
  

                                                                                                                                                                                                                                                                           Vadodara City SAFLY GATHA 2018 – mahiti  2-2-19.. 1 

માહે.૦૬/૨૦૧૮ 

અ. 
નં. 

સારી કામગીરી ક૨ના૨ 
પોસ્ટે/શાખા/એજન્સીનુ 

નામ 

કરેલ સારી કામગીરીની વિગત. રીકિર કરેલ મુદામાલ 

૧ પી સી બી શાખા િડોદરા 
શહેર  

તા.૧૨/૦૬/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૪/૪૦ િાગે મોજ ે વિશ્વાવમવિ બ્રીજ િડોદરા દ કી.વમ 
દિાખાના પોલીસ ચોકી ખાતે આરોપી  (૧) િોન્ટેડ હંસાબેન ઉરે્ફ ગોબરી વિનોદભાઇ ઠાકોર 
રહે-કાલીદાસ ની ચાલી વિશ્વાવમવિ બ્રીજ નીચે િડોદરા (૨) િોન્ટેડ-સોનુ જનેા પુરા નામ 
સરનામા ની ખબર નથી (૩) િોંટેડ –કીરણ નથુરામ ભોટે રહે-સરનામાની ખબર નથી મો-
૮૭૫૮૦૨૨૪૦૫  (૪)િોંટેડ મયુર જસિંતભાઇ ચૌહાણ રહે-વિશ્વાપાકક  નં-૬૮ માંજલપુર 
િડોદરા નાઓ પૈકી નં.૧ નાની ઉપરોકત તા.ટા અને જગ્યાએ િગર પાસ પરમીટે પરપ્રાતીય 
ઇગ્લીશ દારુ ના પાઉચ ના બોક્ષ નંગ-૧૧ જમેા કુલ નંગ ૪૮ પાઉચ ભરેલ અને બોક્ષ નં ૧૧ 
મા કુલ પાઉચ ૨૨૮ ની નંગ-૧ ની રૂ/૧૦૦ લેખ ેકુલ રૂવપયા ૫૨૮૦૦/- નો જનેો પાઉચ ૮ 
પીએમ 8 P.M સ્પેશયલ રેર વ્લેન્ડ ઓર્ફ સ્કોચ એન્ડ ઇન્ડીયન વિસ્કી પાઉચ પોતાના કબજા 
ભોગિટા િાળા મકાન મા રાખી પોલીસ રેડ દરમીયાન હાજર નહી મળી આિી તેમજ (૨) (૩) 
(૪) નાઓ ઉપરોકત દારુ નો જથ્થો પહોચાડી હાજર નહી મળી એક વબજાને મદદ ગાળી કરી 
ગુનો કયાક વિગેરેબાબતે ર્ફરી.શ્રી હરરહતવસંહ જમદેિવસંહ અનામક પો કોંસ બ.ન ૮૮૫ નોકરી પી 
સી બી શાખા િડોદરા શહેરનાઓએ ર્ફરીયાદ આપતાં રાિપુરા પોસ્ટે III  ગુ.ર.ન ૨૫૭/૨૦૧૮ 
પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ ઇ ૮૧ મજુબનો ગુનો તા ૧૨/૦૬/૨૦૧૮ કલાક ૨૦/૧૫ િાગે રજી 
કરેલ છે.  

પરપ્રાતીય ઇગ્લીશ દારુ ના પાઉચ ના 
બોક્ષ નંગ-૧૧ જમેા કુલ નંગ ૪૮ 

પાઉચ ભરેલ અને બોક્ષ નં ૧૧ મા કુલ 
પાઉચ ૨૨૮ ની નંગ-૧ ની રૂ/૧૦૦ 

લેખે કુલ રૂવપયા ૫૨૮૦૦/-  

૨ અ.પો.કો. ધમેન્રવસંહ 
કીશોરવસંહ બ.નં.૧૦૭૦ 
જ.ેપી રોડ પો.સ્ટે િડોદરા 
શહેર 

તા:- ૧૨/૦૬/૨૦૧૮ ના કલાક  ૨૧/૩૦   િાગ ેતાંદળજા અક્ષા કોમ્પ્લેક્ષની સામે દરગાહ 
પાસે િડોદરા ખાતે આ કામના તહોદારો ૧) ઇદરીસ અનિરભાઇ વ્હોરા રહે. નુરાની પાકક  
સોસા. મ.નં.એ/૧૭ િાડીિાલા સ્કુલ પાસે તાંદળજા ગામ િડોદરા શહેર(૨) ર્ફીરોઝ 
હસનખાન પઠાણ રહે.મકાન નં.૧૧૨ બ્લોક નં.૧૦ સનર્ફામાક રોડ િડોદરા શહેર(૩) નઇમ 
ઇકબાલ શેખ રહે.તાંદળજા મહા બલી પુરમ પાછળ િુડાના મકાનમા બ્લોકનં.૪ ઘર નં.૬૦ 
યોગી કુટીર પાસે િડોદરા(૪) અમીન ઇબ્રાહીમભાઇ ચોટલીયા રહે.૮ બ્લોક નં.૧ મુંશી િુડાના 
મકાનમા સનર્ફામાક રોડ િડોદરા એ જાહેર મા જાહેરમા પૈસા ઉધરાિી મુંબઇ િરલી મટકાના 
આકંર્ફરકના આંકડા લખી લખાિીહારજીતનો જુગાર રમી રમાડી આંકડા લખેલચીઠીઓ નંગ-
૦૩ તેમજ કાચાપુઠ્ઠાનો આંક ર્ફરકના આંકડા લખેલ ચોપડો કીમત રૂ.૦૦/૦૦ તથા બોલ પેન 
નંગ-૦૧ કીમત રૂ.00/00 તેમજ રોકડારૂપીયા ૩૯૪૦૦/- તેમજ મોબાઇલ ર્ફોન નંગ-૫ ની 

આંકડા લખેલચીઠીઓ નંગ-૦૩ તેમજ 
કાચાપુઠ્ઠાનો આંક ર્ફરકના આંકડા 
લખેલ ચોપડો કીમત રૂ.૦૦/૦૦ તથા 
બોલ પેન નંગ-૦૧ કીમત રૂ.00/00 
તેમજ રોકડા રૂપીયા ૩૯૪૦૦/- તેમજ 
મોબાઇલ ર્ફોન નંગ-૫ ની 
કી.રૂ.૧૫૦૦૦/- મળી કુલે્લ 
રૂ.૫૪૪૦૦/- નો મુદ્દામાલ   
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કી.રૂ.૧૫૦૦૦/- મળી કુલે્લ રૂ.૫૪૪૦૦/- નો મુદ્દામાલ સાથે મળી આિીગુનો કયાક વિગેરે 
બાબતે અ.પો.કો. ધમેન્રવસહંકીશોરવસંહ બ.નં.૧૦૭૦જ.ેપી રોડ પો.સ્ટે િડોદરા શહેર નાઓએ 
ર્ફરીયાદ આપતાં જ ે પી રોડ પો.સ્ટે II  ગુ.ર.ન ં ૨૯/૨૦૧૮ જુગારધારા કલમ ૧૨(અ) 
મુજબનો ગુનો તા. ૧૨/૦૬/૨૦૧૮ ના કલાક  ૨૨/૪૫ િાગે રજી કરેલ છે.  

3 ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન 
િડોદરા શહેર 
 

તા.૦૫/૦૬/૨૦૧૮ ક:૦૬/૧૦ મોજ,ેરાજમહેલ રોડ કંુજ્લાઝા સામે, િડોદરા શહેર ખાતે  
આ કામના આરોપી પુ્રથ્િીરાજ રામહારી પાટીલ રહે.૨૧,ચીંતાચોક નિાગામ ડીંડોલી ઉધના 
સુરત મુળ રહે. આનંદનગર ઓસ્માનાબાદ-ઉસ્માનાબાદ મહારાષ્ટ્ર   નાઓએ જાહેરમાં િગર 
પાસ પરમીટ ઈગ્લીશ દારૂ ભરેલ ્લાસ્ટીક બોટલો નં.૧૯ રૂ.૩૮૦૦/- તથા ઈગ્લીશ દારૂ 
ભરેલ પાઉચ નંગ-૩૩૦ વક.રૂ.૩૩૦૦૦/-તથા વબયર ટીન નંગ-૩૬ વક.રૂ.૩૬૦૦/- તથા 
એક નોકીયા કંપનીનો મોબાઈલ ર્ફોન વક..રૂ.૫૦૦/- ગણી કુલે્લ વક.રૂા.૪૦,૯૦૦/- ના 
મુદામાલ સાથે મળી આિી પકડાઇ જઇ ગુનો કયાક વિગેરે બાબતે ર્ફરી.શ્રી શ્રી સ.ત. અ.પો.કો. 
હેમંતકુમાર વિનાયકભાઇ બ.નં.૧૨૦૧ નોકરી ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા શહેરનાઓએ  
ર્ફરીયાદ આપતાં  નિાપુરા III ગુ.ર.નં.૧૬૫/૧૮ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫(ઇ) મજુબનો ગુનો  
તા.૦૫/૦૬/૨૦૧૮ ક.૦૮/૧૫િાગે  

ઈગ્લીશ દારૂ ભરેલ ્લાસ્ટીક બોટલો 
નં.૧૯ રૂ.૩૮૦૦/- તથા ઈગ્લીશ દારૂ 

ભરેલ પાઉચ નંગ-૩૩૦ 
વક.રૂ.૩૩૦૦૦/-તથા વબયર ટીન 
નંગ-૩૬ વક.રૂ.૩૬૦૦/- તથા એક 
નોકીયા કંપનીનો મોબાઈલ ર્ફોન 
વક..રૂ.૫૦૦/- ગણી કુલે્લ 
વક.રૂા.૪૦,૯૦૦/-મુદામાલ  

૪ જિાહરનગર પો.સ્ટે 
િડોદરા શહેર  

તા-૦૮/૦૬/૧૮ ના રોજ બાતમી મળેલ કે  મોજ ે રણોલી રેલ્િે સ્ટેશન પાછળ ખુલ્લા ખેતરમાં  
બાતમી આધારે રેઇડ કરતાં આરોપીઓ જાહેરમા તે એિી  રરતે કે  આ કામના  તહોમતદારનાઓ  
(૧) રાજને્રવસંહઉરે્ફ રાજન પરષોતમભાઇ યાદિ  રહે- ગાયિી નગરસોસાયટી ૪/૯૬ નંદેશરી 
ગામ તા.જી.િડોદરા(૨) વિજયકુમાર બચુભાઇ તડિી રહે- હાલ રહે- નારાયણિાડીની 
પાછળ બી/૩૩ અનંતા સ્િાગત સોસાયટીબીલચાપડ રોડતા.જી.િડોદરામુળ રહે- તીલકિાડા 
બસસ્ટેન્ડની પાછળ ચામડીયાઢોર જી-નમકદા  (૩) ગોપાલભાઇ રમણભાઇ િાદી રહે- 
રણોલી નમકદેશ્વર મહાદેિ મદંીર પાસે તા.જી-િડોદરા(૪) ભુપેન્રવસંહ રદલીપવસંહ પઢીયાર 
રહે- ૧૨૧િ ંદાિન સોસાયટી રણોલી ગામ તા.જી-િડોદરા  શહેર નાઓને  તા.૦૮/૦૬/૧૮ 
કલાક ૨૩/૫૦ િાગે  અટક  કરિાંમાં  આિેલ  છે તથા કાળુ ભરિાડ નાઓ ને અટક  કરિા 
ઉપર બાકી  જાહેરમાં ગોળ કંુડાળુ િળી પૈસા પાના પતા િડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી 
અંગઝડતીના રોકડા રૂ. ૧૫૮૪૦/- તથા જમીનદાિના રૂ.૧૫૪૦/- તમેજ મોબાઇલ ર્ફોન 
નંગ-૦૩ વક.રૂ- ૩૫૦૦/- તથા પત્તા પાના નંગ ૫૨ વક.રૂ.૦૦/- ગણી મળી કુલે્લ રૂવપયા -
૨૦૮૮૦ /- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આિી  પકડાઇ ગયેલ હોય  તેમજ કાળુ ભરિાડ રહે-  
રણોલી નમદેશ્વર મહાદેિ મદંીર તા.જી-િડોદરા નાનો નાસી ગયેલ હોય ગુનો કયાક વિ બાબત 
વિગેરે બાબત જિાહરનગર પો.સ્ટે. સેકન્ડ ગુ.ર.નં- ૫૯/૨૦૧૮  જુગારધારા કલમ ૧૨ 

પૈસા પાના પતા િડે હારજીતનો જુગાર 
રમી રમાડી અંગઝડતીના રોકડા રૂ. 
૧૫૮૪૦/- તથા જમીનદાિના 
રૂ.૧૫૪૦/- તેમજ મોબાઇલ ર્ફોન 
નંગ-૦૩ વક.રૂ- ૩૫૦૦/- તથા પત્તા 
પાના નંગ ૫૨ વક.રૂ.૦૦/- ગણી મળી 
કુલે્લ રૂવપયા -૨૦૮૮૦ /- ના 
મુદ્દામાલ 
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મુજબનો ગુનો તા.૦૮/૦૬/૨૦૧૮ ના કલાક-૦/૪૫ િાગે ગુનો દાખલ કરેલ છે.  

૫ જિાહરનગર પો.સ્ટે 
િડોદરા શહેર 

તા-૦૪/૦૬/૧૮ ના રોજ બાતમી મળેલ કે  મોજ ે  રમેશનગર  ઇમરાનભાઇ ના મકાનની 
બાજુમાં ખુલ્લી જગ્યામાં બાતમી આધારે રેઇડ કરતાં આ કામના તહોમતદારનાઓ (૧) 
અજરૂદીન ઉરે્ફ અજુ કનભાઇ એહમદભાઇ રાઠોડ (૨) આશીક ઉરે્ફ રોવબન જી સાહેબ રાણા (૩) 
આશીર્ફ ઉરે્ફ ભુરીયો એહમદભાઇ રાઠોડ (૪) શઇદ અલીરઝા સૈયદ (૫) જીતેન્ર ઉરે્ફ લાલો 
રવિન્રભાઇ શમાક (૬) સન્ની ઉરે્ફ લાલો ર્ફતેસીગ રાણા  (૭) બાબુ વબન્દાિન  યાદિ  (૮) 
વબરેન ઉરે્ફ લાલો અનિરભાઇ રાઠોડ(૯) ઇમરાન ઉરે્ફ ઇમો અબદુલભાઇ રાિલ  (૧૦) વનલેષ 
ઉરે્ફ રવિ હરીશભાઇ માછી  (૧૧) ખાલીદ કાસમભાઇ શેખ િડોદરા  શહેર નાઓને  
તા.૦૪/૦૬/૧૮ કલાક ’૦૫/૪૦ િાગે  અટક  કરિાંમાં  આિેલ  છે જાહેરમાં ગોળ કંુડાળુ 
િળી પૈસા પાના પતા િડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી અંગઝડતીના રોક્ડા રૂ. ૧૫૫૮૦/-
થયેલ તેમજ પતા પાના ગણી જોતા નંગ- ૩૮૪ થયેલ જનેી વક.રૂ.૦૦/- ગણી શકાય તથા 
જમીન દાિના રોકડા રૂ. ૨૨૩૦/-તેમજ િણેય િાહન ની વકરૂા .૫૦૦૦૦/- તથા મોબાઇલ 
કુલ- ૧૦ ની વક.રૂા.૧૬,૫૦૦/- મળી કુલે્લ રૂ. ૮૪,૩૧૦ /- નો મુદ્દામાલ સાથે મળી આિી  
પકડાઇ ગયેલ હોય વિ. બાબતે  જિાહરનગર પો.સ્ટે. સેકન્ડ ગુ.ર.નં- ૫૭/૨૦૧૮  
જુગારધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો તા.૦૮/૦૬/૨૦૧૮ ના કલાક-૦/૪૫ િાગે ગુનો 
દાખલ કરેલ છે. 

પૈસા પાના પતા િડે હારજીતનો જુગાર 
રમી રમાડી અંગઝડતીના રોક્ડા રૂ. 
૧૫૫૮૦/-થયેલ તેમજ પતા પાના 
ગણી જોતા નંગ- ૩૮૪ થયેલ જનેી 
વક.રૂ.૦૦/- ગણી શકાય તથા જમીન 
દાિના રોકડા રૂ. ૨૨૩૦/-તેમજ 
િણેય િાહન ની વકરૂા .૫૦૦૦૦/- 
તથા મોબાઇલ કુલ- ૧૦ ની 
વક.રૂા.૧૬,૫૦૦/- મળી કુલે્લ રૂ. 
૮૪,૩૧૦ /- નો મુદ્દામાલ 

૬ પો ઇ શ્રી એચ બી િોરા  
ASI દેિેન્રરભાઇ 
િીભોિનદાસ બ ન ૧૧૮૮  
સયાજીગજ પો સ્ટે 

સયાજીગજ પો સ્ટે I ગુ.ર.ન ૭૫/૧૮ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯ મુજબ ર્ફરીયાદી વિનીત S/O િીજી 
અબ્રાહમ રહે.-૨૦૩-૨૦૪ વશધ્ધી ફ્લેટ શીિાલય ફ્લેટની બાજુમા તરસાલી િડોદરા મુળ 
રહે- ્લાિલીપરામવબલ, ઇરાવિપીરૂર પો- વથરુિલા,પથાનુવમ્પથથા (કેરલા) 
તા૦૧/૦૫/૧૮ ના કલાક ૧૬/૧૫ થી કલાક ૧૭/૩૦ દરમ્પયાન મો.જ ેકમાટીબાગ ગાડકનના 
બહારના ભાગે ર્ફાઇન આટકસના પાસે ર્ફરીયાદીની બજાજ એિને્જર 150 સ્ટર ીટ નંબર – જીજ ે૦૬ 
કેજ ે ૪૯૬૫  જ ે ઘેરા બ્લ્યુ કલરનુ સને ૨૦૧૬ ના મોડલની જનેો ચેસીસ નં – 
MD2A85CY6GCF82462  નો છે તથા એન્જીન નંબર PDYCGG25891 નો છે જનેી 
આશરે વક રૂ ૪૦૦૦૦/- ગણી શકાય જ ેકોઇ ચોર ઇસમ ડુ્લીકેટ ચાિી િડે લોક ખોલી ચોરી 
કરી લઇ જઇ ગયેલ જ ેગુના ની બાતમી  ASI દેિેન્રરભાઇ િીભોિનદાસ બ ન ૧૧૮૮ નાઓની 
આધારે આરોપી નામે મનીષ મુકેશભાઇ િજસેીંગ  ઠાકોર ઉ.િ- ૨૦ રહે, નટરાજ ટોકીઝની 
બાજુમાં ચીનાઇશીઠની ચાલી પ્રતાપગંજ િડોદરા શહેર તથા અરબાઝ  સલીમ ઉધિાડીયા 
ઉ.િ-૨૧ રહે, ડી/૪ ભઈલાલા પાકક  સોસાયટી મધુનગર ગોરિા િડોદરા આરોપી ની પાસેથી 
ગુનાનો મુદામાલ કબજ ેકરી ગુનો ડીટેકટ કરેલ તેમજ અન્ય સ.ગંજ પોસ્ટે I ગુ.ર.ન ૧૦૯/૧૮ 

કુલ ગુના (૬) ડીટેકટ કરેલ જમેા રૂ 
૧,૭૦,૦૦૦/- મદુામાલ. 
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IPC કલમ ૩૭૯ મુજબ ર્ફરીયાદી શ્રી નયનભાઇ રાજુભાઇ જાતે ગાયકિાડ રહે- રોમનપાકક  
મ.નં ૪૭ છાણી કેનાલ પાસે ચરોતર સોસા.ની બાજુમા છાણી રોડ િડોદરા શહેર નાઓનુ 
તા.૨૯/૦૬/૧૮ કલાક ૧૮/૪૫ થી ૨૧/૩૦ દરમ્પયાન મોજ-ે કમાટી બાગ ગેટ નં-૩ પાસ ે
એક બજાજ પલ્સર મો.સા.નંબર GJ-06-KS-1839 જ ેકાળા કલરની લાલ પટ્ટાિાળી જનેી 
આશરે વક.રૂ ૪૦,૦૦૦/- ગણી કોઇ ચોર ઈસમ ડુ્લીકેટ ચાિી િડે લોક ખોલી ચોરી કરી લઈ 
જઈ ગુનો કયાક િી બાબ જ ેગુનો ડીકેટ કરિામા આિેલ જનેી તપાસ દરમ્પયાન સયાજીગજ પો 
સ્ટેના ૦૨ તથા ર્ફતેગજ પો સ્ટેના ૦૨ તથા ગોરિા પો સટે ૧ ગુનો સહીત કુલ ૫ ગુના ડીટેક 
કરેલ હતા અને આરોપી અરબાઝ સલીમ ઉધિાડીયા નાઓ ગોધરા પો સ્ટેમા પોસ્કો કેસ નાસ્તો 
ર્ફરતો હતો.  

૭ લક્ષ્મીપુરા પોલીસ સ્ટેશન 

સ્ટાર્ફ િડોદરા શહેર  

લક્ષ્મીપુરા પો.સ્ટે.ના પો.કો ગજને્રવસંહ નાઓને તા ૨૨/૦૬/૧૮ ના રોજ બાતમી મળેલ કે. 

લક્ષ્મીપુરા પો.સ્ટે.ના ર્ફસ્ટ ગુ.ર.નં ૨૫/૧૮ ઇ.પી.કો કલમ ૩૦૨,૪૫૨,જી.પી.એકટ કલમ 

૧૩૫ મુજબના કામનો આરોપી જ ેખુન કરી ભાગી ગયેલ છે. અને હાલમાં તેના જીલ્લા માં છે. જ ે

બાતમી આધારે સ્ટાર્ફના માણસો સાથે પંચમહાલ જીલ્લા માં તપાસ માં જઇ આરોપી હીતેષ 

રમણભાઇ ચૌહાણ રહે. પીંગળી ગામ રોહીતિાસ હનુમાનજી ર્ફળીયુ તા કાલોલ જી પંચમહાલ 

નાને પકડી પાડી અટક કરી ગુનો શોધી કાઢેલ છે.  

ખુનનો આરોપી નાસ્તો ર્ફરતો હતો તેને 
પકડિામાં આિેલ છે. 

૮  જિાહરનગર પો.સ્ટેશન 
િડોદરા શહેર  

તા-૦૬/૦૬/૧૮ ના રોજ બાતમી મળેલ કે  મોજ ે એ/૨૩ શ્રીરામનગર પંચિટી ગંગાનગર 
કેનાલ પાસેથી બાતમી આધારે રેઇડ કરતાં આ કામના તહોમતદારનાઓ આરોપીઓ (૧) 
અજય ર્ફતેવસહ સોલંકી ઉ.િ.૨૩ રહે.ગંગાનગર મસ્જીદ પાસે રીર્ફાઈનરી રોડ િડોદરા (૨) 
વિપુલભાઇ શાંવતલાલ િણકર ઉ.િ.૧૯ રહે.પંચિટી કેનાલ ગંગાનગર િડોદરા આરોપીઓન ે
તા.૦૬/૦૬/૧૮ ના કલાક ૦૮/૧૫ િાગે અટક કરી આરોપી રહરલભાઇ ઉફ્રે હીરૂ ચંવન્રરસંહ 
પરમાર રહે.સદર નાને ગુનાના કામે િોન્ટેડ   િગર પાસ પરમીટે પોતાના કબ્જા ભોગિટામાંથી 
ઇગ્લીશ બોટલ નંગ – ૬૦ વક.રૂ. ૩૦,૦૦૦/- ના મુદામાલ સાથે પકડી પાડી ગુનાના કામ ે
મુદામાલ કબ્જ ે કરી ગુનો કયાક િીગેરે બાબત નો  જિાહરનગર પો.સ્ટેશન  III ૨૪૫/૧૮ 
પ્રોહી. ૬૫ ઈ, ૮૧  મજુબના તા.૬/૬/૧૮  નારોજ કલાક  ૦૮/૩૦   િાગે દાખલ કરિામા ં
આિેલ છે   

ઇગ્લીશ બોટલ નંગ – ૬૦ વક.રૂ. 
૩૦,૦૦૦/- મુદામાલ   

૯ 5LP;LPALP 
XFBF4 J0MNZF 
XC[Z   
 

તા-૨૧/૦૬/૧૮ ના રોજ બાતમી મળેલ કે  મોજ ે  A|;[<; .g0L:8=LI, 5FS"DF\ 

EFJGF ZM0J[h GFDGL 8=Fg;5M8" GL VMOL;q UM0FpGમા ં
તાજી-િડોદરા ખાતે બાતમી આધારે રેઇડ કરતાં આ કામના તહોમતદારનાઓ તે એિી રીતે કે 
આ કામના દારૂનો જથ્થો મોકલનાર અને મંગાિનાર ઓમ સાંઇ ટરે ડસ નામની કંપની 

ઇગ્લીશ દારૂની નાની મોટી ્લાસ્ટીકની 
બોટલો નંગ-૧૬૫૯ જુદી-જુદી 
કંપનીની જનેી વક .૨,૦૪૩૦૦/- 
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નામાણસો તેમજ DMAF., G\P(&)(Z*(&*5 ના ધારક આરોપીએ ઇગ્લીશ દારૂની નાની 
મોટી ્લાસ્ટીકની બોટલો નંગ-૧૬૫૯ જુદી-જુદી કંપનીની જનેી વક .૨,૦૪૩૦૦/- નો દારુ 
મોકલી ની ૧૯૬ નંબરના શેડમાં આિેલ ભાિના રોડ િેઝ O8L",F.hZ નગર િડોદરા ખાતે 
મોકલી આપી હેરારે્ફરી કરી નરહ મળી આિી ગુનો કયાક વિ બાબતમદદગારીમા ગનુો કરેલ 
વિ.બાબત છાણી III ૧૯૩/૧૮ પ્રોરહએકટ કલમ ૬૫ ઇ,૮૧ મજુબનો ગુનો 
તા.૨૧/૦૬/૨૦૧૮ ના કલાક-૧૨/૩૦ િાગે ગુનો દાખલ કરેલ છે 

૧૦ જિાહર નગર  પોલીસ 
સ્ટેશન ના સિેલંન્સ સ્કોડ  

તા.૧૭/૦૬/૧૧૮ના ક. ૧૭/૪૦ િાગે બાતમી મળેલકે મોજ-ે કરચીયાગામ પાસે સષકાંત 
દિાખાના પાછળ ખાડામા ખુલ્લી જગ્યામા આકામના આરોપી આ(૧) મર્ફતભાઇ શંકરભાઇ 
જાદિ (૨) વિષુભાઇ રામભાઇ પરમાર (૩) શૈલેષભાઇ ચતુરભાઇ પરમાર (૪) પ્રવિણભાઇ 

ભરતભાઇ પરમાર તમામ રહે -કરચીયા ગામ તા.જી.િડોદરા નાઓ ગોળ કંુડાળા િાડી પૈસા 
પાના િડે હારજીતનો જુગાર રમી  રમાડી અંગ ઝડતી ના રોકડા રૂ. ૭૯૬૦/- જમીન દાિના 
રૂ. ૪૧૦૦/- કુલે્લ મળી ૧૨૦૩૦/- તથા બે મોબાઇલ જનેી વક.રૂ. ૪૦૦૦/- તથા એક 
મો.સા વક.રૂ.૩૦,૦૦૦/- કુલે્લ મળી તેમજ પત્તા પાના નંગ-૫૨ વક.રૂ.૦૦/- કુલે્લ 
રૂ.૪૬,૦૬૦ નો મુદામાલ સાથે પકડાઇ જઇ  ગુનો કયાક વિ.બાબતે. જિાહરનગર પોસ્ટે સે. 
૬૪/૧૮ જુગારધારા કલમ- ૧૨ મુજબ નો ગુનો તા.૧૭/૦૬/૧૮ના ક. ૧૯/૧૫  િાગ ે
દાખલ કરિામાં આિેલ છે 

રોકડા રૂ. ૭૯૬૦/- જમીન દાિના રૂ. 
૪૧૦૦/- કુલે્લ મળી ૧૨૦૩૦/- 
તથા બે મોબાઇલ જનેી વક.રૂ. 

૪૦૦૦/- તથા એક મો.સા વક.રૂ. 
૩૦,૦૦૦/- કુલે્લ મળી તેમજ પત્તા 
પાના નંગ-૫૨ વક.રૂ.૦૦/- કુલે્લ 
રૂ.૪૬,૦૬૦ 

૧૧ ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન 
િડોદરા શહેર  
 

ગુનો તે એિી રીતે કે ઉપરોકત તા.ટા અને જગ્યાએ આ કામના તોહદારે ખાલીદ કાસમભાઇ શેખ 
રહે. રમેશનગર કરોડીયા રોડ કેનાલ પાસે તા.જી િડોદરા  પોતાના આવથકક ર્ફાયદા સારૂ િગર 
પાસ પરમીટે પરપ્રાંતની  ઇંગ્લીશ દારૂ ભરેલ બોટલ નંગ- ૩૯ વક.રૂ. ૧૫૬૦૦/- નો 
િડોદરામા રહેતો મુકેશ નામનો ઇસમ જનેો મો.નં ૮૯૮૦૮૫૪૮૦૦ છે તેની પાસેથી મેળિી 
પોતાની પાસેની હોન્ડા એકટીિા મોપેડ નં GJ06HR0309 મા રાખી હેરારે્ફરી કરી જાહેરમાથી 
આ ઇંગ્લીશ દારૂ, મોપેડ તથા મોબાઇલ ર્ફોન સાથે મળી કુલે્લ રૂવપયા ૬૦,૬૦૦/- ની સાથે 
મળી આિી પકડાઇ જઇ એકબીજાની મદદગારીમા ગુનો કરેલ વિ.બાબત 

ઇંગ્લીશ દારૂ, મોપેડ તથા મોબાઇલ ર્ફોન 
સાથે મળી કુલે્લ રૂવપયા ૬૦,૬૦૦/- 

૧૨ શ્રીમવત  એમ.જી.કરડાણી 
પો.સ.ઇ પાણીગેટ પો.સ્ટે 

પાણીગેટ પો.સ્ટે. I ગુ.ર.નં.૧૧૨/૧૮ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૭૯ મુજબના  તા-૨૨/૬/૧૮ ના 
કલાક ૧૦/૦ થી ૧૦/૧૫  િાગ્યા દરમ્પયાન મોજ-ેપ્રાથના ટેનામેંટ પાસે પાણીગેટ િડોદરા 
શહેર ખાતેથી આરોપીએ ર્ફરીની  F2-5 YAMAHA ગાડી નંબર GJ-06-LJ-2518 ની જનેો 
એંજીન નબંર G3J3E0155838 તથા ચેવસન નંબર ME1RG442AH0102296 ની  
આરોપીએ ડુ્લીકેટ ચાિી િડે અથિા તો લોક તોડી ચોરી કરી લઈ જઈ જતા તા.૨૫/૬/૧૮ 
ક.૧૩/૧૫ િાગે ગનુો નોધાયેલ સદર ગુનાની  તપાસ  દરમ્પયાન બાતમી આધારે આરોપી 

વક.રૂ.૮૫૦૦૦ 
યામાહા મોસા -૧ 
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સતીષ અમરવસગ જાદિ રહે,િેડચ ગામ તા.જબુસર જી.ભરૂચને  તા.૨૬/૬/૧૮ કલાક 
૨૧/૪૫ િાગે  પકડી પાડી મુદામાલ રીકિર કરેલ  છે 

૧૩ શ્રી એન.ડી.મીર પો.સ.ઇ 
પાણીગેટ પો.સ્ટે. 

પાણીગેટ પો.સ્ટે. I ગુ.ર.નં.૧૧૩/૧૮ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૭૯ મજુબના કામે તા-
૨૫/૦૬/૨૦૧૮ ના ક. ૦૭/૦૦  થી ૦૯/૦૦   િાગ્યા દરમ્પયાન મોજ ે૧૪ િૈકુઠ સોસા. 
િા.રોડ પાણીગેટ િડોદરા શહેર ખાતે આરોપીએ ર્ફરીની પલ્સરમો.સા જનેો એંજીન નંબર 
62404 તથા ચેચીસ નં-39644 લાલ કલરની જ ે વકં.રી ૮૫,૦૦૦/- ગણી શકાય જ ે
પલ્સર મો.સા ની  આરોપીએ ડુ્લીકેટ ચાિી િડે અથિા તો લોક તોડી ચોરી કરી લઈ જઈ જતા 
તા.૨૫/૬/૧૮ ક.૧૩/૪૦ િાગે ગુનો નોધાયેલ સદર ગુનાની  તપાસ  દરમ્પયાન બાતમી 
આધારે આરોપી સતીષ અમરવસગ જાદિ રહે,િેડચ ગામ તા.જબુસર જી.ભરૂચન ે
તા.૨૭/૬/૧૮ કલાક ૧૪/૪૫ િાગે  પકડી પાડી  મુદામાલ રીકિર કરેલ છે 

વક.રૂ.૮૫૦૦૦ 
પલસર મોસા -૧ 

૧૪ શ્રી જી.બી.ડોડીયા 
પો.સ.ઇ િાડી પો.સ્ટે. 

િાડી પો.સ્ટે. I ૫૬/૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મુજબના કામે તા. ૮/૬/૧૮ ના કલાક ૯/૦ 
થી તા. ૯/૬/૧૮ ના કલાક ૭/૦ િાગ્યા દરમ્પયાન મોજ-ે રિષના વનિાસ લોજ લોજની નીચે 
િાડી િડોદરા શહેર ખાતેથી ર્ફરીની એકટીિા નં.  GJ-06-LN-2333 નો મોડલ સને-૨૦૧૮ 
સરે્ફદ કલરની ચેસીસ નંબર ME4JF 50CAJU0 400962 તથા એન્જીન નંબર JF50E 
U9040 997 છે,તેની ડુ્લીકેટ ચાિી િડે અથિા તો લોક તોડી ચોરી કરી લઈ જઈ જતા તા-
૯/૬/૧૮ કલાક ૧૨/૩૦ િાગે ગુનો દાખલ થયેલ સદર ગુનાની  તપાસ  દરમ્પયાન બાતમી 
આધારે આરોપી વિજયકુમાર રમણભાઇ પરમાર રહે-મોટા ર્ફોર્ફડીયા ગામ પરમાર ર્ફળીયંુ તા-
વશનોર વજ-િડોદરા શહેરને તા-૧૦/૬/૧૮ ના કલાક-૧૬/૫ િાગે પકડી  પાડી મુદામાલ 
રીકિર કરેલ છે 

વક.રૂ.૪૦,૦૦૦ 
એકટીિા-૧ 

૧૫ સેકન્ડ પોલીસ ઇન્સપેકટર 
શ્રી  

એ કે િડીયા  
િાડી પો.સ્ટે 

િાડી I ગુ.ર.નં ૬૩/૧૮ ઇપીકો કલમ ૩૭૯ મુજબના કામે તા.૧૯/૬/૧૮ ના કલાક ૨૦/૦ 
થી તા.૨૦/૬/૧૮ ના કલાક ૭/૩૦ િાગ્યા દરમ્પયાન.મોજ ે- તરસાલી થી સોમાતળાિ 
આિતા વબ્રજ ઉતરતા રદિાલની નજીક પાકક  કરેલ ર્ફરી.ની લકઝરી બસ નં GJ 06 AX 2224 
માથી આરોપીએ ટેન્કનુ ઢાંકણ તોડી આશરે ૧૦૦ લીટર જટેલુ ડીઝલ  વક.રુ. ૭૧૦૦/-ન ુ
કાઢી ચોરી કરી લઇ જઇ જતા તા.૨૦/૬/૧૮ ના કલાક ૧૩/૧૫ િાગે ગુનો નોધાયેલ સદર 
ગુનાની  તપાસ  દરમ્પયાન બાતમી આધારે આરોપી હરીશ ઉરે્ફ મીચીયા મકેુશભાઇ િસાિા 
રહે,મહાદેિ ર્ફળીયુ સોમા તળાિ ડભોઇ રોડ િડોદરાને તા.૨૨/૬/૧૮ કલાક ૨૩/૩૦ િાગ ે 
પકડી  પાડી તમામ મુદામાલ રીકિર કરેલ છે 

વકરૂ.૭૧૦૦/- 
૧૦૦ લીટર ડીઝલ 

૧૬ શ્રી જ.ેબી ઝાલા 
પો.સ.ઇ.િાડી પો..સ્ટેશન 

િાડી I ૧૫/૧૭  ઇપીકો કલમ ૩૭૯,૪૪૭ મુજબના કામે તા.૩૦/૧/૧૭ ના કલાક 
૨૩/૩૦ થી તા. ૩૧/૧/૨૭ ના કલાક ૦૬/૦૦ દરમ્પયાન ડભોઇરોડ એમ  એમ િોરા શો 

નીલ  
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રૂમની સામે રૂરાક્ષ સોસા મકાન નં ઇ/૮૦ તથા મકાન નં ઇ/૭૯ ના કંપાઉન્ડ માંથી િાડી 
ખાતેથી આરોપીએ ર્ફરી નું (૧) બજાજ ડીસ્કિર મો.સા. નં GJ-06-HE-2881 કાલા કલરની 
સને  ૨૦૧૩ ના મોડલની જનેો ચેસીસ નં MD2A57AZ7DWG10277 તથા એંજીન ન ં
PAWDG10838 વક.  રૂ ૩૩૬૦૯/- તથા સાહેદનું (૨)  બજાજ પલ્સર મો.સા  નં GJ-
06-HR-5620 ની કાલા કલરની સને  ૨૦૧૪ ના મોડલની જનેો ચેસીસ નં 
MD2A11Z1ECF77530 તથા એન્જીન નં DHZCEF56680 વક રૂ ૩૦૦૦૦/-ની 
ચોરી કરી લઇ જતા ગુનો નોધાયેલ આ કામના આરોપી ગુલાબભાઇ દેિલાભાઇ કોળી 
રહે,ચીમારાગામ પટેલ ર્ફળીયુ તા.જી.અલીરાજપુર એમ.પી.ને  ૨૧/૬/૧૮ કલાક ૫/૩૦ િાગ ે
પકડી અટક કરેલ છે. ચોરીમાં ગયેલ મુદામાલ િાહન બજાજ ડીસ્કિર મો.સા. નં GJ-06-HE-
2881 સાથે બોડેલી પો.સ્ટે.માં પ્રોહી ગુનામાં પકડાતા ગુનો ડીટેકટ થયેલ છે 

બોડેલી પો.સ્ટે.માં પ્રોહી ગુનામા ંજમા 
છે.  

૧૭ પો.ઇ.શ્રી પાણીગેટ તથા 
સ્ટાર્ફ 

પાણીગેટ પો.સ્ટે II ૧૦૩/૧૮ જુગાર ધારા કલમ-૪,૫ મુજબ  તા-૨૬/૬/૧૮ ના કલાક 

કલાક ૧૮/૦૫ િાગે મોજ-ેપાણીગેટ તાઇિાડા કેળાની િખારની બાજુની ગલીના અંદર 

આરોપીનં.૧ નાએ પોતાના આવથકક ર્ફાયદા સારૂ મકાનના પહેલા માળે પત્તાપાના િડે પૈસાથી 

હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી રમાડતા હોિાની બાતમી આધારે સદર જગ્યાએ રેઇડ દરમ્પયાન 

આરોપી નં (૧) અબ્દુલગનીઅલાઉદ્દીન પઠાણ રહે,િાડી તાઇિાડા કંુભારિાડા કેળાની િખાર 

પાછળ િાડી સ્િામીનારાયણ મંદીર નજીક િડોદરા શહેર (૨) મહંમદઉંમર ઉસ્માનભાઇ 

મન્સુરી રહે,િાડી તાઇિાડા હરણખાના રોડ િડોદરા શહેર તથા નં.(૩) અખ્તરહુસેન રહીમભાઇ 

માજીિાલારહે-પુરાિાલાની ચાલી સ્િામી નારાયણ મંદીર સામે િડોદરા શહેર તથા (૪) 

ગુલામહુસેન ઉરે્ફ લાલા અબ્દુલમીયાં અરબ રહે,અમરા ર્ફરાસખાનાની ગલીમા સ્િામી 

નરાયણમંદીર સામે િાડી િડોદરા શહેર (૫) હનીર્ફભાઇ અબ્દુલરહીમભાઇ મુકરદમરહે-

િાડીતાઇ િાડા િીમા દિાખાના સામે િડોદરા શહેર (૬) ઇરર્ફાન રહીમભાઇ સીંધી રહે,િાડી 

તાઇિાડા મદારીકુિા પાસે િડોદરા શહેર (૭) ઐયુબભાઇ પીરભાઇ હલિાલ રહે-િાડી 

તાઇિાડા મામુભાજાની દરગાહ પાસે િડોદરા શહેર (૮) ઇબ્રાહીમભાઇ હસનભાઇ લાર્ફાિાલા 

રહે,અમર ર્ફરાસખાનાની ગલીમા તાઇિાડા િાડી િડોદરા શહેર (૯) સલીમભાઇ ર્ફતેભાઇ 

કારિાણી રહે,િાડી તાઇિાડા ડીસીપી ઓર્ફીસ સામે િાડી િડોદરા શહેર ઓને સ્થળ ઉપર 

પકડી પાડી ગુનો શોધી કાઢેલ છે,  

અંગ ઝડતીના રૂ.૬૨૩૦/- જમીન 
દાિ પરના રૂ.૧૨૮૭૦/-  તથા 

મો.ર્ફોન નંગ-૧૦ વક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- 
પત્તાપાના નંગ-૫૨ વક.રૂ.૦૦/૦૦ કુલે્લ  

રૂ.૨૯૧૦૦/- 
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૧૮ 

ડીસીબી પોલીસ સ્ટેશન 
િડોદરા શહેર  

આરોપી પુષપેંરવસંહ હીરાલાલ રાજપૂત ઉ.િ-૨૨ રહે,ગામ-નયેપુરા તા-બાહ,જી-આગ્રા 
ઉતરપ્રદેશ તથા િોંટેન્ડ, કે,કે,વસંઘાનીયા જનેા પુરા નામ કે સરનામા ને ખબર નથી જનેો મો-
૮૯૩૮૯૭૩૧૭૮ તમંચો કારતૂસ નંગ-૦૪ તથા મોબાઇલ ર્ફોન અને હોન્ડા શાઇન મોટર 
સાયકલ નં- જીજ,ે૦૬, જએે,૩૩૧૬ મળી તમામની કુલે્લ વક.રૂવપયા/- ૪૩.૪૦૦/-ની સાથ ે
જાહેર માથી મળી આિી પકડાઇ જતાં ડી.સી.બી પોસ્ટે  II ૪૩/૨૦૧૮ આમ્પસક એક્ટ કલમ 
૨૫(૧)બી.એ ૨૯, જી.પી એક્ટ ૧૩૫ મુજબ ગુનો રજી કરેલ છે.  

તમંચો કારતૂસ નંગ-૦૪ તથા 
મોબાઇલ ર્ફોન અને હોન્ડા શાઇન મોટર 
સાયકલ ન-ં જીજ,ે૦૬, જએે,૩૩૧૬ 
મળી તમામની કુલે્લ વક.રૂવપયા/- 

૪૩.૪૦૦/- 

૧૯ 

ડીસીબી પોલીસ સ્ટેશન 
િડોદરા શહેર 

આરોપી (૧) પ્રતાપવસંહ ઉરે્ફ બંટી રામિીર ચૌહાણ ઉ.િ.૩૨ હાલ રહે.૧૪, શાસ્ત્રી લોજ, 
શાસ્ત્રીપોળ સલાટિાડા રાિપુરા િડોદરા તથા મુળ રહે.ખેરા ગામ તા.જીગની વજ. મુરેના 
મધ્યપ્રદેશ ન. (૨) મહંમદનદીમ મહંમદસઈદ ગુજાર ઉ.િ.૨૨ હાલ રહે.૫૧ સંજયિાડી 
ઈ.એસ.આઈ દિાખાના પાછળ મકરપુરા જી.આઈ.ડી.સી રોડ માંજલપુર િડોદરા શહેર મળુ 
રહે.નગેદયાપુર ગામ તા.વતલોઈ વજ.અમઠેી ઉત્તરપ્રદેશ નાઓના કબજામાંથી તમંચા એક-એક 
મળી કુલે્લ બે તમંચા કુલે્લ વક.રૂ.૨૦,૦૦૦/- ના રાખી જાહેરમાંથી મળી આિી પકડાઇ જતાં 
ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન II ૫૫/૨૦૧૮ આમ્પ સક એકટ કલમ ૨૫(૧)બી,(એ),૨૯ 
જી.પી.એક્ટ કલમ ૧૩૫ મુજબનો ગુનો દાખલ કરાિેલ છે.  

કબજામાંથી તમંચા એક-એક મળી કુલે્લ 
બે તમંચા કુલે્લ વક.રૂ.૨૦,૦૦૦/ 

૨૦ 

ડીસીબી પોલીસ સ્ટેશન 
િડોદરા શહેર 

ડી.સી.બી પો.સ્ટે. II ગુ.ર.નં ૪૨/૧૮ જુ.ધારા કલમ ૪,૫ મુજબના કામે આરોપીઓએ કોઇન 
થકી તેમજ રૂવપયા િડે તીન પત્તીનો પતા પાનાનો હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી પોલીસ રેઇડ 
દરમ્પયાન સદર ઇસમ સહીત કુલે્લ ૨૯ (ઓગણિીસ) ઇસમો કુલે્લ રોકડ રૂવપયા ૪૩૫૦૦/- ની 
ચલણી નોટો તેમજ મોબાઇલ ર્ફોન નંગ ૧૪  વક રૂ ૧૯,૫૦૦/- તથા પતા પાનાઓ, જુદા 
જુદા સંખ્યા લખેલ ્લાસટીકના કોઇન, રજીસ્ટર નંગ - ૦૧, કાગળનુ મોટુ પાન નંગ – ૧, 
બોલપેન મળી કુલે્લ વક રૂવપયા ૬૩૦૦૦/- ની સાથે મળી આિી પકડાઇ જઇ ગુનો કયાક વિ 
મતલબ 

કુલે્લ રોકડ રૂવપયા ૪૩૫૦૦/- ની 
ચલણી નોટો તેમજ મોબાઇલ ર્ફોન નંગ 
૧૪  વક રૂ ૧૯,૫૦૦/- તથા પતા 
પાનાઓ, જુદા જુદા સંખ્યા લખેલ 
્લાસટીકના કોઇન, રજીસ્ટર નંગ - 
૦૧, કાગળનુ મોટુ પાન નંગ – ૧, 

બોલપેન મળી  
કુલે્લ વક રૂવપયા ૬૩૦૦૦/- 

૨૧ 

ડીસીબી પોલીસ સ્ટેશન 
િડોદરા શહેર 

ડી.સી.બી II ૪૪/૨૦૧૮ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબના કામે આરોપીઓએ કુકરી (દાણા) 
િડે રૂવપયાની હારજીતનો જુગાર જાહેરમા રમી રમાડી  પોલીસ રેઇડ દરમ્પયાન અરૂણ પ્રકાશભાઇ 
ખારિા તેમજ જુગાર રમિા માટે આિેલ છ ઇસમ મળી કુલ સાત ઇસમો અંગઝડતી તથા જમીન 
દાિ ઉપરના મળી કુલે્લ રોકડ રૂવપયા ૩૭,૧૦૦/- તમેજ મોબાઇલ ર્ફોન નંગ-૫ કીમત રૂવપયા 
૧૩,૦૦૦/-,ટુ વ્હીલર િાહન-૨ તેમજ કુકરી નંગ ૨ મળી કુલે્લ કીં. રૂવપયા ૮૫૧૦૦/- ની 
સાથે મળી આિી પકડાઇ જઇ ગુનો કયાક વિ બાબત. 

રોકડ રૂવપયા ૩૭,૧૦૦/- તેમજ 
મોબાઇલ ર્ફોન નંગ-૫ કીમત રૂવપયા 
૧૩,૦૦૦/-,ટુ વ્હીલર િાહન-૨ 

તેમજ કુકરી નંગ ૨ મળી કુલે્લ કીં. રૂવપયા 
૮૫૧૦૦/- 

૨૨ ઈન્ ચાજક તા.૦૧/૦૬/ર૦૧૮ ના રોજ  ટીમ એસ.ઓ.જી.ને બાતમી મળેલ કે ''માંજલપુર હીરો હોન્ડા સ્પેલ્ન્ડર મો.સા. નં-જીજ-ે
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પો.ઈન્ સ.એસ.ઓ.જી. 
તથા સ્ટાર્ફના માણસો 

નાકા,પેટર ોલપંપ પાસે એક ઇસમ નામે ઇશ્વર કોળીનાનો તેની પાસેની હીરો હોન્ડા સ્પેલ્ન્ડર 
મો.સા. નં-જીજ-ે૦૭-એઇ-૧૭૧૮ની િેચિા ર્ફરે છે. અને આ મો.સા. ચોરીની હોિાનુ 
જણાય છે.'' જ ેબાતમી આધારે ટીમ એસ.ઓ.જી.ના માણસોએ સદર જગ્યાએથી ઇશ્વરભાઇ 
ઉરે્ફ જહાંગીર નાના બાગુલ (કોડી) રહે.વકશનનગર, હેિી િોટર સામે, ઝિેરીભાઇના મકાનમાં, 
દંતેશ્વર,િડોદરા મુળ રહે.દોન્ડાઇચા ગામ, બગુિા ચોક, વમિમંડલ, તા.વસંધખેડા જી.ધુલે, 
મહારાષ્ટ્રનાનો હોિાનુ જણાિેલ સદરી ઇસમ પાસે તનેા કબજા ભોગિટાિાળી હીરો હોન્ડા 
સ્પે.મો.સા.ન-ં-જીજ-ે૦૭-એઇ-૧૭૧૮ વક.રુા.૧૮,૦૦૦/-ની સાથે ઝડપી પાડેલ  

ઉપરોકત ઇસમની ઘવનષ્ઠ પુછપરછમાં તેણે આ હીરો હોન્ડા સ્પલેન્ડર આજથી િણેક 
મહીના ઉપર માંજલપુર મગેા મોલ પાસેની સોસાયટી ખાતેથી ચોરી કરેલાની જણાિતા ંસદર 
મો.સા. વક.રુા.૧૮,૦૦૦/-ની કબ્જ ેકરી સી.આર.પી.સી. કલમ ૧૦૨ મુજબ કબ્જ ેકરી મોટર 
સાયકલ અંગે રેકડક  આધારીત ખાિી કરતા માંજલપુર પો.સ્ટે. ર્ફસ્ટ ગુ.ર.નં-પર/૧૮ ઇપીકો 
૩૭૯ મુજબનો ગુનો નોંધાયેલ હોિાનું જણાઇ આિેલ હોય તેના વિરૂધ્ધ કાયદેસરની કાયકિાહી 
કરેલ.   

૦૭-એઇ-૧૭૧૮ 
વક.રુા.૧૮,૦૦૦/- 

૨૩ ઈન્ ચાજક 
પો.ઈન્ સ.એસ.ઓ.જી. 
તથા સ્ટાર્ફના માણસો 

તારીખ ૧૩/૦૬/૧૮ ના રોજ એસ.ઓ.જી.ને બાતમી મળેલ કે '' ગોિી 
ખોડીયારનગરમા આિેલ રાધીકા ગેસ એજન્સીના ગોડાઉનમા  એજન્સીના માણસો ગોડાઉન 
વકપર,ટેમ્પપો ડર ાઇિર તેમજ હેલ્પરો ગોડાઉનમા રાખેલ એલ.પી.જી ગેસના ભરેલા બોટલોના 
સીલ ખોલી પાઇપ િડે ખાલી બોટલમા થોડો થોડો ગેસ ભરી રીર્ફીલીંગ  કરી ગેસની ચોરી કરી 
બોટલોને ર્ફરી સીલ કરી ગ્રાહકોને આ બોટલો સ્લાય કરે છે. અને હાલમાં રાવધકા ગેસ 
એજન્સીના ગોડાઉન ઉપર ગોડાઉન વકપર તથા ટેમ્પપોના ડર ાઇિર તથા  હેલ્પરો ભેગા થયેલ છે 
અને તેઓ ગેસના ભરેલા બોટલમાંથી ખાલી બોટલોમા ગેસ ભરી રીર્ફીલીંગ કરી,રીપેકીંગ કરી 
રહ્યા છે '' તે મુજબની મળેલ બાતમી આધારે એચ.એમ.ચૌહાણ ઇન્ચાજક પો.ઇન્સ એસ.ઓ.જી 
તથા સ્ટાર્ફના માણસોએ રાવધકા ગેસ સવિકસના ગોડાઉન ખાતે રેઇડ કરી ગેસના બોટલ માંથી 
ખાલી બોટલમા ગેસ ભરી રીર્ફીંલીંગ/રીપેકીંગ કરતા કુલ ૧૬ ઇસમોની ઘરપકડ કરેલ છે.  

આ રેઇડ દરમ્પયાન ગોડાઉન માથી (૧) ઘરેલુ િપરાશ માટેના ૧૪ વકલો ગ્રામ િાળા 

સબસીડી િાળા એલ.પી.જી ગેસના ભરેલા બોટલો કુલ નં ૬૦૦ વક.રૂ ૪,૨૩,૯૦૦/- (૨) 
કોમશીયલ િપરાશ માટેના ૧૯ વકલો ગ્રામના એલ.પી.જી ગેસના ભરેલા બોટલો કુલ નં ૬૪ 
વક.રૂ ૮૧,૪૭૨/- (૩) ૧૪ વક.ગ્રા, ૧૯ વક.ગ્રા તથા ૫ વક.ગ્રા િાળા ગેસના ખાલી બોટલો નંગ 
૫૩૭ વક.રૂ. ૬,૪૯,૦૫૦/- (૪) રોકડ રૂ. ૧,૩૭,૧૫૦/- (૫) થ્રી વવ્હલ ટેમ્પપો તથા 
પીકઅપ જીપ વિગેરે િાહનો કુલ ૧૨ વક.રૂ ૨૧,૦૦,૦૦૦/- તથા (૬) રીર્ફીલીગ/રીપેવકંગ 

(૧) ઘરેલુ િપરાશ માટેના ૧૪ વકલો 
ગ્રામ િાળા સબસીડી િાળા એલ.પી.જી 
ગેસના ભરેલા બોટલો કુલ નં ૬૦૦ વક.રૂ 
૪,૨૩,૯૦૦/- (૨) કોમશીયલ 
િપરાશ માટેના ૧૯ વકલો ગ્રામના 
એલ.પી.જી ગેસના ભરેલા બોટલો કુલ 
નં ૬૪ વક.રૂ ૮૧,૪૭૨/- (૩) ૧૪ 
વક.ગ્રા, ૧૯ વક.ગ્રા તથા ૫ વક.ગ્રા િાળા 
ગેસના ખાલી બોટલો નંગ ૫૩૭ વક.રૂ. 
૬,૪૯,૦૫૦/- (૪) રોકડ રૂ. 
૧,૩૭,૧૫૦/- (૫) થ્રી વવ્હલ ટેમ્પપો 

તથા પીકઅપ જીપ વિગરેે િાહનો કુલ 
૧૨ વક.રૂ ૨૧,૦૦,૦૦૦/- તથા (૬) 
રીર્ફીલીગ/રીપેવકંગ કરિા માટેના 
સાધનો પાઇપો નંગ ૧૩ તથા બુચ ઉપર 
ચોટાડિા માટેના ્લાસ્ટીકના શીલ નંગ 
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કરિા માટેના સાધનો પાઇપો નંગ ૧૩ તથા બુચ ઉપર ચોટાડિા માટેના ્લાસ્ટીકના શીલ નંગ 
૬૮ વક.રૂ ૪૭૦/- સરહત કુલે્લ રૂ. ૩૩,૯૨,૦૪૨/- નો મુદ્દામાલ સ્થળ ઉપર થી કબ્જ ેકરી 
ધરપકડ કરેલ ઇસમો વિરૂધ્ધમા ગોિી પો.સ્ટે.ર્ફ.ગુ.ર.નં.૧૪/૧૮ ઇ.પી.કો કલમ 
૨૮૫,૩૭૯,૪૦૬, ૪૨૦,૧૧૪, ૧૨૦ (બી) તથા આિશ્યક ચીજ િસ્તુ અવધનીયમ કલમ ૩ 
તથા ૭ મુજબ કાયદેસરની કાયકિાહી કરેલ. 

૬૮ વક.રૂ ૪૭૦/- સરહત કુલે્લ રૂ. 
૩૩,૯૨,૦૪૨/- 

૨૪ ઈન્ ચાજક 
પો.ઈન્ સ.એસ.ઓ.જી. 
તથા સ્ટાર્ફના માણસો 

તા.૧૯/૦૬/૧૮ ના રોજ ટીમ એસ.ઓ.જી.ને બાતમી મળેલ કે "વકશનિાડી સવિતા 
પાકક  સોસાયટીમાં રહેતો સતીષ વિઠ લભાઈ સોની તથા તેના સાગરીત વમિો જીતુભાઈ પટેલ 
તથા ભરતભાઈ તેમજ જઠેીભાઈ જાદિ આ ઠગ ટોળકી પાસે એક રદવ્ ય જાદુઈ બહુમુલ્ ય લાકડી 
છે જ ે ચીટીંગ કરિાના હેતુસર આ લાકડી િેચિા માટે એક સરે્ફદ રંગની હોન્ ડા સીટી કાર 
નં.જી.જ.ે૩.સી.ઈ.૧૮૩૬ માં ર્ફરી રહયા છે અને હાલમાં તેઓ અલકાપુરી રોડ ઉપર આિેલ 
લક્ષ્મી હોલ સામે સ્ ટેશન તરર્ફ જતા રોડ ઉપર કાર લઈને ઉભા છે " તે મુજબની મળેલ બાતમી 
આધારે (૧) સતીષભાઈ વિઠ લભાઈ સોની રહે.૧, સવિતા પાકક  સોસાયટી વિભાગ-૧, િડુા 
કિાટસક સામે વકશનિાડી િડોદરા (ર) જીતુભાઈ શંકરભાઈ પટેલ રહે.ગામ મોરેલ તા.નડીયાદ 
વજ.ખેડા (૩) ભરતભાઈ નાથુભાઈ હેરમા રહે.વચિકુટ સોસાયટી, શેરી નં.ર, અક્ષર માગક મઈેન 
રોડ રાજકોટ તથા (૪) જઠેીભાઈ માનસંગભાઈ જાદિ રહે.મ.નં.૧૮ર િુડકો સોસાયટી િઢિાણ 
તા.જી. સુરેન્ રનગર નાઓને ટરેપ દરમ્પ યાન પકડેલ છે. 

ઉપરોકત ઈસમો અિળ િલે જિેી િળાંક િાળી લાકડી જ ે રદવ્ ય જાદઈુ બહુમુલ્ ય 
લાકડી છે તેિો આભાસ લોકોને આપી આ લાકડીને િહેતા પાણીમાં નાંખિામાં આિે તો 
પાણીના પ્રિાહની વિરૂઘ્ ધમાં આગળ િધે છે જનેી એક ઈંચની વકંમત દોઢ કરોડ રૂવપયા છે અન ે
તેમની પાસે જ ેલાકડી છે તેનુ મુલ્ ય રૂ.ર૭ કરોડ છે આ લાકડીથી ધાયાક કામોમાં સર્ફળતા મળ ે
છે અને તેનો ડેમો જોિો હોય તો રૂવપયા પાંચ લાખ આપિા પડશે તેમ જણાિી ગ્રાહકોનો 
વિશ્ િાસ સંપાદીત કરી ઠગાઈ કરતા હોય ઈન્ ચાજક પો.ઈન્ સ. એસ.ઓ.જી. નાઓએ પંચન ે
ગ્રાહક તરીકે મોકલી ટરેપ કરતા ઉપરોકત ઈસમોએ પંચ સાથે સોદો કરતા તેઓ ચારેિને હોન્ ડા 
સીટી કાર સાથે ઝડપી પાડેલ.   

આરોપીઓ પાસેથી કહેિાતી રદવ્ ય જાદુઈ બહુમુલ્ ય લાકડી (અિળ િેલ /િળાંક 
િાળી લાકડી) તથા હોન્ ડા સીટી કાર નં.જી.જ.ે૩. સી.ઈ.૧૮૩૬ વક.રૂ.પ,૦૦,૦૦૦/- તથા 
મોબાઈલ ર્ફોન નંગ-૪ વક.રૂ.૯પ૦૦/- તેમજ રોકડ રૂ.૪૮પ૦/- તથા સહીત કુલ્ લે 
રૂ.પ,૧૪,૩પ૦/- નો મુદામાલ કબ્ જ ે કરી ઉપરોકત ઈસમો તથા જાદુઈ લાકડી સ્ લાયર 
કચ્ છ-ભુજના ડો.સંજય પટેલ નાઓ વિરૂઘ્ ધમાં કાયદેસરની કાયકિાહી કરી ગોિી પો.સ્ ટે. 

રદવ્ ય જાદુઈ બહુમુલ્ ય લાકડી (અિળ 
િેલ /િળાંક િાળી લાકડી) તથા 
હોન્ ડા સીટી કાર નં.જી.જ.ે૩. 
સી.ઈ.૧૮૩૬ વક.રૂ.પ,૦૦,૦૦૦/- 
તથા મોબાઈલ ર્ફોન નંગ-૪ 
વક.રૂ.૯પ૦૦/- તમેજ રોકડ 
રૂ.૪૮પ૦/- તથા સહીત કુલ્ લે 
રૂ.પ,૧૪,૩પ૦/- 
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ર્ફ.૧૫૨/૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૦૬,૪૨૦,૫૧૧,૧૧૪ મજુબો ગુનો દાખલ કરાિેલ. 

૨૫ ઈન્ ચાજક 
પો.ઈન્ સ.એસ.ઓ.જી. 
તથા સ્ટાર્ફના માણસો 

તા.૨૦/૦૬/૧૮ ના રોજ બાતમી મળેલ કે એક ઇસમ નામે શાંવતલાલ પરમાર રહે. 
શીિાજી ચોક વકશનિાડી િડોદરા તથા રોહીનીકુમાર કુશ્વાહા રહે.ચામુંડાનગર આજિા રોડ 
િડોદરા નાઓ પાસે માઉઝર છે આ બન્ને જણા તેમની પાસેના હવથયારો લઇને શેષ નારાયણ 
સોસાયટીના વિભાગ-ર ના ગેટ પાસે ઉભેલા છે તે મુજબની મળેલ બાતમી આધારે ઉ૫રોકત 
સ્થળેથી એસ.ઓ.જી. ટીમના માણસોએ (૧) શાંવતલાલ અંબાલાલ પરમાર રહે.બી/૫/૬૯, 
શીિાજી ચોક, જાગ વત મહોલ્લા સામે વકશનિાડી િડોદરા તથા (ર) રોહીનીકુમાર શીિપ્રસાદ 
કુશ્વાહા રહે. ૩૩, ચામુંડા નગર-૧, રામનગર સામ,ે આજિા રોડ િડોદરા નાઓને ઝડપી 
પાડેલ.  

ઉ૫રોકત આરોપીઓ પૈકી શાંવતલાલ પરમાર પાસેથી દેશી હાથ બનાિટની પીસ્તોલ 
(માઉઝર) એક વક.રુ.૨૦,૦૦૦/- તથા જીિતા કારતુસ નંગ-ર વક.રુ.૨૦૦/- તેમજ 
નં.(ર) રોહીનીકુમાર પાસેથી પીસ્તોલના જીિતા કારતુસ નંગ-૫ વક.રૂ.૫૦૦/- મળી કુલે્લ 
રૂ.૨૦,૭૦૦/- ર્ફાયર આમ્પસક એમ્પયુનેશન મળી આિતા કબ્જ ેકરી કાયદેસરની કાયકિાહી કરી 
ઉ૫રોકત બન્ને ઇસમો તથા કિાંટ જી.છોટાઉદેપુરનો હવથયાર સ્લાયર ઇસમ વિરૂધ્ધમાં આમ્પસક 
એકટ મુજબ બાપોદ પો.સ્ટે.માં સે.ગુ.ર.નં.૯૩/૧૮ આમ્પસક એકટ કલમ રપ(૧-બી) 
(એ)(સી),ર૯ તથા જી.પી.એકટ ૧૩પ ગુનો દાખલ કરાિી એસ.ઓ.જી. દિારા આગળની િધુ 
તપાસ તજિીજ હાથ ધરિામાં આિેલ.  

આરોપી નં.(૧) પાસેથી દેશી હાથ 
બનાિટની પીસ્તોલ (માઉઝર) એક 
વક.રુ.૨૦,૦૦૦/- તથા જીિતા 
કારતુસ નંગ-ર વક.રુ.૨૦૦/- તેમજ 
નં.(ર) પાસેથી પીસ્તોલના જીિતા 
કારતુસ નંગ-૫ વક.રૂ.૫૦૦/- મળી 
કુલે્લ રૂ.૨૦,૭૦૦/- 

૨૬ િારસીયા પોલીસ સ્ટેશન 
િડોદરા શહેર. 

િારસીયા II-૧૩૧/૧૮ જુગારધારા ૪,૫ મુજબ પોતાના અંગત ર્ફાયદા સારૂ પોતાના  મકાનમા ં
હાજર રહી પોતે વમલન આંકડા લખતો મળી  આિેલ  હોય જનેી પાસેથી કુલ મોબાઇલ નંગ – ૩ 
જનેી વકરૂ૨૬,૦૦૦/- તમેજ એક કેલ્ક્યુલેટર જનેી વકરૂ૧૦૦/ ગણી શકાય તેમજ રોકડા 
રૂપીયા ૧૮૪૭૦/- તેમ કુલે્લ વકરૂ ૪૪૫૭૦/-  નો મુદામાલ સાથે મળી આિી ગુનો કયાક 
વિગેરે બાબત.  

 

મોબાઇલનંગ – 
૩જનેીવકરૂ૨૬,૦૦૦/- તેમજ 
એકકેલ્ક્યુલેટરજનેીવકરૂ૧૦૦/  
તેમજરોકડારૂપીયા૧૮૪૭૦/- 
કુલે્લવક.રૂ૪૪૫૭૦/- 

૨૭ િારસીયા પોલીસ સ્ટેશન 
િડોદરા શહેર 

િારસીયા II-૧૫૧/૧૮ જુગારધારા ૪,૫ મુજબ પોતાના આથીક ર્ફાયદા સારૂ રહેણાક મકાનના 
પહેલા માળે હાલમા રમાઇ રહેલ ઓસ્ટરેલીયા- ઇંગલેન્ડ િચ્ચેની િીકેટમેચનો ગ્રાહકો પાસેથી 
મોબાઇલ ર્ફોન ઉપર સટ્ટો ઉઘરાિી ઇલેક્ટર ીક ઉપકરણોના માધ્યમથી સટ્ટો રમાડી  ટીિી નંગ-
૦૧  વક.રૂ.૫૦૦૦/- તથા લેપટોપ નંગ-૦૧ વક.રૂ.૩૧૦૦૦/- તથા સટેપબોક્ષ નંગ-૦૧ 
વક.રૂ.૧૫૦૦/- તથા રીમોટ નંગ-૦૧ વક.રૂ.૫૦/- તથા કીબોડક  માઉસ નંગ-૦૧ 
વક.રૂ.૧૫૦૦/- તથા એક્ટીિા નંગ-૦૧ વક.રૂ.૪૧૫૦૦/- મળી  કુલે્લ ૧,૧૯,૫૫૦/- તથા 
રોકડા રૂ.૩૧૫૮૦/- મળી  કુલે્લ વક.રૂ.૧,૫૧,૧૩૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે તહો.દાર નં ૧ તથા 

ટીિી નંગ-૦૧  વક.રૂ.૫૦૦૦/- તથા 
લેપટોપ નંગ-૦૧ વક.રૂ.૩૧૦૦૦/- 
તથા સેટપબોક્ષ નંગ-૦૧ 
વક.રૂ.૧૫૦૦/- તથા રીમોટ નંગ-૦૧ 
વક.રૂ.૫૦/- તથા કીબોડક  માઉસ 
નંગ-૦૧ વક.રૂ.૧૫૦૦/- તથા 
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૨ નાઓ મળી આિી પકડાઇ જઇ ગુનો કયાક વિગેરે બાબત  એક્ટીિા નંગ-૦૧ વક.રૂ.૪૧૫૦૦/- 
મળી  કુલે્લ ૧,૧૯,૫૫૦/- તથા રોકડા 
રૂ.૩૧૫૮૦/- મળી  કુલે્લ 
વક.રૂ.૧,૫૧,૧૩૦/-  

૨૮ િારસીયા પોલીસ સ્ટેશન 
િડોદરા શહેર 

િારસીયા II-૧૫૫/૧૮ જુગારધારા ૧૨ મુજબ તોહદારો એ પોતાના  આવથકક લાભ સારુ  
જાહેરમાપત્તા-પાનાપૈસાિડેગોળ કંુડાળુિળીહારજીત જુગારરમીપત્તા-પાનાન ં ૫૨ તેમજ 
જમીનદાિ ઉપરના રુપીયા ૪૧૮૦/- તમેજ અંગ ઝડતીના રૂપીયા ૨૧૪૦૦/- સાથે મળી  
કુલે્લ રોકડા રૂવપયા ૨૫૫૮૦/- તથા મોબાઈલ નંગ-૦૭ જનેી કીંમત રૂપીયા ૬૮૦૦૦/- 
મળી કુલે્લ રૂપીયા ૯૩૫૮૦/- સાથ ેમળી આિી પકડાઈ ગયેલ હોય મળી આિી ગુનો કયાક 
વિગેરે બાબત. 

પત્તા-પાના નંગ-૫૨તમેજ જમીનદાિ 
ઉપર ના રુપીયા૪૧૮૦/- તેમજ 
અંગઝડતીના રૂપીયા૨૧૪૦૦/- 
મોબાઈલનંગ-૦૭ જનેી કીંમત રૂપીયા 
૬૮૦૦૦/- મળી કુલે્લ રૂપીયા 
૯૩૫૮૦/- 

૨૯ બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન 
િડોદરા શહેર  

બાપોદ પો.સ્ટે !! ૯૦/૧૮ જુગાર ધારા કલમ ૪,૫ મુજબ ગુનો તે એિી રીતે કે ઉપરોકત તા.ટા 
અને જગ્યાએ આ કામના આરોપી  અમરીશભાઈ દલસુખભાઈ પરમાર રહે- સી/૧૧ ઝિેરનગર 
સોસાયટી વકશનિાડી િડોદરાનાનો પોતાના આથીક ર્ફાયદા સારૂ પોતાના મકાનમા અન્ય ૩ 
આરોપીઓની સાથે પત્તાપાના પૈસા િડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી અંગ ઝડતીના  
રૂ.૯૪૫૦/- તથા દાિપરના  રૂ.૬૦૦/- મળી કુલે્લ રૂપીયા ૧૦૦૫૦/-તથા મોબાઇલ ર્ફોન 
નંગ-૩ જુદી જુદી કંપનીના વકંમત રૂ.૨૬૦૦૦/- તથા એક મો.સા. જનેી વકંમત આશરે રૂ, 
૩૫૦૦૦/-મળી કુલે્લ રૂવપયા ૭૧૦૫૦/-ની મત્તા સાથે તથા પત્તાપાના  નંગ-૫૨ સાથ ે
જાહેરમાથી મળી આિી પકડાઈ જઈ ગુનો કયાક વિ.બાબત. 

અંગ ઝડતીના  રૂ.૯૪૫૦/- તથા 
દાિપરના  રૂ.૬૦૦/- મળી કુલે્લ 
રૂપીયા ૧૦૦૫૦/-તથા મોબાઇલ ર્ફોન 
નંગ-૩ જુદી જુદી કંપનીના વકંમત 
રૂ.૨૬૦૦૦/- તથા એક મો.સા. જનેી 
વકંમત આશરે રૂ, ૩૫૦૦૦/-મળી કુલે્લ 
રૂવપયા ૭૧૦૫૦/-ની મત્તા 

૩૦  કારેલીબાગ પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાર્ફ  
 

કારેલીબાગ સેકન્ડ- ૭૦/૧૮ જુગારધારા ૧૨-અ મુજબ તે એિી રીતે કે આ કામના તોહદારો  
વિજયવસંહ રદલીપ વસંહ રાજપુત રહે. નાગરિાડા નિીધરતી ગોલિાડ માળી મહોલ્લો િડોદરા 
શહેર તથા અન્ય પાંચ ઇસમો સાથ ે નાગરિાડા નિીધરતી ગોલિાડ કાઠીયિાડી ચાલીમા 
રામાપીરના મંરદરની સામેની ગલીમા એક મકાનની આડમા મોબાઇલની લાઇટ મારી જાહેરમા 
ગોળ કુડાળુ િળી પત્તા-પાના પૈસા િડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડતા અંગ ઝડતીના રોકડા 
રૂા.૨૨,૭૪૦/- તથા જમીન દાિના રોકડા રૂા.૨૦,૦૦૦/- સાથે તથા અલગ અલગ 
કંપનીના મોબાઇલ ર્ફોન નંગ ૩ વક.રૂા.૩,૦૦૦/- સાથ ેમળી કુલે્લ રૂા.૪૫,૭૪૦/- તથા પત્તા 
પાના નંગ - ૫૨ સાથ ેમળી આિી પકડાઇ જઈ ગુનો કયાક વિગેરે બાબત. 

રોકડા – ૨૨,૭૪૦/- 
મોબાઇલ-૦૩ વકં રૂ ૩૦૦૦/- 

૩૧ પી.સી.બી શાખા  િડોદરા 
શહેર 

કારેલીબાગ થડક  ગ.ુર. નં.૨૪૪/૧૮ પ્રોહી.એકટ કલમ ૬પ (ઈ),૮૧,૯૮(૨) તે એિી રીતે કે 
આ કામના તોહદાર પોતાની ઓટો રીક્ષા નંબર GJ06 AW 8608 મા ં  િગર  પાસ  પરમીટે 
ઇગ્લીશ દારુ ની બોટલો નંગ -૫૬  કી.રૂા ૨૫૨૦૦/  સાથ ેતેમજ ઓટો રીક્ષા નંબર GJ06 

બોટલ-૫૬,વકં રૂ ૨૫,૨૦૦/- 
ઓટોરીક્ષા -૦૧ વકં રૂ ૧,૦૦,૦૦૦/- 
મોબાઇલ -૦૩ વકં રૂ ૧૫૦૦/- 
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AW 8608 નો જનેી કી.રુા.૧૦૦૦૦૦/- તથા  મોબાઇલ ર્ફોન  નંગ -૦૩  કી.રૂા. 
૧૫૦૦/- મળી  આિી પકડાઇ ગયેલ હોય  તેમજ સદરી ઇગ્લીશ દારૂ  આ્નાર પીન્ટુ શઠે  
રહે. છાતાલા ગામ  એમ.પી નાનો નાસી ગયેલ હોય ગુનો કયાક િીગેરે  બાબત 

૩૨  એસ.ઓ.જી િડોદરા શહેર (હરણી ) થડક  ગુરનં.૧૮૮/૧૮ પ્રોહી.એકટ કલમ ૬પ (ઈ),૮૧,૧૦૮ , ગુન્હો તે એિી રીતે કે, 
આ કામ આરોપીઓએ પોતાના કબજામા િગર પાસ પરમીટે પરપ્રાંતીય માનિ સ્િાસ્થ્ય ને 
હાવનકારક ઇંગ્લીશ દારુના ક્િાટરીયા નંગ-૪૮૦ વકં.રૂ.૪૮,૦૦૦/- નો રાખી નં (૧),(૨) 
નાઓ પકડાઇ જઇ તેમજ નં(૩) ની સાથે ભાગમા ઇંગ્લીશ દારુનો જથ્થો લાિી હેરારે્ફરી કરતા 
મળી આિી પકડાઇ જઇ ગુન્હો કયાક વિગેરે બાબત 

કિાટીયા ઇગ્લીસ દારુ નંગ૪૮૦/*  
વક.રુ.૪૮.૦૦૦/-  

૩૩ ડીસીબી પોસ્ટે. િડોદરા 
શહેર 

હરણી  થડક  ગુરનં. ૧૯૩/૧૮ પ્રોહી.એકટ કલમ ૬પ (ઈ),૬૭ (૧) (ક) ૮૧, ૬૮, તે એિી 
રીતે કે ઉપરોક્ત જણાિેલ તા. ટા. અને જગ્યાએ આ કામના આરોપીઓ િગર પાસ પરમીટે 
એવક્ટિા મોપેડનં GJ-06-JS-4377  માં તેમજ મકાનમાં ૭૫૦ તમેજ ૧૮૦ M.L. ના 
ક્િાટરીયા બોટલો નંગ ૯૪ વકં.રૂ.૨૧,૧૦૦/- તેમજ દુ્ લીકેટ ઇંગ્લીશ દારુ બનાિિા સારુ 
રાખેલ સાધન સામગ્રી ખાલી બોટલો, બુચ, પ્રિાહી ભરેલ કારબા નંગ.૪ તેમજ બચુ પકે કરિાનુ 
મશીન બે મોબાઇલ ર્ફોન એવક્ટિા મળી કુલ વકં.રૂ.૮૧,૨૪૦/-ની સાથે  મળી આિી  પકડાઇ 
જઇ  ગુનો કયાક વિ. બાબત. 

ઇગ્લીસ દારુ ની બોટલ નંગ -
૩૯/તથા કિાટીયા-૫૫  પ્રિાહી ભરેલ 
કારબા તેમજ મશીન -એકટીિા મળી 
૮૧.૨૪૦/.    

૩૪  હરણી પોલીસ સ્ટેશન 
િડોદરા શહેર  

હરણી  થડક  ગુ.ર.ન-ં ૧૯૫/૧૮ પ્રોહી એકટ કલમ,૬પ ,૮૧.૧૦૮, મુજબ તે એિી રીતે કે 
ઉપરોક્ત જણાિેલ તા. ટા. અને જગ્યાએ આ કામના આરોપીઓએ િગર પાસ પરમીટે પોતાના 
કબજામા ઇંગ્લીશ દારુની  બોટલો નંગ ૨૪  વકં.રૂ.૧૮,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નંગ -૨ 
વકં.રૂ.૪૦૦૦/-ના મળી કુલ  વકં.રૂ.૨૨,૦૦૦/-નો રાખી મળી આિી   પકડાઇ જઇ  ગુનો 
કયાક વિ. બાબત. 

બોટલો ૩૪ / બીયર નંગ - ૧૮ / 
મળી કી રુ. ૨૯૭૦૦ /- 

 
 
૩૫ 

િારસીયા પોલીસ સ્ટેશન 
િડોદરા  શહરે 

િારસીયા III ૩૩૧/૨૦૧૮પ્રોહીએકટકલમ૬૫ ઇ ૧૦૮ મુજબ વનરજ ઉરે્ફ  કદૂ શ્રીપાતભાઇ 
રાજપુત રહે.વકશનિાડી િુડાના મકાન બ્લોકનં ૩૦ મ ન  િડોદરા શહેર નાએ  પોતાના 
કબ્જાના િગર પાસ પરમીટે  પરપ્રાંતીય ઇંગલીશ દારૂનો જથ્થો  જમેા ઇંગલીશ દારુની બોટલો 
કુલ નંગ ૧૩૫ જનેી  વક રૂ ૪૨૫૫૦/- તથા પણીના જગ નંગ કુલ ૧૬ જનેી એકની વક રૂ 
૨૦૦/- લેખે ગણી ૩૨૦૦/- તેમ  કુલ રૂપીયા ૪૫૭૫૦/- ના મુદામાલ સાથે મળી આિી 
પકડાય જઇ ગુનો કયાક બાબત 
 

ઇંગલીશ દારુની બોટલો કુલ નંગ 
૧૩૫ જનેી  વક રૂ ૪૨૫૫૦/- તથા 
પણીના જગ નંગ કુલ ૧૬ જનેી એકની 
વક રૂ ૨૦૦/- લેખે ગણી ૩૨૦૦/- 

તેમ   
કુલ રૂપીયા ૪૫૭૫૦/-  

૩૬ િારસીયા પોલીસ સ્ટેશન 
િડોદરા  શહરે 

િારસીયા III ૩૬૭/૧૮ પ્રોહીએકટકલમ ૬૫ઇ,૮૧, ૯૮(૨), ૧૦૮, ૧૧૬(બી) મુજબ 
પોતાના કબ્જાના િગર પાસ પરમીટે પર પ્રાંતીય ઇંગલીશ દારૂનો જથ્થો જમેા ઇંગલીશ દારુની 
બોટલો કુલનંગ૨૬જનેીવકરૂ૧૭૫૫૦/- તથા બીયર ટીનનંગ કુલ ૪૭ જનેીવકરૂ૭૦૫૦/- તથા 

ઇંગલીશદારુનીબોટલોકુલનંગ૨૬જનેી
વકરૂ૧૭૫૫૦/- 
તથાબીયરટીનનંગકુલ૪૭જનેીવકરૂ૭૦૫
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કાચની બીયર નંગ ૦૫ જનેી વક.રૂ૧૦૦૦/- તથા ટાટા ઇન્ડીગો ગાડી નંબરGJ 06 DB 
1713 આશરે વક.રૂ ૨,૬૫,૦૦૦/- ગણી કુલે્લ મદુામાલ વક.રૂ૨,૯૦,૬૦૦/-નો સાથ ે
રાખીમળી આિી પકડાયજઇ  ગુનો કયાક વિગેરે   

૦/- 
તથાકાચનીબીયરનંગ૦૫જનેીવક.રૂ૧૦૦
૦/- તથાટાટાઇન્ડીગોગાડીનંબરGJ 
06 DB 1713 
આશરેવક.રૂ૨,૬૫,૦૦૦/- ગણી 
કુલે્લવક.રૂ૨,૯૦,૬૦૦/- 

૩૭  એસ.ઓ.જી  િડોદરા 
શહેર  

બાપોદ પો.સ્ટે !!! ૫૫૯/૧૮ ગુ.ન.સુધારા ૨૦૧૬ ની કલમ ૬૫ ઇ ,૮૧,૧૦૮ મજુબ ગુ.ન.સ ુ 
૨૦૧૬ ની કલમ ૬૫,ઇ,૧૦૮ મુજબ તે એિી રીતે કે આ કામનો આરોપી િગર પાસ પરમીટે 
ઓર્ફીસર ચોઇસ ૧૮૦ મીલી કિોટરીયા નંગ -૧૯૦ વક.રૂ- ૨૮,૮૦૦ /-રેડીકો ૮ પી.એન 

પાઉચ ૧૮૦મીલી નંગ ૧૧૨ વક.રૂ- ૧૧,૨૦૦ /- વકંગ ર્ફીશર બીયર ૫૦૦ મીલી નંગ -૭૨- 
વક.રૂ-૭૨,૦૦ /-  મો.ર્ફોન નંગ-૧ વક.રૂ-૧૦૦૦- તથા રોકડા રૂવપયા ૧૫૫૦/- મળી 
કુલે્લ રૂ-૪૯,૭૫૦ /-સાથે મળી આિી આરોપી નં ૨  નો નહી પકડાઇ જઇ ગુનો કયાક વિગેરે 
બાબત 

ઓર્ફીસર ચોઇસ ૧૮૦ મીલી કિોટરીયા 
નંગ -૧૯૦ વક.રૂ- ૨૮,૮૦૦ /-
રેડીકો ૮ પી.એન પાઉચ ૧૮૦મીલી 
નંગ ૧૧૨ વક.રૂ- ૧૧,૨૦૦ /- વકંગ 
ર્ફીશર બીયર ૫૦૦ મીલી નંગ -૭૨- 
વક.રૂ-૭૨,૦૦ /-  મો.ર્ફોન નંગ-૧ 
વક.રૂ-૧૦૦૦- તથા રોકડા રૂવપયા 
૧૫૫૦/- મળી કુલે્લ રૂ-૪૯,૭૫૦ /-
મુદ્દામાલ  

૩૮ ટર ારર્ફક શાખા િડોદરા  
શહરે 

ST ડેપો ખાતે RSP યુવનટ ઈન્ચાજક ASI જશિંતવસંહ તથા ઝેબ્રા ટીમ સાથે સેિ  ઝેબ્રા 
કાયકિમ  યોજિામાં આિેલ 

 

GEB સકકલ ખાતે “ સેિ ઝેબ્રા “ સ્લોગન અંતગકત ઝીબ્રાના બે મસ્કોટ રારા સેિ ઝેબ્રા 
કાયકિમનંુ આયોજન કરી ટર ારર્ફક જાગ વત અંગે સેવમનાર કરેલ. તેમજ ટર ારર્ફક જાગુવતના પેમ્પ્લેટનુ ં
વિતરાણ કરિામાં આવ્યું.  

 

જ્યપુીટર ચાર રસ્તા ખાતે “ સેિ ઝેબ્રા “ સ્લોગન અંતગકત ઝીબ્રાના બે મસ્કોટ રારા સેિ ઝેબ્રા 
કાયકિમનંુ આયોજન કરી ટર ારર્ફક જાગ વત અંગે સેવમનાર કરેલ. તેમજ ટર ારર્ફક જાગુવતના પેમ્પ્લેટનુ ં
વિતરાણ કરિામાં આવ્યું. 

 

તુલસીધામ ચાર રસ્તા ઉપર R S P રટમ ઈન્ચાજક એ.એસ.આઈ જશિંતવસંહ તથા પોઇન્ટ ના 
કમકચારીઓ સાથે સિેઝેબ્રા કાયકિમ કરિામાં આવ્યો જમેાં િાહન ચાલકોને ઝેબ્રા  િોવસંગ ખુલંુ્લ 
રાખિું અને રાહદારીઓને રસ્તો આપિો તેમજ હેલ્મેટ પરેી  િાહન ચલાિિું જ ેઅંગે માહીતી પુરી 
પાડેલ. 

 

જ્યુપીટર ચાર રસ્તા ખાતે “ સેિ ઝેબ્રા “ સ્લોગન અંતગકત ઝીબ્રાના બે મસ્કોટ રારા સેિ ઝેબ્રા 
કાયકિમનંુ આયોજન કરી ટર ારર્ફક જાગ વત અંગે સેવમનાર કરેલ.  
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િીરસાિરકર  પ્રાથવમક શાળામા ટર ારર્ફક અિરનેસ Rsp ટીમ  તથા RTO ટીમ સાથે PPT 

મારર્ફતે ૧૨૦ બાળકો તથા ૯ વશક્ષકો મળી કુલ ૧૨૯ને ટર ારર્ફક જાગ વત પોગ્રામ કયો. 

 

િ ંદાિન ચારરસ્તા િડોદરા ખાતે  સેિઝેબ્રા કાયકિમ કરિામા ંઆવ્યો જમેાં િાહન ચાલકોને ઝેબ્રા  
િોવસંગ ખુલંુ્લ રાખિું અને રાહદારીઓને રસ્તો આપિો  જ ેઅંગેની મારહતી દોરડાને રીર્ફલેક્ટેડ 
પટ્ટી લગાિી કાયકિમ કરેલ. 

 

શ્યામજી ક ષણિમાક પ્રા.શાળા લક્ષ્મીપુરા ખાતે RSP ટીમ ઈન્ચાજક ASI જશિંતવસહં તથા 
ઝીબ્રા ટીમ તથા RTO ટીમ િાન તથા GVK 108િાન સ્કૂલ મા હાજર રહી ટર ારર્ફક જાગ વત 
અંગે તેમજ મેરડકલ ઇમજકન્સી ૧૦૮ માટેની સારિાર તથા RTO અંગેની PPT માગકદશકન 
તથા પોલીસ કાયકિાહી ભારતનાં કાયદા તથા મહીલા હેલ્પ લાઈન તથા બાળકોએ ધ્યાનમા ં
રાખિા જિેી બાબતો  તેમજ ટર ારર્ફક ના શપથ લેિડાિિામા આવ્યાં તથા હાજર બાળકો પૈકી 
એક બાળક રજુઆત કરેલ કે અમારુ BLOOD GROUP કઢાિિા માટે કોઇ કાયકિાહી થઇ 
શકે છે કે કેમ ? એિુ જણાિલે છે જથેી મેરડકલ ઓરર્ફસર નો સપંકક  કરિા નોંધ લીધેલ છે 

 

વશિમ વિધાલય આજિા રોડ  ખાતે RSP ટીમ તથા ઝીબ્રા ટીમ તથા RTO ટીમ િાન તથા 
GVK 108િાન સ્કૂલ મા હાજર રહી ટર ારર્ફક જાગ વત અંગે તેમજ મેરડકલ ઇમજકન્સી ૧૦૮ 
માટેની સારિાર તથા RTO અંગેની PPT માગકદશકન તથા પોલીસ કાયકિાહી ભારતનાં કાયદા 
તથા મહીલા હેલ્પ લાઈન તથા બાળકોએ ધ્યાનમાં રાખિા જિેી બાબતો  તેમજ ટર ારર્ફક ના શપથ 
લેિડાિિામા આવ્યાં તથા હાજર બાળકો પૈકી એક બાળક રજુઆત કરેલ કે અમારુ BLOOD 

GROUP કઢાિિા માટે કોઇ કાયકિાહી થઇ શકે છે કે કેમ ? એિુ જણાિેલ છે જથેી મેરડકલ 
ઓરર્ફસર નો સંપકક  કરિા નોંધ લીધેલ છે 

 

મોતીબાગ તોપ  િણ રસ્તા ઉપર RSP ટીમ ઈન્ચાજક ASI જશિંતવસંહ નાઓએ ઝીબ્રા ટીમ 
તથા હાજર પોઇન્ટ ના કમકચારી ઓ સાથે રહી સેિ ઝીબ્રા કાયકિમ યોજી  રાહદારીઓ તથા 
િાહનચાલકો ને ટર ારર્ફક ના તમામ વનયમો નુ પાલન ર્ફરજીયાત પણે કરિું તેમજ રોડની 
સલામતી અંગેની લાઉડસ્પીકર મારર્ફતે સંદેશો આપિામા આિેલ છે 

 

િીરસાિરકર સકૅલ ખાતે RSP યુવનટના ઈન્ચાજ ૅASI જશિંતવસંહ ઝેબ્રા ટીમ તથા પોઈન્ટ 
ના કમૅચારીઓ સાથે સેિઝબે્રા કાયૅિમ યોજિામાં આિેલ 

 

માજલપુર લીટ્લ ર્ફલાિર સ્કુલ  ધોરણ ૧ થી ૧૦ જમેો ધોરણ ૮,૯,૧૦, માધ્યમીક શાળામાં 
ટર ારર્ફક આિેરનેસ અગંે સેવમનાર નો આયોજન કરિામા આિેલ જમેો ટર ારર્ફક  જાગુતી ,ટર ારર્ફક રોડ  
સાઈન બોડ તથા ટર ારર્ફક ના વનયમો , ટર ારર્ફક ની  સંજ્ઞાઓ  તથા ઝીબ્રા  િોવસંગ અંગે ઝીબ્રા નો 
કાયકકમ તથા ભારતના કાયદા વિશે તેમજ ધમક  અને સંસ્થા  તથા અગત્યની હેલ્પલાઈન જિેી 
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કે ૧૦૦, ૧૦૧, ૧૦૮,૧૯૬૨,૧૦૪,૧૮૧, િગેરે  હેલ્પલાઈન બાબતે તથા અકસ્માત સમયે શ ુ
પગલા લેિા તેમજ ટર ારર્ફક ના  વનયમો પાલન કરિા અંગે  શપત લેિડાિયા તેમજ PPT 
મારર્ફતે માગકદશકન આપિામાં આિેલ તેમજ ટર ારર્ફક જાગુવત અંગે ટર ારર્ફક સ્લોગન િાળી 
પિીકાઓ ૨૦૦ િેચિામાં આિી  

EduNova. science Higher secondary school . ખાતે ઉપરોકત મુજબ નો 
કાયકકમ યોજિામાં આવ્યો. 

 

સયાજીગંજ હાઈસ્કુલ િડોદરા ઘરડપોળી પોળ માધ્યમીક અને ઉચ્ચતર માધ્યમીક ખાતે ટર ારર્ફક 
જાગુતી અંગે તથા ભારતના કાયદા તથા ટર ારર્ફક જાગુતી તથા  અકસ્માત સમય શુ પગલા લેિા 
તેમજ ઈજા પામનાર વ્યકવત યોગ્ય મદદત તથા ૧૦૮ ની મદદત તેમજ અ ભયમ હેલ્યલાઈન 
તેમજ  વશસ્ત તથા ટર ારર્ફક સલોગ્નો તથા વનયમો અંગે વિસ્તુત મારહતી તેમજ PPT  માધ્યમથી  
ટર ારર્ફક જાગુતી અંગે વિરડયો  તથા િાતાકલાભ તેમજ ટર ારર્ફકના પેમ્પપલેટ ૩૦૦ વિતરણ કરિામા 
આિેલ  

 

 ર્ફતેગંજ કોન્િને્ટ  સ્કૂલ ખાતે RSP ટીમ સાથ ેહાજર રહી PPT માધ્યમથી તથા િાતાકલાપ 
કરી વિધાથી ઓને ટર ારર્ફક જાગ વત તથા ભારતના કાયદા તેમજ અગત્યની હેલ્પલાઈન અંગે તથા 
પોલીસ પ્રજાનો વમિ છે. િગેરે સલામતી અંગે  વિસ્ત ત મારહતી આપી તથા ગુડટચ બેડટચ 
અંગે WlRD અવનતાબેને સુંદર મારહતી આપી 

 

 સ્નેહ ર્ફાઉન્ડેશન તથા વસવનયર સીટીઝન  તથા  pdpu  ના વિધાથીઓ તેમજ  ગ પ સહયોગ 
થી હેલમેટ પહેરી પગે ચાલતા રેલીનુ આયોજન કરિામા આિેલ.  

 

Interactive session between traffic and crime branches of  
vadodara city police and inturns of institute of leadership and 
governance under guidance of sh kesarisinh bhati, Joint 
commissioner of police, vadodara 

 


