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માહે.૦૫/૨૦૧૮ 

અ. 
નં. 

સારી કામગીરી ક૨ના૨ 
પોસ્ટે/શાખા/એજન્સીનુ 

નામ 

કરેલ સારી કામગીરીની વિગત. રીકિર કરેલ મુદામાલ 

૧ મહેન્રવસંહ 
અવનરૂધ્ધવસંહ  પોલીસ 
કોન્સટેબલ બ.નં ૭૪૫ 
ડી.સી.બી પોલીસ 
સ્ટેશન િડોદરા શહેરના 

તા.૦૪/૦૫/૧૮ ના કલાક ૨૧/૦૦ િાગે મૉજ.ે િાસણા ભાયલી રોડ 
વનલકમલ પાટી પ્લોટ પાસેની ગલીમા ક્ષીતીજ એપા.ની બાજુમા પ્રાપ્તી ગૃપની 
ઓફીસની અંદર િડોદરા શહેર.ખાતે આ કામના આરોપીઓ   રશેષભાઇ 
જયેશભાઇ પરીખ  રહે. બી/૭૦૨, એકઝોટીકા િાસણા ભાયલી રોડ હનુમાન 
મંદીરની બાજુમા િડોદરાનાએ વિદેશ તેમજ મહારાષ્ટ્ર  ખાતે ઉત્પાદીત ઇંગ્લીશ 
દારૂનો જથ્થો િગર પાસ પરમીટે તેની ઓફીસમા રાખી પોલીસ રેઇડ દરમ્યાન 
સદર ઇસમ ઓફીસની અંદર સીટીંગ રૂમમા રાખેલ વિદેશ ખાતેના અલગ અલગ 
દેશોમા તેમજ મહારાષ્ટ્ર  ખાતે ઉત્પાદીત થયેલ અલગ અલગ બ્ાંડનો 
વ્હીસ્કી,િાઇન,િોડકા ઇંગ્લીશ દારૂ ભરેલ કુલે્લ બોટલ નંગ – ૩૫ કુલે્લ કીમત 
રૂા.૫૮,૫૦૦/- ની સાથે મળી આિી તેમજ સદર ઇસમે િગર પાસ પરમીટે 
દારુ જિેા કેફી પીણાનો નશો કરી મળી આિી પકડાઇ જઈ ગુનો કયાા વિગેરે 
બાબતે મહેન્રવસંહ અવનરૂધ્ધવસંહ અનામા પોલીસ કોન્સટેબલ બ.નં ૭૪૫ 
નોકરી ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા શહેરનાઓએ ફરીયાદ આપતાં ગોત્રી 
પો,સ્ટે III ૧૪૮/૧૮ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ઇ,૮૫(૧)(૩), મુજબ 
તા.૦૫/૦૫/૨૦૧૮ ના કલાક ૦૦/૧૫ િાગે ગુનો રજી કરેલ છે. 

વિદેશ ખાતેના અલગ અલગ દેશોમા તેમજ 
મહારાષ્ટ્ર  ખાતે ઉત્પાદીત થયેલ અલગ અલગ 

બ્ાંડનો વ્હીસ્કી,િાઇન,િોડકા ઇંગ્લીશ દારૂ ભરેલ 
કુલે્લ બોટલ નંગ – ૩૫ કુલે્લ કીમત 

રૂા.૫૮,૫૦૦/-  

૨ કમાલુદીન હબીબમીયાં 
અ.હે.કો.બ.નં.ર૮૪૭   
એસ.ઓ.જી.િડોદરા 
શહેર 

તા.૦૯/૦૫/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૨/૨૫ િાગે મોજ ે અક્ષર ચોક સકાલ  
કલાલી બ્ીજ તરફ િડોદરા શહેર ખાતે આ કામના આરોપીઓ નં (૧) અન ે
(૨)નાએ િગર પાસ પરમીટેપરપ્રાંતબનાિટનો માનિ સ્ િાથ્ ય માટે હાનીકારક 
ઇગ્ લીશ દારૂ િોડકા બોટલ નંગ-૪પ૬ તથા બીયરટીન નંગ-૪૩ર કુલ્ લે 
વક.રૂ.૧,૮૦,૦૦૦/-નો જથ્ થોટાટા ૪૦૭ નં.જી.જ.ે૩.િી.૪ર૪૩ 

વક.રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- માં કઠિાિડી વજ.સાંબરકાંઠા ખાતેથી તેના શેઠ આરોપી 
નં (૩)રમેશભાઈ રહે .કઠિાિડી તા.વિજયનગર વજ.સાંબરકાંઠા િાળાએ ભરી 
આપી િડસર ગામ પેટર ોલ પપંની બાજુમાં નિા રોડ ઉપર િુડાના મકાન પાસ ે
ખુલ્ લીજગ્ યામાં  આરોપી નં (૪) વકરણભાઈને પહોચાડિા માટે મોકલી સદર 
ઈગ્ લીશ દારૂ જથ્ થા સાથે આરોપી નં (૧)  ટાટા ૪૦૭ સાથે ગરેકાયદેસર 

ઇગ્ લીશ દારૂ િોડકા બોટલ નંગ-૪પ૬ તથા 
બીયરટીન નંગ-૪૩ર કુલ્ લે વક.રૂ.૧,૮૦,૦૦૦/-

નો જથ્ થો   ટાટા  ૪૦૭ નં.જી.જ.ે૩.િી.૪ર૪૩ 
વક.રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/-સમેસગં મોબાઇલ વકમત રૂ 

૧૦૦૦/- મળી કુલે્લ રૂ  ૫,૮૧,૦૦૦/- ના 
મુદ્દામાલ.   
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ઈગ્ લીશ દારૂની હેરાફેરી કરી સેમસંગ મોબાઇલ વકમત રૂ ૧૦૦૦/- મળી કુલે્લ 
રૂ  ૫,૮૧,૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે  પકડાઈ જઈ તથા આરોપી નં(૨)રેડ 
દરમ્ યાન નાસી જઇ નહી પકડાયેલા  ઈગ્ લીશ દારુ સપ્લાયર કરનાર આરોપી 
નં(૩) અને આરોપી નં(૪)ઇગ્લીશદારૂ મંગાિનાર તમામે ઇંગલીશ દારુ  ની 
હેરાફેરી કરી  એકબીજાને મદદગારી કરી ગુનો કયાા વિગેરે બાબતે ફરી.શ્રી 
કમાલુદીનહબીબમીયાંઅ.હે.કો. બ.નં.ર૮૪૭ નોકરી એસ.ઓ.જી. િડોદરા 
શહેર નાઓ એ ફરીયાદ આપતાં જ.ેપી રોડ પો.સ્ટે III  ગુ.ર.નં ૧૫૦/૧૮ 
પ્રોહી કલમ ૬૫(ઇ),૮૧,૯૮(૨),૧૦૮મજુબનો ગુનો તા.૦૯/૦૫/૨૦૧૮ 
ના કલાક ૧૮/૦૫ િાગે રજી. કરેલ છે.  

૩ શ્રી સ.ત પો.કો દીપક 
જબ્બરસીગ બ.ન ૧૨૬૩ 
સયાજીગંજ પોલીસ 
સ્ટેશન િડોદરા શહેર 
 

તા-૨૦/૦૫/૧૮ ના રોજ બાતમી મળેલ કે  મોજ ે  જામિાડી અંબેમાતાના 
મદીરની પાસે આિેલ બાકડા ઉપર જાહેર માં  સયાજીગજં િડોદરા શહેર ખાત ે
બનિા પામેલ છે. આ ગુનાના શ્રી સ.ત પો.કો દીપક જબ્બરસીગ બ.ન ૧૨૬૩ 
નોકરી- સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા શહેર નાઓએ બાતમી આધારે 
રેઇડ કરતાં આરોપીઓ (૧) અનીલભાઇ ચંરાકાત ખાડેકર રહે. આસોપાલિ 
એપાટામને્ટ BBC ટાિરની બાજુમા સયાજીગજ િડોદરા (૨) વિઠલ કાશીરામ 
ઉતેકર રહે. સયાજીગજ પ.ભઠો રામદેિપીર મદીર પાસે િડોદરા (૩) અશોક 
ઉફે અશ્વીન ધનશ્યામભાઇ પરમાર રહે. સયાજીગજ પ.ભઠો િણકરિાસ 
િડોદરા (૪) રાજશે પીટર રાઠોડ રહે. ૧૦૩ માનિ ફલેટ ટાિરની પાસે ગોત્રી 
રોડ િડોદરા (૫) દીનેશ ઉફે મામો ડાહ્યાભાઇ પઢીયાર રહે.સયાજીગંજ 
નમાદની ચાલી િડોદરા (૬) ઇમરાન કાસમભાઇ ચોહાણ રહે. સયાજીગજ 
પ.ભઠો રામા પીરમંદીર પાસે િડોદરા (૭) સલાઉદીન નમીરભાઇ શેખ રહે. 
મારિાડી મહોલ્લોપ.ભઠો સયાજીગજ િડોદરા (૮) ફીરોજ મહમદહનીફ શખે 
રહે. અકોટા નિાિાસ અલીમ મોહલ્લો િડોદરા (૯) મહેન્ર જયિનભાઇ 
ખામકર રહે. પાલેજિાળાની ચાલી િડોદરા શહેર (૧૦) ફીદાહુસેન 
મુસ્તાકભાઇ પઠાણ રહે. આદશા મડળ રામિાડી નિાયાડા  િડોદરા શહેર (૧૧) 
મહેન્રભાઇ ચંદુભાઇ માળી રહે હરીનગર નારાયણપુરા મકન નબર ૪૮/૪૯ 
િડોદરા શહેર નાઓને  તા.૨૦/૦૫/૧૮ કલાક ૦૬/૩૦ િાગે અટક  
કરિાંમાં  આિેલ  છે જાહેરમા કુકડી (દાના) િડે ગોળ કંુડાળુિળી પૈસાની 
હારજીતનો જુગાર રમતા મળી આિેલ જઓેની અંગ ઝડતી માંથી રોકડા રૂ. 

રોકડા રૂ. ૧૫૬૧૫/- તથા જમીન દાિના રૂ. 
૧૫૨૦/- તથા કુકડી(દાના) નંગ ૦૨ કી રૂ 
૦૦/૦૦ ગણી તથા બે એકટીિા મો સા કુલે્લ કી.રૂ. 
૮૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ ૧૦ કી.રૂ 
૨૧,૫૦૦/- મળી કુલે્લ રૂ ૧,૧૮,૬૩૫ /- 
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૧૫૬૧૫/- તથા જમીન દાિના રૂ. ૧૫૨૦/- તથા કુકડી(દાના) નંગ ૦૨ 
કી રૂ ૦૦/૦૦ ગણી તથા બે એકટીિા મો સા કુલે્લ કી.રૂ. ૮૦,૦૦૦/- તથા 
મોબાઇલ ફોન નંગ ૧૦ કી.રૂ ૨૧,૫૦૦/- મળી કુલે્લ રૂ ૧,૧૮,૬૩૫ /-ની 
મત્તા સાથે મળી આિી પકડાઇ જઇ ગુનો કયાા વિગેરે બાબત સયાજીગજં 
પો.સ્ટે. સેકન્ડ ગુ.ર.નં- ૫૦/૨૦૧૮  જુગારધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો 
તા.૨૦/૦૫/૨૦૧૮ ના કલાક-૦૬/૫૫ િાગે ગુનો દાખલ કરેલ છે. 

૪ પો.ઇ.શ્રી સ્ટેટ મોનીટરીગ 
સેલ ગુ.રા.ગાંધીનગર  

તથા સ્ટાફ 

પાણીગેટ III ૪૨૪/૧૮ પ્રોહી કલમ ૬૫એ,ઇ,૮૧,૯૮(૨),૧૧૬(ખ) 
મુજબના કામે તા.૧૯/૫/૧૮ ના કલાક ૧૯/૩૦ થી ૨૩/૧૫ િાગ્યા 
દરમ્યાન  મોજ-ે િૃન્દાિન ચાર રસ્તા ઉકાજીનું િાડીયુ પાણીગેટ ખાતે આ 
કામના આરોપી (૧) રવિ ઉફે  ચામડો ઠાકોરભાઇ માછી રહે.નાલંદા સ્લમ 
ક્િાટ્રરસ િા.રોડ (૨) રાજશે લીલાધર કહાર રહે,ઉકાજીનું િાડીયુ પાણીગેટ 
િડોદરા (૩) કૃણાલ અશોક ગોડીયા રહે,ઉકાજીનું િાડીયુ ભાથીજી મંદદર પાસે  
િડોદરા (૪) ફૈજલ અયુબભાઇ શેખ રહે,હાથીખાના ફતેપુરા િડોદરા (૫) 
અશોક  ઉફે બદરૂ વકશન કહાર રહે, ઉકાજીનું િાડીયુ પાણીગેટ િડોદરા 
શહેરનાઓએ પોતાના કબાજની એકટીિામાં િગર પાસ પરમીટે વિદેશી દારૂનો 
જથ્થો રાખી  રેઇડ દરમ્યાન મળી આિતા પો.કો.મનીષ્કુમાર જયતીભાઇ નોકરી 
સ્ટેટ મોનીટર ીંગ સેલ ગુ.રા.ગાંધીનગરનાઓની ફરીયાદ આધારે તા.૧૯/૫/૧૮ 
ના કલાક  ૨૩/૫૦ િાગે ગનુો રજીસ્ટર કરિામાં આિેલ છે 

૭૫૦ મીલી-૧૨ વક.રુ. ૪૮૦૦/-  ૧૮૦ 
મીલી-૨૭ વકરુ.૨૭૦૦/- ૧૮૦ મીલી બીયર-

૧૯૨ વકરુ.૧૯૨૦૦/- 
બીયર ટીન ૨૫ વક રુ.૨૫૦૦/-  

એકટીિા-૩ વક. ૯૦૦૦૦/- મોફો-૪ વક.૪૫૦૦ 
રોકડ રૂ.૩૨૬૦ કુલ ૧૨૬૯૬૦/- 

૫ પો.ઇ.શ્રી પી.સી.બી 
શાખા તથા સ્ટાફ 

િાડી પો.સ્ટે II- ૩૮/૧૮ જુગાર ધારા કલમ -૧૨ મુજબના કામે તા-
૧૪/૫/૧૮ ના કલાક ૧૫/૩૦ િાગે  મોજ ે-ડ્ભોઇ રોડ ત્રણ્ર રસ્તા આઇસ 
ફેકટરી પાછળ પેરામાઉન્ટ કમ્પાઉનન્ડમા જાહેરમા આરોપી (૧) સુરેં રવસંહ 
કાળુવસંહ રાજપુત (૨) સદામ મહમદ ઇસ્માઇલભાઇ પઠાણ (૩) રાહુલ 
વિશ્રામભાઇ િાઘરી (૪) દિષ્ણા વકશોરભાઇ ચૌધરી (૫) કલવસંગ મનુભાઇ 
વનનામા (૬) જીગે્નશ રાજુભાઇ ઠકકર (૭) યોગેશ ઉફે પીંટુ ચદુભાઇ રાજપુત 
(૮) સતીષ જશ્વંતભાઇ ચૌધરી (૯) મુકેશ  સખુદેિરાિ પિાર તમામ રહે 
િડોદરા (૧૦) રમેશ ઉફે રીંકુ સુરેં રભાઇ પડીંત રહે, ન્યુ સોસા પ્રતાપનગર  
િડોદરા શહેરનાઓએ ભેગા મળી ગોળ કંુડાળુ િડી પતા પાના પૈસા િડે 
હારજીતનો જુગાર રમી રમતા રેઇડ દરમ્યાન આરોપીઓને પકડી પાડી તેઓ 
પાસેથી મળેલ મુદામાલ કબજ ેકરી અ.પો.કો હરીદતવસંહ જયદેિવસંહ પીસીબી 

રોકડા રૂ.૨૭૬૦૦/- 
મોફો.-૨ વક.૧૦૦૦/- 
પાના- ૫૨ કુલે્લ વક.રુ.૨૮૬૦૦/- 
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શાખા િડોદરા શહેરનાઓની ફરીયાદ આધારે તા.૧૪/૫/૧૮ ના કલાક 
૧૯/૦૫ િાગે ગુનો રજીસ્ટર કરિામાં આિેલ છે. 

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

િાડી પો.સ્ટે II- ૪૪/૧૮ જુગાર ધારા કલમ -૧૨ મુજબના કામે તા-
૨૦/૫/૧૮ ના કલાક ૮/૧૫ િાગે  મોજ ે-ડ્ભોઇ રોડ ત્રણ્ર રસ્તા આઇસ 
ફેકટરી પાછળ પેરામાઉન્ટ કમ્પાઉનન્ડમા જાહેરમા પતરાના શેડ નીચે 
આરોપી(૧) અરવિંદભાઇ ચીમનભાઇ તડિી રહે. હનુમાન ટેકરી , ડભોઇ રોડ, 
બેસ્ટ બેકરી સામે, િડોદરા શહેર (૨) ગંગુભાઇ ભગિાનભાઇ િસાિા રહે. 
લલીતાચાલી પ્રતાપનગર રેલ્િ સ્ટેશન સામ ે  ,િડોદરા શહેર (૩) સુકાભાઇ 
લલુ્લભાઇ િાઘરી રહે. પ્રતાપનગર, નિગ્રહમંદીર પાસે , િાઘરી િાસ, િડોદરા 
શહેર (૪) દદપકભાઇ અંબુભાઇ િસાિા રહે. પ્રતાપનગર, બાિચાિાડ ,નિગ્રહ 
મદંીરની બાજુમા, િડોદરા શહેર (૫) રાકેશભાઇ કાલીદાસ રાજપુત રહે. 
બ્લોકનં ૨૧ િુડાના મકાનમા, મહાનગર , ડભોઇ રોડ,િડોદરા શહેર (૬) 
વિપુલ પુરણવસંહ ઠાકોર રહે .મહાનગર િુડાના મકાનમા બ્લોક નં ૨૩ 
મ.ન.૨૭, ડભોઇ રોડ, િડોદરા શહેર (૭) રમેશભાઇ વકશનભાઇ કનોજીયા રહે. 
ગાજરાિાડી, પાણીની ટાકી, િનાભાઇના ઘર પાસે, કેબીન પાસે ,ગોમતી 
પુરા,િડોદરા શહેર (૮) શબ્બીર ઉફે કાલુ મહમદ ઇકબાલ પઠાણ   
રહે.પ્રતાપનગર નિગ્રહ મંદીર પાછળ, લુહાર િાસ ,િડોદરા શહેર (૯) રમેશ 
ઉફે દરન્કુ સરેુન્ર ઉફે રાજુ  પડંીત રહે- ન્યુ સોસાયટી પ્રતાપનગર િડોદરા શહેર 
નાઓએ ભેગા મળી ગોળ કંુડાળુ િડી પતા પાના પૈસા િડે હારજીતનો જુગાર 
રમી રમતા રેઇડ દરમ્યાન આરોપીઓને પકડી પાડી તેઓ પાસેથી મળેલ 
મુદામાલ કબજ ે કરી અ.પો.કો રાજુભાઇ રઝાકઅલી બ.ન. ૧૫૩૧ િાડી 
પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા શહેરનાઓની ફરીયાદ આધારે  તા.૨૦/૫/૧૮  ના 
કલાક ૯/૧૫ િાગે ગુનો રજીસ્ટર કરિામાં આિેલ છે. 

રોકડા રૂ.૨૧૫૦૦/- 
મોફો.-૧ વક.૫૦૦/- 
પાના- ૫૨ કુલે્લ વક.રુ.૨૨,૦૦૦/- 

૭ પો.ઇ.શ્રી પાણીગેટ  
પો.સ્ટે.તથા સ્ટાફ 

પાણીગેટ પો.સ્ટે. II ગુ.ર.ન.ં૮૭/૧૮ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મજુબના કામ ે

તા.૨૪/૫/૧૮ના કલાક  ૨૦/૧૫ િાગે મોજ ે -પાણીગેટ ભોઇિાડામાં 
કેળાિાળાની િખારની  બાજુમાં સ્ટર ીટ લાઇટના અજિાળા નીચે  આરોપી(૧) 
મંનોજભાઇ બલદેિભાઇ કહાર  રહે,પાણીગેટ હરાણખાન રોડ અલિી 
એપાટ્રમેંટની  બાજુમાં ગંધાતી  ગલી  િડોદરા  શહેર (૨) રમેશભાઇ વિકાભાઇ 
િઘેલા  રહે,પાણીગેટા ગંજખાના પોલીસા ચોકીની  સામે ફંુટપાથ  ઉપર િડોદરા 

રોકડા રૂ.૧૦૩૯૦/- 
મોફો.-૬ વક.૨૦૯૦૦/- 
પાના- ૫૨  િાહન-૨ વક.રુ.૭૫૦૦૦/- કુલે્લ 
વક.રુ.૧૦૬૨૯૦/- 
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શહેર (૩) વિજયભાઇ જેંતીભાઇ  િાઘેલા રહેિાસી પાણીગેટ ડબી ફણીયાના 
નાકે મુસ્લીમા દિાખાનાની બાજુમાં  હરણખાના રોડ િડોદરા શહેર (૪) 
િીકીભાઇ લાલાભાઇ  કહાર  રહેિાસી  વકશાનિાડી ઝડા  ચોક  નુરાનીમસ્જીદ  
પાસે   આજિા રોડ િડોદરા શહેર (૫) અનીલભાઇ બજરંગભાઇ કાહાર 
રહેિાસી  પાણીગેટ  કહાર  િડોદરા શહેર (૬) પ્રીંન્સલ ક્ષ્મણભાઇ કહાર  
રહેિાસી  ઉકાજીના િાડીયા િાઘોડીયારોડ િડોદરા શહેર (૭)  દેિરાજ 
જગદીશભાઇ  કહાર  રહેિાસી ઘરનં  ૧૬ કબીર  નગર  સનસાઇડ શોપીગ 
સેંન્ટરની  સામે  િાઘોડીયા રોડ િડોદરા શહેર (૮) પંકજભાઇ કનુભાઇ સોની   
રહેિાશી  ઘરનં ૭૪૭  માધિનગર  આજિા વનમેટા રોડ  િડોદરા નાઓએ 
ગોળ   કંુડાળંુ  િળી  પત્તાપાના પૈસા િડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડતા રેઇડ 
દરમ્યાન પકડી પાડી તેઓ પાસેથી મળી આિેલ મુદામાલ રીકિર કરી અ.હે.કો 
ધમેનરવસહ નટિરવસહ  બ;ન;૬૧૩ .પાણીગટે પોલીસ સ્ ટેશનનાઓની 
ફરીયાદ આધારે તા.૨૪/૫/૧૮ કલાક ૨૩/૦૦ િાગ ેગુનો રજીસ્ટર કરિામા ં
આિેલ છે. 

૮ શ્રી એન.ડી મીર 
પો.સ.ઇ.  પાણીગેટ 
પો.સ્ટે. તથા  સ્ટાફ 

પાણીગેટ I -૮૭/૧૮  ઇપીકો કલમ ૩૭૯ મુજબના કામે તા:૧૮/૫/૧૮ ના 
કલાક ૨૧/૩૦ થી તા.૨૧/૫/૧૮ ના કલાક ૧૦/૦ િાગ્યા દરમ્યાન 
મોજ:ે:- િાઘોડીયા ડભોઇ રીંગ રોડ ગુરુકુળ ચાર રસ્તા રંગ્કૃપા પંજાબી ખાના 
પાસે  પાણીગેટ િડોદરા શહેર ખાતે આરોપી અરવિંદભાઇ પ્રતાપભાઇ િણઝારા 
રહે,ડભોઇ રોડ સોમા તળાિ ગેસ ગોડાઉન પાસે િડોદરાનાએ ફરી.નું હીરો 
હોંડા સ્પ્લેન્ડર પ્લસ મો,સા, બ્લેક કલરની જનેો જનેો રજી. નં. GJ-06-DM-
2116 જનેો ચેસીસ નં.G12612 તથા એજંીન નં.G16887 ની છે તેની 
ડુપલીકેટ ચાિીથી  લોક ખોલી અગર તોડી  ચોરી કરી લઇ જઇ ગુનો કયાા 
વિગેરે બાબતની ફરીયાદ આધારે તા. ૧/૫/૧૮ કલાક ૨૦/૦૫ િાગે ગુનો 
નોધાયેલ સદર ગુનાના આરોપીને બાતમી આધારે મુદામાલ સાથે શકમંદ 
હાલતમાં તા.૨૨/૫/૧૮ ના કલાક ૧૧/૫૦ િાગે પકડી  અટક કરી ગુનો 
શોધી કાઢેલ છે 

મો.સા-૧  
વક.રૂ. ૩૦,૦૦૦/- 

 

 પો.ઇ.શ્રી પી.સી.બી 
શાખા િડોદરા શહેર તથા  

સ્ટાફ 

પાણીગેટ II ૮૯/૧૮ આમા એકટ ૨૫ (I-B),(A) (C), 29,જીપીએ ૧૩૫ 
મુજબના કામે તા.૨૮/૫/૧૮ કલાક ૨૩/૫૫ િાગે મોજ ે- કપુરાઇ ચોકડી 
પાસે પાણીગેટ િડોદરા શહેર ખાતે આરોપી (૧) મહમદ ઐયાઝ મહમદ હનીફ 

દેશી તંમચો-૧ વક.રૂ. ૧૦,૦૦૦/-   
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શાયરિાલા રહે,૧૬૩ વકશાનનગર કેલનપુરની આગળ ડભોઇ રોડ 
તા.જી.િડોદરા (૨) સરદાર રહે,કુકસીગામ તા.જી.છોટાઉદેપુર (િોન્ટેડ) 
નાઓએ િગર લાયસન્સે દેશી હાથ બનાિટનો તમંચો-૧ વક.૧૦,૦૦૦/- 
સાથ ેપકડાઇ જઇ તથા આરોપી નં ૨ આમા પુરૂ પાડી ગુનો કયાા વિગેરે 
બાબતની ફરીયાદ હે,કો,અરવિદ કેશિરાિ બ,નં ૮૭૯ પીસીબી શાખા આધારે 
તા.૨૯/૫/૧૮ ના કલાક ૧/૧૫ િાગે ગુનો નોધાયેલ છે   

૯ અ.પો.કો. હરપાલવસંહ 
ગોવિંદવસંહ બ.ન. ૮૦૨ 
મકરપુરા પોલીસ સ્ટેશન 

તે એિી રીતે કે આ કામના ફરીયાદીને અંગત બાતમીદાર રાહે બાતમી મળેલ 
કે,મો.જ.ે મંગલમુતી એપાટામેંટ પાસે  આિતા આ કામના આરોપીઓ નામે ૧) 
દીનેશભાઇ મફતભાઇ માછી રહે. બી/૩૮ શ્રીજીનગર મકરપુરા ડેપોની પાછળ 
િડોદરા શહેર. (૨) અજયભાઇ ભીખાભાઇ માછી રહે, મ.નં. સી/૪૨ 
ઈન્દીરાનગર મકરપુરા ડેપોની પાછળ િડોદરા શહેર (૩) મનીષ ચંદુભાઇ 
માછી રહે. મ.નં. બી/૩૯ શ્રીજીનગર મકરપુરા ડેપોની પાછળ િડોદરા શહેર. 
(૪) દદવ્યાગ રાજશેભાઇ માછી રહે. મ.નં.૧૧ ક્લ્યાણનગર પી.એમ.યાદિ 
સ્કુલની પાસે મકરપુરા  ડેપોની પાછળ િડોદરા શહેર૧) દીનેશભાઇ મફતભાઇ 
માછી રહે. બી/૩૮ શ્રીજીનગર મકરપુરા ડેપોની પાછળ િડોદરા શહેર. (૨) 
અજયભાઇ ભીખાભાઇ માછી રહે, મ.નં. સી/૪૨ ઈન્દીરાનગર મકરપરુા ડેપોની 
પાછળ િડોદરા શહેર (૩) મનીષ ચંદુભાઇ માછી રહે. મ.નં. બી/૩૯ 
શ્રીજીનગર મકરપુરા ડેપોની પાછળ િડોદરા શહેર. (૪) દદવ્યાગ રાજશેભાઇ 
માછી રહે. મ.નં.૧૧ ક્લ્યાણનગર પી.એમ.યાદિ સ્કુલની પાસ ે મકરપુરા  
ડેપોની પાછળ િડોદરા શહેર નાઓ પત્તા પાના પૈસા િડે હારજીતનો જુગાર 
રમી રમાડી પત્તા પાના નંગ ૫૨ વક. રૂા ૦૦/૦૦ તથા ઈસમોની અંગ ઝડતીના 
રોકડા રૂ. ૨૧,૫૬૦/-  તથા જમીનદાિના રોકડા રૂ. ૩૯૭૦/- ની સાથે 
મળી કુલ રૂ. ૨૫૫૩૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આિી પકડાઇ જઇ જતા 
તા.૨૪/૫/૧૮ ના ક.૧૭/૪૫ િાગે અટક કરી મકરપુરા પો.સ્ટે. સેકન્ડ 
ગુ.ર.નં. ૫૯/૧૮ જુગારધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો શોધી કાઢેલ છે.  

પત્તા પાના નં- ૫૨ વક.રૂ.૦૦/-, અંગ ઝડતીના 
રોકડા રૂ.૨૧,૫૬૦/-, જમીન દારના રોકડા 
રૂ.૩૯૭૦/-,  

૧૦ 
પો.કો.પ્રવિણવસંહ 

પ્રતાપવસંહ ડી.સી.બી 
પોલીસ સ્ટેશન  

આરોપી શેતાનવસંહ ફતેવસહં પરમાર નાની પાસે ગેરકાયદેસરની વપસ્તોલ 
કીમત રૂવપયા ૧૦,૦૦૦/- ની લાયસન્સ કે પરિાના િગર રાખી જાહેરમાંથી 
મળી આિી પકડાઇ જઇ જતાં તા.ર૮/૫/૧૮ ના રોજ ડી.સી.બી પોસ્ટે II 
૪૧/૨૦૧૮ આમ્સા એક્ટ કલમ ૨૫(૧)બી,(એ), ૨૯ જી.પી.એક્ટ કલમ 

વપસ્તોલ કીમત રૂવપયા ૧૦,૦૦૦/- 
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૧૩૫ મુજબનો ગુનો દાખલ કરાિેલ છે. 

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

તા.૦૨/૦૫/૧૮ ના રોજ એસ.ઓ.જી.ને  બાતમી આધારે અગાઉ 
ઓકટોબર ૨૦૧૭ માં તાજીયા વિસજાન માટે વનકળેલ તે િખતે થયેલ 
કોમ્ યનુલ રાયોટીંગનો તથા પોલીસ ઉ૫ર હુમલાનો બનાિ બાબત ે નોધાયેલ 
ગુનાનો િોન્ ટેડ આરોપી રીયાઝ એહમદ શૌકતઅલી અન્ સારી રહે.એકતાનગર 
જુની મસ્ જીદ પાસે આજિા રોડ, િડોદરા  િાળાને સુલેમાની ત્રણ રસ્ તા 
બી.એસ.એન.એલ. ઓફીસ પાસેથી ઝડપી પાડેલ.  

ઉ૫રોકત આરોપી પાણીગેટ પો.સ્ ટે.ના ફ.ગુ.ર.નં.૨૩૦/૧૭ 
ઈ.પી.કો. કલમ ૧૪૩,૧૪૭,૧૪૯, ૩૦૭, ૩૩૭, ૩૩૨, ૪૩૫ તથા 
જી.પી.એકટ ૧૩૫ મજુબના ગુનામાં તપાસ દરમ્ યાન નામ ખુલેલ હોય છેલ્ લા 
છ માસથી નાસતો ફરતો હોય તેને સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧)આઇ મુજબ 
અટક કરી પાણીગેટ પો.સ્ ટે. ખાતે િધુ તપાસ તજિીજ માટે સોપિામાં આિેલ.  

- 

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

તા.૦૨/૦૫/૧૮ ના રોજ એસ.ઓ.જી.ને  બાતમી મળેલ કે એક 
ઇસમ બાઇકોની ચોરીઓ કરે છે અને તેણે ચોરી કરેલ સ્ પ્ લેન્ ડર મોટર સાયકલ 
નં.જી.જ.ે૬.એફ.પી.૨૯૧૨ તેની પાસે છે હાલમાં તેણે લાલ કલરની હોન્ ડા 
ટિીસ્ ટર મોટર સાયકલની ચોરી કરેલ છે તેની આગળ પાછળની નંબર પ્ લેટો 
કાઢી નાંખી ફેરિે છે હાલમાં તે માંજલપુર બી.આર.જી. સકાલ થી પસાર થનાર 
છે તે મુજબની મળેલ બાતમી આધારે માંજલપુર બી.આર.જી. સકાલ પાસે છુપા 
િેશમાં િોચ ગોઠિી એક સગીરને ઝડપી પાડેલ.  

ઉ૫રોકત કાયદાના સંઘષામાં આિેલ સગીર પાસેથી મળેલ હોન્ ડા 
ટિીસ્ ટર મોટર સાયકલ વક.રુ.૨૫,૦૦૦/- ની એન્ જીન તથા ચેસીસ નંબરની 
એકલવ્ ય સોફટિેરમાં ખરાઇ કરતા તેનો રજીસ્ટરેશન નં.જી.જ.ે૬.ડી.પી.૭૫૮૩ 
નો મળી આિેલ. જ ે બાબતે તેની પુછપરછ કરતા તે મોટર સાયકલ તેણ ે
તા.૦૧/૦૫/૧૮ ના રોજ િડસર ઓટો રાઇટસા સામેથી ચોરી કરેલાનંુ 
જણાિેલ તથા બાતમી િાળી સ્ પ્ લેન્ ડર મોટર સાયકલ બાબતે જણાિેલ કે 
બરોડા ડેરી પાસેથી ચોરી કરી ચાર, પાંચ દદિસ ફેરિી િડસર ભેંસાસુર મંદદર 
પાસે મુકેલ હોિાનંુ જણાિતા તે મોટર સાયકલ નં.જી.જ.ે૬.એફ.પી.૨૯૧૨ 
વક.રુ.૨૦,૦૦૦/- પણ કબ્ જ ેકરી સી.આર.પી.સી.કલમ ૧૦ર મુજબ કબ્ જ ે
લઇ બન્ ને મોટર સાયકલો અંગે રેકડા  આધારીત ખાત્રી કરતા હોન્ ડા ટિીસ્ ટર 

હોન્ ડા ટિીસ્ ટર મોટર સાયકલ 
વક.રુ.૨૫,૦૦૦/- 
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મોટર સાયકલ બાબતે માંજલપુર પો.સ્ ટે.ફ.ગુ.ર.નં.૧૦૩/૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ 
૩૭૯ તથા સ્ પ્ લેન્ ડર મોટર સાયકલ બાબતે મકરપુરા પો.સ્ ટે.ફ.૫૯/૧૮ 
ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મુજબ ગુના નોધાયેલ હોિાનું જણાઇ આિેલ. 

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

તા.૦૯/૦પ/૧૮ ના રોજ એસ.ઓ.જી.ના પો.કો. રણજીતવસંહ 
નારણભાઈ નાઓને બાતમી મળેલ કે અમીત ભટનાગરની ઓડી કારની ચોરી 
કરનાર  િેરીસીનો ઉફે સીનુ રોબટા  કૈરાના તથા તેના સાગરીતોએ મળીને આ 
કાર લઈ ગયેલ છે જ ે બાતમી આધારે એચ.એમ.ચૌહાણ ઈ.પો.ઈન્ સ. 
એસ.ઓ.જી. તથા પોલીસ સ્ ટાફના માણસોએ સને્ ટ જોસેફ સ્ કુલ સામેથી 
િેરીસીનો ઉફે સીનુ રોબટા  કૈરાના રહે.ર૦૩, સરુભી એિન્ યુ, સન્ ટ જોસફે સ્ કુલ 

સામે જુના છાણી રોડ િડોદરા નાને ઝડપી પાડેલ. તેની પુછપરછ કરતા તેને 
ગુનાની કબુલાત કરેલ આ ગાડી ઉઠાિિામાં તથા તેનો વનકાલ કરિામા ંઅમીત 
ભટનાગરનો ડર ાઈિર (૧) કરશનભાઈ શેખડીયાભાઈ રાઠિા રહે.સુયાનગર 
સોસાયટી, ગોત્રી િડોદરા (ર) નગીનભાઈ દેિાભાઈ મકિાણા રહે.બી/૧૬ 
અમરનગર નિાયાડા  િડોદરા (૩) પ્રકાશ રોબીન નાયડુ રહે.ટીચસા કંપાઉન્ ડ 
મીશન રોડ નડીયાદ તથા (૪) દદવ્ યશે ઉફે સંજુ િસંતભાઈ ડાભી 
રહે.મોહનલાલ માસ્ ટર કંપાઉન્ ડ લાલપુરા નિાયાડા  િડોદરા તથા (પ) શ્રીકાંત 
વચન્ નમભાઈ ગાંધી રહે.ડી/૮૩, પ્રણિ સોસાયટી તુલસીધામ ચાર રસ્ તા પાસે 
માંજલપુર િડોદરા નાઓ સડંોિણી હોિાની હવકકત જણાિતા ઉપરોકત તમામ 
ઈસમોને એસ.ઓ.જી.ની જુદી જુદી ટીમના માણસોએ ઝડપી પાડી ઘવનષ્ઠ 
પુછપરછમાં તેઓએ ગુનો કરેલાની કબુલાત કરેલ છે. 

- 

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

તા.૧૧/૦પ/૧૮ ના રોજ એસ.ઓ.જી.ને બાતમી મળેલ કે એક 
નંબર િગરની કાળા કથ્થાઇ કલરની એકટીિા લઇને બે ઇસમો લાલબાગ બ્ીજ 
નીચે ગ્રાહકની શોધમાં ઉભેલા છે અને તેઓની હીલચાલ શંકાસ્પદ છે તે 
મુજબની બાતમી આધારે ટીમ એસ.ઓ.જી.ના માણસોએ સદર જગ્યાએથી 

(૧) નરેશભાઇ બાબુભાઇ પરમાર રહે. મ.નં-૮પ સુયાલોક સોસા,જનરલ 
હોસ્પીટલ પાછળ,રખીયાલ,અમદાિાદ શહેરનાનો તથા (ર) જતીનભાઇ 
જયંવતભાઇ પરમાર રહે. ડી/૧૯, સુયાલોક સોસા,જનરલ હોસ્પીટલ પાછળ, 
રખીયાલ, અમદાિાદ નાઓને નંબર િગરની એકટીિા સાથે ઝડપી પાડેલ 
 ઉપરોકત ઇસમોની ઘવનષ્ઠ પુછપરછમાં તેઓએ આ એકટીિા તેઓએ  

નંબર િગરની કાળા કથ્થાઇ કલરની એકટીિા 
વક.રુા.પ૦,૦૦૦/- 
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ગઇ કાલ રાત્રીના હીરાિાડી,રઘુકુલ સ્કુલ પાસે, બાપુનગર, અમદાિાદ ખાતેથી 
ચોરી કરેલાની અને તેને સગે િગે કરિા માટે અતે્ર આિેલ હોિાની હકીકત 
જણાિતાં સદર એકટીિા વક.રુા.પ૦,૦૦૦/-ની ગણી કાયદેસરની કાયાિાહી 
કરી મુદામાલ સાથે આરોપીઓને મકરપુરા પો.સ્ટે.ખાતે સોંપી બાપુનગર 
પો.સ્ટે.અમદાિાદ ખાતે સદર એકટીિા ચોરી બાબતે જાણ કરિા તજિીજ 
કરિામાં આિેલ છે.  

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

તા.૧૯/પ/૧૮ ના રોજ એસ.ઓ.જી.ને બાતમી મળેલ કે ''બદામડી 
બાગ,રફાઇશા દરગાહની પાસે ચંરકાંત રાિળ નામનો માણસ તેની પાસેની -
જીજ-ે૬-નં-જીજ-ે૬-ઇએન-૭૯૬પ નંબરની મો.સા. િેચિા માટે ગ્રાહક 
શોધી રહેલ છે અને આ મો.સા. ચોરીની હોિાનુ જણાય છે ''તે મુજબની મળેલ 
બાતમી આધારે ચંરકાંતભાઇ બચુભાઇ રાિળ રહે. પદરિાર સ્કુલની 
સામ,ેપાિન સોસા.ની પાસે, બગીચામાં,મહાિીર હોલ ચાર રસ્તા,િાઘોડીયા 
રોડ,િડોદરા મુળ રહે.જીતપુરા ગામ આંબલા ફળીયુ, તા.હાલોલ જી.ગોધરા 
નાને બદામડીબાગ, રફાઇશાની દરગાહ પાસેથી મો.સા.નં-જીજ-ે૬-ઇ.એન-
૭૯૬પ સાથે ઝડપી પાડી તેની પાસે સદરહુ મો.સા.ની આર.સી.બુક  કે અન્ ય 
કોઇ આધારભુત દસ્ તાિેજો અંગે પુછપરછ કરતા તેની પાસે ન હોય અને 
આજથી બે િષા ઉપર દાંડીયા બજાર પાસેથી ચોરી કરેલાનંુ જણાિેલ. જથેી 
હીરો હોન્ડા સ્પે.પ્રો.મો.સા. નં-જીજ-ે૬-ઇએન-૭૯૬પની 
વક.રુ.૨પ,૦૦૦/- ની ગણી સદર ઇસમ વિરુધ્ ધમાં સી.આર.પી.સી. કલમ 
૪૧(૧) ડી મજુબ કાયદેસરની કાયાિાહી કરી આગળની િધુ તપાસ તજિીજ 
માટે રાિપુરા  પો.સ્ ટે.ને સોપેલ છે. 

હીરો હોન્ડા સ્પે.પ્રો.મો.સા. નં-જીજ-ે૬-ઇએન-
૭૯૬પની વક.રુ.૨પ,૦૦૦/- 

૧૫ પો.કો.સંદદપભાઇ તથા 
પો.કો.અજીતમનજુી  
િારસીયા 

આજ રોજ અમો તથા ડી-સ્ટાફના માણસો  િાહન ચેકીંગ દરમ્યાન  (૧) 
જીગે્નશભાઇ રાજુભાઇ વ્યાસ રહે.સી/૬૨ રામિાટીકા પુનમ કોમ્પ્લેક્ષનીસામ ે
િાઘોડીયા રોડ િડોદરા  શહેર  તથા (૨) ઉમશે ધુળાભાઇ રબારી 
રહે,યોગેશ્વરાનગર સો, હનુમાનજીનામંદીર પાસેઆજિારોડ િડોદરા 
મુળ.રહે,પાલડી ગામ નિીનગરી જરોદ-પંચમહાલનાઓને શકમંદ હાલતમાં 
પકડેલ અને તેઓ પુછ-પરછ દરમ્યાન લક્ષ્મીપુરા પો.સ્ટે.I.19/18  
ઇ,પી.કો.૩૭૯.૧૧૪મુજબ ના ગુનાની  કબુલાત કરેલ છે.  

એકTVSમો/સાન.ંGJ-06-KF-4651 
કી.૩૫૦૦૦/-તથા એક ઓપો 
કંપનીનોમોબાઇલફોનકી,૧૦.૦૦૦/- 
કુલે્લ,કી.૪૫.૦૦૦/-  

૧૬ િારસીયા પો.સ્ટે. િડોદરા િારસીયા II-૧૧૨/૧૮ જુગારધારા ૪,૫ મજુબ રણજીતભાઇ નિનીતભાઇ 
સોલંકી  પોતાના  મકાનમાં હાજર રહી પોતે તેમજ બીજી ત્રણ ઇસમોને પત્તા 

પત્તા પાના નં-૫૨ વક.રૂ. ૦૦/- તથા જમીન 
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શહેર. પાના  પૈસા િડે હારજીતનો જુગાર રમિા રમાડિા ભેગા કરી પત્તા પાના નં-
૫૨ વક.રૂ. ૦૦/- તથા જમીન દાિ ઉપરના નાણા રૂ ૩૧૦/- તથા  અંગ 
ઝડતી ના રોકડા રૂ. ૧૦૨૦૦/- સાથે કુલે્લ રૂ.૧૦૫૧૦/- ની માલમત્તા 
સાથે જુગાર રમતા મળી આિી પકડાઇ ગયેલ  જઇ ગુનો કયાા વિગેરે બાબત.   

દાિ ઉપરના નાણા રૂ ૩૧૦/- તથા  અંગ ઝડતી 
ના રોકડા રૂ. ૧૦૨૦૦/- સાથે  

કુલે્લ રૂ.૧૦૫૧૦/- 

૧૭ PSI એન.બી ડાભી તથા 
સ્ટાફ કારેલીબાગ પોલીસ 
સ્ટેશન 

કારેલીબાગ સેકન્ડ- ૫૮/૧૮ જુગારધારા ૧૨ મજુબ તે એિી રીતે કે આ 
કામના તોહદારો પોતના આવથાક ફાયદા સારૂ બહારથી માણસો બોલાિી નાલ 
ઉગરાિી પોત ે તથા અન્ય ત્રણ ઇસમો સાથ ે કારેલીબાગ પે્રસની પાછળ 
આબાિાડીયાના ખાડામા આિેલ મેદાનમા જાહેરમા ગોળ કુડાળ ુિળી પત્તા-
પાના પૈસા િડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડતા અગં ઝડતીના રોકડા 

રૂા.૬,૭૭૦/- તથા જમીન દાિના રોકડા રૂવપયા ૬,૩૦૦/- સાથે મળી કુલે્લ 
રૂા.૧૩,૦૭૦/- તથા પત્તા પાના નંગ-૪૯ સાથ ે મળી આિી પકડાઇ જઈ 
ગુનો કયાા િી બાબત. 
તા ૦૭/૦૫/૧૮ 

રોકડા – ૧૩,૦૭૦/- 
 

૧૮ પી.સી.બી.શાખા િડોદરા 
શહેર.  

કારેલીબાગ સેકન્ડ- ૫૯/૧૮ જુગારધારા ૧૨-અ મજુબતે એિી રીતે કે આ 
કામના તોહદારો જાહેરમા આિતા જતા ઈસમો પાસેથી પૈસા ઉઘરાિી િરલી 
મટકાના આંક ફરકાના આંકડા લખી લખાિી હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડી 
આંકડા લખેલ ચીઠ્ઠીઓ નંગ-૬ તેમજ આંકડા લખિાની સ્લીમ બૂકો-૨ એક 
બોલપેન નંગ-૧ વકંમત રૂપીયા ૦૦/૦૦ તેમજ કુલે્લ રોકડા રૂપીયા 
૨૯૦૭૦/- સાથ ેમળી આિી પકડાઈ ગયેલ હોય તેમજ મુખ્ય સુત્રધાર રહે 
નિી ધરતી ગોલિાડ ત્રીજી લાઈન કારેલીબાગ િડોદરા શહેરનાઓ રેડ દરમ્યાન 
પ્લાસ્ટીકનો ડ્બ્બો મુકી નાસી જઈ હાજર નહી મળી આિી ગુનો કયાા વિગેરે 
બાબત તા ૧૩/૦૫/૧૮  

રોકડા – ૨૯,૦૭૦/- 
 

૧૯  સ્ટેટ મોનીટરીંગ સેલ, 
ગાંધીનગર  

સીટી III  ૨૭૦/૧૮પ્રોદહ.ધારા-૬૬ બી, ૬૫-ઈ  મુજબતે એિી રીતે કે આ 
કામના તોહદાર પોતાના મકાનમા િગર પાસ પરમીટે ઇગ્લીશ દારૂ બોટલ 
નંગ- ૧૯૬ વકંમત રુવપયા ૪૩,૭૦૦/-  સાથ ેમળી આિી ગુનો કયાા વિગેરે 

બાબત. 

બોટલ નંગ- ૧૯૬ વકંમત રુવપયા ૪૩,૭૦૦/- 
  

૨૦ પી.સી.બી.શાખા િડોદરા કારેલીબાગ થડા  ગુ.ર. નં.૨૧૩/૧૮ પ્રોહી.એકટ કલમ ૬પ (ઈ), ૧૦૮તે એિી 
રીતે કે આ કામના તોહદાર પોતાના મકાનમા િગર પાસ પરમીટે ઇગ્લીશ દારૂ 
ભરેલ કાચની બોટલો ૭૫૦ એમ.એલની ૧૧૭ બોટલો તેમજ ૩૭૫ 
એમ.એલ.ની નંગ ૨ તેમજ ૧૮૦ એમ.એલ.ના કિાટરીયા નંગ ૯૦  

બોટલ-૨૨૮,વકં રૂ ૧,૧૫,૭૦૦/- 
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પ્લાસ્ટીકની ૭૫૦ એમ.એલ.ની બોટલો નંગ ૧૯ કુલે્લ બોટલો નંગ ૨૨૮ ની 
કુલ કીમત રૂપીયા ૧૧૫૭૦૦/- તેમજ મોબાઇલ ફોન કીમત રૂપીયા 
૫૦૦/- સાથે મળી આિી પ્કડાઇ ગયેલ હોય ગુનો કયાા િીગેરે બાબત. 

૨૧ કારેલીબાગ પોલીસ 
સ્ટેશન િડોદરા શહેર  

કારેલીબાગ થડા  ગુ.ર. નં.૨૧૬/૧૮ પ્રોહી.એકટ કલમ ૬પ 
(ઈ),૮૧,૧૧૬બી,૧૦૮તે એિી રીતે કે આ કામના તોહદાર એક બીજાની 
મદદગારી કરી પોતાના કબજમાં િગર પાસ પરમીટે કીંગ વ્હીસ્કી ઇગ્લીશ દારુ 
પ્લાસ્ટીકની બોટલ તથા કિોટા ર કુલે્લ નંગ-૧૮૬ જનેી કુલે્લ 
કી.રૂા.૪૧,૧૦૦/- ગણી શકાય તે અલ્ટર ો કાર નંબર GJ 06 KP 2697 
કી.રૂા ૨૦૦૦૦૦/- તથા ઇન્ટેક્ષ કંપનીનો મોબાઇલ કી.રૂા ૧૫૦૦/- નો 
રાખી નંબર (૧)નો મળી આિી પકડાઇ જઇ  તથા નંબર (૨) નો હાજર નહી 
મળી આિી ગુનો કયાા વિ. બાબત. 

બોટલ-૧૮૬,વકં રૂ ૪૧,૧૦૦/- 
અલ્ટો કાર-૦૧ વકં રૂ ૨,૦૦,૦૦૦/- 
મોબાઇલ -૦૧ વકં રૂ ૧૫૦૦/- 

૨૨ પી સીબી િડોદરા શહેર હરણી   થડા  ગુરનં.૧૫૨/૧૮ પ્રોહી.એકટ કલમ ૬પ (ઈ) ૯૮(૨) ,૮૧ત ે
એિી રીતે કે આ કામના ત્હોદારો  નામે ભાિેશ રજાભાઇ રબારી રહે નાગરિાડા 
નિી ધરતી ગોલિાડ કબીર મંદીરની લાઇનમા કારેલી બાગ િડડોદરા શહેર 
નાનો તેમજ વિજય ઉફે લાલુ અરિીંદ માળી રહે નાગરિાડા નિીધરતી 
ગોલિાડ જગંદબા ચોક કારેલીબાગ િડોદરા શહેરનાનો પોતાના કબ્જાની ઓટો 
રીક્ષ નં.GJ06AW2438મા િગર પાસ પરમીટી ઇગ્લીશ દારૂ ભરેલ 
પ્લાસ્ટીકનાની નાની બોટલો (કિાટરીયા)૧૮૦ એમ.એલની ૫૭૪ 
બોટલો(કિાટરીયા) ની કુલ કીમત રૂપીયા ૫૭૪૦૦/- તેમજ મોબાઇલ ફોન 
નંગ ૨ કીમત રૂપીયા ૭૫૦૦/- તમેજ એક ઓટો રીક્ષા 
નં.GJ06AW2438ની કીમત ૧૦૦૦૦૦/-ની સાથે મળી આિી પકડાઇ 
ગયેલ હોય તેમજ સદરી ઇગ્લીશ દારૂનો જથ્થો આપનાર વિજય રહે કાટુગામ 
તા.ઘોઘંબા જી. પંચમહાલ તેમજ ઇગ્લીશદારૂનો જથ્થો મંગાિનાર કૈનયો ઉફે 
કનુ મહે ન્દરભાઇ માળી રહે નાગરિાડા નિઈધરતી પહાડી ટેકરા કારેલી બાગ 
િડોદરા શહેર નાઓ એક બીજાને માદદગારી કરી મળી આિી પકડાઇ જઇ ગુનો 
કયાાવિ. બાબત 

,કિાટીયા ઇગ્લીસ દારુ નંગ 
૫૭૪//*વક.રુ.૫૭૪૦૦/ તથા એક ઓટોરીક્ષા 
મળી કુલે્લ રુ. ૧.૬૪૯૦૦/   

૨૩ પી સીબી િડોદરા શહેર 
 

, હરણી થડા  ગુરનં.૧૫૩/૧૮ પ્રોહી.એકટ કલમ ૬પ (ઈ) ૯૮(૨) ,૮૧, ત ે
એિી રીતે કે આ કામના ત્હોદારો અજુ ાનભાઇ રમેશભાઇ બજાણીયા રહે 
બજાણીયાિાસ િુડાના મકાન બ્લોકનં.એ/૧૦૯ મણીનગરની પાસે માંજલપુર 

,કિાટીયા ઇગ્લીસ દારુ નંગ. 
૪૭૨/*વક.રુ.૪૭૨૦૦/તથા એક ઓટોરીક્ષા 
મળી કુલે્લ રુ. ૧.૪૯.૨૦૦/- 
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િડડોદરા શહેર નાનો તથા ભરત મંગળવસંહ નીનામા રહે કોતર તળાિડી 
રામદેિનગર માંજલપુર િડોદરા શહેર મુળ રહે નનામા ગામ તા.લીમખેડા 
જી.દાહોદ તથા રીંકુભાઇ કડકીયાભાઇ નીનામા રહે માંજલપુર કોતર તલાિડી 
રામદેિનગર િડોદરા શહેરનાઓ  પોતાના કબ્જાની ઓટો રીક્ષ 
નં.GJ06AW8351મા િગર પાસ પરમીટી ઇગ્લીશ દારૂ ભરેલ પ્લાસ્ટીકનાની 
નાની બોટલો (કિાટરીયા)૧૮૦ એમ.એલની ૪૭૨ બોટલો(કિાટરીયા) ની 
કુલ કીમત રૂપીયા ૪૭૨૦૦/- તેમજ મોબાઇલ ફોન નંગ ૩ કીમત રૂપીયા 
૨૦૦૦/- તમેજ એક ઓટો રીક્ષા નં.GJ06AW8351ની કીમત 
૧૦૦૦૦૦/-ની સાથે મળી આિી પ્કડાઇ ગયેલ હોય તેમજ ઇગ્લીશ દારૂ 
આપનાર ગોપાલભાઇ નરીયાભાઇ પરમાર રહે દાહોદ જીલ્લાના પાડા ગામ તથા 
ઇગ્લીશ દારૂનો જથ્થો મંગાિનાર સુમીબેન નિલભાઇ પરમાર રહે 
કોતરતલિડી રામદેિનગર માંજલપુર િડોદરા શહેર નાઓતે મળી આિી 
પકડાઇ જઇ ગુનો કયાા વિ. બાબત. 
 

૨૪ એસ.ઓ.જી િડોદરા 
શહેર 

, હરણી થડા  ગુરનં.૧૬૧/૧૮ પ્રોહી.એકટ કલમ ૬પ (ઈ),૮૧,૧૦૮ તે એિી 
રીતે કે આ કામના ત્હોદાર બેન  િગર પાસ પરમીટે ઇંગ્લીશ દારુ ના ૧૮૦ 
MLના પ્લાસ્ટીકના  જુદા જુદા બ્ાન્ડના ક્િાટરીયા નંગ.૫૭૨ 
વકં.રૂ.૫૭,૨૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ.૧ વકં.રૂ.૧૦૦૦/- સાથે દાહોદ 
બોડા ર રાજસ્થાનના ગામડીયા ગામ ખાતેથી લાિી િડોદરા શહેર બાજિા ગામ 
ખાતેની  ત્હોદાર બેન  (૨) મીનાબેન ને આપિા જતા ઇંગ્લીશ દારુની હેરાફેરી 
કરી મદદગારી કરતા પકડાઇ જઇ ગુનો કયાા વિ. બાબત. 

, કિાટીયા ઇગ્લીસ દારુ નંગ 
૫૭૨/વક.રુ.૫૬૯૦૦/ /તથા એક મો ફોન મળી 
કુલે્લ રુ. 58.200/- 

૨૫ એસ.ઓ.જી િડોદરા 
શહેર 

હરણી III/૧૫૦/૨૦૧૮ ૬૫(ઇ),૮૧,૧૦૮ મુજબ  તે એિી રીતે કે આ 
કામના ત્હોદારણ  બે બહેનો ગે.કા  પોતાના કબ્જામા ઇગ્લીશ દારુ ક્િાટરીયા 
નંગ-૪૩૨ વકંમત રૂા. ૪૩,૨૦૦/- નો રાખી પકડાઇ જઇ ગુનો કયાા વિ. 

બાબત 

 ક્િાટરીયાની નંગ ૪૩૨ વક.રૂ.૪૩૨૦૦/- 

૨૬ ટર ાદફક શાખા  િડોદરા  
શહરે  

"નેશનલ વચલ્ડરન લેબર પ્રોજકે્ટ" સોસાયટી ના કાયાિમ અંતગાત ઓજસ 
ફાઉન્ડેશન તથા વનલાંબર ગ્રપુ ના સહયોગ થી બાળકોની શૈક્ષવણક વશવબર નું 
આયોજન સાયજીબાગ એમ્ફી વથયેટર ખાતે રાખિામાં આિલે. 

 

કાલાઘોડા ખાતે ટર ાદફક પાકામા  “ સેિ ઝેબ્ા “ સ્લોગન અંતગાત ઝીબ્ાના બે  
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મસ્કોટ રારા સેિ ઝેબ્ા કાયાિમનંુ આયોજન કરી ટર ાદફક જાગૃવત અંગે સેવમનાર 
કરેલ.   

નરહરી સકાલ ખાતે “ સેિ ઝેબ્ા “ સ્લોગન અંતગાત ઝીબ્ાના બે મસ્કોટ રારા 
સેિ ઝેબ્ા કાયાિમનંુ આયોજન કરી ટર ાદફક જાગૃવત અંગે સેવમનાર કરેલ. તેમજ 
ટર ાદફક જાગુવતના પેમ્પ્લેટનું વિતરાણ કરિામાં આવ્યંુ.  

 

રાજમહેલ ત્રણ રસ્તા ખાતે ટર ાદફક પાકામા  “ સિે ઝેબ્ા “ સ્લોગન અંતગાત 
ઝીબ્ાના બે મસ્કોટ રારા સેિ ઝેબ્ા કાયાિમનું આયોજન કરી ટર ાદફક જાગૃવત 
અંગે સેવમનાર કરેલ. તેમજ તાજતેરમા ઉમરાણા તાલુકાના રંઘોળા ગામ નજીક 
થયેલ ગંભીર અક્સ્માત મા ૪૦ જટેલી વ્યવક્તઓના  મોત વનપજલે છે. આ 
અક્સમાત માલ િાહન ટરક મા મુસાફરો બઠેાડેલ હતા અને ડર ાઈિર પાસે માન્ય 
ડર ાઈવિંગ લાઈસન્સ ન હતુ. જથેી આિા સંજગોમા ભોગ બનનાર વ્યવકઓના 
િારસદારોને વિમા કંપની માંથી િળતર મેળિિામા મુશ્કેલી પડતી હોય છે. 
જથેી હાલ મા પોલીસ મહાવનદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અવધકારી ની કચેરી 
ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર નાઓના મેસેજ આધારે, માલ િાહક િાહ્નમા 
મુસાફરી ન કરિા અગંે તેમજ આ પ્રકારના અક્સમાતો ન બને તે અથ્ર ેનાગરીકો, 
માલ િાહક િાહનના ડર ાઈિર તથા એજન્સીઓને આ પ્રકારે તમામ મુદ્દાઓ 
ધ્યાને લઈ અને જન જાગુ્રવતના ભાગ રૂપે અતે્રથી શંદેસો તમામ ને પાઠિિામા 
આિે છે. 

 

કારેલીબાગ સ્િાવમનારાયણ મંદદર િડોદરા ખાતે પરમ પૂજ્ય શ્રી 
જ્ઞાનજીિનદાસ સ્િામી કંુડળ ધામના વ્યાસ પીઠાવધકારી નાઓના સાવનધ્યમાં 
યોજાયેલ રવિ સભા શ્રી સ્િાવમનારાયણ ભગિાનના સત્સંગ સભામાં 
સ્િામીશ્રીની આજ્ઞા અનુસાર તેઓશ્રી ની અનુમવતથી સત્સંગ દરમ્યાન ટર ાદફક 
જાગૃવત અંગે મેં.ઈન્ચાજા ACP જ.ેએન.દેસાઈ સાહેબ ટર ાદફક શાખા 
િડોદરાનાઓએ PPT પ્રોજકે્ટ દ્વારા હાજર હદરભક્તો તથા નાગદરકો ની 

ખુબજ મોટી સંખ્યામાં ટર ાદફક જાગૃવત અંગે માગાદશાન પૂરંુ પાડેલ 

 

P.N.gadgil & sons જિેલરી શૉ રૂમના કમાચારીઓએ ટર ાદફક જાગૃવત 
અથે એક બાઇક રેલીનંુ આયોજન કરિામાં આિેલ જઓેએ િડોદરા શહેર 
ટર ાદફક પોલીસ ના બેનર હેઠળ પોતે સહયોગ આપી હેલ્મેટ પહેરિા અંગે અન ે
કાયદાનંુ પાલન કરિા અથે ટર ાદફક ના બેનરો સાથે  રેલી કાઢેલ 
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ચકલી સકાલ  િડોદરા ખાતે  સેિઝેબ્ા કાયાિમ કરિામા ંઆવ્યો જમેાં િાહન 
ચાલકોને ઝેબ્ા  િોવસંગ ખલંુુ્લ રાખિું અને રાહદારીઓને રસ્તો આપિો  જ ે
અંગેની માદહતી દોરડાને રીફલેક્ટેડ પટ્ટી લગાિી કાયાિમ કરેલ. 

 

શ્રીમદ્ ભાગિત કથા જ્ઞાનયજ્ઞ  પ્રસંગે મે. પો. કવમશનર સાહેબ હાજર રહી 
પૂજ્ય ગુરૂજી નુ પૂજન કરી પ્રસંગને અનુરૂપ પધારેલા મહેમાનો તથા ભાવિક 
ભક્તોને ધમા સભા પ્રસંગે તથા ટર ાદફકના સંસ્કાર અંગે વિસ્તૃત માદહતી આપી 
તથા આ પ્રસંગે ટર ાદફકના વનયમનુ પાલનકરિા વ્યાસપીઠ ઉપર થી પ્રવતજ્ઞા 
લેિડાિિામા આિેલ. 

 

સ્િામીનારાયણ મંદદર કારેલીબાગ ના પ્રાટંગણમાં પૂજ્ય સ્િામી 
શ્રીજ્ઞાનજીિનદાસ્િામી કંુડળધામ નાઓ ની ઉપવસ્થવતમા ંિાલા હદરભક્તો એ 
ગુરૂ ની આજ્ઞાનુ પાલન કરે. સાથે સાથે ટર ાદફક ના તમામ વનયમોનુ ંપાલન કરે છે 
તેનુ ઉદાહરણરૂપે આજની રિીસભામાં  ટુવ્હીલર ચાલકો હેલ્મેટ પહેરી નેજ 
બાઈક ચલાિેશે. તેિો નાગદરકો ને સદગુરૂ એ સંદેશ  પાઠિેલ.તથા સેિઝેબ્ા 
કાયાિમ કરિામાં આવ્યો. 

 

કાલાઘોડા સકાલ ખાતે સેિ ઝેબ્ા કાયાિમ કરિામા આવ્યો. તથા જાહેર જનતાન ે
સ્ટોપ લાઈન પર ઉભા રહેિા અંગે માગાદશાન આપેલ. તથા જ્યપુીટર કંપની 
દ્વારા પોલીસ િમાચારીઓને છાસ વિતરણ કરિામા આવ્ય.ુ 

 

એરડા કંપની મકરપુરા જી.આઈ.ડી.સી. ખાતે RSP ટીમે મુલાકાત લીધી અને 
કંપનીના વનયમ મુજબ તમામ િકારો પોતે કંપનીમાં ટુ વિલર લઈને આિતા 
કમાચારીઓ હેલ્મેટ પેરીને આિે છે અને તેઓએ પોતાની કંપની માં કંપની લો 
પ્રમાણે સરકારશ્રીના આદશે અનુસાર હેલ્મટે પેરીને જ અબડાઉન કરિાનંુ 
જણાિેલ છે. જ ેસંદશે હેલ્મટે અંગે જન જાગુ્રવત લાિિા માટે વિદડયો ગ્રાફી કરી 
સોસ્યલ મીડીયામા પ્રવસધ્ધ કરેલ છે. 

 

ફતેગંજ વબ્જ નીચે ટર ાદફક પોઇન્ટ ના માણસો તથા ઝીબ્ા ટીમ સાથે RSP 

ટીમ ઈન્ચાજા ASI જશિતંવસંહ હાજર રહી સેિ ઝીબ્ા કાયાિમ યોજિામાં 
આિેલ જ ે  સંદેશો નાગદરકોએ રાવત્રના સમયે પણ ટર ાદફક ના વનયમો નુ પાલન 
કરિું અવત આિશ્યક છે કારણ કે રાવત્રના સમયે િાહનોની લાઈટ ના કારણે 
રાહદારીઓ રોડ ઉપર જોઇ શકાતા નથી જથેી રાવત્રના સમયે આ ડેમો કરિામા 
આિેલ 

 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                           Vadodara City SAFLY GATHA 2018 – mahiti  2-2-19.. 15 

 

શુસન સકાલ ખાતે ટર ાદફક પાકામા  “ સેિ ઝેબ્ા “ સ્લોગન અંતગાત ઝીબ્ાના બે 
મસ્કોટ રારા સેિ ઝેબ્ા કાયાિમનંુ આયોજન કરી ટર ાદફક જાગૃવત અંગે સેવમનાર 
કરેલ. 

 

ટાિર ચાર રસ્તા ખાતે ટર ાદફક પાકામા  “ સેિ ઝેબ્ા “ સ્લોગન અંતગાત ઝીબ્ાના 
બે મસ્કોટ રારા સેિ ઝેબ્ા કાયાિમનંુ આયોજન કરી ટર ાદફક જાગૃવત અંગે 
સેવમનાર કરેલ 

 


