો ફરતો હતો.  

આ આરોપી / કૈદી તથા તેના સાગરીતોએ િડોદરા શહેરના અશ્ િ દળ (ઘોડેશ્ િાર) 
માં ફરજ બજાિતા મહુામ આમા પોલીસ કોન્ સ્ ટેબલ અનીલ શમાા નંુ ખુન કરેલ જ ેબનાિ બાબતે 
ગોરિા પો.સ્ ટે.માં સને ર૦૧૧ માં ગુ.ર.નં I ૬૮/૨૦૧૧ ઇ.પી.કો કલમ ૩૦૨ વિગેરે મુજબ 
નો  ગુનો દાખલ થયેલ. આ ગુનો હડટેક્ટ થતા આ ગુનાના કામે (૧) છનુભાઇ હેમાભાઇ િેડિા 

- 
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(િાઘરી) (૨) કેસુર હેમાભાઇ િેડિા (િાઘરી) (૩) મહેશ કેસુર િેડિા (િાઘરી) તથા (૪) 
રમેશ કેસુર િેડિા (િાઘરી) તમામ રહે. ગામ નાના છેંડા તા.જી બોટાદ નાઓની સને ૨૦૧૩ 
મા ધરપકડ કરિામાં આિેલ હતી.  

૨૪ િારસીયા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ  CRPC ૪૧(૧)આઇ ક.ના કામે િારસીયા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર હદ મા રહેતો અને 
પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારનો નાશતો ફરતો આરોપી જનુે નામ અવનલ મનોજભાઇ 
ચૌહાણ  નાનો હાલમા તે િારસીયા ધોબી તળાિ પાસે લારીની બાજુમાં બેઠેલો છે.જનેે બદન 
ઉપર આછા કાળા કલરનુ શટા  તેમજ બ્લુ કલર નુ જીંન્સ પહેરેલ છે જ ેઘરફોડ ચોરી ના ગુંહામા 
નાસતો ફરતો આરોપી ને પકડેલ છે.િડોદરાશહેરનાઅલગ-અલગપો.સ્ટેના કુલ-૧૨ ગુહંામા 
નાસ્તોફરતો આરોપી પકડી પાડેલ  

   િડોદરા શહેરના અલગ-અલગ 
પો.સ્ટેના કુલ-૧૨ ગુનાના કામ ે 
નાસ્તો ફરતો આરોપી પકડેલ છે. 

૨૫ િારસીયા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ  
 

CRPC ૪૧(૧)ડી ક.ના કામે િાહન ચેકીંગ દરમ્યાન  મનીષ કનુભાઇ તડિી રહે,લાછરસ 
ગામ તા,રાજપીપળા જી.નમાદા નાને શકમંદ હાલતમાં પકડેલ અને તે ડભોઇ પો.સ્ટે ના  િાહન 
ચોરીના ગુનાની કબુલાત કરતો હોય,કાયદેશરની કાયાિાહી કરેલ છે.   િાહન ચોરી 
ડભોઇપો.સ્ટે I.૩૭/૧૮/ ઇ.પી.કો.૩૭૯મુજબ  

ડભોઇપો.સ્ટે I.૩૭/૧૮/ 
ઇ.પી.કો.૩૭૯મુજબ  એક હોંન્ડા 
સ્પેલેંડર મો/સા GJ-06-HG-
7462 કી.ર.૨૫૦૦૦/-  

૨૬ PSI એન.બી ડાભી તથા સ્ટાફ 
કારેલીબાગ િડોદરા શહેર  

કારેલીબાગ સેકન્ડ- ૪૨/૧૮ જુગારધારા ૧૨-અ મજુબતે એિી રીતે કે આ કામના તોહદારો 
જાહેરમા ગોળ કુડાળુ િળી પત્તા-પાના પૈસા િડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડતા અંગ 
િડતીના રોકડા રા. ૧૮,૦૫૦/- તથા જમીન દાિના રોકડા રવપયા ૩૯૦/- સાથ ેમળી 
કુલે્લ રા.૧૮,૪૪૦/- તથા પત્તા પાના નંગ-૫૦ સાથ ેમળી આિી પકડાઇ જઈ ગનુો કયાા 
વિ.બાબત. 

રોકડા – ૧૮,૪૪૦/- 

૨૭ PSI એન.બી ડાભી તથા સ્ટાફ 
કારેલીબાગ િડોદરા શહેર  

કારેલીબાગ સેકન્ડ- ૪૬/૧૮ જુગારધારા ૧૨ મુજબત ે એિી રીતે કે આ કામના તોહદારો 
જાહેરમા ગોળ કુડાળુ િાળી પત્તા-પાના પૈસા િડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડતા અંગ 
િડતીના રોકડા રા.૫,૩૦૦/- તથા અલગ અલગ કંપનીના મોબાઇલ ફોન નંગ ૬ 
વક.રા.૯,૫૦૦/- તેમજ જમીન દાિના રોકડા રવપયા ૫,૮૫૦/- સાથે મળી કુલે્લ 
રા.૨૦,૬૫૦/- તથા પત્તા પાના નંગ-૫૦ સાથે મળી આિી પકડાઇ જઇ  ગુનો કયાા િી 
બાબત. 

રોકડા – ૧૧,૧૫૦/- 
મોબાઇલ-૦૬ વકં ર ૯૫૦૦/- 

૨૮ એસ.ઓ.જી.િડોદરા શહેર 
સ્ટાફ  

કારેલીબાગ થડા  ગુ.ર. નં.૧૯૭/૧૮ પ્રોહી.એકટ કલમ ૬પ (ઈ), ૧૦૮,૮૧તે એિી રીતે કે આ 
કામના તોહદાર િગર પાસ પરમીટે માનિ સ્િસ્થયને હાનીકારક પદાથામાથી બનાિેલ 
જુદીજુદી બ્રાંડ્ની વિદેશી દારુની બોટલો નગ ૧૨ વક રુ ૩૦૦૦૦/-તથા સેમસગં મોબાઇલ 
વક રુ ૪૦૦૦૦/- તેમજ સદર વિદેશી દારુનો જથો  આપનાર જી.મી જયસ્િાલ (િોંટેડ) રહે 
હદપીકા ગાડાન પાસે કારેલીબાગ િડોદરા નાનો બને એક બીજા ને  મદદ  ગારી કરી  પોતાના 

બોટલ-૧૨,વકં ર ૩૦,૦૦૦/- 
મોબાઇલ -૦૧ વકં ર 
૪૦,૦૦૦/- 
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રેહણાક મકાન મા  રાખી   પકડાય  જઇ ગુનો કયાા િીગેરે બાબત. 

૨૯ હરણી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ 
િડોદરા શહેર  

  હરણી થડા  ગુ.ર.નં- ૧૧૮/૧૮ પ્રોહી એકટ કલમ,૬પ ,૮૧.૧૧૬.બી ગુનો તે એિી રીતે કે  
આ કામના આરોપીઓએ  િગર પાસ પરમીટે પરપ્રાંત બનાિટનો માનિ સ્ િાસ્ થય ન ે
હાવનકારક ગોિા ્હીસ્કી વિદેશી દારના  કાચના તથા પ્લાસ્ટીકના  કુલે્લ કિાટરીયા નંગ - 
૪૬૩/ વક.ર.૪૬,૩૦૦/- નો પોતાના કબજામાં રાખી ગેરકાયદેસર ઇંગ્લીશ દારુની 
એક્સાઇજ ભયાા િગર હેરાફેરી કરી એકબીજાને મદદગારી કરી રેઇડ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો 
કયાા વિ. બાબત. 

ગોિા ્સસ્કી કિાટીયા નંગ -
૪૬૩/  કી રુ.૪૬,૩૦૦/- નો 
પ્રોહી મુદામાલ  

૩૦ િારસીયા પો.સ્ટે. સ્ટાફ િડોદરા  
શહેર 

િારસીયા III ૨૧3/૨૦૧૮પ્રોહી એકટકલમ૬૫ઇ ,૧૦૮ મુજબ જીતુ ઉફે કાણીયો 
અશોક્ભાઇ લાલિાણી રહે.રમ નં.૨૦૦ ટી-૧૩ ની પાછળ િાસિાણી કોલોની સામે 
િારસીયા િડોદરા શહેર નાઓ  પોતાના કબ્જાના િગર પાસ પરમીટે  પરપ્રાંતીય ઇંગલીશ 
દારનો જથ્થો તથા બીયર ટીન તથા ઇંગલીશ દારુના કિાટર નંગ-૫૨૭ વક ર ૫૨,૭૦૦/-
તથા બીયર ટીન નં,૯૬ કી,૯૬૦૦/-તમામ ની કુલે્લ વક ર ૬૨૩૦૦/- ના મુદામાલ સાથે 
મળી આિી પકડાય જઇ ગુનો કયાા બાબત. 

ઇંગલીશ દારુના કિાટર નંગ-

૫૨૭ વક ર ૫૨,૭૦૦/-તથા 
બીયર ટીન નં,૯૬ કી,૯૬૦૦/-
તમામ ની  

કુલે્લ વક ર ૬૨૩૦૦/-  

૩૧ સ્ટેટ મોનીટરીંગ સેલ, ગુજરાત 
રાજ્ય ગાંધીનગર.   

િારસીયા III ૨૧૫/૨૦૧૮પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫ઇ, ૮૧, ૧૧૬(બી),૯૮(૨)તોહદાર  પોતે 
સ્થળ પર હાજર નહી રહી પોતાના મળતીયા માણસો મારફતે ટેલીફોનીક તથા અન્ય રીતે 
સંપકામાં રહી ગેરકાયદેસર પરપ્રાંતના ઇગ્લીશ દારની હેરાફેરી કરી સ્થળ પર હાજર નહી મળી 
આિેલ તે તથા રેઇડ દરમ્યાન નાસી જનાર નીખીલ પંુડલીક ઇંગલે રહે-૪૪, નરેંરનગર 
લક્ષ્મીનારાયણ સોસા.સામે િારસીયારીંગ રોડ િડોદરા નાએ  પોતાના કબજાની હ્ુંડાઇ િનાા 
કાર  નં. GJ-23-M-5301 મા િગર પાસે પરમીટે પરપ્રાંતીય બનાિટનો વિદેશીદારની 
બોટલ નંગ-૧૦૩૨ વક.ર.૭૬,૮૦૦/- તથા હ્ુંડાઇ િનાા કાર વક.ર.૩,૦૦,૦૦૦/- તથા  
ડુપ્લીકેટ આર.સી.બુક વક.ર.૦૦/૦૦ તેમજકાળા કલરનુ કપડુ વક.ર.૦૦/૦૦ કુલે્લ મળી 
૩,૭૬,૮૦૦/- નો મુદ્દામાલ િેચાણ સાર અગર હેરાફેરી સારગેરકાયદેસર રીતે રાખી મળી 
નહી આિી ગુનો કયાા િીગેરે બાબત. 

વિદેશીદારની બોટલ નંગ-
૧૦૩૨ વક.ર.૭૬,૮૦૦/- તથા 
હ્ુંડાઇ િનાા કાર 
વક.ર.૩,૦૦,૦૦૦/- તથા  
ડુપ્લીકેટ આર.સી.બુક 
વક.ર.૦૦/૦૦ તમેજકાળા કલરનુ 
કપડુ વક.ર.૦૦/૦૦ કુલે્લ મળી 
૩,૭૬,૮૦૦/-  

૩૨ ટર ાહફક શાખા  િડોદરા  શહરે વકવતા સ્તંભ ખાતે “ સેિ િેબ્રા “ સ્લોગન અંતગાત િીબ્રાના બે મસ્કોટ રારા રોડ ઉપર પ્રદશાન 
કરી ટર ાહફક જાગૃવત અંગે ઓડીયો માધ્યમથી કાયાક્રમનંુ આયોજન કરેલ.   

 

ડી.આર.અમીન મેમોહરયલ સ્કુલ િડોદરા ખાતે PPT માધ્યમથી તથા બાળકો સાથે િાતાા 
લાભ કરી ટર ાહફક જાગુ્રવત અગંે સેમીનારનુ આયોજન કરિામા ં આ્યુ તથા ટર ાહફક જાગુ્રતીના 
પેમ્પ્લેટ તેમજ બૂકનુ વિતરણ કરિામા આ્યુ  

 

શ્રેયસ સ્કુલ ત્રણ રસ્તા માજલપુર ખાતે “ સેિ િેબ્રા “ સ્લોગન અંતગાત િીબ્રાના બે મસ્કોટ 
રારા સેિ િેબ્રા કાયાક્રમનંુ આયોજન કરી ટર ાહફક જાગૃવત અંગે સેવમનાર કરેલ.   
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સયાજીબાગ ખાતે ટર ાહફક પાકામા  “ સેિ િેબ્રા “ સ્લોગન અંતગાત િીબ્રાના બે મસ્કોટ રારા 
સેિ િેબ્રા કાયાક્રમનંુ આયોજન કરી ટર ાહફક જાગૃવત અંગે સેવમનાર કરેલ.   

 

સૈવનક છાત્રાલયચાર રસ્તા ખાતે “ સેિ િેબ્રા “ સ્લોગન અંતગાત િીબ્રાના બે મસ્કોટ રારા સેિ 
િેબ્રા કાયાક્રમનંુ આયોજન કરી ટર ાહફક જાગૃવત અંગે સેવમનાર કરેલ.   

 

વબલગામ આશ્રમ ખાતે ધ્રમા સભા સ્થળે  “ સેિ િેબ્રા “ સ્લોગન અંતગાત િીબ્રાના બે મસ્કોટ 
રારા સેિ િેબ્રા કાયાક્રમનંુ આયોજન કરી ટર ાહફક જાગૃવત અંગે સેવમનાર કરેલ.  .   

 

સંગમ ચાર રસ્તા “ સેિ િેબ્રા “ સ્લોગન અંતગાત િીબ્રાના બે મસ્કોટ રારા સેિ િેબ્રા 
કાયાક્રમનંુ આયોજન કરી ટર ાહફક જાગૃવત અંગે સેવમનાર કરેલ.  .   

 

હફલીપ્સ કંપની ટર ાહફક જાગુ્રતી અંગે સેમીનાર નુ આયોજન તથા િાતાાલાપ કરાિામાં આિેલ   

િીબ્રા પ્રોગ્રામ કાલઘોડા સકાલ “ સેિ િેબ્રા “ સ્લોગન અંતગાત િીબ્રાના બે મસ્કોટ રારા સેિ 
િેબ્રા કાયાક્રમનંુ આયોજન કરી ટર ાહફક જાગૃવત અંગે સેવમનાર કરેલ.     

 

સોમા તળાિ ચાર રસ્તા“ સેિ િેબ્રા “ સ્લોગન અંતગાત િીબ્રાના બે મસ્કોટ રારા રોડ ઉપર 
પ્રદશાન કરી ટર ાહફક જાગૃવત અંગે ઓડીયો માધ્યમથી કાયાક્રમનું આયોજન કરેલ.   

 

િીબ્રા પ્રોગ્રામ ફતેહગજ વબ્રજ નીચે. “ સેિ િબે્રા “ સ્લોગન અંતગાત િીબ્રાના બે મસ્કોટ રારા 
સેિ િેબ્રા કાયાક્રમનંુ આયોજન કરી ટર ાહફક જાગૃવત અંગે સેવમનાર કરેલ.   

 

“૨૯ મો રાષ્ટ્ર ીય માગા સલામતી સપ્તાહ’’ ઉદઘાટન સમારોહ ભુતડીિાંપા ગ્રાઉન્ડ ખાતે તમામ 
પોલીસ કમાચારીઓ અધીકારીઓ હાજર રહેલ તેઓને મે.એસીપી શ્રી ટર ાહફક શાખા નાઓએ 
ઇન્સપેક્સન કયુા તેમજ સપ્તાહ અંગે ટર ાહફક જાગ્રુતી લાિિા માટે સરકારશ્રીના પરીપત્રો તથા 
આદેશ મજુબ કામગીરી કરિા તથા પોલીસ અને પ્રજા િચ્ચે સમન્િય સધાય તિેા સફળ 
કાયાક્રમો યોજિા સમજ કરી તથા પોલીસ કમાચારીઓ તમેજ નિા એલઆરડી નાઓને ટર ાહફક 
વસગ્નલ ની તાલીમ RSP ઇન્ચાજા ASI જશિતંવસહ નાઓએ આપેલ તાલીમનુ નીરીક્ષણ કયુા 
તથા સપ્તાહને લગત પોસ્ટરોનુ પ્રદશાન કરિામાં આ્યુ તેમજ અકસ્માતમાં મુ્રત્યુ પામેલ 
સ્િગાસ્થ લોકોને તથા સ્િગાસ્થ પામેલ પોલીસ જિાનો તેઓને શ્રધ્ધાંજલી આપિામાં આિી.   

 

જુની ટર ાહફક શાખા સયાજીગંજ ખાતે હરક્ષા ચાલકો તથા પોલીસ કમાચારીઓનું આઇ મેડીકલ 
ચેકઅપ તમેજ ચશ્મા વિતરણ વિના મુલ્યે કરિામાં આ્યું તેમજ ટર ાહફક જાગુવતના પેમ્પ્લટેનુ ં
વિતરાણ કરિામાં આ્યું. 

 

ગોલ્ડન વબ્રજ જુના હરણી પો.સ્ટે. ખાતે મોબાઇલ એમ્બ્યુલંસ િાન કેમ્પ રારા ટરક ડર ાઇિરોનંુ 
આઇ ચેકઅપ કેમ્પ નંુ આયોજન કરાિામાં આિેલ તેમજ  ટર ાહફક જાગુવતના પેમ્પ્લેટનું વિતરાણ 
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કરિામાં આ્યંુ.તથા િાહનો ઉપર હરફ્સલેક્ટર,રેડીયમ પટ્ટીઓ લગાડિામાં આિી. 

ઉમી સ્કૂલ તથા ગુજરાત પબ્લીક સ્કૂલના વિધ્યાથીઓ રારા વચત્ર સ્પધાાનંુ આયોજન તથા 
ટર ાહફક જાગુ્રવત અંગે ટર ાહફક બાળમેળો તથા પોસ્ટર પ્રદશાન તેમજ ટર ાહફક ના વનયમો તથા 
જાગુ્રવત અંગેના વક્િિ કોવમ્પટેશન તથા ઇનામ વિતરણ તથા સંસ્કારી િીબ્રા મસ્કોટ સેિ િીબ્રા 
અંતગાત પ્રદશાન યોજિામાં આિેલ હતુ. તેમજ મે.પોલીસ કવમશ્ર્નરશ્રી મનોજ શશીધર સાહેબ 
નાઓએ ટર ાહફક જાગુ્રવત અંગે વિસુ્ત્રત માહહતી આપી.  

 

વપ્રન્સ અશોક રાજ ેસ્કૂલ માંજલપુર ખાતે ટર ાહફક જાગુ્રવત અંગે વચત્ર સ્પધાા તથા ઇનામ વિતરણ 
તથા િાતાાલાપ કરિામાં આ્યો. 

 

સેન્ટરલ સ્કિેર મોલ ગેંડા સકાલ ખાતે માઉન્ટન બાઇક રેલી એમ આર એફ કંપની રારા હેલ્મટે 
પહેરી ટર ાહફક જાગુ્રતી માટે લોકો હેલ્મેટ પહેરિા માટે પે્રરાય જ ે હેતુ અથે રેલીનંુ આયોજન 
કરિામાં આિેલ જ ે રેલીમાં ટર ાહફક શાખાના કમાચારીયોએ ભાગ લીધેલ હતો રેલી ને પ્રસ્થાન 
મે.પો.કવમ.સાહેબશ્રી નાઓએ િંડી આપી કરા્યુ. 

 

િીબ્રા પ્રોગ્રામ ઇિા મોલ માંજલપુરખાતે “ સેિ િેબ્રા “ સ્લોગન અંતગાત િીબ્રાના બે મસ્કોટ 
રારા સેિ િેબ્રા કાયાક્રમનંુ આયોજન કરી ટર ાહફક જાગૃવત અંગે સેવમનાર કરેલ.     

 

ભુતડીિાપા ગ્રાઉન્ડ ખાતે ૨૯માં રાષ્ટ્ર ીય માગ્ર સલામતી સપ્તાહની પુણાાહુતી સમારોહ 
રાખિામાં આિેલ. જમેા સહયોગી સંસ્થાઓ તથા સામાજીક કાયાકરો તથા પોલીસ 
કમાચારીઓને સારી કામગીરી બદલ મોમેટોથી સન્માનીત કરિામાં આિેલ 

 


