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માહે.૦૭/૨૦૧૮ 

અ. 
નં. 

સારી કામગીરી ક૨ના૨ 
પોસ્ટે/શાખા/એજન્સીનુ નામ 

કરેલ સારી કામગીરીની વિગત. રીકિર કરેલ મુદામાલ 

૧ જ.ેપી.રોડ પો.સ્ટે સ્ટાફ િડોદરા શહેર તા-૦૪/૦૭/૧૮ કલાક ૨૨/૧૫ સંતોષનગર, િુડાના મકાનના ગેટ સામે િડોદરા 
શહેર ખાતે આ કામના આરોપી (૧) લક્ષ્મણભાઇ કેશિભાઇ રાજપુત રહે. સંતોષનગર, 
ઘર નંબર ૧૨૭, મથુરાનગરી પાસે, ઓ.પી.રોડ, િડોદરા શહેર (૨) કાલુ રહે. તાંદલજા 
જનેો મોબાઇલ નંબર. ૭૦૧૬૭૨૯૭૫૨ નો છે (૩) ગણેશ જશિંત મરાઠી રહે. 
સંતોષનગર, તાંદલજા, િડોદરા શહેર જાહેરમા પૈસા 
ઉધરાિીમુંબઇિરલીમટકાનાઆકંફરકના આંકડા લખી લખાિીહારજીતનો જુગાર રમી 
રમાડી આંકડા લખેલ કાચાપુઠાની ડાયરી નંગ.૦૧ તમેજ કીમત રૂ.૦૦/૦૦ તથા બોલ 
પેન નંગ.૦૧ કીમત રૂ.00/00 તેમજ રોકડારૂપીયા ૧૨,૯૦૦/- તેમજ મોબાઇલ ફોન 
નંગ.૧ ની કી.રૂ.૪૫૦૦/- મળી કુલે્લ રૂ.૧૭,૪૦૦/- નો મુદ્દામાલ સાથે મળી આિી 
પકડાઇ જઇતેમજ સદરી િેપારમાં સામેલતોહદાર નં ૨,૩ નાઓનહીં મળી આિી ગુનો કયાા 
વિ.બાબતે  અ.પો.કો. અબ્દુલરસીદ શેરમહમંદ બ.નં.૭૧૮ જ.ેપી.રોડ પો.સ્ટે િડોદરા 
શહેરનાઓએ ફરીયાદ આપતાં  જ.ેપી.રોડ પો.સ્ટે. II ગુ.ર.નં. ૩૫/૨૦૧૮ જુગાર ધારા 
કલમ ૧૨ (અ) મજુબ તા.૦૪/૦૭/૧૮ ના રોજ ગુનો રજી. કરેલ છે.  

આંકડા લખેલ કાચાપુઠાની 
ડાયરી નંગ.૦૧ તેમજ કીમત 
રૂ.૦૦/૦૦ તથા બોલ પેન 

નંગ.૦૧ કીમત રૂ.00/00 તમેજ 
રોકડારૂપીયા ૧૨,૯૦૦/- 

તેમજ મોબાઇલ ફોન નંગ.૧ ની 
કી.રૂ.૪૫૦૦/- મળી કુલે્લ 

રૂ.૧૭,૪૦૦/- નો મુદ્દામાલ  

૨ પી.સી.બી.શાખા િડોદરા શહેર તા.૦૮/૦૭/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૦/૩૦ િાગે મોજ,ે મકાન નં ૪૦૨ મારૂતીસદન 
એપાટામને્ટ ખાડીયાપોળ-૨ ની ચાલીમા એપાટામેંટ  ના પ્રથમ માળે ફલેટ  નં ૧૦૧ હોટલ 
ગુરૂદેિની ગલી ખંડેરાિ માકેટની પાછળ િડોદરા શહેરખાતે (૧) જીતેન્ર ઉફે જીતુ 
બાળાસાહેબ સાળંુકે રહે ૪૦૨ મારૂતીસદન એપાટામને્ટ ખાડીયાપોળ-૨ હોટલ ગુરૂદેિની 
ગલી ખંડેરાિ માકેટની પાછળ િડોદરા શહેર(૨)  િોન્ટેડ-ઇગ્લીશ દારુ આપનાર યોગેશ 
નિીનભાઇ પ્રજાપવત રહે. એ/૨,૧૦૪ સાલીગ્રામ રેસીડન્સી મકરપુરા યેરફોસા પાછળ 
િડોદરાનાઓ પૈકી આ આરોપી નામે વજતેંર  ઉફે જીતુ બાળાસાહેબ સાળુકે નાને િગર 
પાસ પરમીટે પોતાના કબજામા ઇગ્લીશ દારૂ ભરેલ કાચની બોટલો નંગ -૧૬૦/- વક રૂ 
૮૫૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ-એક વક રૂ ૫૦૦/- ની સાથે મળી આિી પકડાઇ 
ગયેલ હોય તથા તેને ઇગ્લીશ દારુ આપનાર યોગેશ નવિનભાઇ પ્રજાપવત નાનો રેઇડ 
દરમ્યાન હાજર નહી મળી આિેલ હોય ગુનો કયાા વિગેરે બાબત વિજયકુમાર ઝાબરમલ 
બ.ન.૧૩૪૪ અનામા હેડ કોન્સ નોકરી પી.સી.બી.શાખા િડોદરા શહેર નાઓએ ફરીયાદ 
આપતાં  રાિપુરા પોસ્ટે ગુ.ર.ન III ૨૯૦/૨૦૧૮ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ ઇ ,૮૧ મજુબ 

 ઇગ્લીશ દારૂ ભરેલ કાચની 
બોટલો નંગ -૧૬૦/- વક રૂ 

૮૫૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન 
નંગ-એક વક રૂ ૫૦૦/-  



  

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

નો ગુનો તા.૦૮/૦૭/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૩/૦૫ િાગે રજી. કરેલ છે.  

૩ ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા 
શહેર  

તા.૧૦/૦૭/૨૦૧૮ ના કલાકઃ ૨૨/૧૫ િાગે મોજ ે-  ૫, ફાઇન હોમ ફ્લેટ લક્ષ્મી 
સોસાયટી સામે ગોિધાનનાથજીની હિેલી પાસેઅકોટા િડોદરા ખાતે આ કામના આરોપી 
કેતન રામચંર ચૌહાણ રહે- ૫, ફાઇન હોમ ફ્લેટ લક્ષ્મી સોસાયટી સામ ે
ગોિધાનનાથજીની હિેલીપાસેઅકોટા િડોદરા  શહેર નાઓએ ઉપરોકત તા.ટા.અન ે
જગ્યાએ િગર પાસ પરમીટે પોતાના કબ્જામાઇંગ્લીશ દારૂનો જથ્થો િેચાણ કરિાના 
ઇરાદે ગેરકાયદેસર રીતેપોતાના રહેણાક ફલેટમા રાખી પોલીસ રેઇડ દરમ્યાન સદર ઇસમ 
પોતાની પાસે તેમજ ફલેટમા રાખેલ જુદા જુદા બ્રાન્ડની ઇંગ્લીશ દારૂ ભરેલ બોટલ નંગ – 
૭૮ તમામની કુલે્લ કીમત રૂવપયા ૭૩૮૦૦/- તેમજ દારૂ િેચાણના  રોકડા રૂવપયા 

૪૫૦૦/- અને મોબાઇલ ફોન – ૧ વકંમત રૂવપયા ૫૦૦૦ /- તમામની કુલે્લ  કીમત  
રૂવપયા ૮૩૩૦૦/- ની સાથે મળી આિી પકડાઇ જઇગુનો કયાા વિગેરે બાબતે ફરી.શ્રી 
કનકવસંહ વશિવસંહ અનામા હેડ કોન્સટેબલ બ.નં ૯૩૬ નોકરી ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન 
િડોદરા શહેર નાઓએ ફરીયાદ આપતાં ગોત્રી પો.સ્ટે. III-૨૩૪/૨૦૧૮ પ્રોહી એક્ટ 
કલમ- ૬૫(ઇ) મુજબનો ગુનો તા.૧૧/૦૭/૧૮ ના કલાક ૦૧/૧૫ િાગે રજી રેલ છે.  

જુદા જુદા બ્રાન્ડની ઇંગ્લીશ દારૂ 
ભરેલ બોટલ નંગ – ૭૮ 

તમામની કુલે્લ કીમત રૂવપયા 
૭૩૮૦૦/- તમેજ દારૂ 
િેચાણના  રોકડા રૂવપયા 

૪૫૦૦/- અને મોબાઇલ ફોન 
– ૧ વકંમત રૂવપયા ૫૦૦૦ /- 
તમામની કુલે્લ  કીમત  રૂવપયા 

૮૩૩૦૦/-   

૪ પી.સી.બી. િડોદરા શહેર.  તા.૧૩/૦૭/૨૦૧૮ ના કલાક ૧/૧૦ િાગે મોજ,ે રાજમહેલ રોડ ડેરાપોળ વિઠ્ઠલકુપા 
એપાટામેંટ ની પાસે િડોદરા શહેરખાતે  આ કામના આરોપી (૧) મહેશકુમાર રતનલાલ 
મોચી રહે. ધમાશાળા ફળીયુ બસસ્ટેન્ડ સામે, દેગિઢબારીયા જી. દાહોદ  (ર) સાગર ઉફે 
લલીત મહેશભાઇ કહાર રહે. દા૦ડીયા બજાર  શીિાજી પાન હાઉસ રણછોડરાય મંદદર 
પાસે, રાિપુરા િડોદરા (૩) િોન્ટેડ દહતેશનામનો ઇસમ જનેા પરુા નામ સરનામાની 
ખબર નથી તેઓ પૈકી આરોપી નં.(૧) તથા  (૨) નાઓએ િગર પાસ પરમીટે સેન્ટર ો કાર 
નબર જી .૦૬ .સી એમ ૦૭૫૭ મા ઇગ્લીશ દારુ ભરેલ કાચની ૭૫૦એમ એલ ની 
બોટલો નંગ -૩૭ વક રૂ/- ૧૫૫૨૫/-તથા પ્લાસ્ટીક ના કિરીયા નંગ -૬૭૨ વક 
રૂ/- ૬૭૨૦૦/- તથા સેન્ટર ો કાર નબર GJ06CM-07557 વક રૂ/- 
૨,૦૦,૦૦૦/- ની સાથે મળી આિી પકડાઇ ગયેલ હોય તેમજ દારુ નો  જથ્થો આપનાર 

દહતેષ નામનો ઇસમ જનેા પુરા નામ સરનામા ની ખબર નથી  તે રહે કતિારા ગામ એમ 
પી નાનો ગુનો કયાા વિગેરેબાબતે ફરી.શ્રી દેિેન્ર ચંરકાંત  પો.કો. બ.નં. ૧૨૩૪ નોકરી 
પી.સી.બી. િડોદરા શહેરનાઓએ ફરીયાદ આપતાં રાિપુરા પો.સ્ટે. ગુ.ર.ન III 
૨૯૯/૨૦૧૮ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ ઇ ૮૧,૯૮(૨) મુજબનો ગુનો 
તા.૧૩/૦૭/૨૦૧૮ ના ક.૦૩/૦૫ િાગે રજીસ્ટર કરેલ છે.  

સેન્ટર ો કાર નબર જી .૦૬ .સી 
એમ ૦૭૫૭ મા ઇગ્લીશ દારુ 

ભરેલ કાચની ૭૫૦એમ એલ ની 
બોટલો નંગ -૩૭ વક રૂ/- 

૧૫૫૨૫/-તથા પ્લાસ્ટીક ના 
કિરીયા નંગ -૬૭૨ વક રૂ/- 
૬૭૨૦૦/- તથા સેન્ટર ો કાર 
નબર GJ06CM-07557 વક 

રૂ/- ૨,૦૦,૦૦૦/-    
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૫ એસ.ઓ.જી. િડોદરા શહેર  િડોદરા 
શહેર  

તા-૬/૦૭/૧૮ ના રોજ બાતમી મળેલ કે  મોજ ે મોજ ેદરફાયનરી રોડ રામગઢ ગામની 
સામેઆિેલ શીદાકુઇ પાસેના ખુલ્લાખેતરમા તા.જી.િડોદરા તાજી-િડોદરા ખાતે બાતમી 
આધારે રેઇડ કરતાં આ કામના તહોમતદારનાઓ તે એિી રીતે કે તે એિી રીતે કે ઉપરોક્ત 
તા.તા.અને જગ્યા એ  િોંટેડ આરોપી દેિેંર ઉફે દેિો ઉદેવસહ ગોદહલ રહે અનગઢગામ 
વભમવસહ િાળુ ફળીયુ તા.જી. િડોદરા નાએ (૨)સજંયભાઇ રમણભાઇ પરમાર રહે 
અનગઢગામ પરમાર ફળીયુ તા.જી.િડોદરા (૩)વકરનકુમાર રમણભાઇ પંદડત રહે 
અનગઢગામ ભાથીજીિાળુ ફળીયુ તા.જી. િડોદરા તથા બીજા દસ િોંટેડ નાઓ એ 
ઉપરોક્ત જગ્યાએ પોતાના ફાયદા સારૂ માનસો ભેગા કરી પાથરણુ કરી રૂપીયા િડે પત્તા 
પાના નો જુગાર રમી રમાડી રેડ દરમ્યાન આરોપી ન ૧ તથા ૨ નાઓ પકડાઇ જઈ તેઓની 
અંગ જડતી માથીરૂ ૫૧૦૦૦/- તથા દાિ ઉપરના ૧૧૨૪૫/- તથા મોબાઇલ ફોન 
નંગ ૩ કી.રૂ.૭૦૦૦/-તથા પત્તા પાના નંગ ૫૨ કી.રૂ.૦૦/૦૦ તથ્યા તારપત્રી નંગ ૧ 
કી.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુલે્લ રૂવપયા ૬૯,૨૪૫/- ની માત્રાના જુગાર સાથે પકડાઇ જઈ તથા 
નહી પકડાયેલ મુખ્ય સુત્રધાર સદહતના આરોપીઓ નાશી જઈ ગુનો કયાા વિ બાબતે નો 
નંદેસરી II ૧૦/૧૮ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબ નો ગુનો તા.૬/૦૭/૨૦૧૮ ના 
કલાક-૨૩/૧૫ િાગે ગુનો દાખલ કરેલ 

અંગજડતીમાથી રૂ ૫૧૦૦૦/- 
તથા દાિ ઉપરના ૧૧૨૪૫/- 
તથા મોબાઇલ ફોન નંગ ૩ 
કી.રૂ.૭૦૦૦/-તથા પત્તા પાના 
નંગ ૫૨ કી.રૂ.૦૦/૦૦ તથ્યા 
તારપત્રી નંગ ૧ કી.રૂ.૦૦/૦૦ 
મળી કુલે્લ રૂવપયા ૬૯,૨૪૫/- 

૬ જિાહરનગર પો.સ્ટે િડોદરા શહેર તા-૧૩/૦૭/૧૮ ના રોજ બાતમી મળેલ કે  મોજ ે મોજ ેરણોલી માળી મોહલ્લા ના નાકા 
પાસે  તાજી-િડોદરા ખાત ેબાતમી આધારે રેઇડ કરતાં આ કામના તહોમતદારનાઓ (૧) 
જયદીપભાઇ ઘનશ્યામભાઇ રામી રહે- કોયલી ગામ સિોદય બીલ્ડીગ પાસે માળી િાળુ 
ફળીયુ તા જી િડોદરા (૨) બળદેિભાઇ કાંતીભાઇ પઢીયાર રહે- કોયલી ગામ સિોદય 
બીલ્ડીગ પાસે માળી ફળીયુ તાજી િડોદરા (૩) રમણભાઇ ચતુરભાઇ પરમાર રહે 
કોયલીગામ ડોરિગોમા કાળકા માતાના મંદીર પાસે  તા જી િડોદરા(૪)િોંટેડ  હસમખુ 
ઉફે પીંન્ટુ રહે કોયલી ગામ તા જી િડોદરા શહેર નાઓ તે ગુનો તે એિી રીતે કે  આ કામના 
આરોપીઓ નાઓ જાહેરમાં ગોળ કંુડાળુ િળી પૈસા, પાના પત્તા િડે હારજીતનો જુગાર રમી 
રમાડી અંગઝડતીના રોકડા રૂ. ૧૬૫૭૦/-  તથા જમીનદાિના રૂ.૧૫૭૦/- કુલે્લ 
રોકડા રુ.૧૮૧૪૦/- તમેજ પત્તા પાના નંગ ૫૨  વક.રૂ.૦૦/- ગણી તથા  મોબાઇલ 
નંગ ૦૧  જનેી વકંમત રુ.૨૦૦૦/- ગણી  કુલે્લ રૂ.૨૦૧૪૦/- નો મુદ્દામાલ સાથે મળી 
આિી  પકડાઇ ગયેલ હોય  તેમજ જુગાર ને રેઇડ દરમ્યાન ભાગી ગયેલ ઇસમ હસમુખ ઉફે 
પીંન્ટુ રહે કોયલી ગામ તા જી િડોદરા નાઓના વિરુધ્ધમાં મારીજુગાર ધારા કલમ ૧૨ 
મુજબ નો ગુનો બાબતે જિાહરનગર  II ૮૨/૧૮ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબ નો ગુનો 

અંગઝડતીના રોકડા રૂ. 
૧૬૫૭૦/-  તથા જમીનદાિના 
રૂ.૧૫૭૦/- કુલે્લ રોકડા 
રુ.૧૮૧૪૦/- તેમજ પત્તા 
પાના નંગ ૫૨  વક.રૂ.૦૦/- 
ગણી તથા  મોબાઇલ નંગ ૦૧  
જનેી વકંમત રુ.૨૦૦૦/- ગણી  
કુલે્લ રૂ.૨૦૧૪૦/- 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                           Vadodara City SAFLY GATHA 2018 – mahiti  2-2-19.. 4 

તા. ૧૩/૭/૧૮  ના કલાક ૧૮/૫૦ િાગે ગુનો દાખલ કરિામાં આિેલછે 

૭ સયાજીગંજ  પો.સ્ટે િડોદરા શહેર તા-૧૬/૦૭/૧૮ ના રોજ બાતમી મળેલ કે  મોજ ે  મો.જ-ે
સાઇનાથએિન્યુસાતમામાળેરૂમનં.૭૦૨ની પાસે તાજી-િડોદરા ખાતે બાતમી આધારે 
રેઇડ કરતાં આ કામના તહોમતદારનાઓ (૧) દીલીપ લાલસીગ વિચારે રહે.૭૦૨ 
સાઇનાથ એિન્યુ ફતેગજ મેનરોડ િડોદરા (૨) મહેબુબમીયા ઉમરમીયા મલેક 
રહે.યાકુતપુરા ઇરાની બેકરી પાસે િડોદરા (૩) હસમખુ બાબુભાઇ કહાર રહે. ભોલેનાથ 
મંદીર પાસે બાિચાિાડ પાણીગેટ િડોદરા (૪)પ્રકાશ િસંતરાિ સુિે રહે.એ/૧૦૧ 
ઇમ્પીરીય૨ ટાિર ગેરી કંપાઉન્ડ પાસે ગોત્રી રોડ િડોદરા (૫) એઝાજખાન હીદાયતખાન 
પઠાણ રહે.૫૦૧ એિન્યુ ફતેગજ મેન રોડ િડોદરા (૬) ધીરૂ બેચરભાઇ પટેલ રહે.૩૪, 
૩૫ જય યોગેશ્વર આજિારોડ િડોદરા (૭) ઇસુબ ઉમરભાઇ શેખ રહે.બસ સ્ટેન્ડ રોડ 
ફળીયુ હાલોલ જી. પંચમહાલ (૮)મોઇન ઇસ્માઇલ જગીિાલા રહે.નાગરિાડા લાલજીકુઇ 
મસ્જીદ પાસે કારેલીબાગ િડોદરા શહેર નાઓ  તે એિીરીતે કે ઉપરોકત તા.ટા અન ે
જગ્યાએ આ કામના તહો નં.૧ પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ બહારથી માણસો બોલાિી 
પૈસા તથા કોઇન િડે ત્રીન પત્તીનો જુગાર રમી રમાડી તેઓ પાસેથી એક બાજીના 
રૂ.૧૦૦/- નાલ ઉધરાિતો હોય અને જુગાર રમિા આિેલ બીજા ૭ ઇસમો સદર 
જગ્યાથી જુગાર રમતા મળી આિેલ જમેની અંગ ઝડતીમા રોકડા રૂ.૨૨,૪૫૦/- તથા 
મો.ફોન નંગ- ૫ કી.રૂ ૩૪,૫૦૦/- તથા પતાપાના નંગ-૫૨ કી.રૂ ૦૦/૦૦ તથા 
અલગ અલગ કલરના કુલ કોઇન નંગ-૧૨૨ કી.રૂ ૦૦/૦૦ તથા જામીનદાિના 
રૂ.૩૫,૦૦૦/- તથા ફોર વ્હીલ કાર-૨ કુલે્લ કી.રૂ ૫,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલે્લ 
રૂ.૫,૯૧,૯૫૦/- ના મુદામાલ સાથે મળી આિી પકડાઇ જઇ ગુનો કયાા વિગેરે બાબત ે
નો  ગુનો સયાજીગંજ પોસ્ટે II ગુ.ર.ન ૮૩/૧૮ જુગાર ધારા કલમ ૪, ૫ મુજબ નો ગુનો 
તા. ૧૭/૭/૧૮  ના કલાક ૦/૨૦ િાગે ગુનો દાખલ કરિામા ંઆિેલ છે  

અંગઝડતીમા રોકડા 
રૂ.૨૨,૪૫૦/- તથા મો.ફોન 
નંગ- ૫ કી.રૂ ૩૪,૫૦૦/- 
તથા પતાપાના નંગ-૫૨ કી.રૂ 
૦૦/૦૦ તથા અલગ અલગ 
કલરના કુલ કોઇન નંગ-૧૨૨ 
કી.રૂ ૦૦/૦૦ તથા 
જામીનદાિના રૂ.૩૫,૦૦૦/- 
તથા ફોર વ્હીલ કાર-૨ કુલે્લ કી.રૂ 
૫,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલે્લ 
રૂ.૫,૯૧,૯૫૦/- 

૮ ફતેહગંજ પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા 
શહેર 

તા-૨૭/૦૭/૧૮ ના રોજ બાતમી મળેલ કે  મોજ ે મોજ ેવનઝામપુરા ગામ ભાથુજી મંદીર 
પાસે િડોદરા શહેર ખાત ે બાતમી આધારે રેઇડ કરતાં આ કામના 
તહોમતદારનાઓ(૧)અમીતભાઇ રમણભાઇ પરમાર રહે- વનઝામપુરા ગામ પટેલ ફળીયુ 
િડોદરા શહેર  (૨)  પરેશભાઇ સુભાષભાઇ પાટીલ રહે- સલાટિાડા શાસ્ત્રીની ગંજી એસ 
મોટસા સામે કારેલીબાગ િડોદરા શહેર (૩) પ્રવિણભાઇ ગોરધનભાઇ સોલંકી રહે- 
વનઝામપુરા ગામ ભાથુજી મંદીર પાસે ભાગોળમાં િડોદરા શહેર(૪) અવનલભાઇ 
અરવિંદભાઇ ઠાકોર રહે-વનઝામપુરા ગામ ગણેશ ચોક િડોદરા શહેર(૫) રમેશભાઇ 

કુલે્લ રૂપીયા ૧૨,૪૦૦/- 
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હીરાભાઇ પરમાર રહે- ટી/૯, તારાબાગ પોલીટેકનીક કેમ્પસ પંડયાબ્રીજ પાસે િડોદરા 
શહેર ૬) પ્રવિણભાઇ નાથાભાઇ રોહીત રહે- વનઝામપુરા ગામ ભાથુજી મંદીર સામ ે
ભાગોળ ઝુપડામાં િડોદરા શહેર(૭) વનમેષ રણછોડભાઇ સોલંકી રહે- વનઝામપુરા ગામ 
પહેલુ ફળીયુ િડોદરા શહેર(૮)  વકરીટ ઉફે કેસ્ટો રમણભાઇ ચૌહાણ  રહે- પેંશનપુરા 
કબ્રસ્તાન સામે ચોતરા સામે  વનઝામપુરા િડોદરા શહેર નાઓ એ તે એિી રીતે કે 
ઉપોરોક્ત તા.ટા અને જગ્યા એ આ કામના તહોદારે  જાહેરમાં પતા પાના રૂપીયા જાહેરમાં 
ગોળ કંુડાળુ િળી  પતા પાના રૂપીયા િડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડતા કુલે્લ રૂપીયા 
૧૨,૪૦૦/- તથા પતા પાના નંગ-૫૨ વક.રૂ.૦૦/૦૦ ના જુગારના સાધનો સાથે મળી 
આિી  પકડાઇ જઈ ગુનો કયો વિ.બાબત બાબતે નો  ગુનો ફતેહગંજ પોસ્ટે II ગુ.ર.ન 
૨૦૦/૧૮ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબ નો ગુનો તા. ૨૭/૭/૧૮  ના કલાક ૦/૧૫ 
િાગે ગુનો દાખલ કરિામાં આિેલછે. 

૯ પીસીબી શાખા  િડોદરા શહેર 
િડોદરા શહેર 

તા-૨૪/૦૭/૧૮ ના રોજ બાતમી મળેલ કે  મોજ ે છાણી રોડ પ્રકૃવત રીસોટા  પાસે જાહેર 
રોડ ફુટપાથઉપર તા,જી-િડોદરા  શહેર ખાત ે બાતમી આધારે રેઇડ કરતાં આ કામના 
તહોમતદારનાઓ ૧) અમીષાબેન િા/ઓ બળિંતભાઇ મનુભાઇ તડિી રહે ચેડીયાગામ 
નીશાળિાળુ ફળીયુ તા.લીમખેડા જી.દાહોદ (૨) સુકલીબેન િા/ઓ મહેશભાઇ 
ગલાભાઇ ભાભોર રહે.ફુલપરીગામ તા.લીમખેડા જી.દાહોદ   નાઓ એ ગુનો એિી રીતે કે 
આરોપી નામે(૧)અમીષાબને િા/ઓ બળિંતભાઇ મનુભાઇ તડિી રહે ચેડીયાગામની 
શાળ િાળુ ફળીયુ તા.લીમખેડા જી.દાહોદ(૨)સુકલીબેન િા/ઓ મહેશભાઇ ગલાભાઇ 
ભાભોર રહે.ફુલપરીગામ તા.લીમખેડા જી.દાહોદ નાઓ છાણી રોડ પ્રકૃવતરીસોટા  
પાસેજાહેર રોડ ઉપર ફુટપાથ ઉપર  વિદેશી દારુ ના પ્લાવસ્ટકના બોટલ કૂલ નંગ ૨૭૫ 
વકંમત રૂવપયા ૨૭૫૦૦/- નો જથ્થો પોતાના કબજામા રાખી પોલીસ રેઇડ દરમ્યાન 
હાજર મળી આિી ગુનો કરેલ હોય જથેી પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ ઇ, ૮૧,મુજબનો ગુનો કયાા 
વિગેરે બાબતે નો  ગુનો છાણી પોસ્ટે III-૨૩૩/૧૮ પ્રોદહએકટ કલમ ૬૫ઇ,૮૧મજુબ 
મુજબ નો ગુનો તા. ૨૪/૭/૧૮  ના કલાક ૧૭/૦૫ િાગે ગુનો દાખલ કરિામા ંઆિેલ 
છે 

વિદેશી દારુ ના પ્લાવસ્ટકના 
બોટલ કૂલ નંગ ૨૭૫ વકંમત 
રૂવપયા ૨૭૫૦૦/- 

૧૦ ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા 
શહેર  િડોદરા શહેર 

તા-૨૧/૦૭/૧૮ ના રોજ બાતમી મળેલ કે  મોજ ેમો.જ-ેપ્રતાપગંજ સોસાયટી  રોઝરી 
સ્કૂલના ગેટ પાસે શહેર ખાતે બાતમી આધારે રેઇડ કરતાં આ કામના તહોમતદારનાઓ 
(૧) ચેતનભાઇ અશોકભાઇ રણા રહે. નાગરિાડા ગોલિાડ રોહીત િાસ િડોદરા (૨) 
ફારુખભાઇ યુસુફભાઇ દુધિાલા રહે. પાણીગેટ દુધિાળા મહોલ્લો, નુરાની મસ્જીદની 

ઇંગ્લીશ દારૂનો જથ્થો લાિી 
િગર પાસ પરમીટે ઓટોરીક્ષા 
નં.GJ-06-AV-0597મા 
ભરાિી સદરી રીક્ષામા ઇસમ 
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ગલીમા િડોદરા (૩)સલમાન અયુબભાઇ પઠાણ રહે. યાકુતપુરા અજબડી મીલ 
મસ્તાનબાિાની દરગાહ પાસે િડોદરા (૪) િોન્ટેડ- મહેબુબખાન હબીબખાન પઠાણ 
રહે. નાગરિાડા નિીધરતી િડોદરા નાઓ એ ગુનો તે એિી રીતે કે ઉપરોકત તા.ટા અને 
જગ્યાએ ઉપરોકત નં. (૪) નાએ તેની પાસેની ફોરવ્હીલ ગાડી નં.GJ-06-CM-
9405મા પોતાના આવથાક ફાયદા સારૂ માનિ સ્િાસ્થય માટે હાવનકારક ઇંગ્લીશ દારૂનો 
જથ્થો લાિી િગર પાસ પરમીટે ઓટોરીક્ષા નં.GJ-06-AV-0597મા ભરાિી સદરી 
રીક્ષામા ઇસમ નં.(૧), (૨), (૩) નાઓએ રાખેલ ઇંગ્લીશ દારૂની કુલે્લ બોટલ નંગ-૯૬ 
વક.રૂ. ૩૮,૪૦૦/- તથા ઓટોરીક્ષા અને ત્રણ મોબાઇલફોન તમામની કુલે્લ કી.રૂ 
૧,૨૧,૪૦૦/- ની સાથેમળી આિી પકડાઇ જઇ તેમજ નં.૪ નાનો નાસી જઇ ગુનો કયાા 
િીગેરે બાબતે ગુનો સયાજીગંજ પોસ્ટે III ગુ.ર.ન ૩૧૮/૧૮  પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫(ઇ), 
૮૧, ૯૮(૨) મુજબ ગુનો તા. ૨૧/૭/૧૮  ના કલાક ૦૦/૨૫ િાગે ગુનો દાખલ 
કરિામાં આિેલ છે 

નં.(૧), (૨), (૩) નાઓએ 
રાખેલ ઇંગ્લીશ દારૂની કુલે્લ 
બોટલ નંગ-૯૬ વક.રૂ. 
૩૮,૪૦૦/- તથા ઓટોરીક્ષા 
અને ત્રણ મોબાઇલફોન 
તમામની કુલે્લ કી.રૂ 
૧,૨૧,૪૦૦/- 

૧૧ પો.ઇ.શ્રી પાણીગેટ તથા  સ્ટાફ  પાણીગેટ પો.સ્ટે. I -ગુ.ર.નં. ૧૧૮/૧૮ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૭૯ મુજબના કામ ે
તા.૧૩/૫/૧૮ ના કલાક ૧૯/૦ િાગે મોજ-ેનારાયણ કોંપલેક્ષ િાઘો.રોડ ખાતે દુકાન 
નં.૭ માંથી  એક અજાણ્યો ઇસમ જનેા નામ ઠામ કે સરનામાની ખબર નથી તે. આરોપીએ 
ફદર.ની દુકાનના કાઉન્ટર ઉપરથી OPPO A57  મોબાઇલ ફોન જનેો IMEI NO. (1) 
8637110 38130330 (2)  863711038 130322  જનેી વક. રૂ.૧૦,૦૦૦/- ની 
ચોરી કરી લઇ જતા તા.૭/૭/૧૮ ના કલાક ૨૧/૦ િાગ ેગુનો રજીસ્ટર કરી તપાસ હાથ 
ધરતા મોબાઇલ ફોનની જરૂરી માહીતી આધારે આરોપી વમતેષભાઇ વિનોદભાઇ શમાા 
રહે,ઉકાજીનું િાડીયુ પાણીગેટ િડોદરા શહેરને તા.૮/૭/૧૮ કલાક ૧૮/૪૫ િાગે 
પકડી અટક કરી મુદામાલ રીકિર કરિામાં આિેલ છે.  

મોબાઇલ ફોન-૧ 
વકરૂ.૧૦,૦૦૦/- 

૧૨ પો.ઇ.શ્રી પાણીગેટ તથા  સ્ટાફ પાણીગેટપો.સ્ટે. I ગુ.ર.નં.૧૩૬/૧૮ આઇ.પી.સી.કલમ,૩૭૯,૧૧૪ મુજબના કામ ે
તા.૨૯/૭/૧૮ ના કલાક ૨૪/૦ િાગે મોજ-ેહાઇિે નં-૮ િાધોડીયા ચોકડી ઓિર 
બ્રીજના છેડે હાઇિે રોડ ઉપર અમદાિાદ તરફ પસાર થતા હાઇિે રોડ ઉપર આ કામના 

આરોપી (૧) તુલસારામ ખેતારામ ચૌધરી રહે, સાચિા ગામ મુ.પોસ્ટડાભલી થાણા 
સાયલાતા. સાયલાજી.ઝાલોર રાજસ્થાન, (૨) સાજીદભાઇ મો.ન.-૯૯૨૫૧૮૨૩૬૯ 
સુરત માંગરોળ (૩) મુલચદંભાઇ મો.નં-૯૭૮૪૧૯૫૩૭૪ નાઓએ પોતાના કબજા 
ભોગિટાની ટરક નં જીજ ે૨૧ િી ૫૭૮૮ માં વકમતી ઇમારતી સાગના સાતથી આઠ ફુટની 
લંબાઇના સંતાડી સાગના લાકડાની પાટો નંગ ૧૮ તથા ગોળ સાઇઝના નંગ ૩૨ 

સાગના લાકડા  
નંગ -૫૦ વક.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/-  
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વક.૩,૦૦,૦૦૦/-ની ચોરી કરી લઇ જતા મ.પો.કવમ.શ્રી,ઇ-ડીિી.નાઓની સુચના 
મુજબ બાતમી આધારે પકડી પાડી                                                                                                           
તા:૩૦/૭/૧૮ ના કલાક ૧૯/૧૫ િાગે ગુનો રજીસ્ટર કરી ગુનો શોધી કાઢેલ છે.  

૧૩ પો.ઇ.શ્રી ડી.સી.બી તથા  સ્ટાફ  પાણીગેટ પો.સ્ટે..III -ગુ.ર. નં- ૫૯૭/૧૮ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫(ઇ),૮૧,૯૮(૨) 
મુજબ તા-૯/૭/૧૮ ના કલાક ૨૨/૧૦ િાગે મોજ-ેઉમા ચાર રસ્તા પાસે,િડોદરા 
શહેર ખાતે આરોપી (૧) લાભશંકર જઠેાલાલ રાિલ રહે, ૩૦૧ માનસી ફ્લટે કોકી પોળ 
અમદાિાદી પોળની બાજુમા રાિપુરા (૨) હીતેંરવસંહ ઉફે ચૌહાણ ઊદેવસંહ ડોડીયા 
આશાપુરી સોસા. િૈકંુઠ સોસા.ની સામે િાઘોદડયા રોડ િડોદરા (૩) પીંટુ જનેા પુરા નામ 
ઠામની ખબર નથી તે રહે-છોટાઉદેપુર તથા (૪) જયેશ ઉફે લાલો રહે-ડભોઇ રોડ પર 

શ્રમજીિી સોસાયટીનાઓએ પોતાના આવથાક ફાયદા સારૂ િગર પાસ પરવમટે ઇંડીકા 
ફોરવ્હીલ ગાડી.નં.જીજ-ે૬-એલબી-૨૯૬૦માં  જુદાજુદા બ્રાંડની પર પ્રાંવતય 
ઇંગ્લીશદારૂ ભરેલ કુલે્લ બોટલ નંગ- ૨૧૬ વક.રૂ. ૭૩,૨૬૦/-નો તથા ઇંડીકા કાર જનેી 
વકંમત રૂપીયા ૧,૨૫,૦૦૦/- તથા ૨- મોબાઇલ ફોન જનેી વકંમત ૫૦૦૦/- મળી 
કુલે્લ કીમત રુપીયા ૨,૦૩,૭૬૦/-ની સાથે બે આરોપી સ્થળ ઉપરથી પકડાઈ જઈ તથા 
બે આરોપી નહીં મળી આિી એકબીજાને મદદગારી કરી ગુનો કયાા વિગેરે મતલબની શ્રી 
અનામા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ સંજય ગાંડાલાલ બ.નં ૯૬૨ નોકરી ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન 
િડોદરા શહેરનોની ફરીયાદ આધારે તા-૧૦/૭/૧૮ ના કલાક ૦/૨૫ િાગ ે ગુનો 
રજીસ્ટર કરી શોધી કાઢેલ છે.   

વિ.દારૂ બોટલ નંગ- ૨૧૬ 
વક.રૂ. ૭૩,૨૬૦/- તથા ઇંડીકા 

કાર -૧ વકંમત રૂપીયા 
૧,૨૫,૦૦૦/- તથા ૨- 

મો.ફોન જનેી વકંમત ૫૦૦૦/- 
મળી કુલે્લ કીમત રુપીયા 

૨,૦૩,૭૬૦/- 

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

િાડી પો.સ્ટે. III-૩૮૯/૧૮ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫ (ઈ) મુજબના કામે તા-૭/૭/૧૮ 
ના ક. ૧૦/૦ િાગે મોજ-ે ગીતામંદીર પાછળ ઇદગાહ મેદાન પાસે સીન્ધુ નગર 
કો.હા.સોસા.લી.ના જાહેર સંડાસોમા િાડી ખાતે આરોપી - કૌશીક ઉફે મજનુ ઠાકોરભાઇ 
કેથિાસ રહે ગીતામંદીર પાસે ગજનાથ કોમપ્લેક્ષ એસ.એફ/૦૬ પ્રતાપનગર રોડ િડોદરા 
શહેરનાએ િગર પાસ પરમીટે પોતાના કબ્જામા ઇગ્લીશ દારૂ ભરેલ કાચની મોટી બોટલો 
નંગ ૩૬ કીમત રૂપીયા ૧૬૨૦૦/-નો તેમજ બીયર ટીન ૯૬ કીમત રૂપીયા ૧૨૯૬૦/-  

તમામની કુલે્લ વક. રૂ ૨૯૧૬૦/-  સાથે મળી આિી પકડાઇ જઇ ગુનો કયાા વિગેરે 
અરવિંદ મતલબની  ફરીયાદ અનામા હેડ કોન્સ અરવિદં કેશિરાિ બ.ન ૮૭૯ નોકરી 
પી.સી.બી.શાખા િડોદરા શહેરનાઓ આપતા તા-૦૭/૦૭/૧૮ ના ક.૧૩/૩૫િાગ ે
ગુનો રજીસ્ટર કરી શોધી કાઢેલ છે  

ઇગ્લીશ મોટી બોટલો નંગ ૩૬ 
કીમત રૂપીયા ૧૬૨૦૦/-બીયર 

ટીન ૯૬ કીમત રૂપીયા 
૧૨૯૬૦/-  કુલે્લ વક. રૂ 

૨૯૧૬૦/-   

૧૫ પો.ઇ.શ્રી એસ.ઓ.જી  તથા  સ્ટાફ િાડી પો.સ્ટે-III-૪૦૯/૧૮ પ્રોહી એક્ટ કલમ-૬૫ઇ,૮૧,૯૮(૨),૧૦૮ મુજબના કામે ૭૫૦ મીલી ભરેલ કાચની 
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િડોદરા શહેર તા-૧૩/૦૭/૧૮ ના ક. ૦૭/૩૦ િાગે મોજ-ેગાજરાિાડી, િચલા ફળીયામાં આિેલ 
િડ પાસે િડોદરા આરોપી - રાજશે હરગોવિંદ ઠાકોર રહે.ગાજરાિાડી,િડોદરા શહેર તથા 
તેની સાથેના બે ઇસમો તથા ઓટો  દરક્ષા  નંબર  ઓટોરીક્ષા નં-જીજ-ે૬-એિી-૭ર૯૪ 
તથા ઓટોરીક્ષા ન-ંજીજ-ે૬-એિી-૭૯૦૬ ના ચાલક ઇસમો જનેા નામઠામની ખબર 
નથી તે િગર પાસ પરમીટે પરપ્રાવતય બનાિટનો માનિ સ્િાસ્થય માટે હાનીકારક 
ઇગ્લીશ દારૂનો જથ્થો મંગાિી ગાજરાિાડી િચલા ફળીયામા િડના ઝાડ પાસે જાહેરમા 
ઉતારી ગેરકાયદેસર ઇગ્લીંસ દારૂની હેરાફેરી કરી પોતે તથા સાગરીતો  મારફતે પોતાના 
ગ્રાહકોને ઓટો રીક્ષામા કટીંગ કરી સપ્લાય કરતા હોય  રેઇડ દરમ્યાન આરોપી નં (૧) 
તથા તેની સાથેના બે ઇસમો  તથા ઇગ્લીશ દારૂનો જથ્થો લેિા આિેલ ઉપરોકત નંબર 
િાળી ઓટો દરક્ષા ના બન્નેય ચાલક ઇસમો કે જઓેએ સ્થળ ઉપર ઉતારેલ તથા ઓટો 
દરક્ષામાં ભરેલ ઇગ્લીશ દારુનો જથ્થો જુદી-જુદી બ્રાન્ડનો ઇગ્લીશ દારુ ૭૫૦ મીલી 
ભરેલ કાચની બોટલો નંગ-૫૦૧ કંપની શીલબંધ વકમત રૂ.૨૦૦૪૦૦/-તથા બે 
ઓટોરીક્ષા વકમત રૂ.૧,૨૦,૦૦૦/-મળી કુલે્લ વકમત રૂવપયા ૩,૨૦,૪૦૦/-નો 
મુદ્દામાલ સ્થળ ઉપર છોડી પાંચેય ઇસમો નાસી જઇ  એકબીજાને મદદગારી કરી ગુનો 
કયાા વિગેરે મતલબની અ.પો.કો.શ્રી આવશષપુરી મનસુખપુરી બ.નં-૧૦૭૬, નોકરી 
એસ.ઓ.જી. િડોદરા શહેરનાઓની  ફરીયાદ આધારે તા-૧૩/૭/૧૮ ના ક.૧૪/૦૫ 
િાગે ગુનો રજી.કરી શોધી કાઢેલ છે.   

બોટલો નંગ-૫૦૧ કંપની 
શીલબંધ વકમત 

રૂ.૨૦૦૪૦૦/- તથા બે 
ઓટોરીક્ષા વકમત 

રૂ.૧,૨૦,૦૦૦/-મળી કુલે્લ 
વકમત રૂવપયા ૩,૨૦,૪૦૦/- 

૧૬ પો.ઇ.શ્રી એસ.ઓ.જી.તથા  સ્ટાફ 
િડોદરા શહેર 

પાણીગેટ પો.સ્ટે..II -ગુ.ર.નં-૧૧૦/૧૮ જુગાર ધારા કલમ ૧રઅ, મુજબના કામે તા-

૧૨/૭/૧૮ ના કલાક ૧૫/૩૦ િાગે મોજ-ે મહંમદ તળાિ પાસે આિેલ હાઉસીંગના 

મકાનની બાજુમાં ચન્ રપ્રભા સોસાયટીમાં આરોપી ગણપત ખાતુવસંહ િણઝારા રહે. 

ચન્ રપ્રભા સોસાયટી મહંમદ તળાિ પાસે પાણીગેટ િડોદરા િાળાએ પોતાના આવથાક 

ફાયદા સારૂ પગારદાર નોકરોને રાખી પોતે તથા નોકરો સાથે  પોતાના રહેણાંક મકાનના 

ઓટલા ઉપર બેસી આિતા જતા રાહદારી ઈસમો પાસે િરલીમટકાના જુદા જુદા બજારોના 

આંક ફરકના ચઢતા ક્રમના આંકડાઓ જાહેરમાં લખી, લખાિી હારજીત કરી સટૃાબટેીંગ 

કરતો હોય રેડ દરમ્ યાન મજકુર ઈસમ તથા તેના નોકરો તેમજ સટૃો લખાિનાર આિલે કુલ 

૧૩ આરોપીઓને િરલી મટકાના આંકડા લખેલ સાહીત્ ય રોકડ રૂ.રર,૮૮પ/- સ્ લીપો 

નંગ-૧૪૪ તથા મોબાઈલ ફોન નંગ-૯ વક.રૂ.ર૪,૦૦૦/- તથા એકટીિા સ્ કુટર 

વક.રૂ.૧પ,૦૦૦/-તથા કેલ્ કયુલેટર, કોરી સ્ લીપ બુક, પાટીયા નંગ-ર તથા બોલપેન 

આંકડા લખેલ સાહીત્ ય રોકડ 
રૂ.રર,૮૮પ/- સ્ લીપો નંગ-

૧૪૪ તથા મોબાઈલ ફોન નંગ-
૯ વક.રૂ.ર૪,૦૦૦/- તથા 

એકટીિા સ્ કુટર 
વક.રૂ.૧પ,૦૦૦/-તથા 

કેલ્ કયુલેટર, કોરી સ્ લીપ બુક, 
પાટીયા નંગ-ર તથા બોલપેન 

વિગેરે સાધનો સાથે કુલ્ લે 
રૂ.૬ર,૦૮પ/- 
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વિગેરે સાધનો સાથે કુલ્ લે રૂ.૬ર,૦૮પ/- ની મત્ તા સાથ ેસ્ થળ ઉપરથી પકડી પાડી ગુનો 

શોધી કાઢેલ છે, જ ે બાબતે અ.હે.કો.કમાલુદીન હબીબમીયાં બ.નં.ર૮૪૭ નોકરી 

એસ.ઓ.જી.િડોદરા શહેરનાઓની ફરીયાદ આધારે તા-૧૨/૭/૧૮ ના કલાક 

૨૦/૧૫ િાગે ગુનો દાખલ કરિામાં આિેલ છે, 

૧૭ પો.ઇ.શ્રી પાણીગેટ તથા  સ્ટાફ 
િડોદરા શહેર 

પાણીગેટ પો.સ્ટે. II ગુ.ર.નં.૧૨૧/૧૮ જુગાર ધારા કલમ ૪,૫ મુજબના કામે તા-

૩૧/૦૭/૧૮ કલાક- ૦/૫ િાગે મોજા- િાધોડીયા રોડ શૈલેષપાકામ.ન. -૩૩ પરીિાર 

ચોકી પાસે આ કામના આરોપી નં.૧ નાનો પોતાના અંગત ફાયદા સારૂ પોતાના મકાનમા 

બહારથી માણસો બોલાિી પત્તાપાના િડે પૈસાથી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી તમામની 

અંગ ઝડતીના રૂ.૧૪૫૬૦/-, જમીન દાિ પરના રોક્ડા રૂ.૩૮૬૦/- તથામો.ફોન 

નંગ-૫ વક.રૂ.૧૪૦૦૦/-તથા તથા ૧- મો.સા સી.બી.ઝેડ વક.રૂ. ૨૦,૦૦૦/- મળી 

તથા પત્તાપાના નંગ-૫૨ વક.રૂ.૦/૦ સાથે કુલે્લ રૂ.૫૨૪૨૦/-ના મુદ્દામાલ સાથે કુલ ૮ 

આરોપીઓને પકડી ગુનો શોધી કાઢેલ જ ે બાબતે પો.કો અજ્યવસંહપ્રતાપવસંહ બ.ન.-

૩૨૭ નોકરી પાણીગટે પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા શહેરની ફરીયાદ આધારે તા-

૩૧/૦૭/૧૮ ના કલાક ૨/૧૫ િાગે ગુનો દાખલ છે 

અંગ ઝડતીના રૂ.૧૪૫૬૦/-, 
દાિ ના રૂ.૩૮૬૦/- મો.ફોન 

નંગ-૫ વક.રૂ.૧૪૦૦૦/- 
૧- મો.સા વક.રૂ. ૨૦,૦૦૦/- 

પાના નંગ-૫૨ વક.રૂ.૦/૦ સાથે 
કુલે્લ રૂ.૫૨૪૨૦/- 

૧૮ પો.ઇ.શ્રી એસ.ઓ.જી.તથા  સ્ટાફ 
િડોદરા શહેર 

િાડીપો.સ્ટે-II-૫૭/૧૮ જુગાર ધારા કલમ-૧૨અ મજુબના કામે તા-૧૦/૭/૧૮ ના 

કલાક ૧૭/૧૦ િાગ ે મોજ ે - મારૂ ફવળયા ખુલ્લામાં આ કામના આરોપી (૧) 

મહેંરભાઇ છગનભાઇ તડિી રહે-ઘાઘરેટીયા ઝુપડપટ્ટી અમ્બમેાતાના મંદીર પાસે 

સોમાતળાિ િડોદરા શહેર (૨) શૈલેષ ઇશ્વરભાઇ પટેલ રહે-છેલંુ્લ ફવલયું િાડી નિાપુરા 

િડોદરા શહેર (૩) રાજુભાઇ ચંદુભાઇ પટેલ રહે-મારૂ ફવળયા ટાિર પોવલસ ચોકી પાસ ે

િડોદરા શહેર (૪) વિજય જમનાદાસ ધામેસા રહે-૧૫૨ વચમનલાલપાકા  પુનમ કોમ્પ્લેક્ષ 

સામે િડોદરા શહેર (૫) કમલેશ નારાયણદાસ ખટિાણી રહે-ખડેકર ફવળયા િાડી 

ચંદન કોમ્પ્લેક્ષ ફ્લેટ્નં-૩૦૩ િડોદરા શહેર કમલેષ નારાયણદાસ ખટિાણી નાઓએ 

પોતાના આવથાક ફાયદા સારૂ ંઉપરોક્ત અનુ. નં-૧ તથા (૨) નાઓને પગારદાર 

તરીકે રાખી િાડી મારૂ ફવળયાના નાકા પાસે કાળકા માતાના મંદદર પાસેના ઓટલા ઉપર 

જાહેરમાં બેસાડી આિતાં જતાં રાહદારીઓ પાસે િરલીમટકાના આંકફરકનાં આંકડાં લખી 

કાપલીઓ નંગ-૭૧ વકં.રૂ-
૦૦/- પેડ નંગ-૫ વકં.રૂ.૦૦/- 

અંગઝડતીના રોકડા 
રૂ.૧૩,૫૦૦/- તથા મોબાઇલ 
ફોન નંગ-૩ વકં.રૂ-૩૦૦૦/- 

તથા જ્યુપીટર મોપેડ 
વક.રૂ.૪૦૦૦૦/- તથા બોલપેન 

નંગ-૦૨ વકં.રૂ.૦૦/- તથા 
પાટીયા નંગ-૨ વકં.રૂ.૦૦/- 

મળી કુલે્લ રૂપીયા ૫૬,૦૦૦/- 
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લખાિી જુગારનો સટ્ટો ચલાિતો હોય રેઈડદ રમ્યાન પોતે તથા નોકરો નં-૧ તથા 

(૨) તથા ગ્રાહકો નં-૩ અને (૪) નાઓ પાસથેી જુદાજુદા સટ્ટાબજારના ંઆંક 

ફરકના ં આંકડા લખેલ કાપલીઓ નંગ-૭૧ વકં.રૂ-૦૦/- તથા કોરા પેડ નગં-૫ 

વકં.રૂ.૦૦/- તથા અંગઝડતીના રોકડા રૂ.૧૩,૫૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ-૩ 

વકં.રૂ-૩૦૦૦/- તથા જ્યપુીટર મોપેડ વક.રૂ.૪૦૦૦૦/- તથા બોલપેન નંગ-૦૨ 

વકં.રૂ.૦૦/- તથા પાટીયા નંગ-૨ વકં.રૂ.૦૦/- મળી કુલે્લ રૂપીયા ૫૬,૦૦૦/-સાથ ે

પકડી પાડી ગુનો શોધી કાઢેલ જ ેબાબતે અ.પો.કો. રાજશે રામવસંગ બ.નં-૯૨૯ નોકરી 

SOG િડોદરા શહેરનાઓની ફરીયાદ આધારે તા-૧૦/૭/૧૮ના ક.૨૨/૧૦ િાગ ેગુનો 

રજી.કરિામાં આિેલ છે  

૧૯ સ્ટેટ મોનીટરીંગ સેલ ગુજરાત રાજય, 
ગાંધીનગર. 

િાડી પો.સ્ટે. II ૬૦/૧૮ જુગારધારા કલમ ૧૨-અ મજુબના કામે તા-૨૦/૭/૧૮ ના 
ક. ૧૯/૦ િાગે મોજ-ેપ્રતાપનગર છગનલાલ એસ્ટેટ પેરામાઉન્ટ કંપાઉન્ડમાં િડોદરા 
શહેર ખાતે  જુગારનો અડ્ડો ચલાિનાર આરોપી નં (૧) સુરેન્ર ઉફે રાજુ રામસ્િરુપ પંડીત 
ઉ.િ-૫૫ રહે-પ્રતાપનગર ન્યુ સોસાયટીની બાજુમા કાગડાિાળાની ચાલ ડભોઇ રોડ, 
િડોદરા શહેરનાઓ તેના માણસો દિારા બહારથી ખેલૈયાઓ બોલાિી મુંબઇથી વનકળતા 
ટાઇમ િરલી મટકાના અંકો ઉપર પૈસા િડે લગાઇ લેતા જુદાજુદા આકડાઓ લખેલ બુકો 
૭ તથા જુગારની સાધન સામગ્રી વક. રૂ ૦/૦ તથા રોકડા રૂપીયા ૬૭,૯૫૦/-તથા 
મોબાઇલ ફોન નંગ-૧૮ વક.રૂ ૨૦,૫૦૦/- તથા િાહનો નંગ-૧૬ વક.રૂ 
૬,૬૫,૦૦૦/-મળી કુલે્લ રૂ. ૭,૫૩,૪૫૦/- ના મદુ્દામાલ સાથે ૨૬ આરોપીઓન ે 
સ્થળ ઉપર પકડી પાડી તથા આંકનુ િલણ લેનાર જશુભાઇ તથા બીજા ૧૨ અજાણયા 
ઇસમો નાસી ગયેલ જ ેગુનો શોધી કાઢી આ.પો.કો મનીષકુમાર જયંતીભાઇ બ.નં.૧૯૦ 
નોકરી-સ્ટેટ મોનીટરીંગ સલે ગુજરાત રાજય ગાંધીનગરનાઓની  ફરીયાદ આધારે તા-
૨૦/૦૭/૧૮ ના ક. ૨૧/૧૫ ગુનો દાખલ કરિામાં આિેલ છે  

બુકો ૭ તથા જુગારની સાધન 
સામગ્રી વક. રૂ ૦/૦ તથા રોકડા 

રૂપીયા ૬૭,૯૫૦/-તથા 
મોબાઇલ ફોન નંગ-૧૮ વક.રૂ 

૨૦,૫૦૦/-તથા િાહનો નગં-
૧૬ વક.રૂ ૬,૬૫,૦૦૦/-મળી 

કુલે્લ રૂ ૭,૫૩,૪૫૦/- 

૨૦ પો.ઇ.શ્રી એસ.ઓ.જી.તથા  સ્ટાફ 
િડોદરા શહેર 

પાણીગેટ પો.સ્ટે. II ગુ.ર.નં.૧૨૨/૧૮ ધી.એન.ડી.પી.એસ.એક્ટ સને ૧૯૮૫ ની કલમ 
૮(સી),૨૦,(બી),૨૯ મજુબના કામે તા-૩૧/૭/૧૮ કલાક-૧૧/૩૫ િાગે મોજા- 
હાઇિેરોડથી પહેલા જમણી બાજુ વસધ્ધેશ્વર બીજ્નેસહબાર નામની નિી બંધાતી સાઇટ 
પાસે પાણીગેટ  િડોદરા શહેર ખાતે આરોપી (૧) મોહમદહુશેન ઉસ્માનભાઇ મન્સુરી 
રહે.પાણીગેટ જી.ઇ.બી.ઓફીસ પાસે,ચંબુશા બાિાનો  ટેકરો,ગૌરિ 
સોસા.પાછળ,પાણીગેટ,િડોદરા (૨) અમજદઇ બ્રાહીમ મકરાણી રહે.રાજારાણી તળાિ 

ગાંજાનો જથ્થો ર૧.૭૯૦ 
વક.ગ્રા.,કીમત 

રુા.૧,પર,પ૩૦/- તથા િાહનો 
જીપ,ઓટોરીક્ષા તથા બજાજ 

પલ્સર 
મો.સા.વક.રુ.પ,પ૦,૦૦૦/ 
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પાસે જુપડામાં,પાણીગેટ,િડોદરા (૩) તાલીબહુશેન ગુલામમોહંમદ દદિાન 
રહે.િાયડાિાડી કબ્રસ્તાન ઝુપડપટૃી,એમ.ઇ.એસ.બોઇઝસ્કુલ પાછળ, ભરિાડિાસ 
પાસે, િારશીયા,િડોદરા (૪) રાકેશ અંબુભાઇ રાઠિા રહે.ચીચબા ગામ પોસ્ટ-નિાલજા 
તા.કિાંટ જી.છોટાઉદેપુર (૫) નિીનભાઇ વિઠૃલભાઇ રાઠિા રહે. સીંગલડા ગામ 
પોસ્ટ-નિાલજા તા.કિાંટ જી.છોટાઉદેપુરનાઓએ પોતાના આવથાક ફાયદા સારુ ગાંજાનો 
ગેર કાયદેસર િેચાણ કરિાના હેતુસર રાકેશ અંબુભાઇ રાઠિા 
રહે.ચીચબાગામ,તા.કિાંટજી.છોટાઉદેપુરિાળા પાસેથી ગાંજાનો જથ્થો મંગાિેલ હોય જ ે
કિાંટથી નવિનભાઇ રાઠિાની મહેન્રા જીપ નં-જીજ-ે૧૬-સી-પપર૧માં ગાંજાનો જથ્થો 
ર૧.૭૯૦ વક.ગ્રા., વકમત.રુા.૧,પર,પ૩૦ નો ભરાિી જીપની આગળ પોતે બજાજ 
પલ્સરમો.સા. ઉપર પાયલોટીંગ કરી લઇને આિતાં મોહમંદહુશેન મન્સુરી તથા તેના 
સાગરીતો અમજદ મકરાણી તથા તાલીબહુશેન દદિાન ઓટોરીક્ષા નં-જીજ-ે૬-ઝેડઝેડ-
૭પ૪૭ તથા જીજ-ે૬-એડબ્લ્યુ-૪૬૩પ માં ઉપરોકત સ્થળે ડીલીિરી લેિા માટે જઇ 
પાંચેય જણા જીપમાં ભેગા થઇ જીપમાં લાિિામાં આિેલ ગાંજાનો જથ્થો િગર પાસ 
પરમીટે કબજામાં રાખી સગેિગે કરતાં રેઇડ દરમ્યાન ગાંજાનો જથ્થો ર૧.૭૯૦ 
વક.ગ્રા.,કીમત રુા.૧,પર,પ૩૦/- તથા િાહનો જીપ,ઓટોરીક્ષા તથા બજાજ 
પલ્સરમો.સા. કી.રુા.પ,પ૦,૦૦૦/- તથા તમામની અંગજડતીના રુા.૩ર,૯૮૦/- 
તથા મો.ફોન નંગ-૬ કી.રુા. ૬૪,પ૦૦/- સહીત કુલે્લ રુા.૮,૦૦,૦૧૦/-.ની મત્તા 
સાથે રેઇડ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કયાા મતલબની ફરીયાદ 
હેડ.કોન્સ.કમાલુદીનહબીબમીયાં અ.હે.કો.બ.નં-ર૮૪૭ ,નોકરી-એસ.ઓ.જી. િડોદરા 
શહેર નાઓ આપતા તા-૩૧/૭/૧૮ કલાક- ૨૦/૧૦ િાગે ગુનો દાખલ કરેલ છે  

તથા તમામની અંગ જડતીના 
રુા.૩ર,૯૮૦/- તથા મો.ફોન 
નંગ-૬ કી.રુા. ૬૪,પ૦૦/- 

સહીત કુલે્લ રુા.૮,૦૦,૦૧૦/-. 

૨૧ 

  ડી.સી.બી પોસ્ટે. િડોદરા શહેર  

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નં.૭/૧૮ CRPC કલમ ૪૧(૧)અ મુજબના કામે 
આરોપી (૧) નરેશ પ્રતાપવસંહ રાિત ઉ.િ ૩૮ રહે.ડી-૨૯ ઇંરપ્રસ્થ સોસાયટી નોિીનો 
તરસાલી રોડ િડોદરા હાલ રહે. ડી-૧૩૦૨ બરોડા હાઇટસ માંજલપુર–
જી.આય.ડી.સી.રોડ િડોદરા (ર) નંદકીશોર ઉફે મોનુ શંકરલાલ પટેલ ઉ.િ.૨૩ રહે. 
સાગર કેન્ટ–૩૪ ઇમાન્યન સ્કુલની પાસે સીિીલ લાયન્સ નજીક તા.જી સાગર મધ્યપ્રદેશ 
(૩) આશીષ મનુ્નાભાઇ બેન (મોયા) રહે.સાગર બાગરાજ ફલેટ સજંય ડર ાઇિની પાસે 
બાગરાજ મંદીરની પાસે તા.જી સાગર મધ્યપ્રદેશ નાઓને તા.૦૫/૦૭/૧૮ ના કલાક 
૧૪/૪૫ િાગે અટક કરી કારેલીબાગ પો.સ્ટે I-૫૯/૧૮ ઇ.પી.કો કલમ ૩૯૪, ૩૨૪, 
૩૯૭, ૩૯૮,૧૧૪ તથા આમાસ એકટ કલમ ૨૫ (૧) (બી) તથા જી.પી એકટ કલમ 

મોબાઇલ ફોન-૩, રોકડા 
રૂવપયા ૧૮૮૧૦૦/- તથા 

મારૂવત સ્િીફત કાર 
વકં.રૂ.૫૦૦૦૦૦/- 
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૧૩૫ મુજબનો અનડીટેકટ ગુનો શોધી કાઢેલ છે. આ કામે આરોપીઓ પાસેથી મોબાઇલ 
ફોન-૩, રોકડા રૂવપયા ૧૮૮૧૦૦/- તથા મારૂવત સ્િીફત કાર વકં.રૂ.૫૦૦૦૦૦/- નો 
મુદામાલ કબજ ેકરિામાં આિેલ છે. તથા રાિપુરા પો.સ્ટે. ફ. ૭૪/૧૮, ઇ.પી.કો. ૩૯ર, 
૩ર૩, ૧૧૪ મજુબનો લંુટનો અનડીટેકટ ગુનો પણ શોધી કાઢિામાં આિેલ છે. 

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

તા.૨૨/૦૭/૧૮ ના રોજ એસ.ઓ.જી.ને બાતમી મળેલ કે એક ઇસમ નામ ે
વિપુલ િસાિા રહે.બદામડી બાગ પાસે ઝુપડામાં િડોદરા િાળો નંબર પ્લેટ િગરનું બલેુટ 
લઇન ેફરે છે જનેી હેડ લાઇટ તુટેલી છે આ શંકાસ્પદ િાહન છે હાલમાં તે ગદાપુરા તરફ 
ગયેલ છે તે મુજબની મળેલ બાતમી આધારે ગદાપુરા ગામ તરફ જતા ભાથુજી મંદદર 
પાસેથી બાતમી િણાન મુજબના બુલેટ સાથે વિપુલ કેતનભાઇ િસાિા રહે.બદામડી બાગ 

પાસે ઝુપડામા,ં દાંડીયા બજાર િડોદરા મુળ રહે.ગામ જરપણ તા.ઉમરપાડા જી.સરુત 
િાળાને ઝડપી પાડેલ.  

ઉ૫રોકત ઇસમે આજથી દોઢેક માસ અગાઉ અલકાપુરી હિેલી પાછળ આિેલ શ્રી 
રાધે એપાટામને્ટના પાકીંગમાંથી કલાસીક ૩૫૦ બુલટે રજી.નં.જી.જ.ે૬.એ.ડી.૪૪૫૪ 
વક.રૂ.૭૦,૦૦૦/- નું લોક સોશ્યલ મીડીયા ઉ૫ર જોયેલ િીડીયો મુજબ તોડી ઇગે્નશન 
લોકના િાયરો કાપી ડાયરેકટ છેડા જોડી બુલેટ ચાલુ કરી ચોરી કરી લઇ ગયલે. જ ેબુલેટ 
ચોરી બાબતે ગોત્રી પો.સ્ટે.માં ફ.ગુ.ન.૧૦૯/૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મુજબનો ગુનો 
નોધાયેલ હોય આ ચોર મુદામાલ નુ બુલેટ કબ્જ ેકરી સી.આર.પી.સી. ૪૧(૧)ડી મુજબ 
અટક કરી કાયદેસરની કાયાિાહી કરિામા ંઆિેલ છે.  

કલાસીક ૩૫૦ બુલેટ 
રજી.નં.જી.જ.ે૬.એ.ડી.૪૪૫૪ 
વક.રૂ.૭૦,૦૦૦/- 

૨૩ ઈન્ ચાજા પો.ઈન્ સ.એસ.ઓ.જી. તથા 
સ્ટાફ  

તા.રર/૦૭/૧૮ ના રોજ બાતમી મળેલ કે, અગાઉ ઘરફોડ / િાહન ચોરીના 
ગુનાઓમાં પકડાયેલ સીકલીગર ગેંગનો સાગરીત ચંદનસીંગ જીિનસીંગ સીકલીગર 
(દુધાણી) રહે.સ્ લમ કિાટસા મ.નં.૬૦, તરસાલી છેલ્ લા બસસ્ ટેન્ ડ પાછળ િડોદરા નાનો 
માંજલપુર તથા જિાહરનગર પો.સ્ ટે.ના ઘરફોડ ચોરીના ગુનાઓમાં િોન્ ટેડ છે જ ેજયુપીટર 
ચોકડી પાસે આિેલ છે. તે મુજબની મળેલ બાતમી આધારે જયુપીટર ચોકડી પાસેથી 
ઉપરોકત િોન્ ટેડ આરોપી ચંદનસીંગ જીિનસીંગ સીકલીગર (દુધાણી) ને ઝડપી પાડેલ. 

સદરહંુ આરોપીની પુછપરછમાં તેણે તથા તેના સાથી વમત્રો (૧) પ્ યારાસીંગ 
નિલસીંગ બાદા (ર) જશરથસીંગ કમલસીંગ બાદા બન્ ને રહે.બોરસદ ચોકડી તથા 
કલમસીંગ જનસીંગ સીકલીગર રહે.મકરપુરા જી.આઈ.ડી. િડોદરા નાઓએ ભેગા મળીને 
ફેબ્રુઆરી -ર૦૧૮ માં ગાયત્રી સોસાયટી મકરપુરા જી.આઈ.ડી.સી. તથા કોયલી ચરામા ં
આિેલ ઈન્ દીરાનગર ખાતે સોના, ચાંદીના દાગીના તથા રોકડ રૂવપયા ઘરફોડ ચોરીઓ 

- 
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કરેલ હોિાની કબુલાત કરેલ. જમેાં પૈકી પ્ યારાસીંગ તથા જશરથસીંગ ઉપરોકત ગુનાઓમાં 
અગાઉ પકડાઈ ગયેલ તેમજ કમલસીંગ સીકલીગરનું એકાદ માસ અગાઉ ખુન થયેલ 
હોિાનંુ જણાિેલ. જમેાં પોતે નાસતો ફરતો હતો.  

મજકુર આરોપી માંજલપુર પો.સ્ ટે.ફ.ગુ.ર.નં.૧પ૪/૧૮ ઈ.પી.કો. કલમ 
૪પ૪,૪પ૭,૩૮૦, ૧૧૪ તથા જિાહરનગર પો.સ્ ટે. ફ.ગુ.ર.નં. નં.૧૬/૧૮ ઈ.પી.કો. 
કલમ ૪પ૪,૪પ૭,૩૮૦,૧૧૪ મુજબના ગુનામાં િોન્ ટેડ હોય તેને સી.આર.પી.સી.કલમ 
૪૧(૧)એ મુજબ અટક કરી કાયદેસરની કાયાિાહી કરિામાં આિેલ છે.  

૨૪ ઈન્ ચાજા પો.ઈન્ સ.એસ.ઓ.જી. તથા 
સ્ટાફ  

અરજદાર અશ્વીનભાઇ મણીભાઇ પટેલ રહે.બી/૨૧, આશીિાદ સોસાયટી, 
ટયુબ કંપની સામે જુના પાદરા રોડ િડોદરા નાઓએ તા.૨૫/૦૫/૧૮ ના રોજ પોલીસ 

કવમશ્નરશ્રી િડોદરા શહેર નાઓને અરજી આપેલ કે તેઓની મોજ ે કલાલી ગામ 
રે.સ.નં.૧૨૨ બ્લોક નં.૧૧ર િાળી જમીન જનુે ક્ષેત્રફળ ૧-૬૮-૯૬ હે.આરે.ચો.મી.છે જ ે
િડીલોપાજીત વકમતી જમીન પચાિી પાડિા માટે યુસુફ સીદીકભાઇ શેખ તથા તેના 
મળતીયા માણસોએ તેઓની જાણ બહાર પાછલી તારીખનો રુ.૧૦૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર 
ઉ૫ર તદન ખોટો અને બોગસ દસ્તાિેજ (બાનાખત) ઉભો કરી જમેા ં અરજદાર તથા 
તેમની માતા રેિાબેનના ખોટી સહી તથા અંગુઠાનુ વનશાન કરી બોગસ દસ્તાિેજ બનાિી 
વિશ્વાસઘાત છેતરપીડી કરેલ હોિાની લેવખત ફરીયાદ આપેલ જ ે અરજીની તપાસ 
એચ.એમ.ચૌહાણ ઇન્ચાજા પો.ઇન્સ. એસ.ઓ.જી. નાઓને સોપિામા આિલે.  

એચ.એમ.ચૌહાણ ઇન્ચાજા પો.ઇન્સ. એસ.ઓ.જી. નાઓએ અરજદારની અરજી 
સંદભે તપાસ હાથ ધરી સબંધ કતાા સાહેદોના વનિેદનો તથા દસ્તાિેજી રેકડા  મેળિી 
ઉડાણપુિાક તપાસ કરતા યુસુફ સીદીકભાઇ શેખ નાઓ દિારા રજુ કરેલ બાનાખત 
પાછલી તારીખોમાં અરજદાર તથા સાહેદની ખોટી સહી કરી બનાિેલ હોિાની હવકકત 
પ્રાથવમક તપાસ દરમ્યાન જણાઇ આિતા ફરીયાદી અશ્વીનભાઇ મણીભાઇ પટેલ નાઓની 
ફરીયાદ લઇ આરોપીઓ (૧) યુસુફભાઇ સીદીકભાઇ શેખ ઉફે યુસુફ કડીયો રહે.રાિપુરા 
મચ્છીપીઠ, કડુની પાગા, િડોદરા (ર) વિલાસરાિ બાપુરાિ દેશપાંડે રહે.૨૦૪, શ્રી 
ગણાધીશ એિન્ય,ુ જનૈ મંદદર ગણેશ સોસાયટી પાસે, લાલબાગ િડોદરા તથા (૩) 
ઇલીયાસ કાસમભાઇ શેખ રહે.રાિપુરા મચ્છીપીઠ કડુની પાગા, િડોદરા શહેર તથા 
તપાસ દરમ્યાન મળી આિ ેતે ઇસમો વિરુધ્ધમાં તા.૨૪/૭/૧૮ ના રોજ ડી.સી.બી. 
પો.સ્ટે.માં ફ.ગુ.ર.નં.૧૩/૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૦૬,૪૨૦, ૪૬૫,૪૬૭, 
૪૬૮,૪૭૧,૧૧૪, ૧૨૦(બી) મુજબનો ગુનો દાખલ કરાિી િધુ તપાસ હાથ ધરી આ 

- 
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ગુનાના કામે ઉ૫રોકત ત્રણે આરોપીઓની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાયાિાહી હાથ ધરેલ 
છે.  

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

તા.૨૮/૦૭/૧૮ ના રોજ એસ.ઓ.જી.ને બાતમી મળેલ કે રાજપરુાની પોળમા ં
રહેતો અબરાર મેમણ તથા ખાનકાહ મહોલ્લામાં રહેતો મહંમદ અરબાઝ ઉફે બોઇલર બન્ન ે
જણા માંજલપુર દરબાર ચોકડી પાસે પાકા  થયેલ િાહનો પાસ ે આંટા ફેરા કરી રહયા છે 
તેઓની દહલચાલ શંકાસ્પદ છે તે મુજબની મળેલ બાતમી આધારે (૧) અબરાર 
શકીલભાઇ મેમણ રહે.રાજપરુાની પોળ મસ્જીદ પાસે માંડિી િડોદરા તથા (ર) મોહંમદ 
અરબાઝ ઉફે બોઇલર ગુલામદસ્તગીર શેખ રહે.પાણીગટે ખાનકાહ મહોલ્લો, ખાનકાહ 
મસ્જીદની બાજુમાં મસાલાિાળાની બાજુમાં િડોદરા િાળાને ઝડપી પાડેલ.  

ઉ૫રોકત ઇસમો પાસેથી એક લેડીઝ પશા જમેાં એક મદહલાનું ડર ાઇિીંગ લાયસન્સ 
તથા બેંક ઓફ બરોડાના ડેબીટ કાડા  નંગ-ર તથા રૂ.૩૫,૦૦૦/- સેલ્ફનો ચેક તથા 
ઇન્ટરલોક તથા તાળાની ચાિી તથા નંબરિાળા ચશ્મા તેમજ રોકડ રૂ.૪૭૫૦/- મળી 
આિેલ. જ ેમળી આિેલ ચીજિસ્તુઓ અંગે તેઓની ઘવનષ્ઠ પુછપરછ કરતા તેઓ બન્નએે 
તા.૨૫/૦૭/૧૮ ના રોજ માંજલપુર ગજાનંન સોસાયટી પાસે પાકા  કરેલ એક યામાહા 
આલ્ફાની ડીકી ખોલી ચોરી કરેલ હોિાની કબુલાત કરેલ હોય તેઓ બન્ને પાસથેી મળેલ 
દસ્તાિેજો તથા ચીજિસ્તુઓ તથા રોકડ રુવપયા કબ્જ ેકરી તેઓ બન્નેને સી.આર.પી.સી. 
૪૧(૧)ડી મુજબ અટક કરી કાયદેસરની કાયાિાહી કરિામાં આિેલ છે.  

એક મદહલાનંુ ડર ાઇિીંગ 
લાયસન્સ તથા બેંક ઓફ 
બરોડાના ડેબીટ કાડા  નગં-ર 
તથા રૂ.૩૫,૦૦૦/- સેલ્ફનો 
ચેક તથા ઇન્ટરલોક તથા 
તાળાની ચાિી તથા નંબરિાળા 
ચશ્મા તેમજ રોકડ રૂ.૪૭૫૦/- 

૨૬ ઈન્ ચાજા પો.ઈન્ સ.એસ.ઓ.જી. તથા 
સ્ટાફ 

તા.૩૧/૦૭/૧૮ ના રોજ એસ.ઓ.જી.ને બાતમી મળેલ કે "મોહમંદ-હુશને 
ઉસ્માનભાઇ મન્સુરી રહે.પાણીગેટ જી.ઇ.બી.ઓફીસ પાછળ, ચંબુશા બાિાનો ટેકરો 
,િડોદરાનાનો ગાંજાનો ધંધો કરે છે .જ ેઆજરોજ તેણે મંગાિેલ ગાંજોનો જથ્થો રાકેશભાઇ 
રાઠિા રહે.કિાંટ જી.છોટાઉદપેુરિાળો કમાન્ડર જીપ નં-જીજ-ે૧૬-સી-પપર૧માં લઇન ે
આિનાર છે.જ ે ગાંજો લેિા માટે મોહમંદ હુશેન તથા તેના સાગરીતો નામે તાલીબહુશેન 
દદિાન તથા અમજદ ઇબ્રાહીમ મકરાણી ત્રણે જણા િાહનો લઇને કપુરાઇ ચોકડી નેશનલ 
હાઇિેથી નારાયણ સ્કુલ રોડ તરફ આિતા રોડ ઉપર વસધ્ધેશ્વર વબજનેશ હાબારની નિી 

સાઇટોની આજુબાજુમાં ગાંજાની દડલીિરી લઇ જથ્થો સગે િગે કરિાના છે" તે મુજબની 
મળેલ બાતમી આધારે એચ.એમ.ચૌહાણ ઈન્ ચાજા પો.ઈન્ સ. એસ.ઓ.જી. નાઓએ 
રેઈડનંુ આયોજન કરી, પચંો તથા પોલીસ સ્ ટાફના માણસો સાથે કપુરાઇ ચોકડી 
ને.હા.થી નારાયણ સકાલ તરફ આિતા રોડ ઉપર  વસધ્ધેશ્વર વબજનેશ હાબાર નામની નિી 
બંધાતી સાઇટ પાસે બાતમીિાળી જગ્ યાએ રેઇડ કરી નાકોટીકસનો કોમવશાયલ જથ્થનો 

િનસ્પવત જન્ય માદક પદાથા 
''ગાંજો ''  ર૧.૭૯૦ 
વક.ગ્રા.,વકમત 
રુા.૧,પર,પ૩૦/-નો 
િાવણજયક જથ્થો તથા િાહનો 
(૧) મહીન્રા જીપ નં-જીજ-ે
૧૬-સી-પપર૧ 

કી.રુા.૩,૦૦,૦૦૦/- (ર) 
ઓટોરીક્ષા-ર, જીજ-ે૬-
એ.ડબ્લ્યુ -૪૬૩પ તથા  જીજ-ે
૦૬-ઝડે.ઝેડ-૭પ૪૭ કીમત 
રુા.ર,૦૦,૦૦૦/- (૩) બજાજ 
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સફળ કેસ શોધી કાઢેલ.   
 આ રેઇડ દરમ્યાન ઉપરોકત જગ્યાએ જીપમાં ગાંજાનો જથ્થો લાિી ઓટોરીક્ષામા ં

સગેિગે કરિા સારુ ભેગા થયેલ (૧) મોહમદહુશેન ઉસ્માનભાઇ મન્સુરી રહે.પાણીગટે 
જી.ઇ.બી.ઓફીસ પાસે, ચંબશુા બાિાનો  ટેકરો,ગૌરિ સોસા.પાછળ, પાણીગેટ ,િડોદરા 
(ર) અમજદ ઇબ્રાહીમ મકરાણી રહે. રાજારાણી તળાિ પાસે ઝુપડામા,ં પાણીગટે, િડોદરા 
(૩) તાલીબહુશેન ગુલામમોહંમદ દદિાન રહે.િાયડાિાડી કબ્રસ્તાન ઝુપડપટૃી, 
એમ.ઇ.એસ. બોયઝ સ્કુલ પાછળ,ભરિાડિાસ પાસે,િારશીયા ,િડોદરા (૪) રાકેશ 
અંબુભાઇ રાઠિા રહે.ચીચબાગામ પોસ્ટ-નિાલજા તા.કિાટં જી.છોટાઉદેપુર તથા (પ) 
નિીનભાઇ વિઠૃલભાઇ રાઠિા રહે. સીંગલડાગામ પોસ્ટ-નિાલજા તા.કિાંટ 
જી.છોટાઉદેપુરનાઓને ટીમ એસ.ઓ.જી. એ ઝડપી પાડેલ. 

આ રેઇડ દરમ્યાન આરોપીઓ પાસેથી િનસ્પવત જન્ય માદક પદાથા ''ગાંજો ''  
ર૧.૭૯૦ વક.ગ્રા.,વકમત રુા.૧,પર,પ૩૦/-નો િાવણજયક જથ્થો તથા િાહનો (૧) 
મહીન્રા જીપ નં-જીજ-ે૧૬-સી-પપર૧ કી.રુા.૩,૦૦,૦૦૦/- (ર) ઓટોરીક્ષા-ર, 
જીજ-ે૬-એ.ડબ્લ્યુ -૪૬૩પ તથા  જીજ-ે૦૬-ઝડે.ઝેડ-૭પ૪૭ કીમત 
રુા.ર,૦૦,૦૦૦/- (૩) બજાજ પલ્સર મો.સા.નં-જીજ-ે૬-જ.ેએન-૭૦૯૪ 
કી.રુા.પ૦,૦૦૦/-(૪) મો.ફોન નં-૬ વક.રુા.૬૪,પ૦૦/-તમેજ અંગ ઝડતીના 
રુા.૩ર,૯૮૦/-સહીત કુલે્લ રુા.૮,૦૦,૦૧૦/- નો મુદામાલ મળી આિેલ હોય તપાસ 
અથે કબજ ેકરિામાં આિેલ. 

આરોપીઓની પ્રાથવમક પુછપરછમાં આરોપી નં-(૧) મોહમદહુશેન મન્સુરીએ 
આ ગાંજાનો જથ્થો મંગાિેલ હોય કિાંટ તાલુકાના ચીચબા ગામે રહેતો રાકેશ અંબભુાઇ 
રાઠિાએ તેની આજુબાજુના ગામોમાંથી જુદા જુદા લોકો પાસેથી ગાંજો એકઠો કરી, સંગ્રહ 
કરી આજરોજ નિીનભાઇ રાઠિાની મહીન્રા જીપમાં ભરી પોતે બજાજ પલ્સર મો.સા. 
ઉપર જીપનુ પાયલોટીંગ કરી અગાઉ નકકી કયાા મુજબ ઉપરોકત જગ્યાએ ગાંજાની 
ડીલીિરી કરિા/લેિા ઉપરોકત આરોપીઓ ભેગા થઇ સગેિગે કરતા રેઇડ દરમ્યાન 
ઝડપી પાડી ઉપરોકત પકડાયેલ ઇસમો તથા ગાંજો સપ્લાયર ઇસમો વિરુધ્ધમાં પાણીગટે 
પોલીસ સ્ટેશન સે.૧૨૨/૧૮ એન.ડી.પી.એસ.એકટ ૮(સી), ર૦(બી), ર૯ મુજબ 
આરોપીઓ વિરુધ્ધમાં માં ગનુો દાખલ કરેલ છે.  

પલ્સર મો.સા.નં-જીજ-ે૬-
જ.ેએન-૭૦૯૪ 
કી.રુા.પ૦,૦૦૦/-(૪) 
મો.ફોન નં-૬ 
વક.રુા.૬૪,પ૦૦/-તમેજ અંગ 
ઝડતીના રુા.૩ર,૯૮૦/-સહીત 
કુલે્લ રુા.૮,૦૦,૦૧૦/- 

૨૭ િારસીયા પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા  
શહરે 

 પો.કો.જગદીશકરશનભાઇ પો.કો.સંદીપભાઇ નો કરી િારસીયા પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા  
શહરે પો.સ્ટે. વિસ્તારમાં પેટર ોલીંગમાં હતા  ,દરમ્યાન  બાતમીદાર થી  બાતમી  આધારે  

મોબાઇલફોન નં.૧૦ 
કી.રૂ.૫૭૦૦૦/- 
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આરોપી હસમુખ ઉફે બાટલો ચંદુભાઇ પટેલ રહે.હરીહર એપાટામેન્ટ પારસ સો,ની પાસે 
િારસીયા િડોદરા ને  પુછ-પરછ કરતાં ગુનાની કબુલાત કરતાં  અટક કરી , દહેજપો.સ્ટે 
.I ગુ.ર.નં.૫૪/૧૮ઇ.પી.કો.કલમ.૪૫૪.૩૮૦/- મુજબ ના ગુનાના કામે  સોપેલ છે.  

તથા એક પેશન મોXસા 
કી.૪૦.૦૦૦/- કુલે્લ 
કી.૯૭૦૦૦/-  

૨૮ િારસીયા પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા 
શહેર. 

િારસીયા II-૧૬૬/૧૮ જુગારધારા ૪,૫ મજુબ વપંન્ટુ દલપતભાઇ િણઝારા પોતાના 
મકાનમાં હાજર રહી પોતે તેમજ બીજી ૧૧ ઇસમોન ેઆથીક ફાયદા સારૂ પત્તાપાના 
પૈસાિડે હારજીત નો જુગાર રમિા રમાડિા ભેગા કરી મળી આિેલ હોય અન ે
સદરી મકાનન ુ લાઇટ બીલ જનેી વક.રૂ ૦૦/૦૦ ગણી શકાય તથા પતા 
પાનાનંગ- ૫૨ જનેી વક.રૂ૦૦/૦૦ ગણી શકાય તથા જમીન દાિના 
રોકડારૂ૨૩૨૦/- તથા અગં ઝડતીમાંથી મળેલ રૂવપયા ૩૯,૦૦૦/- સાથે મળી 
કુલે્લ રોકડા રૂપીયા ૪૧૩૨૦ /- તથા મોટર સાયકલ નંગ -૦૪ જનેી 
વક.રૂ૧,૦૦,૦૦૦/- તથા એક મારૂતી સ્િીટ કાર જનેી વક.રૂ૪,૫૦,૦૦૦/- તથા 
જુદીજુદી કંપનીઓના મોબાઇલ ફોન નંગ -૧૪ જનેી વક.રૂ૬૪,૨૦૦/- સાથે મળી 
કુલે્લ રૂવપયા ૬,૫૫,૫૨૦/- ના મુદ્દામાલ સાથ ેજુગાર રમતા મળી આિી પકડાઇ 
જઇ ગુનો કયાા. વિગેરે બાબત.  

મકાનન ુ લાઇટ  બીલ  જનેી  
વક.રૂ ૦૦/૦૦ ગણી શકાય 
તથા પતા પાના નંગ- ૫૨  
જનેી વક.રૂ ૦૦/૦૦ ગણી 
શકાય  તથા જમીન દાિના 
રોકડા રૂ ૨૩૨૦/- તથા  અંગ 
ઝડતીમાંથી મળેલ રૂવપયા  
૩૯,૦૦૦/- તથા મોટર  
સાયકલ નંગ -૦૪ જનેી  વક.રૂ 
૧,૦૦,૦૦૦/- તથા એક 
મારૂતી  સ્િીટ કાર  જનેી વક.રૂ 
૪,૫૦,૦૦૦/- તથા જુદી જુદી 
કંપનીઓના મોબાઇલ  ફોન  
નંગ -૧૪ જનેી વક.રૂ 
૬૪,૨૦૦/- સાથ ે મળી  કુલે્લ 
રૂવપયા ૬,૫૫,૫૨૦/- 

૨૯ PSI એન.બી ડાભી તથા કારેલીબાગ 
પોલીસ સ્ટેશન  

કારેલીબાગ સેકન્ડ- ૭૫/૧૮ જુગારધારા ૧૨ મજુબ ત ે એિી રીતે કે આ કામના 
તોહદારો બાબરખાન હબીબખાન પઠાણરહે. ગોલિાડ નાકા પાસે ભાથીજી મદંદર પાસ ે
િડોદરા શહેર  તથા   અન્ય છ ઇસમો સાથ ેપોતાના જુના નાગરિાડા નિીધરતી મકાનની 
પાસે આિેલ ખુલ્લી જગ્યામા બહાર થી માણસો બોલાિી જાહેરમા ગોળ કુડાળ ુિળી પત્તા-
પાના પૈસા િડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડતા અંગ ઝડતીના રોકડા રૂા.૧૧,૬૧૫/- 
તથા જમીન દાિના રોકડા રૂા.૬,૦૦૦/- સાથ ેતથા અલગ અલગ કંપનીના મોબાઇલ 
ફોન નંગ ૫ વક.રૂા.૪,૦૦૦/- સાથ ેમળી કુલે્લ રૂા.૨૧,૬૧૫/- તથા પત્તા પાના નંગ - 
૫૨ સાથ ેમળી  આિી પકડાઇ જઈ ગુનો કયાા વિગેરે બાબત 

રોકડા – ૧૭,૬૧૫/- 
મોબાઇલ-૦૫ વકં રૂ ૪૦૦૦/- 

૩૦ PSI એન.બી ડાભી તથા કારેલીબાગ 
પોલીસ સ્ટેશન  
 

કારેલીબાગ સેકન્ડ- ૭૬/૧૮ જુગારધારા ૧૨ મજુબ ત ે એિી રીતે કે આ કામના 
તોહદારો નરેશભાઇ નટિરલાલ રાણા રહે. નાગરિાડા નિીધરતી ગોલિાડ રાણાિાસ 
કબીર મંદદરપાછળ કારેલીબાગ િડોદરા શહેર તથા અન્ય ત્રણ ઇસમો સાથ ેનાગરિાડા 
નિીધરતી ગોલિાડ બળીયાદેિ મંદદર પાસે જાહેરમા ગોળ કુડાળુ િળી પત્તા-પાના પૈસા 

રોકડા – ૧૪,૨૭૦/- 
મોબાઇલ-૦૩ વકં રૂ ૪૫૦૦/- 
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િડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડતા અંગ ઝડતીના રોકડા રૂા.૧૨,૪૭૦/- તથા જમીન 
દાિના રોકડારૂા.૧,૮૦૦/- તથા અલગ અલગ કંપનીના મોબાઇલ ફોન નંગ ૩ 
વક.રૂા.૪૫૦૦/- સાથ ે મળીકુલે્લ રૂા.૧૮,૭૭૦/- તથા પત્તા પાના નંગ - ૫૦ સાથ ે
મળી આિી પકડાઇ ગયેલ હોય ગુનો કયાા વિગેરે બાબત. 

૩૧ હરણી પોલીસ સ્ટેશન તથા સ્ટાફ  હરણી થડા  ગુરનં.૨૩૧/૨૦૧૮ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫(એ)(ઇ),૮૧,  તે એિી રીતે કે  
આ કામના ત્હોદારણ બેનોએ િગર પાસ પરમીટે પોતાના કબજામા ંપ્લાવસ્ટકના થલેામા 
ઇંગ્લીશ દારુના ક્િાટરીયા નંગ.૨૬૪ વક.રૂ.૨૬,૪૦૦/- તથા બીયર નંગ ૦૮ 
વક.રૂ.૮૦૦/-  મળી કુલે્લ રૂ.૨૭,૨૦૦/-નો  રાખી  મળી આિી  પકડાઇ જઇ  ગુનો કયાા 
વિ. બાબત. 
 

ઇંગ્લીશ દારૂના ક્િાટા રીયા નંગ- 
૨૬૪ વક.રૂ.૨૬૪૦૦/-  બીયર 
નંગ-૦૮ વક.રૂ.૮૦૦ મળી કુલે્લ 
રૂ. ૨૭,૨૦૦/   

૩૨ ટર ાદફક શાખા  િડોદરા  શહરે ગેન્ડા સકાલ ખાતે RSP યુવનટ ઈન્ચાજા ASI જશિંતવસંહ તથા ઝીબ્રા ટીમ સાથે સેિ  
ઝીબ્રા કાયાક્રમ  યોજિામાં આિેલ. 

 

સંતપોલ  સ્કુલમાં અંગે્રજી તથા ગુજરાતી માધ્યમનાં ૩૦૦ વિદ્યાથીઓને તથા વશક્ષક સાથ ે
સેમીનારમાં પેપલેટ વિતરણ તથા પુવસ્તકા આપી અને વશક્ષણાવધકારી એ મોક્લેલ 
પદરપત્ર િંચાવ્યો અને તે પ્રમાણે શાળામા ટર ાદફક્ના કાયાક્રમ યોજિા સમજ કરી આચાયા 
સાથે પરામસ કરી .  

 

ન્યુઈરા  સ્કુલ મકરપુરા ખાતે અંગે્રજી તથા ગુજરતી માધ્યમનાં ૩૦૦ વિદ્યાથીઓન ેતથા 
વશક્ષક સાથે સેમીનારમાં પપેલેટ વિતરણ તથા પુવસ્તકા આપી અને વશક્ષણાવધકારી એ 
મોક્લેલ પદરપત્ર િંચાવ્યો અને તે પ્રમાણે શાળામાં ટર ાદફક્ના ંકાયાક્રમ યોજિા સમજ કરી 
આચાયા સાથે પરામસ કરી . 

 

શ્રી નારાયણ વિદ્યાલય ખાતે RSP ટીમ ઈન્ચાજ ASI જશિંતવસહ  તથા RSP ટીમ 
હાજર  રહી  કુલ ૧૫૦ જટેલા વિદ્યાથીઓ તથા વશક્ષકો  હાજર રહ્યા જમેા ટર ાદફક જાગૃવત  
ભારતનાં કાયદા, સામાજીક  તથા ધમા વશસ્ત,સલામતી, તથા વનયમ અંગે િાતાાલાપ કરી 
માગદાશ પુરૂ પાડેલ તથા અગત્યની હેલ્પ લાઈન-
૧૦૦,૧૦૧,૧૦૮,૧૯૬૨,૧૮૧,૧૦૪,૧૦૭૦,૧૦૭૭, િગેરે માદહતી આપી તથા  ગુડ 
ટચ બેડ ટચ અંગે અવનતાબને નાઓએ માદહતી આપેલ છે.   

 

અલકાપુરી બરોડા સ્કુલ ખાતે િડોદરા જીલ્લાના શાળાનાં આચાયાશ્રીઓની યોજિામાં 
આિેલ શૈક્ષવણક વમટીંગમાં ટર ાદફક પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર તથા આર.એસ.પી. ટીમ મીટીંગમાં 
હાજર રહી વશક્ષણાવધકારી સાહેબ શ્રીનાં પદરપત્ર અનુસંધાને ટર ાદફક જાગૃતી અંગે બાળકોમાં 
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ટર ાદફકનાં વનયમો અંગેની જાગૃતી આિે તે હેતુથી અભ્યાસક્રમમાં ઠરાિ મજુબ જ ે ૧૧ 
વિષયો આપિામાં આિેલ છે, તે મુજબ દર મદહને અનુક્રમ મુજબ દરેક વિષય મજુબ 
સ્પધાાઓ યોજિી અને યોજલે સ્પધાા ની માદહતી એ.સી.પી.શ્રી ટર ાદફક શાખા, કારેલીબાગ 
મદહલા પો.સ્ટે. વબલ્ડીંગ સેકન્ડ ફ્લોર ખાતે મોકલી આપિી.  

િડોદરા શહેર ટર ાદફક પોલીસ તેમજ લાયન્સ ક્લબના સહયોગથી મેકલ વિદ્યાલય, 
સુભાનપુરા ખાતે ટર ાદફક જાગુ્રવત અંગે કાયાક્રમાં RSP ટીમ તથા ઝીબ્રા ટીમ રારા સ્કુલના 
વિદ્યાથીઓને ટર ાદફકના વનયમો તેમજ પોતાની સલામતી અંગેની જરૂરી ઇમરજન્સી 
સેિાઓ જિેી કે, એમ્બ્યુલન્સ નં.૧૦૮, પોલીસ હેલ્પલાઇન નં.૧૦૦, મદહલા હેલ્પ 
લાઈન નં.૧૮૧ વિશેની ખબુજ રસપ્રદ માદહતી આપેલ. 

 

રોજ RSP  ટીમ ઈન્ચાજા ASI  જશિંતવસંહ તથા રોયલ ઈન્ચાજા ASI  ઈશ્વરભાઈ તથા 
ઝીબ્રા ટીમ ST ડેપો હાજર રહી TCS  કંપનીનાં કામાચારીઓ સાથે ટર ાદફક જાગુવત  અગં ે
શેરી નાટક કરી ટર ાદફક જાગુવત અંગે  પ્રોગ્રામ કયાા તથા રેલ્િે સ્ટેશન થી ST ડેપો સુધી 
પગપાળા ટર ાદફક જાગૃવતનાં બેનર પ્રદવશાત કયાા  

 

ચકલી સકાલથી મવનષા સકાલ  સુધી ગેલ ઈવન્ડયા ગેસના કમાચારીઓ સ્િચ્છતા 
અવભયાન અંગેની રેલીમાં આર એસ પી ટીમ હાજર રહ્યા. જમેા ટર ાદફક પોલીસ રોયલ 
ઈન્ચાજા  તથા જ.ે પી સ્કોડ હાજર રહયા. 

 

લાયન્સ કલબ ઓફ કલાનગરી સૌજન્યથી વશક્ષા ટ્ુંશન કલાસનાં વિદ્યાથીઓને ટર ાદફક 
જાગૃવત પીપીટી રારા પ્રદશાન વિદડઓ તથા િાતાાલાપ કરેલ તથા પયાાિરણ, પ્લાસ્ટીક ફ્રી 
િડોદરા ગુડટચ બેડટચ સલામતી અંગે અંગે RSP ટીમ તથા ઈન્ચાજા ASI જશિંતવસંહ 
હાજર રહેલ. 

 

વસગ્મા ઈનસ્ટીટ્ટુ  ઓફ સાયન્સ અને નવસાગ તથા ફામાસીનાં ત્રણ ફેકલ્ટીમાં અલગ 
અલ્ગ પીપીટી તથા િાતાાલાપ કરી ટર ાદફક જાગૃવત તથા રોડ સલામતી તેમજ ભારતનાં 
કયદા અંગે તથા ભવિષ્યનાં નાગદરકોએ દેશનંુ સુકાન ચલાિિા માટે તેમજ પોતાની તેમજ 
બીજા ની સલામતી અંગે તેમજ િાહન ચલાિતા  જરૂરી દસ્તાિેજો તથા અગત્યની 
હેલ્પલાઈન તેમજ ધમા તથા વશસ્ત અંગે વિસ્તુત માદહતી આપિામાં આિી કુલ-૬૨૫નો 
સેમીનાર યોજિામાં આિેલ જમેાં ફામાસી તથા સાયન્સનાં વપ્રન્સીપાલ શ્રી યુ. એમ 
ઉપાધ્યાય સાહેબ નાઓ હાજર રહ્યા તેઓએ પણ  સમેીનાર અંગે વિદ્યાથીઓને તથા 
પોતાનાં સંકુલમાં ટર ાદફકનાં વનયમોનંુ ચુસ્તપણે અમલ થશે અને અમો તમામ ટર ાદફક 
વનયમોનંુ પાલન કરીશુ અને નાગદરકોને ટર ાદફકનાં વનયમોનંુ પાલન કરાિિા સારુ બનતા 
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પ્રયત્નો કરીશુ. 

ખોદડયાર નગર ખાતે આિલે DDU-GKY QUESS  DELIVERING GROWTH   
COMPANY દદન દયાલ ઉપાદ્યાય ગ્રામીણ કૌશલ્ય યોજના અતાગત ચાલતા કોસમા ં
હાજર તાલીમાથી મદહલાઓ કુલ ૧૫૦ જટેલી મદહલાઓને ટર ાદફક જાગૃવત અંગે તાથા  એલ 
આર દડ અવનતાબેન નાઓએ ગુડ ટચ બેડ ટચ અંગે પણ વિસ્તુત માદહતી આપેલ તેમજ 
PPT  માધ્યમથી પણ માગદશાન આપેલ છે.     

 

RSP  યૂવનટ રારા ARENA ANIMATION સયાજીગંજ ખાતે PPT રારા ટર ાદફકનાં 
વનયમો તેમજ પોતાની સલામતી અંગેની જરૂરી ઈમરજન્સી સેિા અંગે જરૂરી માગાદશાન 
આપેલ. જમેા સખ્યા કુલ ૧૨૦ હાજર રહ્યા.  

 

રંગોલી પે્ર સ્કુલ, આજિા રોડ ૨૫ વિદ્યાથીઓને તથા વશક્ષક સાથે સેમીનારમાં પેપલેટ 
વિતરણ તથા પુવસ્તકા આપી અને વશક્ષણાવધકારીએ મોક્લેલ પદરપત્ર િંચાવ્યો અને તે 
પ્રમાણે શાળામાં ટર ાદફક્નાં કાયાક્રમ યોજિા સમજ કરી આચાયા સાથે પરામસ કરી . 

 

રંગોલી પે્ર સ્કુલ સંગમ ખાતે ૨૩ વિધાથીઓને તથા વશક્ષક સાથે સમેીનારમાં પપેલેટ 
વિતરણ તથા પુવસ્તકા આપી અને વશક્ષણાવધકારી એ મોક્લેલ પદરપત્ર િંચાવ્યો અને તે 
પ્રમાણે શાળામાં ટર ાદફક્નાં કાયાક્રમ યોજિા સમજ કરી આચાયા સાથે પરામસ કરી . 

 

RSP ટીમ ઇન્ચાજા જશિંતવસંહનાઓ તથા ઝીબ્રા ટીમ સાથે રાખી બ્રાઈટ સ્કૂલ  ખાતે 
ટર ાદફક જાગૃવત તથા રોડ સલામતી તેમજ ભારતનાં કાયદા અંગે તથા પોતાની તેમજ 
રાહદારીની સલામતી અંગે તેમજ િાહન ચલાિતા જરૂરી દસ્તાિેજો તથા અગત્યની 
હેલ્પલાઇન તેમજ ધમા તથા વશસ્ત અંગે વિસ્તૃત માદહતી આપિામાં આિી કુલ વિદ્યાથીઓ 
150  હાજર રહ્યા જ ેઅંગેનાં ફોટો તથા વિડીયોગ્રાફી નીચે મુજબ છે 

 


