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માહે.૦૮/૨૦૧૮ 

અ.નં. સારી કામગીરી 
ક૨ના૨ 

પોસ્ટે/શાખા/એજ
ન્સીનુ નામ 

કરેલ સારી કામગીરીની વિગત. રીકિર કરેલ મુદામાલ 

૧ ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશન 
િડોદરા શહેર 

          ગોત્રી પો.સ્ટે.ના સ્ટાફ ધ્િારા તારીખ ૨૮/૦૮/૨૦૧૮ ના કલાકઃ ૧૯/૪૫ િાગે મોજ ે -  
અકોટા સ્ટેડીયમ પાસે આિલે રાજનગર સોસાયટી વકશન હારમની વિલ્ડીંગ પાસે િડોદરા શહેર 
ખાતે રેઇડ કરતાં આ કામના આરોપી પરેશ ઉફે લાલો ધનાભાઇ સોલંકી ઉિ. ૩૪ રહે. ૪૦૧, વકશન 
હારમની ર૧-રાજનગર સોસાયટી અકોટા  સ્ટેડીયમ સામે, િડોદરા શહેર નાએ ગે.કા.િગર 
પાસપરમીટે ભારતીય િનાિટનો વિદેશીદારૂની અલગ અલગ બ્રાન્ડની ૭પ૦ એમ.એલ.ની કંપની 
સીલપેક િોટલો નંગ-૩પ તથા ૧૮૦ એમ.એલ.ની કંપની સીલપેક િોટલો નંગ-૯ તથા િીયર 
ટીન નંગ-૯ વકંરૂા. ર૮,૮૭પ/- નો જથ્થો  િેગનઆર કાર નંિર-જી.જ.ે-૦૬-કે.ડી.-૪૯૯૩  
વકંરૂા.૩,૦૦૦૦૦/- તથા મોિાઇલ ફોન નંગ-૧ વકંરૂા. ૧૦૦૦૦/- મળી કુલ રૂા. 
૩,૩૮૮૭પ/- નો મળી  આિી પકડાઈ જઈ ગુનો કયાા વિ િાિતે ફરીયાદી શ્રી એચ.સી.ગોહહલ 
પોલીસ સિ ઇન્સ્પેકટર ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા શહેરનાઓએ ફરીયાદ આપતાં ગોત્રી પો.સ્ટે 
III ૩૫૧/૨૦૧૮ પ્રોહી એકટ  કલમ-૬પઇ, ૧૧૬િી, ૯૮(ર) કલમ મુજિનો ગુનો તારીખ 
૨૮/૦૮/૨૦૧૮ ના કલાકઃ ૨૦/૪૫િાગે રજીસ્ટર કરેલ છે.  

ભારતીય િનાિટનો 
વિદેશીદારૂની અલગ અલગ 
બ્રાન્ડની ૭પ૦ એમ.એલ.ની 

કંપની સીલપેક િોટલો નંગ-૩પ 
તથા ૧૮૦ એમ.એલ.ની કંપની 
સીલપેક િોટલો નંગ-૯ તથા 

િીયર ટીન નંગ-૯ વકંરૂા. 
ર૮,૮૭પ/- નો જથ્થો  

િેગનઆર કાર નંિર-જી.જ.ે-
૦૬-કે.ડી.-૪૯૯૩  

વકંરૂા.૩,૦૦૦૦૦/- તથા 
મોિાઇલ ફોન નંગ-૧ વકંરૂા. 
૧૦૦૦૦/- મળી કુલ રૂા. 

૩,૩૮૮૭પ/-  

૨ નિાપુરા પોલીસ 
સ્ટેશન િડોદરા શહેર 

સ્થાવનક પોલીસના સ્ટાફ દ્રારા તા.૦૬/૦૮/૨૦૧૮ ક:૨૩/૪૫ મોજ ે વશયાિાગ િોરડી ફવળયંુ 

કોપોરેશનની ઓહફસ પાસે “માનેવનિાસ” વિશ્વમૂતીકોલોની સામે,િડોદરા  શહેર ખાતે રેઇડ કરી 

ભરત હરીશચંદ્ર પિાર રહેિાસી વશયાિાગ િોરડી ફવળયંુ કોપોરેશનની ઓહફસ પાસે “માને વનિાસ” 

વિશ્વમૂતી કોલોની સામે,િડોદરા  શહેરનાએ ઉપરોક્ત તા.ટા.અને જગ્યાએ િગર પાસ પરમીટે 

પોતાના કબ્જામા પરપ્રાંતીય ઇગ્લીશ દારૂની કૂલ િોટલ નંગ ૨૪ જમેા સેગ્રામ બ્જલેન્ડસા પ્રાઇડ 

બ્રાંડની કાચની િોટલો તમામ ૭૫૦ મી.લી ની કંપની શીલિંધ છે.જનેી વક.રૂ ૧૦૦૦/- લેખે કૂલ 

૨૪ િોટલ કૂલ વક રૂ ૨૪૦૦૦/- તથા િીજી રોયલ સ્ટેગ બ્રાંડની િોટલ નંગ ૨૬ જનેી એક 

નંગની વક રૂ ૫૦૦/- લેખે કૂલ ૨૬ નંગની વક રૂ ૧૩૦૦૦/- ગણી શકાય આમ કૂલ િોટલ નંગ 

૫૦ વક રૂ ૩૭૦૦૦/- જથ્થા સાથે મળી આિી પકડાઇ જઇ તથા તેને માલ આપી જનાર યોગેશ 

પરપ્રાંતીય ઇગ્લીશ દારૂની કૂલ 
િોટલ નંગ ૨૪ જમેા સેગ્રામ 

બ્જલેન્ડસા પ્રાઇડ બ્રાંડની કાચની 
િોટલો તમામ ૭૫૦ મી.લી ની 
કંપની શીલિંધ છે.જનેી વક.રૂ 

૧૦૦૦/- લેખે કૂલ ૨૪ િોટલ 
કૂલ વક રૂ ૨૪૦૦૦/- તથા 

િીજી રોયલ સ્ટેગ બ્રાંડની િોટલ 
નંગ ૨૬ જનેી એક નંગની વક રૂ 

૫૦૦/- લેખે કૂલ ૨૬ નંગની વક 
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પ્રાપવત રહે.માંજલપુર જનુે પુરુ નામ સરનામુ ખિર નથી જ ેહાજર નહહ મળી આિી ગુનો કયાા  

વિગેરે િાિતે ફરીયાદીશ્રીસ.ત એલ.આર.ડી.પો.કો પો.કોન્ સ. અવમતકુમાર રણછોડભાઈ િ.નં. 

૧૯૧ નોકરી નિાપુરા પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા શહેરનાઓએ ફરીયાદ આપતાં નિાપુરા III ગુ.ર. 

નં.૨૬૨/૧૮ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ઇ, ૧૦૮,૮૧ મુજિનો ગુનો  તા.૦૬/૦૮/૨૦૧૮  ના રોજ 

રજી.કરેલ છે.  

રૂ ૧૩૦૦૦/- ગણી શકાય આમ 
કૂલ િોટલ નંગ ૫૦ વક રૂ 

૩૭૦૦૦/- 

૩ નિાપુરા પોલીસ 
સ્ટેશન િડોદરા શહેર. 

સ્થાવનક પોલીસના સ્ટાફ દ્રારા તા.૧૦/૦૮/૨૦૧૮ ના કલાક ૨૩/૧૦ િાગે મો.જ.ે જયરત્ન 

વિલ્ડીગ પાસે, મદનઝાંપા રોડ, કૃષ્ણભિનની ચાલી સામે, શાલીગ્રામ એપાટા ન્ટ, પટેલ ગોડાઉનની 

પાસે િડોદરા શહેર.ખાતે રેઇડ કરતાં આ કામના આરોપીઓ (૧) ઉિીશ કનુભાઇ પટેલ ઉ.િ ૩૦ 

રહેિાસી િી/૧૯૫,જગન્નાથપુરમ સોસાયટી, લાલિાગ મેઇન રોડ, માજલપુર િડોદરા શહેર(૨) 

વિમલ હર્ાદભાઇ પટેલ ઉ.િ ૨૬ રહેિાસી િી/૧૯૫, જગન્નાથપુરમ સોસાયટી, લાલિાગ મેઇન 

રોડ, માજલપુર િડોદરા શહેર (૩) મેહુલ મહેશભાઇ ખંધડીયા(ઠક્કર) ઉ.િ.૩૪ રહેિાસી ૧૧૨, 

અનંતા સોસાયટી, ખટંિા ગામ તા. િાઘોડીયા વજલ્લો િડોદરા (૪) મસુ્તાકખાન કપુરખાન ખાન 

ઉ.િ.૩૦ રહેિાસી હાલ જયરત્ન ચાર રસ્તા િાટા શો રૂમની પાસે પટેલ પાિર ટુલ્સની ઓફીસમા ં

િડોદરા મૂળ રહેિાસી દોલતપુર ગામ તા.ગોિધાન જી. મથુરા યુ.પી નાઓએ ઉપરોક્ત તા.ટા અન ે

જગ્યાએ પોતાના આવથાક ફાયદા સારૂ પત્તાપાના િડે પૈસાની હારજીતો જુગાર રમી રમાડી 

અંગઝડતીના કૂલ રૂવપયા ૨૧,૬૮૦/- તથા દાિ પરના રૂવપયા ૩૫૦૦/-  તથા મોિાઇલ ફોન 

નંગ-૦૬ જનેી વકમત રૂપીયા ૪૯,૦૦૦/- તથા પતાપાના નગં ૫૨ વક.રૂપીયા ૦૦/૦૦ મળી કુલે્લ 

રૂપીયા ૭૪,૧૮૦/- ના મુદામાલ સાથે મળી આિી પકડાઇ જઇ ગુનો કરેલ હોય વિ.િાિત ે

શ્રી.સ.ત એલ.આર. પો.કોન્સ. જયહદપવસંહ િાસુદેિવસંહ િ.નં ૧૯૦ નોકરી નિાપુરા પોલીસ 

સ્ટેશન િડોદરા શહેર.નાઓએ ફરીયાદ આપતાં નિાપુરા પો.સ્ટે. II ગુ.ર.નં.૭૫/૧૮ જુગારધારા 

૧૨ મુજિ તા.૧૧/૦૮/૨૦૧૮ કલાક ૦૦/૧૫િાગે ગનુો રજી કરેલ છે.  

અંગઝડતીના કૂલ રૂવપયા 
૨૧,૬૮૦/- તથા દાિ પરના 

રૂવપયા ૩૫૦૦/-  તથા 
મોિાઇલ ફોન નંગ-૦૬ જનેી 

વકમત રૂપીયા ૪૯,૦૦૦/- તથા 
પતાપાના નંગ ૫૨ વક.રૂપીયા 
૦૦/૦૦ મળી કુલે્લ રૂપીયા 

૭૪,૧૮૦/-  

૪ જ.ેપી.રોડ પોલીસ 
િડોદરા શહેર 

સ્થાવનક પોલીસના સ્ટાફ દ્રારા તા:-૧૬/૦૮/૨૦૧૮ ના કલાક:- ૨૦/૩૫ િાગ્યે  મોજ:ે- 
મ.નં-૩૦૧, મા ંયોગેશ્વર એપામેન્ટમાં, િાસણા નકાત નાકા પાસે, િડોદરાશહેર ખાતે રેઇડ 
કરતાં આ કામના આરોપી (૧) જયેશભાઈ ઉફે વિકાસભાઇ હસમુખભાઈ શાહ રહે:- ગામ 
ડભાસા લીમડા િાળુ ફળીયુ તા.પાદરા જી.િડોદરા (૨) હારુનરસીદ ઈલ્યાસભાઈ સોલંકી 
રહે:-  જલારામનગર નિાિાર કરજણ તા. કરજણજી. િડોદરા (૩) હહતેશભાઈ શાંતીલાલ 

હિકેટ મેચના હારજીતના સટૃાનંુ 
લખેલ સાહીત્ ય તથા ઈ-રેકડા  

તેમજ સાધનો એલ.ઈ.ડી ટી.િી., 
મોિાઈલ ફોન નંગ-૧૬, 

અંગઝડતીના રૂવપયા 
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પટેલ રહે:-  સોનેરઈ એટેકરી ડભાસાગામતા. પાદરા જી.િડોદરા (૪) િોન્ટેડ રાહુલ રહે:-  
છાણી, જનેા પુરા સરનામા ની ખિર નથીનાઓએ કે ઉપર િતાિેલ તાટા અને જગ્યાએ આ 
કામના તોહમતદારોએ  પોતાના આવથાક ફાયદા સારૂ દીપક પટેલ પાસેથી ભાડે રાખી ભાડા ના 
મકાનમાં ઈલેકટર ોનીકસ ડીિાઈસો એલ.ઈ.ડી, સટેઅપ િોકસ  તથા  ઈ-કોમ્ યનુીકેશનના સાધનો 
મોિાઈલ ફોન ઉપર હુિલી ટાઈગસા તથા િીાપુર િલુ્સ હિકેટ ટીમ િચ્ ચે રમાઈ રહેલ ટી-ર૦ 
હિકેટ મેચનંુ ટીિી ઉપર જીિતં પ્રસારણ વનહાળી રન તથા ભાિ તાલ તથા િોિડી લાઈનના ભાિ 
આધારે  મોિાઈલ ફોન ઉપર જણાિેલ ગ્રાહકો પાસેથી મોિાઈલ ફોન ઉપર હારજીતનો તથા મેચ 
નો સટૃો રમી રમાડી લીધેલ સટૃાના સોદાઓનંુ પોતાના ધંધાના મોિાઈલ ફોનમાં મેચ દરમ્યાન 
રેકોડીંગ કરી સોદા સાંભળી નોટિુકમાં નોંધણી કરી તથા લેપટોપમાં નોંધેલ સોદાઓનું પોસ્ ટીંગ 
કરી  હિકેટ મેચના હારજીતના સટૃાનંુ લખેલ સાહીત્ ય તથા ઈ-રેકડા  તેમજ સાધનો એલ.ઈ.ડી 
ટી.િી.,મોિાઈલ ફોન નંગ-૧૬, અંગઝડતીના રૂવપયા ૧૩૫૦૦/- સહીત કુલ્ લે રૂા.૮૭૯૦૦/- 
ની મત્ તા સાથે રેઈડ દરમ્ યાન ત્રણે પકડાઈ જઈ તેમજ પોતે ઉપર જણાિેલ ગ્રાહકો પાસે 
રમેલ/લીધેલ સટૃો િુકી (૧) રાહુલ રહે:-  છાણી નાઓ પાસે કપાિી તમામે એક િીાન ે
મદદગારી કરી ગુનો કયાા િાિતે ફરીયાદી શ્રી અ.પો.કો ધમેંન્દ્રવસહ વકશોરવસહ િ.નં:- ૧૦૭૦ 
નોકરી જ.ેપી.રોડ પોલીસ િડોદરા શહેરનાઓએ ફરીયાદ આપતાં જ.ેપી.રોડ પોલીસ સ્ટેશન  II 
ગુ.ર.નં:-  ૪૭/૨૦૧૮ જુગાર ધારા કલમ:- ૪,૫, તથા આટી એકટ કલમ:-  ૬૬, મુજિનો 
ગુનો  તા:- ૧૬/૦૮/૨૦૧૮ ના કલાક :- ૨૩/૩૦ િાગ્યે રજી. કરેલ છે.  

૧૩૫૦૦/- સહીત કુલ્ લે 
રૂા.૮૭૯૦૦/- ની મત્ તા 

૫ એસ.ઓ.જી. િડોદરા 
શહેર 

એસ.ઓ.જી સ્ટાફ ધ્િારા તા. ૧૮/૦૮/૨૦૧૮  ના કલાક   ૧૫/૩૦  િાગ્યે મોજ:ે-ડી/૫૦ 
મરીયમ પાકા  સોસાયટી, તાંદલા િડોદરા શહેરખાતે રેઇડ કરતાં આ કામના આરોપી (૧) નશીમ 
નજીરભાઇ પટેલ ની વિધિા   રહે:- ડી/૫૦ મરીયમ પાકા  સોસાયટી તાંદલા રોડ િડોદરાશહેર  
તથા (૨)  િોંટેડ ઇમ્તીયાઝ જુમ્માશા હદિાન રહે:-  અકોટા િુડાના મકાનમાં િડોદરા 
શહેરનાઓએ પૈકી આરોપી નં (૧) નાએ  પોતાના આવથાક ફાયદા સારૂ ગેરકાયદેસર િેચાણ 
કરિાના હેતુસર શીડયુલ એચ-૧ ડર ગ્સ પેન્ ટાઝોસીન લેકટેટ ઈન્ જકેશન "ફોટાિીન" ૧ એમ.એલ.ના 
કુલ નંગ-૩૭૦ જનેી કુલ માત્રા ૩૭૦ મી.લી. વક.રૂ.૨૦૬૪.૬૦ પૈસા તથા માદક પદાથા 
મેથામ્ ફેટામાઇન પાઉડર ૮ ગ્રામ વક.રુ.૧૬,૦૦૦/- સહીત કુલે્લ વક.રૂ.૧૮,૦૬૪.૬૦ પૈસા નો 
મુદામાલ નશીલા ડર ગ્ સના ઇન્જકેશનો તથા પાઉડર માદક પદાથા િગર પાસ પરમીટ/ લાયસન્ સ ે
પોતાના કબ્જ ામાં રાખી રેઇડ દરમ્યાન મળી આિી પકડાઇ જઇ આ ઇન્જકેશન તથા પાઉડર અ.નં 
(૨)મા જણાિેલ નહી પકડાયેલ  આરોપી એ  સપ્લાય કરી  એક િીાને મદદગારી કરી ગુનો કયાા 
િાિતે ફરી.શ્રી અ.હે.કો. સલીમ અબ્જૃલગની િ.નં:- ૨૩૫૧ નોકરી એસ.ઓ.જી. િડોદરા 

શીડયુલ એચ-૧ ડર ગ્સ 
પેન્ ટાઝોસીન લેકટેટ ઈન્ જકેશન 
"ફોટાિીન" ૧ એમ.એલ.ના કુલ 

નંગ-૩૭૦ જનેી કુલ માત્રા ૩૭૦ 
મી.લી. વક.રૂ.૨૦૬૪.૬૦ પસૈા 

તથા માદક પદાથા 
મેથામ્ ફેટામાઇન પાઉડર ૮ ગ્રામ 
વક.રુ.૧૬,૦૦૦/- સહીત કુલે્લ 
વક.રૂ.૧૮,૦૬૪.૬૦ પૈસા નો 

મુદામાલ 
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શહેરનાઓએ ફરીયાદ આપતાં જ.ેપી.રોડ પો.સ્ટે. II ગુ.ર.નં.૪૮/૨૦૧૮ એન.ડી.પી.એસ.એક્ટ  
સને ૧૯૮૫  ની કલમ૮(સી), ૨૧, ૨૨મજુિનો ગનુો તા ૧૮/૦૮/૨૦૧૮  ના કલાક:- 
૧૭/૦૦  િાગ્યે રજી. કરેલ છે.  

૬ ડી.સી.િી પોલીસ 
સ્ટેશન િડોદરા શહેર 

ડીસી.પી. પો.સ્ટે.ના સ્ટાફ ધ્િારા તા:-  ૧૯/૦૮/૨૦૧૮  ના કલાક૧૪/૪૦  િાગ્ય ેમોજ:ે-  
યોગી કુટીર સોસાયટી પાસે, િડોદરા શહેર ખાતે રેઇડ કરતાં આ રોપી( ૧)તાહીર િીસ્મીલ્હા સૈયદ   
રહે:-  બ્જલોક નં િી/૨૦૪ નીલગીરી િુડાના મકાન તાંદલા િડોદરા શહેર(૨) િોન્ટેડ 
ભયલાલભાઇ નો ઇસમ જનેો મો.નં:- ૯૯૦૪૮૪૯૮૨૮. તેનુ પુરુ નામ-સમનામું ખિર નથી કે 
ઉપર િતાિેલ તાટા અને જગ્યાએ આ કામના  તોહમતદા એ પોતાના આવથાક ફાયદા સારૂ માનિ 
સ્િાસ્થય માટે હાવનકારક ઇંગ્લીશ દારૂનો જથ્થો િગર પાસ પરમીટે ભયલાલભાઇ નામના ઇસમ 

પાસેથી મેળિી તેની પાસેની સેિરોલેટ એિીયો ફોરવ્હીલ ગાડી. નં GJ-06-CM-1319 માં ભરી 
લઇ આિી આ ગેરકાયદેસરનો ઇંગ્લીશ દારુ ભરેલ કુલે્લ િોટલ નંગ- ૧૨૫ વક.રૂ. ૫૦,૦૦૦/- ની 
સાથે ફોરવ્હીલ ગાડી તેમજ મોિાઇલ ફોન તમામની કુલે્લ કીમત રૂપીયા ૧,૮૦,૫૦૦/- ની સાથ ે
મળી આિી પકડાઇ જઇ ગુનો કયાા વિ. િાિતે ફરીયાદી શ્રી જનુૈલઆિેદીન સરાફતહુસૈન અનામા 
પોલીસ કોન્સ્ટેિલ િ.નં ૭૬૯ નોકરી ડી.સી.િી પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા શહેરનાઓએ ફરીયાદ 
આપતાં જ.ેપી.રોડપોલીસ સ્ટેશન III ગુ.ર.ન:-૨૭૦/૨૦૧૮ પ્રોહહ એકટ કલમ:-૬૫ (ઇ), ૮૧, 
૯૮(૨), મજુિનો ગુનો તા:- ૧૯/૦૮/૨૦૧૮    ના કલાક:- ૧૭/૨૫  િાગ્ય ેરજી. કરેલ છે.  

ઇંગ્લીશ દારુ ભરેલ કુલે્લ િોટલ 
નંગ- ૧૨૫ વક.રૂ. ૫૦,૦૦૦/- 
ની સાથે ફોરવ્હીલ ગાડી તેમજ 
મોિાઇલ ફોન તમામની કુલે્લ 

કીમત રૂપીયા ૧,૮૦,૫૦૦/- 

૭ શ્રી ડી.જ.ેલીંિોલા  
પો.સિ.ઇન્સ  
નોકરી- ગોત્રી 
પોલીસ સ્ટેશન  
િડોદરા શહેર 

ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશનના સ્ટાફ ધ્િારા   તા. ૨૦/૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ  ૦૨/૧૫ િાગ્યે મોજ ે- 
૭૧૯ ગોકુલનગર અંિીકાનગરની પાસે, ગોત્રી રોડ િડોદરા  શહેર ખાતે રેઇડ કરતાં (૧) નરેન્દ્ર 
ઉફે િાિુ ડાહયાભાઇગોહહલ રહે. ૭૧૯ ગોકુલનગર અંિીકાનગર પાસે, ગોત્રી રોડ, િડોદરા શહેર 
(ર) સુખદેિ વિષ્ુભાઇ બ્રહમભટ્ટ રહે. ૪૭પ ગોકુલનગર અંિીકાનગર પાસે, ગોત્રી રોડ, િડોદરા 
શહેર (૩) રસીક િાિુભાઇ પંચાલ રહે. ૭૯૯ ગોકુલનગર અિંીકાનગર પાસે, ગોત્રી રોડ, િડોદરા 
શહેર (૪) વિિમ વિજયભાઇ શીંદે રહે. ૪૭૮ ગોકુલનગર અંિીકાનગર પાસે, ગોત્રી રોડ, િડોદરા 
શહેર (પ) શૈલેર્ભાઇ શંકરભાઇ પ્રાપવત રહે. ૭ર૪ ગોકુલનગર અંિીકાનગર પાસે, ગોત્રી રોડ, 
િડોદરા શહેર (૬) કલ્પેશ ભાનુભાઇ રાઠોડ રહે. ૬૯૧ ગોકુલનગર અંિીકાનગર પાસે, ગોત્રી રોડ, 
િડોદરા શહેર (૭) અતુલ ધુડાભાઇ પંચાલ રહે. ૬૧- ગોકુલનગર અંિીકાનગર પાસે, ગોત્રી રોડ, 
િડોદરા શહેરઉપરોક્ત તારીખ ટાઇમ અને જગ્યાએ આ કામના આરોપીઓએ આરોપી ન-ં૧ 
પોતાના કબ્જા ભોગિટાના મકાનમાંપોતાના અંગત ફાયદા સારૂ નાલ ઉઘરાિી િહારથી માણસો 
િોલાિી ગંજીપત્તાના પાના-પૈસા િડે હારજીતનો જુગાર રમી-રમાડી જુગાર નો અખાડો ચલાિી 
ગંજી પત્તાના પાના વકંરૂા.૦૦/- તથા રોકડ રૂા. ર૮૦૧૦/- તથા મોિાઇલ ફોન નંગ-૦૬ વકં રૂા. 

ગંજી પત્તાના પાના વકંરૂા.૦૦/- 
તથા રોકડ રૂા. ર૮૦૧૦/- તથા 
મોિાઇલ ફોન નંગ-૦૬ વકં રૂા. 

૩પ૦૦૦/-મળી કુલ રૂા. 
૬૩૦૧૦/- નો મુદામાલ 
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૩પ૦૦૦/-મળી કુલ રૂા. ૬૩૦૧૦/- નો મુદામાલ સાથે રેઇડ દરમ્યાન મળી આિી પકડાઇ જઇ 
ગુન્હો કયાા વિ.િાિતે ફરી.શ્રીડી.જ.ેલીંિોલા  પો.સિ.ઇન્સ  નોકરી- ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશન  
િડોદરા શહેર નાઓએ ફરીયાદ આપતાંગોત્રી પો,સ્ટે  II ૯૦/૨૦૧૮ જુગાર ધારા    કલમ-
૪,પમુજિનો ગુનો તારીખ  ૨૧/૦૮/૨૦૧૮ સમય ૦૩/૦૦   િાગે ગુનો રજી કરેલ છે.  

૮ શ્રી ડી.જ.ેલીંિોલા  
પો.સિ.ઇન્સ  
નોકરી- ગોત્રી 
પોલીસ સ્ટેશન  
િડોદરા શહેર 

ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશનના સ્ટાફ ધ્િારા તા. ૨૨/૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ  ૨૩/૫૫ િાગ્યે મોજ ે - 
મકાન નં.ડી/૪૪, મહાિીર નગર, જલારામ મંદીર પાછળ, ગોત્રી, િડોદરા શહેર ખાતે રેઇડ કરતાં 
આ કામના આરોપીઓ(૧) મહેશભાઇ મોહનભાઇ સુધ્રા ઉિ.૪૦ રહે. મકાન નં.ડી/૪૪, મહાિીર 
નગર, જલારામ મંદીર પાછળ, ગોત્રી, િડોદરા શહેર (ર) વકશન િદામભાઇ ધોિી ઉિ. રહે. ૩૧, 
મહાિીરનગર સોસાયટી, જલારામ મંદીર પાછળ, ગોત્રી, િડોદરા શહેર (૩) આત્મીયભાઇ ઉફે 

મંગી સતીર્ભાઇ શાહ રહે. મકાન નં.૬૮૦, ગોકુલનગર, અંિીકાનગર પાસે, ગોત્રી, િડોદરા શહેર 
(૪) ભગિાનભાઇ ભીખાભાઇ શીરસાઠ રહે. ઇ/૨/૨૮૪, ગાયત્રીનગર, ગોત્રી, િડોદરા શહેર 
(પ) પરેશભાઇ ઉફે કાિો મુળજીભાઇ િાઘેલા રહે. ૬૨, ગોકુલનગર, અંિીકાનગર પાસે, ગોત્રી, 
િડોદરા શહેર (૬) આશીર્ભાઇ ઉફે દલો કનુભાઇ વનઝામ રહે. ૩૦૮, પામવ્ય એકલેિ, 
ગાયત્રીનગર સામે, િડોદરા શહેર (૭) વચરાગભાઇ સંતોર્ભાઇ મહાજન રહે. મકાન નં.૧૧૨, 
લક્ષ્મી નગર-૨, સંસ્કાર નગરની સામે, ગોત્રી, િડોદરા શહેર (૮) દયારામ ઉફે હદનેશ િસંતભાઇ 
પિાર રહે. મકાન નં.૭૦, લક્ષ્મી નગર-૨, સંસ્કાર નગરની સામે, ગોત્રી, િડોદરા શહેર(૯) 
ધ્િનીલ ઉફે સન્ની િીપીનચન્દ્ર મોહન રહે. ઇ/૨/૨૯૧, ગાયત્રી નગર, ગોત્રી રોડ, િડોદરા 
શહેર(૧૦) કમલેશભાઇ વનહારીલાલ િમાા રહે. ૧૯/૧૧૧૮, અયોધ્યા નગર, ગોત્રી રોડ, િડોદરા 
શહેર(૧૧) રમેશભાઇ ચતરુભાઇ પઢીયાર ઉિ. ૪૨ રહે. ડી/૪૩, ચન્દ્રમોલેશ્વર નગર, ભેલ 
ટાઉનશીપની સામે, ગોત્રી રોડ, િડોદરા શહેર(૧૨) િભૈિવસહ મહેન્દ્રવસહ રાણા ઉિ. ૧૯ રહે. 
એ/૯૩, ચન્દ્રમોલેશ્વર નગર, ભેલ ટાઉનશીપની સામે, ગોત્રી રોડ, િડોદરા શહેર(૧૩) અજુાનવસહ 
ચન્દ્રવસહ પરમાર ઉિ. ૫૨ રહે. એ/૯૯, ચન્દ્રમોલેશ્વર નગર, ભેલ ટાઉનશીપની સામે, ગોત્રી 
રોડ, િડોદરા શહેર(૧૪) રાહુલવસહ જનકવસહ સોલંકી ઉિ.૩૭ રહે. ડી/૨૫, ચન્દ્રમોલેશ્વર નગર, 
ભેલ ટાઉનશીપની સામે, ગોત્રી રોડ, િડોદરા શહેર(૧૫) વપયુર્ ભગિતીપ્રસાદ વ્યાસ ઉિ.૩૨ 
રહે. ૯/૧૬૯૭, સંસ્કાર નગર, ગાયત્રી નગરની િાજુમાં, ગોત્રી રોડ િડોદરા શહેર(૧૬) ધામીક 
હદલીપભાઇ સોલંકી ઉિ.૨૬ રહે. એ/૬૫, ચન્દ્રમોલેશ્વર નગર, ભેલ ટાઉનશીપની સામે, ગોત્રી 
રોડ, િડોદરા શહેર નાઓએ ઉપરોક્ત તારીખ ટાઇમ અને જગ્યાએ આ કામના આરોપીઓએ 
આરોપી નં-૧ પોતાનાકબ્જા ભોગિટાના મકાનમાંપોતાના અંગત ફાયદા સારૂ નાલ ઉઘરાિી 
િહારથી માણસો િોલાિી ગંજી પત્તાના પાના-પૈસા િડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી 

ગંજી પત્તાના પાના નંગ-
૧૫૬વકંરૂા.૦૦/- તથા 

રોકડરૂા.૮૧,૭૧૦/- તથા 
મોિાઇલ ફોન નંગ-૧૮વકં રૂા. 
૪૩૫૦૦/-તથા મોટર સાયકલ 

તથા મોપેડ તથા ઓટો રીક્ષા 
વક.રૂ. ૧,૩૫,૦૦૦/- 

મળીકુલરૂા. ૨,૬૦,૨૧૦/-નો 
મુદામાલ  
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જુગારધામ ચલાિી ગંજી પત્તાના પાના નંગ-૧૫૬વકંરૂા.૦૦/- તથા રોકડરૂા.૮૧,૭૧૦/- તથા 
મોિાઇલ ફોન નંગ-૧૮વકં રૂા. ૪૩૫૦૦/-તથા મોટર સાયકલ તથા મોપેડ તથા ઓટો રીક્ષા 
વક.રૂ. ૧,૩૫,૦૦૦/- મળીકુલરૂા. ૨,૬૦,૨૧૦/-નો મુદામાલ સાથે રેઇડ દરમ્યાન મળી આિી 
પકડાઇ જઇ ગુન્હો કયાા વિ.િાિતે ફરીયાદીશ્રી ડી.જ.ેલીંિોલા પોલીસ સિ ઇન્સ્પેક્ટર નોકરી 
ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશન, િડોદરા શહેરનાઓએ ફરીયાદ આપતાં ગોત્રી પોસ્ટે II ૯૧/૨૦૧૮ જુગાર 
ધારા કલમ-૪,પમુજિનો ગનુો તારીખ  ૨૩/૦૮/૨૦૧૮સમય ૦૩/૧૫   િાગે રજીસ્ટર કરેલ છે.  

૯ શ્રી એચ.સી.ગોહહલ 
પોલીસ સિ 

ઇન્સ્પેકટર ગોત્રી 

પોલીસ સ્ટેશન 
િડોદરા શહેર 

ગોત્રી પો.સ્ટે.ના સ્ટાફ ધ્િારા તારીખ ૨૮/૦૮/૨૦૧૮ ના કલાકઃ ૧૯/૪૫ િાગે મોજ ે -  અકોટા 
સ્ટેડીયમ પાસે આિેલ રાજનગર સોસાયટી વકશન હારમની વિલ્ડીંગ પાસે િડોદરા શહેર ખાતે રેઇડ 
કરતાં આ કામના આરોપી પરેશ ઉફે લાલો ધનાભાઇ સોલંકી ઉિ. ૩૪ રહે. ૪૦૧, વકશન હારમની 

ર૧-રાજનગર સોસાયટી અકોટા  સ્ટેડીયમ સામે, િડોદરા શહેર નાએ ગે.કા.િગર પાસપરમીટે 
ભારતીય િનાિટનો વિદેશીદારૂની અલગ અલગ બ્રાન્ડની ૭પ૦ એમ.એલ.ની કંપની સીલપેક 
િોટલો નંગ-૩પ તથા ૧૮૦ એમ.એલ.ની કંપની સીલપેક િોટલો નંગ-૯ તથા િીયર ટીન નંગ-
૯ વકંરૂા. ર૮,૮૭પ/- નો જથ્થો  િેગનઆર કાર નંિર-જી.જ.ે-૦૬-કે.ડી.-૪૯૯૩  
વકંરૂા.૩,૦૦૦૦૦/- તથા મોિાઇલ ફોન નંગ-૧ વકંરૂા. ૧૦૦૦૦/- મળી કુલ રૂા. 
૩,૩૮૮૭પ/- નો મળી  આિી પકડાઈ જઈ ગુનો કયાા વિ િાિતે ફરીયાદી શ્રી એચ.સી.ગોહહલ 
પોલીસ સિ ઇન્સ્પેકટર ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા શહેરનાઓએ ફરીયાદ આપતાં ગોત્રી પો.સ્ટે 
III ૩૫૧/૨૦૧૮ પ્રોહી એકટ  કલમ-૬પઇ, ૧૧૬િી, ૯૮(ર) કલમ મુજિનો ગુનો તારીખ 
૨૮/૦૮/૨૦૧૮ ના કલાકઃ ૨૦/૪૫ િાગે રજીસ્ટર કરેલ છે.  

વિદેશીદારૂની અલગ અલગ 
બ્રાન્ડની ૭પ૦ એમ.એલ.ની 

કંપની સીલપેક િોટલો નંગ-૩પ 

તથા ૧૮૦ એમ.એલ.ની કંપની 
સીલપેક િોટલો નંગ-૯ તથા 

િીયર ટીન નંગ-૯ વકંરૂા. 
ર૮,૮૭પ/- નો જથ્થો  

િેગનઆર કાર નંિર-જી.જ.ે-
૦૬-કે.ડી.-૪૯૯૩  

વકંરૂા.૩,૦૦૦૦૦/- તથા 
મોિાઇલ ફોન નંગ-૧ વકંરૂા. 
૧૦૦૦૦/- મળી કુલ રૂા. 

૩,૩૮૮૭પ/-  

૧૦ જિાહરનગર પોલીસ 
સ્ટેશન િડોદરા શહેર 

તા-૪/૦૮/૧૮ ના રોજ િાતમી મળેલ કે મોજ ે રણોલી ભિાની હોટલ તા.જી િડોદરા પાસ ે
િડોદરા શહેર ખાત ેિાતમી આધારે િોચ રાખી રેઇડ કરતાં આ કામના તહોમતદારનાઓ એ તે એિી 
રીતે કે ઉપોરોક્ત તા.ટા અને જગ્યા એ આ કામના તહોદારે  આ કામે તહોમતદાર િગર  પાસ 
પરમીટે પોતાના કિામા ઇંગ્લીશ દારૂના કોટરીયા નંગ  ૨૮૪ કીમત રુા ૨૮૪૦૦/- તથા 
ઓટોરીક્સા નં-જીજ-ે૦૬-એિાય-૦૪૯૦ માં રાખી જનેી કમીત રૂા ૧૦૦૦૦૦/-તથા 

મોિાઇલ-૧ રૂા ૩૫૦૦ સાથે મળી કુલ ૧૩૧૯૦૦/સાથે  મળી આિી  પકડાઇ જઈ ગુનો કયો 
વિ.િાિત િાિતે નો  ગુનો જિાહરનગર પોસ્ટે IIાા ગ.ુર.ન ૩૮૬/૧૮ III/૩૮૬  પ્રોહી ૬૫ ઇ 
૯૮,૮૧   મજુિ  નો ગનુો તા. ૪/૮/૧૮  ના કલાક ૧૯/૩૦ િાગે ગુનો દાખલ કરિામાં 
આિેલ છે 

ઇંગ્લીશ દારૂના કોટરીયા નંગ  
૨૮૪ કીમત રુા ૨૮૪૦૦/- 
તથા ઓટોરીક્સા નં-જીજ-ે૦૬-
એિાય-૦૪૯૦ માં  રાખી જનેી 
કમીત રૂા ૧૦૦૦૦૦/-તથા 

મોિાઇલ-૧ રૂા ૩૫૦૦ સાથે 
મળી કુલ ૧૩૧૯૦૦/ 

૧૧ પી .સી િી શાખા  તા-૨/૦૮/૧૮ ના રોજ િાતમી મળેલ કે  મોજ ે  મોજ-ે ઇંન્દીરાનગર ઝુપડપટ્ટી આત્મજ્યોતી અંગઝ્ડ્તીના રૂવપયા 
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િડોદરા શહેર  નસારીની િાજુમા ાહેરમા િડોદરા  શહેર ખાત ે િાતમી આધારે રેઇડ કરતાં આ કામના 
તહોમતદારનાઓ ૧) મયુર ભુપેંન્દ્રાભાઇ  જોર્ી  રહે-સ્િતંત્ર સેનાનીનગર સમતા િડોદરા શહેર 
(૨)  પાટણિાડીયા સુભાર્ભાઇ અંિાલાલ રહે-ઇંન્દીરાનગર ઝુપડપટ્ટી ઇસ્કોન હાઇટની 
િાજુમા ગોત્રી રોડ (૩)  યશ અશોકભાઇ િારોટરહે-મ.ન -૫૮ રણછોડપાકા ગોત્રી યશ 
કોમ્પલેક્ષ સામે િડોદરા (૪) અક્ષય પ્રવિણભાઇ સોલંકી રહે- મ.ન.-૨ બ્જલોક -૧ તાદલની 
િુડાના મકાન સનફામાા રોડ િડોદરા (૫) વજતેન્દ્રવસંહ તખતવસંહ િાઘેલા રહે-આત્મજ્યોત 
મંદીરની પાસે રણછોડ વનિાસ ઇસ્કોન હાઇટની પાછળ  ગોત્રી રોડ (૬) જુનેદ અદસેીંગભાઇ રાજ 
રહે- ભાયલી ગામ આટાનો ચકલો તા.વજ-િડોદરા (૭) અજયભાઇ હહતેશભાઇ િસાિા રહે- 
સાંઇ દશાન િુડાના મકાન બ્જલોક-૧ મ.ન-૩૨ સનફામાા કંપની આગળ તાદલા િડોદરા શહેર 
(૮) રાકેશભાઇ કીરણવસંગ િાઘેલા રહે- આત્મજ્યોત મંહદર પાસે િાઘેલા િગ્લોજ ગોત્રી રોડ 
િડોદરા નાઓ એ ઉપરોકત િતાિેલ તા,ટા,જગ્યાએ ાહેરમાંથી પતાપાના િડે હારજીતનો જુગાર 
રમી રમાડીપાના નગ ૫ર કીમત રુપીયા ૦૦/૦૦ ગણી શકાય તેમજ અગં ઝ્ડ્તીના રૂવપયા 
૧૨૧૫૦/- તથા જમીનદાિ ના રૂપીયા ૨૮૯૦/- કુલ રોકડા રૂપીયા ૧૫૦૪૦/-તથા 
મોિાઇલ નંગ-૭ કી. રૂપીયા ૨૩૫૦૦/- કુલે રૂપીયા ૩૮૫૪૦/- ની સાથે મળી આિી પકડૈ જ ૈ
ગુનો કયાા વિગેરે િાિતે નો  ગુનો લક્ષ્મીપુરા પોલીસ સ્ટેશનII ગુ.ર. નં.૨૭/૧૮ જુગાર ઘારા કલમ  
૧૨મજુિ નો ગુનો તા-૦૨/૦૮/૨૦૧૮ના કલાક ૧૯/૧૫િાગે  ગુનો દાખલ કરિામાં આિેલ છે  

૧૨૧૫૦/- તથા જમીનદાિ ના 
રૂપીયા ૨૮૯૦/- કુલ રોકડા 
રૂપીયા ૧૫૦૪૦/- તથા 
મોિાઇલ નંગ-૭ કીમત રૂપીયા 
૨૩૫૦૦/- કુલે રૂપીયા 
૩૮૫૪૦/- 

૧૨ છાણી પોલીશ સ્ટેશન 
િડોદરા શહેર 

તા ૦૬/૮/૨૦૧૮ ના રોજ િાતમી મળેલ કે મોજ ેનેહાનં ૮ ઉપર આિેલ બ્રજલે્સ ઇંડર ીસ્ટર ીયલ 
પાકા  દશરથ ગામ નજીક ામનગર ટર ાન્સપોટા તા જી-િડોદરા ખાત ેિાતમી આધારે રેઇડ કરતાં 
આ કામના તહોમતદાર (૧) વિનોદભાઇવિજયભાઇગીરી ગોસ્િામી તથા ભાગી ગયલે (૨) 
રામાભાઇ લક્ષ્મણભાઇ માળી(િોન્ટેડ) (૩) સાગરભાઇ લાલાભાઇ પારેખ(િોન્ટેડ) (૪) 
શંકરભાઇ માળી (િોન્ટેડ) (૫) આઇશરટેમ્પા નંિરMH 04 CP 4123 નો ચાલક નાઓએ 
િગર પાસ પરમીટે વિયરના ટીનના િોક્ષ નંગ-૭૭ ની વક.રૂ.૧૮૪૮૦૦ તથા આઇસર નં.MH 
04 CP 4123 ની વક.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/-તથા હોંડાસીટી કાર નં.GJ-06-ED-7536 ની 
વક.રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- તથા પ્લાવસ્ટક ના શાકભાજી તથા ફળો ભરિાના ખાલી કેરેટ કુલ નંગ ૪૯  
વક.રૂ. ૪,૯૦૦/- મળી ૧૦,૮૯,૭૦૦/- નો મુદામાલ સાથે આરોપી નં-૧ પકડાઇ જઇ તથા 
આરોપી નં-૨,૩,૪,૫નાઓ રેઇડ દરમ્યાન નાસી જઇ ગુનો કયાા વિ િાિતે. છાણી III-૨૭૨/૧૮ 
પ્રોહહએકટ કલમ  ૬૫ ઇ ૮૧,૯૮(૨) ૧૧૬(ખ)મુજિ  ગુનો તા. ૭/૮/૧૮ ના કલાક ૦૦/૧૫ 
િાગે ગુનો દાખલ કરિામાં આિેલ છે 

વિયરના ટીનના િોક્ષ નંગ-૭૭ 
ની વક.રૂ. ૧૮૪૮૦૦ તથા 
આઇસર નં.MH 04 CP 
4123 ની વક.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- 
તથા હોંડા સીટી કાર નં.GJ-06-
ED-7536 ની 
વક.રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- તથા 
પ્લાવસ્ટક ના શાકભાજી તથા ફળો 
ભરિાના ખાલી કેરેટ કુલ નંગ ૪૯  
વક.રૂ. ૪,૯૦૦/- મળી 
૧૦,૮૯,૭૦૦/- 

૧૩ ડી.સી.િી પોલીસ તા-૭/૦૮/૧૮ ના રોજ િાતમી મળેલ કે  મોજ ે બ્રુસેલ્ઝઇન્ડસ્ટર ીયલ પાકા  ખાતે શેડ નં ૫૨ સામ ે વિયર ભરેલ ટીન નંગ-૪૮૦ 
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સ્ટેશન િડોદરા શહેર રોડની સાઇડમા ૩૯/૪૦ શડે નંિર લખેલ િોડા  પાસે તા.જી-િડોદરા શહેર િાતમી આધારે રેઇડ 
કરતાં આ કામના તહોમતદાર જનેાપુરા નામઠામ ની દિર નથી  તેઓ ગુનો તે એિી રીતે કે 
મારૂતીઅલ્ટો કાર નો અાણ્યો ચાલક િગર પાસ પરમીટે ગેરકાયદેસર રીતે માનિ સ્િાસ્થય માટે 
હાવનકારક વિયર ભરેલ ટીન નંગ-૪૮૦ કી.રૂવપયા ૪૮૦૦૦/- નો રાખી ફોર વ્હીલગાડીમા દારૂની 
હેરાફેરી કરી આ િીયરભરેલ જથ્થો ફોર વ્હીલ ગાડી,ચાદર કુલે્લ કીમત રુપીયા ૧,૨૩,૧૦૦/-ન ે
મુકી નાસી જઇ ગુનો કયાા વિ િાિતે નો શોધી કાઢિામાં આિેલ છે.જ ે િાિતે છાણી III-
૨૭૩/૧૮ પ્રોહહએકટ કલમ ૬૫ઇ,૯૮(૨) મજુિનો ગુનો તા ૦૭/૮/૨૦૧૮ ના કલાક ૦૧/૨૦ 
િાગે દાખલકરિામાં  આિેલ  છે 

કીમત  રૂવપયા ૪૮૦૦૦/- નો 
રાખી ફોર વ્હીલ ગાડીમા દારૂની 
હેરાફેરી કરી આ િીયર ભરેલ 
જથ્થો ફોર વ્હીલ ગાડી,ચાદર કુલે્લ 
કીમત રુપીયા ૧,૨૩,૧૦૦/- 

૧૪ જિાહરનગર પો.સ્ટે 

િડોદરા શહેર 

તા. ૯/૮/૨૦૧૮ ના રોજ િાતમી મળેલ કે મોજ ેકોયલી રોડ િરસાના રેસીડેન્સી ટાિર નં એ 

મકાન નં ૩૦૪ મા િડોદરા શહેર ખાતે િાતમી આઘારે રેઇડ કરતાં આ કામ ે તહોમતદાર નાઓ 
મકાનમાં ગોળ કંુડાળુ િળી પૈસા,પાના પત્તા િડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી જ ે તમામની 
અંગઝડતીના રોકડા .રૂ.૫૬૬૦/- તેમજ જમીના દાિના રોકડારૂ.૫૫૦૦/-મળી કુલે્લ રોકડા 
રૂ.૧૧૧૬૦/ તથા પતા પાના ગણી જોતા નંગ-૫૨ થયેલ જનેી વક.રૂ.૦૦/- ગણી તથા નંગ ૭ 
મોિાઇલ જનેી વકંમત રુ.૨૯,૦૦૦/ ગણી તથા ૫ િાહનો જનેી કુલે્લ વકંમત રુ. ૧,૬૦,૦૦૦/ 
ગણી તથા ૧ મધ્ય ગુજરાત િીજ કંપનીનુ લાઇટ િીલ જનેી વકંમત રુ.૦૦/૦૦ ગણી કુલે્લ રૂ 
.૨,૦૦,૧૬૦/- નો મુદ્દામાલ સાથે મળી આિી પકડાઇ ગયેલ હોય ગુનો કયાા વિ િાિતનેો ગુનો 
શોધી કાઢિામાં આિેલ છે જ ે િાિતે જિાહનગર II/૦૯૭ જુગાર ધારા ૪,૫ મુજિનો ગુનો 
તા.૦૯/૦૮/૧૮ ના કલાક ૧૯/૦૫ િાગે દાખલ કરિામાં આિેલ છે  

રોકડા.રૂ.૫૬૬૦/- તેમજ 

જમીના દાિના 
રોકડારૂ.૫૫૦૦/-મળી કુલે્લ 
રોકડા રૂ.૧૧૧૬૦/ તથા પતા 
પાના ગણી જોતા નંગ-૫૨ થયેલ 
જનેી વક.રૂ.૦૦/- ગણી તથા 
નંગ ૭ મોિાઇલ જનેી વકંમત 
રુ.૨૯,૦૦૦/ ગણી તથા ૫ 
િાહનો જનેી કુલે્લ વકંમત રુ. 
૧,૬૦,૦૦૦/ ગણી તથા ૧ 
મધ્ય ગુજરાત િીજ કંપનીનુ 
લાઇટ િીલ જનેી વકંમત 
રુ.૦૦/૦૦ ગણી કુલે્લ રૂ 
.૨,૦૦,૧૬૦/- 

૧૫ નંદેસરી પો.સ્ટે 
િડોદરા શહેર 

તા. ૯/૮/૨૦૧૮ નારોજ િાતમી મળેલકે મોજ ેમોજ ેરામગઢગામ ઈન્દીરા આિાસ અંિે માતાના 
મંહદર પાસે ખુલ્લામા િડોદરા શહેર ખાતે િાતમી આઘારે રેઇડ કરતાં ગુનો તે એિી રીતે કે ઉપરોક્ત 

જણાિેલ તા.ટા.અને જગ્યાએ આરોપીનાઓ ાહેરમા પતા પાના િડે હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડી 
પતા પાના નંગ -૫૨ તથા દાિ પરના રોકડા રૂ.૪૦૦૦/- તથા અંગ જડતી ના કુલે્લ 
રૂ.૧૨૦૦૦/- તથા િે મોિાઈલ (૧) સેમસંગ કંપનીનો તથા (૨) ગે્રફીન કંપનીનોિન્ને ની કુલ્લ 
વકમત.રૂ.૭૦૦/- એમ મળી કુલ્લ રૂ.૧૬૭૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે ત્રણ ઈસમો પકદાઈ જઈ 
ગુન્હો કયાા વિ. િાિતેનો ગુનો શોધી કાઢિામાં આિેલછે જ ેિાિતે નંદેસરી II/૦૯૭ જુગાર ધારા 

દાિ પરના રોકડા રૂ.૪૦૦૦/- 
તથા અંગ જડતી ના કુલે્લ 

રૂ.૧૨૦૦૦/- તથા િે મોિાઈલ 
(૧) સેમસંગ કંપનીનો તથા (૨) 
ગે્રફીન કંપનીનોિન્ને ની કુલ્લ 
વકમત.રૂ.૭૦૦/- એમ મળી કુલ્લ 
રૂ.૧૬૭૦૦/- 
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૪,૫ મુજિનો ગુનો તા.૦૯/૦૮/૧૮ ના કલાક ૧૬/૩૦ િાગે દાખલ કરિામાં આિલે છે   

૧૬ નંદેસરી પોલીસ 
સ્ટેશન િડોદરા શહેર 

તા. ૧૨/૮/૨૦૧૮ નારોજ િાતમી મળેલ કે મોજ ેનંદેસરી ગામ રામદેિપીરના મદંીર પાસે ખલુ્લા 
ખેતરમાં તા.જી.િડોદરા શહેર ખાતે િાતમી આઘારે રેઇડ કરતાં આકામના આરોપીઓએ (૧) 
સન્નીભાઈ ભીખાભાઈ ઠક્કર રહે.નંદેસરી ગામ હરવસવધ્ધ માતાના મંદીર પાસે તા.જી.િડોદરા 
(૨)જયહદપવસંહ અરવિંદવસંહ પરમાર રહે.રામદેિવપરના મંદીર પાસે નંદેસરી ગામ તા.જી.િડોદરા 
(3) રણવિરવસંહ નરપતવસંહ રાજપુત રહે.મહેશ્વર સોસાયટી નંદેસરી ગામ તા.જી.િડોદરા (૪) 
સંજયભાઈ િુધાભાઈ પરમાર રહે.મોતી શીિાની ચાલી નંદેસરી ગામ તા.જી.િડોદરા 
(૫)જગદીશભાઈ રણછોડભાઈ પરમાર રહે.પાણીની ટાકી પાસે હરવસવધ્ધ માતાના મંદીર નંદેસરી 
ગામ તા.જી.િડોદરા (૬)હરીશભાઈ માગરોલા રહે.અંિાજી મંદીર પાસે નંદેસરી ગામ તા.જી.િડોદરા 
(૭)કીરીટભાઈ પ્રવિણવસંહ રાજ પરમાર રહે.રામદિેપીર મંદીર પાછળ નંદેસરી ગામ તા.જી.િડોદરા 
નાઓએ ગુનો તે એિી રીતે કે ઉપરોક્ત તારીખ,ટાઈમ અને જગ્યાએ પતા પાના િડે હાર જીતનો 
જુગાર રમી રમાડી પતા પાના નંગ-૫૨ તથા દાિ પરના રોક્ડ રૂ.૨૬૦/- તથા અગં ઝડતીમાથી 
કુલે્લ રૂ. ૧૩૭૦૦ તથા એમ.આઈ.કંપનીનો મોિાઈલ વકં.રૂ.૧૦૦૦/- એમ કુલ રૂ.૧૪૯૬૦/- ના 
મુદ્દામાલ અથે ત્રણે ઈસમો પકડાઈ જઈ તથા િીા ચાર ઈસમો નાસી જઈ ગુનો કયાા વિગેરે 
િાિતવિ.િાિતેનો ગુનો શોધી કાઢિામાં આિેલ છે જ ે િાિતે નંદેસરી પો.સ્ટે. II ગુ.ર.ન.ં 
૧૬/૧૮ જુગારધારા કલમ ૧૨ મજુિ નો ગુનો તા.૧૨/૦૮/૧૮ ના કલાક ૧૬/૨૦ િાગે દાખલ 
કરિામાં આિેલ છે 

દાિપરના રોક્ડ રૂ.૨૬૦/-તથા 
અંગ ઝડતીમાથી કુલે્લ રૂ. 
૧૩૭૦૦ તથા એમ.આઈ. 
કંપનીનો મોિાઈલ 
વકં.રૂ.૧૦૦૦/- એમ કુલ 
રૂ.૧૪૯૬૦/- 

૧૭ ડી.સી.િી પોલીસ 
સ્ટેશન િડોદરા શહેર 

તા-૧૭/૦૮/૨૦૧૮ નારોજ િાતમી મળેલ કે મોજ ે રેલ્િે કોલોનીના બ્જલોક નં ૬૬૪ ના િીા 
માળે આિેલ મકાન નં ઇ િાળુ મકાન ખાતે રેઇડ કરતાં આકામના આરોપીએ ાકીરહુસૈન ઉફે કાલુ 
ઐયુિભાઇ રાઠોડ રહે. નિાયાડા  ફુલિાડી િડોદરા નાએ પોતાના આવથાક ફાયદા સારૂ િેચાણ 
કરિાના ઇરાદે િગર પાસ પરમીટનો ઇંગ્લીશ દારૂનો જથ્થો ગેરકાયદેસર રીતે નિાયાડા  ડી કેિીન 
રેલ્િે કોલોની બ્જલોક નં ૬૬૪ ના િીા માળે આિેલ મકાન નં ઇ મા રાખી પોલીસ રેઇડ દરમ્યાન 
સદર મકાનમા રાખેલ ઇંગ્લીશ દારૂ ૭૫૦ મીલી ભરેલ જુદા જુદા બ્રાડંની કુલે્લ િોટલ નંગ – ૧૦૬ 
કુલે્લ કીમત રૂવપયા ૪૨૪૦૦/- નો મળી આિી તેમજ પોલીસ રેઇડ દરમ્યાન સદર ાકીરહુસૈન ઉફે 
કાલુ ઐયુિભાઇ રાઠોડનાનો હાજર નહી મળી આિી ગુનો કરેલ હોય મારી તેની વિરૂધ્ધ પ્રોહી એક્ટ 
કલમ ૬૫ઇ મુજિ કાયદેસરની ફરીયાદ છે.િીગેરે િાિતે નો ગુનો શોધી કાઢિામાં આિેલ છે જ ે
િાિતે ફતેહગંજ પો.સ્ટે થડા  ગુ.ર.નં. ૫૫૩/૨૦૧૮ પ્રોહી કલમ ૬૫ ઇ મુજિ.ગનુો  
તા.૧૭/૮/૨૦૧૮ નારોજ કલાક ૧૮/૦૫ િાગે રજી રજી. કરિામાં આિેલ છે   

ઇંગ્લીશ દારૂ ૭૫૦ મીલી ભરેલ 
જુદા જુદા બ્રાંડની કુલે્લ િોટલ નંગ 
– ૧૦૬ કુલે્લ કીમત રૂવપયા 
૪૨૪૦૦/- 
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૧૮ ફતેહગંજ પોલીસ સ્ટે.  તા.૧૮/૮/૨૦૧૮ નારોજ િાતમી મળેલ જ ે િાતમી આઘારે મોજ ે નીઝામપરુા મહેસાણાનગર 
ગરિા ગ્રાઉન્ડ પાસે સીધ્ધાથાનગર સોસાયટી મ.ન.૭ િડોદરા શહેર નાઓ ખાતે રેઇડ કરતાં 
આરોપીઓ (૧) જીગે્નશભાઇ લલીતભાઇ પટેલ રહે-૭,વસધ્ધાથાનગર મહેસાણા નગર ગરિા 
ગ્રાઉન્ડ પાસે વનઝામપુરા િડોદરા (૨) ભરતાઇ લક્ષ્મણભાઇ રિારી (૩) હદપેન ધમેન્દ્રભાઇ 
બ્રહ્મભટ્ટ (૪) મનોજભાઇ શ્યામભાઇ ડોંગરે (૫) હહતેશભાઇ વકરીટકુમાર વ્યાસ (૬) રોમીન 
અવમતકુમાર સોની (૭) રોનક મધુસુદન શાહ (૮) વચરાગ રાજુભાઇ ઠક્કર (૯) હહરેન હદલીપભાઇ 
કંડ્યા (૧૦) જીગે્નશભાઇ ચંદ્રકાંન્તભાઇ મોચી (૧૧) સન્ની હદપકભાઇ રાણા (૧૨) મહુેલ 
હર્ાદભાઇ બ્રહ્મભટ્ટ (૧3) કેશિ હહરાનંદ કેકિાણી (૧૪) મયુર હહરશભાઇ ગઢિી (૧૫) 
અલ્પેશભાઇ જને્તીભાઇ સુરતી (૧૬) પ્રજલ લલીતભાઇ શાહ (૧૭) સન્ની િકુલભાઇ શાહ (૧૮) 
સન્ની કમલેશભાઇ ધોિી (૧૯) નરેન્દ્રસીંહ ગણપતસીહ રાઠોડ (૨૦) સંજય જને્તીભાઇ પરમાર 
(૨૧) સંજયસીંગ જગહદશભાઇ નેગી (૨૨) નૈશર અતુલભાઇ પટેલ(૨૩) મહમદં ઇસુિભાઇ 
દુધિાલા (૨૪) રોહનભાઇ ડાહયાભાઇ પરમાર તમામ રહે- િડોદરા શહેર  ગુનો તે એિી રીતે કે  
ઉપરોક્ત તારીખ ટાઈમ જગ્યાએ ઉપરોકત આરોપી ઓને જીગે્નશભાઇ લલીતભાઇ પટેલ નાઓએ 
પોતાના આવથાક ફાયદા સારૂ આરોપી નં.૨ થી ૨૪ નાઓને  િહારથી િોલાિી પોતાના રહેણાંક 
મકાનમાં પતા પાના રૂપીયા િડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડતા રોકડા રૂપીયા ૭૬,૫૦૦/- તથા 
મોિાઇલ ફોન ૨૭ વક.રૂા. ૧,૮૮,૭૫૦/- તથા િાહનોની વક.રૂ. ૪,૦૫૦૦૦/- સાથે કુલે્લ વક.રૂ. 
૬,૭૦,૨૫૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આિી પકડાઇ જઇ ગુનો કયો વિગેરે િાિત ફતેગંજ પોસ્ટે 
સેકન્ડ ગુ.ર.નંિર ૨૦૯/૧૮ જુગારધારા કલમ ૪,૫ મુજિ નો ગુનો તા.૧૮/૦૮/ ૨૦૧૮ ના 
કલાક ૨૩/૪૫ િાગ્યે દાખલ કરિામાં આિેલ છે.   

રોકડા રૂપીયા ૭૬,૫૦૦/- તથા 
મોિાઇલ ફોન ૨૭  વક.રૂા. 
૧,૮૮,૭૫૦/- તથા િાહનોની 
વક.રૂ. ૪,૦૫૦૦૦/- સાથ ે કુલે્લ 
વક.રૂ. ૬,૭૦,૨૫૦/- 

૧૯ એસ.ઓ.જી.િડોદરા 
શહેર   

તા-૨૪/૦૮/૨૦૧૮ નારોજ િાતમી મળેલ કે મોજ ેસને્ટરલ િસ સ્ટેન્ડના િહાર વનકળિાના ગેટ 
પાસે સયાજીગંજ,િડોદરા શહેર ખાતે રેઇડ કરતાં આકામના આરોપી િાઇ નાઓએ (૧) કાંતાિેન 
િો.ઓફ વિજયભાઇ નરવસહંભાઇ દેિીપુજક તથા (ર) મનુિેન િા.ઓફ સરેુશભાઇ જકશીભાઇ 
દેિીપુજક િન્ને રહે.ખોડીયાર નગર ઝુપડપટૃી, ગોપાલપુરીની િાજુમાં,ગાંધીધામ કચ્છ 
(૩)(િોન્ટેડ) મનીર્ નામનો ઇસમ જનેા પુરા નામઠામ કે સરનામાની ખિર નથી તે 
મો.નં.૬૩૫૯૩૦૦૪૫૯ મુજિ નાઓએ ગુનો તે એિી રીતે કે ઉપરોકત તા.ટા અને જગ્યાએ આ 
કામની તહોદારણ િેન નામે નં (૧) કાંતાિેન િો.ઓફ વિજયભાઇ નરવસંહભાઇ દેિીપુજક તથા ન ં
(ર) મનુિેન િા.ઓફ સરેુશભાઇ જકશીભાઇ દેિીપુજક િન્ને રહે.ખોડીયારનગર ઝુપડપટૃી, 
ગોપાલપુરીની િાજુમાં, ગાંધીધામ કચ્છ નાઓ પોતાના આવથાક ફાયદા સારૂ ગેરકાયદેસર િેચાણ 
કરિાના હેતુસર િનસ્પવતજન્ય માદક પદાથા ગાંજો ૧૫.૩૩૦ વક.ગ્રામ વક.રૂ.૯૧,૯૮૦/- નો 

ગાંાનો જથ્થો તથા રોકડ 
રૂ.૫૦૦૦/- તેમજ મો.ફોન 
નંગ-૨ વક.રૂ.૫૫૦૦/- તથા 
વિમલ પાન મસાલાના થેલા 
નંગ-૨ કુલે્લ સહીત 
વક.રૂ.૧,૦૨,૫૮૦/- 
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જથ્થો િગર પાસ પરમીટ/ લાયસન્ સે પોતાના કબ્જ ામાં રાખી ગેરકાયદેસર ગાંાની હેરાફેરી કરી 
રેઇડ દરમ્યાન ઉ૫રોકત ગાંાનો જથ્થો તથા રોકડ રૂ.૫૦૦૦/- તેમજ મો.ફોન નંગ-૨ 
વક.રૂ.૫૫૦૦/- તથા વિમલ પાન મસાલાના થેલા નંગ-૨ કુલે્લ સહીત વક.રૂ.૧,૦૨,૫૮૦/- ની 
મત્તા સાથે ાહેરમાંથી મળી આિી પકડાઇ જઇ આ ગાંાનો જથ્થો સુરત ખાતે રહેતા મનીર્ નામનો 
ઇસમ મો.નં.૬૩૫૯૩૦૦૪૫૯ િાળા પાસેથી ખરીદ કરી મેળિેલ હોય તેઓ ત્રણેયે એકિીાન ે
મદદગારી ગુનો કયાા વિગેરે િાિત િીગેરે િાિતે નો ગુનો શોધી કાઢિામાં આિેલછે જ ે િાિતે 
સયાજીગંજ  સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશન II ગુ ર નં ૧૦૦/૧૮ એન.ડી.પી.એસ. એકટ સને ૧૯૮પ 
ની કલમ ૮(સી), ર૦ (િી),ર૯ મજુિ ગુનો તા.૨૪/૦૮/૨૦૧૮ ના ક. ૨૦/૩૦ િાગ્યે રજી 
રજીસ્ટર કરિામાં આિેલ છે 

૨૦ પી.સી.િી. શાખા 
િડોદરા શહેર   

તા-૨/૦૮/૧૮ નારોજ િાતમી મળેલ કે મોજ ે ઇંન્દીરાનગર ઝુપડપટ્ટી આત્મજ્યોતી નસારીની 
િાજુમા ાહેરમા િડોદરા શહેર ખાતે િાતમી આધારે રેઇડ કરતાં આ કામના તહોમતદાર નાઓ 
(૧) મયુર ભુપેંન્દ્રાભાઇ જોર્ી રહે-સ્િતંત્ર સેનાનીનગર સમતા િડોદરા શહેર (૨) 
પાટણિાડીયા સુભાર્ભાઇ અંિાલાલ રહે-ઇંન્દીરાનગર ઝુપડપટ્ટી ઇસ્કોન હાઇટની િાજુમા ગોત્રી 
રોડ (૩) યશ અશોકભાઇ િારોટરહે-મ.ન -૫૮ રણછોડપાકા ગોત્રી યશ કોમ્પલેક્ષ સામે િડોદરા 
(૪) અક્ષય પ્રવિણભાઇ સોલંકી રહે- મ.ન.-૨ બ્જલોક -૧ તાદલની િુડાના મકાન સન ફામાા રોડ 
િડોદરા (૫) વજતેન્દ્રવસંહ તખતવસંહ િાઘેલા રહે-આત્મજ્યોત મંદીરની પાસે રણછોડ વનિાસ 
ઇસ્કોન હાઇટની પાછળ ગોત્રી રોડ (૬) જુનેદ અદેસીંગભાઇ રાજ રહે- ભાયલી ગામ આટાનો 
ચકલો તા.વજ-િડોદરા (૭) અજયભાઇ હહતેશભાઇ િસાિા રહે- સાંઇ દશાન િુડાના મકાન 
બ્જલોક-૧ મ.ન-૩૨ સનફામાા કંપની આગળ તાદલા િડોદરા શહેર (૮) રાકેશભાઇ કીરણવસંગ 
િાઘેલા રહે- આત્મજ્યોત મંહદર પાસે િાઘેલા િગ્લોજ ગોત્રી રોડ િડોદરા નાઓ એ ઉપરોકત 
િતાિેલ તા,ટા,જગ્યાએ ાહેરમાંથી પતાપાના િડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી પાનાનગ ૫ર 
કીમત રુપીયા ૦૦/૦૦ ગણી શકાય તેમજ અંગ ઝ્ડ્તીના રૂવપયા ૧૨૧૫૦/- તથા જમીનદાિ ના 
રૂપીયા ૨૮૯૦/- કુલ રોકડા રૂપીયા ૧૫૦૪૦/- તથા મોિાઇલ નંગ-૭ કીમત રૂપીયા 
૨૩૫૦૦/- કુલે રૂપીયા ૩૮૫૪૦/- ની સાથે મળી આિી પકડૈ જ ૈગુનો કયાા વિગેરે િાિતેનો 
ગુનો લક્ષ્મીપુરા પોલીસ સ્ટેશનII ગુ.ર. નં.૨૭/૧૮ જુગાર ઘારા કલમ  ૧૨મુજિ નો ગુનો તા-
૦૨/૦૮/૨૦૧૮ના કલાક ૧૯/૧૫િાગે  ગુનો દાખલ કરિામાં આિેલછે  

અંગ ઝ્ડ્તીના રૂવપયા 
૧૨૧૫૦/- તથા જમીનદાિ ના 
રૂપીયા ૨૮૯૦/- કુલ રોકડા 
રૂપીયા ૧૫૦૪૦/- તથા 
મોિાઇલ નંગ-૭ કીમત રૂપીયા 
૨૩૫૦૦/- કુલે રૂપીયા 
૩૮૫૪૦/- 

૨૧ ગોરિા  પોલીસ 
સ્ટેશન િડોદરા શહેર   

તા-૨૭/૦૮/૨૦૧૮ નારોજ િાતમી મળેલકે મોજ ે પિાા એપાટામેન્ટના પાકીગમાં હરીનગર 
વબ્રજપાસે ગોત્રી પાસે ગોત્રીરોડ િડોદરા શહેર ખાતે રેઇડ કરતાં આકામના આરોપીનાઓએ (૧) 
મનીર્ વસંગ ઘનશ્યામસીંગ યાદિ રહે ડી/૨૯ શ્રીકાંન્ત પાકા  સોસાયટી રામશે્વર મંહદર પાસ ે

રોક્ડ રૂ.૧૨૦૦/- તથા અંગ 
ઝડતી માથી કુલે્લ રૂ.૧૯૫૨૦/-
તથા મોિાઈલ-૩ વકં.રૂ.૧૬૩૦૦ 
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સુભાનપુરા ગોરિા િડોદરા શહેર (ર) અરવિંદભાઇ છત્રવસંહ િાધેલા રહે. ૨૯૯/વ્રજભુવમ 
સોસાયટી લક્ષ્મીપરુા િડોદરા શહેર (૩) શૈલેર્ ગોવિંદભાઇ રાિળ રહે ૧૧૫/વ્રજભુવમ સોસાયટી 
લક્ષ્મીપુરા િડોદરા શહેર નાઓએ ગુનો તે એિી રીતે કે ઉપરોક્ત તારીખ,ટાઈમ અને જગ્યાએ 
પતાપાના િડે હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડી પતા પાના નંગ-૫૨ તથા દાિ પરના રોક્ડ 
રૂ.૧૨૦૦/- તથા અંગ ઝડતી માથી કુલે્લ રૂ.૧૯૫૨૦/-તથા મોિાઈલ-૩ વકં.રૂ.૧૬૩૦૦/- નો 
સાથે મળી કુલ રૂ.૩૭૦૨૦/-ના મુદ્દામાલ અથે ત્રણે ઈસમો પકડાઈ જઈ ગુનો કયાા વિગેરે િાિત 
નો ગુનો શોધી કાઢિામાં આિેલ છે જ ેિાિતે ગોરિા પોલીસ સ્ટેશન II ગુ ર નં ૮૬/૧૮ જુગાર 
ધારા કલમ ૧૨ મજુિનો ગુનો તા.૨૭/૦૮/૨૦૧૮ ના ક. ૦૧/૧૫ િાગ્યે રજીસ્ટર કરિામા ં
આિેલ છે 

૨૨ પો.ઇ.શ્રી પાણીગેટ 

તથા સ્ટાફ િડોદરા 

શહેર 

પાણીગેટ I -ગુ.ર.નં. ૧૪૫/૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ મુજિના કામ ે

તા:૭/૮/૧૮ ના કલાક ૨૨/૦ થી તા:૮/૮/૧૮ ના કલાક ૯/૦ િાગ્યા દરમ્યાન મોજ:ે ઓમ 

મોિાઈલ સેલ્સ એન્ડ સવિાસ નામની દુકાનમાથી પાણીગેટ િડોદરા શહેર ખાતે નમૂદ નથી તે 

આરોપીએ ફરીની દુકાનના શટરના તાળા તોડી પ્રિેશ કરી દુકાનમાથંી મોિાઇલ ફોન તથા રોકડ 

રકમ મળી કુલે્લ વક.રૂ. ૧૦૩૦૧૯/-ની મતાની ચોરી  કરી લઇ જતા ગુનો નોધાયેલ સદર ગુનાની 

તપાસ દરમ્યાન િાતમી આધારે આરોપી (૧) હદનેસ શંકરભાઇ  ભાભોર રહે, ગામ કાસ્મી છ્ટટઠા 

ફળીયા તા.કુસલગઢ િાસિાડા રાજ. (૨) પ્રવિણ ભુડીયાભાઇ ગરાસીયા રહે, સદરને પકડી અટક 

કરી તમામ મુદામાલ રીકિર કરી ગુનો શોધી કાઢેલ છે 

વક.રૂ. ૧૦૩૦૧૯/- 

૨૩ પો.ઇ.શ્રી પાણીગેટ 

તથા સ્ટાફ િડોદરા 

શહેર 

પાણીગેટ I -ગુ.ર.નં. ૧૫૦/૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ ના  કામે તા-૧૩/૫/૧૭ 

ના કલાક ૧૭/૦ િાગે થી તા-૧૪/૫/૧૭ ના કલાક ૮/૩૦ િાગ્યા દરમ્યાન મોજા-જ/ે૧૨૧ 

શ્રીજી ટાઉનશીપ િલ્લભ િાટીકા પાસે ડભોઇિાધોડીયા રીંગ રોડ િડોદરા ખાતે નમૂદ નથી તે 

આરોપીએ ફરી.ના મકાનના દરિાાના નકુચા તોડી મકાનમાં પ્રિેશ કરી સોનાના દાગીના તથા 

ટીિી વક.રુ.૩૯૫૦૦/-ની મતાની  ચોરી કરી લઇ જતા ગુનો રજીસ્ટર થયેલ સદર ગનુાની  તપાસ 

દરમ્યાન િાતમી  આધારે આરોપી રવિકુમાર નાગુલાલ મહેર રહે, ઇ ૩/૭ સરોજપાકા  િાસણારોડ 

િડોદરાને પકડી અટક કરી તમામ મુદામાલ રીકિર કરી ગુનો શોધી કાઢેલ છે 

વક.રુ.૩૯૫૦૦/- 

૨૪ પો.ઇ.શ્રી પાણીગેટ 

તથા સ્ટાફ િડોદરા 

શહેર 

પાણીગેટ I - ગુ.ર.નં. ૧૫૧/૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ મુજિના કામે તા-

૧૮/૧૦/૧૭ કલાક -૧૯/૦ થી તા-૨૩/૧૦/૧૭ ના સાંજના કલાક ૨૦/૩૦ િાગ્યા 

દરમ્યાન મોજા- ડી/૮૮ નિચેતન સોસાયટી િાધોડીયારોડ િડોદરા શહેર ખાતે નમૂદ નથી ત ે

આરોપીએ ફરી.ના મકાનના દરિાાના તાળા તોડી પ્રિેશ મકાનમાં કરી લેપટોપ વક.રૂ. 

વક.રૂ. ૨૦૦૦૦/- 
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૨૦૦૦૦/- ની મતાની  ચોરી કરી લઇ જતા ગુનો રજીસ્ટર થયેલ સદર ગુનાની  તપાસ દરમ્યાન 

િાતમી આધારે આરોપી રવિકુમાર નાગુલાલ મહેર રહે, ઇ ૩/૭ સરોજપાકા  િાસણારોડ િડોદરાને 

પકડી અટક કરી તમામ મુદામાલ રીકિર કરી ગુનો શોધી કાઢેલ છે 

૨૫ પો.ઇ.શ્રી પાણીગેટ 

તથા સ્ટાફ િડોદરા 

શહેર 

પાણીગેટ I. ગુ.ર.નં.૧૬૩/૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦, મજુિના કામ ે

તા:૨૩/૬/૧૭ ના કલાક. ૬/૦ થી તા-૨૪/૬/૧૭ કલાક -૬/૦  િાગ્યા દરમ્યાન મોજ:ે-  

એ/૧ પૃથ્િી સોસાયટી અિંે ગરિા ગ્રાઉન્ડ પાસે િાધોડીયા રોડ પાણીગેટ િડોદરા શહેર ખાતે 

નમૂદ નથી તે આરોપીએ ફરી.ના મકાનના દરિાાનંુ નકુચા સાથે તાળુ તોડી મકાનમાં પ્રિેશ કરી 

સોનાના દાગીના વક.રુ. ૭૭૦૦૦/- ની મતાની  ચોરી કરી લઇ જતા ગુનો રજીસ્ટર થયેલ સદર 

ગુનાની  તપાસ દરમ્યાન િાતમી આધારે આરોપી રિીકુમાર નાગુલાલ મહેર રહે. સુિાસરા ગામ તા. 

સીતમુ જી. મંસૌર મધ્યપ્રદેશ પકડી અટક કરી તમામ મુદામાલ રીકિર કરી ગુનો શોધી કાઢેલ છે 

વક.રુ. ૭૭૦૦૦/- 

૨૬ પો.ઇ.શ્રી પાણીગેટ 

તથા સ્ટાફ િડોદરા 

શહેર 

પાણીગેટ I ગુ.ર.ન-ં૧૪૧/૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મુજિના કામે તા:3/૮/૧૮ ના કલાક 

૮/૪૫  મોજ:ે કપુરાઇ બ્રીજ શ્રધ્ધા પેટર ોલપંપ પાસે રોડની એક સાઇડે પાણીગેટ િડોદરા શહેર ખાતે 

નમૂદ નથી તે આરોપીએ પાકા  કરેલ આઇસર ગાડી જમેા ભરેલ પાન મસાલા પડીકીના માલ સામાન 

સાથે જ ેતમામની વક.રૂ ૧૬,૪૬,૧૩૬/-ની મતાની ચોરી કરી લઇ જતા  ગુનો રજીસ્ટર થયેલ સદર 

ગુનાની  તપાસ દરમ્યાન િાતમી આધારે આરોપી રાજુભાઇ શંકરભાઇ પરમાર રહે,સુખલીપરુાગામ 

તા.જી.િડોદરા પકડી અટક કરી તમામ મુદામાલ રીકિર કરી ગુનો શોધી કાઢેલ છે 

વક.રૂ ૧૬,૪૬,૧૩૬/- 

૨૭ પો.ઇ.શ્રી પાણીગેટ 

તથા સ્ટાફ િડોદરા 

શહેર 

પાણીગેટ I ગુ.ર.ન-ં૧૭૧/૧૮  ઇપીકો કલમ ૩૭૯ મુજિના કામે તા-૩૦/૮/૧૮ કલાક  

૧૦/૦ થી ૧૭/૦ િાગ્યા સુધી મોજ-ેઇન્ટાકાટા  સવિાસીસ પ્રા.લી. નામની ઓફીસ િાઘોડીયા રોડ 

સુખ ધામ એન્ક્લેિમાં પાણીગેટ િડોદરા શહેર.ખાતે નમૂદ નથી ત ેઆરોપી ફરી.ની નજર ચુકિી 

ઓહફસમાં મુકેલ મોિાઇલ ફોન -૩ જનેી વક.રૂ. ૩૫૩૦૦/- ની મતાની ચોરી કરી લઇ જતા  ગુનો 

રજીસ્ટર થયેલ સદર ગુનાની  તપાસ દરમ્યાન િાતમી આધારે આરોપી અજયભાઇ કમલેશભાઇ 

માછી રહે,આજિારોડ લિકુશનગર િડોદરાને પકડી અટક કરી તમામ મુદામાલ રીકિર કરી ગુનો 

શોધી કાઢેલ છે 

વક.રૂ. ૩૫૩૦૦/- 

૨૮ પીસીિી  શાખા 

િડોદરા શહેર 

પાણીગેટ II ૧૨૪/૧૮ જુગારધારા કલમ ૧૨ મુજિના કામે તા ૩/૮/૧૮ રોજ મોજ ે- વ્રજિેુ  

કોમ્પલેક્ષ સામે રોડ ઉપર પાણીગેટ િડોદરા શહેર ખાતે રીક્ષામાં કુલ ૪ આરોપીઓએ ાહેરમા ગોળ 

કંુડાળુ િળી પત્તાપાના પૈસા િડે હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડતા િાતમી આધારે તમામ 

આરોપીઓને પકડી પાડી તેઓ પાસેથી ઝડતીના નાણાં રૂ ૯૯૭૦,તથા દાિના નાણાં રૂ -

ઝડતીના નાણાં રૂ ૯૯૭૦,તથા 

દાિના નાણાં રૂ -૧૩૪૦,કુલ 

નાણાં રૂ ૧૧૩૧૦/- તથા 

મોફો-૪- વક.રૂ. ૧૭૦૦૦/-
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૧૩૪૦,કુલ નાણાં રૂ ૧૧૩૧૦/- તથા મોફો-૪- વક.રૂ. ૧૭૦૦૦/-,રીક્ષા-૧-વક.રૂ 

૫૦૦૦૦/- પાના-૫૨ કુલ વક.રૂ =૭૮૩૧૦/નો મુદામાલ કિજ ેકરિામાં આિેલ છે 

,રીક્ષા-૧-વક.રૂ ૫૦૦૦૦/- 

પાના-૫૨ કુલ વક.રૂ 

=૭૮૩૧૦/ 

૨૯ પો.ઇ.શ્રી િાડી તથા  

સ્ટાફ િડોદરા શહેર 

િાડી II ૬૫/૧૮ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજિના કામે તા-૯/૮/૧૮ ના રોજ મોજ-ે ચોખડી 

ગોયા દરિાા હરીજનિાસ મહાકાળી મંહદર પાસે  ાહેરમાં િાડી િડોદરા ખાતે કુલ ૬ આરોપીઓએ 

ાહેરમા ગોળ કંુડાળુ િળી પત્તાપાના પૈસા િડે હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડતા િાતમી આધારે 

તમામ આરોપીઓને પકડી પાડી તેઓ પાસેથી ઝડતીના નાણાં રૂ ૨૧૮૬૦/-તથા દાિના નાણાં 

રૂ -૪૪૦૦ કુલ નાણાં રૂ ૨૬૨૬૦/- તથા પાના-૫૦  તથા મોફો-૪ વક.રૂ ૨૦૫૦૦/- કુલ 

વક.રૂ.૪૭૭૬૦/- નો મુદામાલ કિજ ેકરિામાં આિેલ છે 

ઝડતીના નાણાં રૂ ૨૧૮૬૦/-

તથા દાિના નાણાં રૂ -૪૪૦૦ 

કુલ નાણાં રૂ ૨૬૨૬૦/- તથા 

પાના-૫૦  તથા મોફો-૪ વક.રૂ 

૨૦૫૦૦/- કુલ 

વક.રૂ.૪૭૭૬૦/- 

૩૦ પો.ઇ.શ્રી િાડી તથા  

સ્ટાફ િડોદરા શહેર 

િાડી II ૬૬/૧૮ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજિના કામે તા-૧૦/૮/૧૮ ના રોજ મોજ-ેરેમ્િો 

કેકસાની િાજુની ગલીના નાકે ફુટપાથ ઉપર ાહેરમાં િાડી િડોદરા ખાતે કુલ ૫ આરોપીઓએ 

ાહેરમા ગોળ કંુડાળુ િળી પત્તાપાના પૈસા િડે હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડતા િાતમી આધારે 

તમામ આરોપીઓને પકડી પાડી તેઓ પાસેથી ઝડતીના નાણાં રૂ ૬૮૧૦/- તથા દાિના નાણાં 

રૂ.૪૩૦૦/- કુલ નાણાં રૂ ૧૧૧૧૦/- તથા દાણા- નંગ ૨,તથા મોફો-૨ વક.રૂ ૮૦૦૦/- કુલ 

વક.રૂ ૧૯૧૧૦/- નો મુદામાલ કિજ ેકરિામાં આિેલ છે 

ઝડતીના નાણાં રૂ ૬૮૧૦/- 

તથા દાિના નાણાં રૂ.૪૩૦૦   

કુલ નાણાં રૂ ૧૧૧૧૦/- તથા 

દાણા- નંગ ૨,તથા    મોફો-૨ 

વક.રૂ ૮૦૦૦/- કુલ વક.રૂ 

૧૯૧૧૦/- 

૩૧ પો.ઇ.શ્રી િાડી તથા  

સ્ટાફ િડોદરા શહેર 

િાડી II ૬૯/૧૮ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજિના કામે તા-૧૩/૮/૧૮ ના રોજ પાણીગટે 

રાણાિાસ કિીર મંદીર પાસે િાડી  િડોદરા શહેર ખાતે કુલ ૩ આરોપીઓએ ાહેરમા ગોળ કંુડાળુ 

િળી પત્તાપાના પૈસા િડે હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડતા િાતમી આધારે તમામ આરોપીઓન ે

પકડી પાડી તેઓ પાસેથી તેઓ પાસેથી રોકડા તથા જમીન દાિ ઉપરથી મળેલ કુલે્લ રૂ-

૨૪૪૬૦/-તથા પાના-૫૨ નો મુદામાલ કિજ ેકરિામાં આિેલ છે 

રોકડા તથા જમીન દાિ ઉપરથી 

મળેલ કુલે્લ રૂ-૨૪૪૬૦/- તથા 

પાના-૫૨ 

૩૨ પી.સી.િી.શાખા 

િડોદરા શહેર 

માંજલપુર પો.સ્ટે સેકન્ડ ગુ.ર.નં. ૧૧૧/૧૮ જુગારધારા કલમ ૧૨ મજુિના કામના  ફરીયાદીન ે

અંગત િાતમીદાર રાહે િાતમી મળેલ કે, મો.જ.ે માંજલપુર શ્રીહહર પાટી પ્લોટ સામ,ે પરમ પાકા  ફ્લેટ 

નીચે પેરીસ પાન પાલાર પાસે ખુલ્લામાં આ કામના આરોપીઓ કુલ- ૮  એ નામે જહેરમા ગોળ 

કંુડાલા િળી પતા પાના પૈસા િડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી પતા પાના નંગ ૫૨ વક. રૂ. 

૦૦/૦૦ તેમજ જમીનદિના  કુલે્લ રોકડા રૂપીયા ૨૫,૫૧૦/- તથા મોિાઇલ ફોન નંગ ૭ કીમત 

૩૪,૦૦૦/-નીસાથે મળી આિી પકડાઇ જતા ગુનો શોધી કાઢેલ છે. સદર ગુનાના આરોપીઓને 

તા.૨૯/૮/૧૮ ના ક.૧૭/૧૫ િાગે અટક કરેલ છે. 

અંગ ઝડતીના રોકડા રૂ. 

૩૦૦૦/- જમીન દાિના રોકડા 

રૂ.૨૨૫૧૦/-, પત્તા પાના 

નંગ- ૫૨ વક.રૂ. ૦૦/- 

મોિાઇલ ફોન – ૭ 

વક.રૂ.૩૪૦૦૦/- 
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૩૩ માંજલપુર પોલીસ 

સ્ ટેશન િડોદરા શહેર 

માંજલપુર પો.સ્ટે. સેકન્ડ ગુર.નં.૧૧૨/૧૮ જુગારધારા ક.૧૨ મુજિના  કામના ફરીયાદીને અંગત 

િાતમીદાર રાહે િાતમી મળેલ કે, મો.જ.ે દરિાર ચોકડી અવભરે્ક ફ્લટેસના ખુલ્લા ધાિા ઉપર આ 

કામના આરોપીઓ કુલ- ૭ નાઓ ગોળ કંુડાળામાં િેસી પત્તા પાના પૈસા િડે જન્ના મુન્નાનો જુગાર 

રમી રમાડી સાત ઇસમોની અંગઝડતીના રોકડા રૂા.૧૧.૫૦૦/- તથા જમીનદાિના રોકડા 

રૂા.૧૫૧૦/- મળી કુલે્લ રોકડા રૂા.૧૩.૦૧૦/- તથા પત્તા પાના નંગ -૫૨, જનેી 

વક.રૂા.૦૦/૦૦ તથા મોિાઇલ નંગ સાત જનેી કીમત રૂપીયા ૨૭.૦૦૦.તથા િાહનો નંગ ત્રણ 

કીમત રૂપીયા.૧.૧૫.૦૦૦./- જ ેમળી કુલે્લ વક.રૂા.૧.૫૫.૦૧૦/-નો જુગારલગત મુૃામાલ સાથ ે

મળી આિી પકડાઇ જતા ગુનો શોધી કાઢેલ છે. સદર ગુનાના આરોપીઓને તા.૨૯/૮/૧૮ ના 

ક.૧૯/૪૫ િાગે અટક કરેલ છે. 

અંગ ઝડતીના રોકડા 

રૂ.૧૫૧૦/- જમીન દાિના 

રોકડા રૂ.૧૧૫૦૦/-, પત્તા 

પાના નંગ- ૫૨ વક.રૂ. ૦૦/- 

મોિાઇલ ફોન – ૭ 

વક.રૂ.૨૭૦૦૦/-, મો.સા. – ૩ 

વક.રૂ.૧૧૫૦૦૦/- 

૩૪ પો.ઇ.શ્રી ડી.સી.િી 

િડોદરા શહેર 

િાડી III ૪૮૬/૧૮ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫(ઇ),૮૧,૯૮(૨) મુજિના કામે તા-૧૬/૮/૧૮ ના  

રોજ મોજ ે- કપુરાઇ બ્રીજથી સુરત જતા સવિાસ રોડ ઉપર િાડી િડોદરા શહેર કુલ ૩ આરોપીઓએ 

પોતાના આવથાક ફાયદા સારૂ માનિ સ્િાસ્થય માટે હાવનકારક ઇંગ્લીશ દારૂનો જથ્થો િગર પાસ 

પરમીટે ફોર વ્હીલ ગાડી લઇ જતા  હોિાની િાતમી હકીકત આધારે રેઇડ દરમ્યાન ૩ આરોપીઓન ે

સ્થળ ઉપર પકડી પાડી તેઓ પાસેથી ૭૫૦ મીલીની િોટલ નંગ -૨૫૧ વક.રૂ ૮૪૦૮૫/- ફોર 

વ્હીલ ગાડી-૧ વક.રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦, તથા મોફો-૪-૬૫૦૦/- કુલ વક.રૂ. ૨,૪૦,૫૮૫/-નો 

મુદામાલ કિજ ેકરી  ગુનો  શોધી કાઢેલ છે 

૭૫૦ મીલીની િોટલ નંગ -

૨૫૧ વક.રૂ ૮૪૦૮૫/- ફોર 

વ્હીલ ગાડી-૧ વક.રૂ. 

૧,૫૦,૦૦૦, તથા મોફો-૪-

૬૫૦૦/- કુલ વક.રૂ. 

૨,૪૦,૫૮૫/- 

૩૫ પો.ઇ.શ્રી પાણીગેટ 

તથા  સ્ટાફ િડોદરા 

શહેર 

પાણીગેટ III ગુ.ર.ન-ં૬૭૨/૧૮ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ઇ ,૧૦૮ ,૯૮(૨) મજુિના કામે તા: 

૧/૮/૧૮ ના  રોજ મોજ-ે મ.નં.૧૪ મધુરમ સોસાયટી રેિાપાકા  ગરિા ગ્રાઉન્ડની િાજુમા, 

પાણીગેટ  િડોદરા શહેર ૧ આરોપીએ પોતાના આવથાક ફાયદા સારૂ માનિ સ્િાસ્થય માટે 

હાવનકારક ઇંગ્લીશ દારૂનો જથ્થો િગર પાસ પરમીટે ફોર વ્હીલ ગાડી લઇ જતા  હોિાની િાતમી 

હકીકત આધારે રેઇડ દરમ્યાન ૩ આરોપીઓને સ્થળ ઉપર પકડી પાડી તેઓ પાસેથી ઇગ્લીશ 

દારૂની ૭૫૦ મીલીની િોટલો નંગ-૩૮ તથા ઇગ્લીશ દારૂના ૧૮૦ મીલીના  પાઉચ નંગ-૩૮૪ 

મળી કુલે્લ વક.રૂ.૮૮૦૦૦/ આઇ-૧૦ ગાડી વક.રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- નો મુદામાલ કિજ ેકરી  ગુનો  

શોધી કાઢેલ છે 

૭૫૦ મીલીની િોટલો નંગ-૩૮ 

તથા ઇગ્લીશ દારૂના ૧૮૦ 

મીલીના  પાઉચ નંગ-૩૮૪ મળી 

કુલે્લ વક.રૂ.૮૮૦૦૦/ આઇ-૧૦ 

ગાડી વક.રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- 

૩૬ પાણીગેટ તથા  સ્ટાફ 

િડોદરા શહેર 

પાણીગેટ III ગ.ુર.ન-ં૬૭૩/૧૮ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ઇ, ૧૦૮,૯૮(૨),૮૧ મજુિના કામે તા: 

૧/૮/૧૮ ના રોજ મોજ-ેિાઘોડીયા ડભોઇ રીંગ રોડ આદીત્ય હાઇટસ પાણીગેટ િડોદરા  શહેર ૪ 

અાણ્યા આરોપીઓએ પોતાના આવથાક ફાયદા સારૂ માનિ સ્િાસ્થય માટે હાવનકારક ઇંગ્લીશ 

૧૮૦ મી.લી.ના િોટલો 

ક્િાટરીયા નંગ-૩૮૪ 

વક.રૂ.૫૭,૬૦૦/- 
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દારૂનો જથ્થો િગર પાસ પરમીટે વિનિારસી હાલતમાં રાખી નહી મળી આિતા સદર જગ્યાએથી 

૧૮૦મી.લી.ના િોટલો ક્િાટરીયા નંગ-૩૮૪ વક.રૂ.૫૭,૬૦૦/- નો મુદામાલ કિજ ે કરી ગુનો  

શોધી કાઢેલ છે 

૩૭ પ્રો. પો.સ.ઈ. 

આર.જી. િસાિા  

મકરપુરા પોલીસ 

સ્ટેશન 

િડોદરા શહેર 

મકરપુરા પો.સ્ટે.સેકન્ડ ગુ.ર.નં. ૭૮૬/૧૮ પ્રોહહ એકટ કલમ 

૬૫(એ)(ઇ),૧૧૬(ખ),૧૦૮,૯૮(૨), ૮૧ મજુિના કામના ફરીયાદીને અંગત િાતમીદાર રાહે 

િાતમી મળેલ કે, મો.જ.ે કેન્દ્રીય વિધ્યાલય ત્રણ રસ્તા પાસે આ કામના આરોપી નં. (૧) િીમલ 

ઉફે ડોકટર સાહેિ હસમુખભાઈ ટેલર રહે. મ.ન. ૯૮ મહાિીર સોસાયટી દુદેશ્વર પેટર ોલપંપની સામ ે

આજિા રોડ િડોદરા શહેર નાઓ ૧એ  િગર પાસ પરમીટે એક  નિર િગરની સેલેરીયો ગાડી કી રૂ. 

૪,૦૦,૦૦૦/- મા જુદા જુદા બ્રાન્ડની ઈંગ્લીશ દારૂ ભરેલ િોટલો નંગ ૧૧૩ િોટલો કી. 

૬૦,૪૫૦/- તથા મોિાઈલ ફોન નંગ ૦૧ કી રૂ. ૫૦૦૦/- ની સાથ ે મળી કુલે્લ રૂ 

૪,૬૫,૪૫૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આિી પકડાઈ ગયેલ તેમજ સદરી જથ્થો આપનાર ઈસમ 

નામે અમીત રહે સેલિાસ જનેા પુરા નામ ઠામ ની ખિર નથી તથા જથ્થો મગંાિનાર ઈસમ નામ ે

યોગેશ નિીનચન્દ્ર પ્રાપતી રહે. એ-૨/ ૧૦૪ સાલીગ્રામ રેસીડેન્સી મકરપુરા એરફોસા ની પાછળ 

િડોદરા નોઓ હાજર નહી મળી આિી તમામ આરોપીઓએ ગુનો કરિામા એકિીાની મદદગારી 

કરી ગુનો ક્રયા વિ િાિત 

સેલેરીયો ગાડી કી રૂ. 

૪,૦૦,૦૦૦/- મા જુદા જુદા 

બ્રાન્ડની ઈંગ્લીશ દારૂ ભરેલ 

િોટલો નંગ ૧૧૩ િોટલો કી. 

૬૦,૪૫૦/- તથા મોિાઈલ 

ફોન નંગ ૦૧ કી રૂ. ૫૦૦૦/- 

ની સાથે મળી કુલે્લ રૂ 

૪,૬૫,૪૫૦/- 

૩૮ 

પો.કો. સંજય 
સાહેિરાિ  

ડી.સી.િી. પોલીસ 
સ્ટેશન 

િડોદરા શહેર 

ડી.સી.િી. પોલીસ સ્ટેશન સ્ટે.ડા. એ.નં.૫/૧૮,CRPC કલમ ૪૧(૧)ડી મજુિના કામે આરોપી 
(૧) કુલદીપ ઉફે રાહુલ વકશનભાઇ સુિે રહે. યુનીટી પેટર ોલપંપ ઝુપડપટી ામ્િુિા જ.નાકા પાસે, 
િડોદરા (ર) વિનોદ ઉફે કાળીયો અમરવસંહ પરમાર રહે. મ.નં.ર૦ સુરેશનગર-૧ અલિાનાકા 
માજંલપુર,િડોદરા. (૩) કૃણાલ ઉફે કૌશીક નિનીત કહાર રહે. િી/૪૫ સોમનાથનગર 
અલિાનાકા માંજલપુર, િડોદરા નાઓને તા.ર૦/૮/૧૮ ના ક.૧૫/૩૦ િાગ ે અટક કરી મેસ્ટર ો 
મોપેડ કીમત રૂવપયા ૩૦૦૦૦/- એલ.ઇ.ડી ટીિી૩૨ ઇચનુ કીમત રૂવપયા ૨૦,૦૦૦/- લેપટોપ 
કીમત રૂવપયા ૩૫,૦૦૦/- મો.ફોન-૨ મોિાઇલ ફોન ૫૫૦૦/- સોના ચાંદીના દાગીના 
૩૬,૩૭૫/- મુદામાલ કિજ ે કરિામાં આિેલ છે. તથા આ કામે સી.આર.પી.સી. ૧૦ર મુજિ 

સોનાના દાગીના વકં.રૂ.૧૧ર૪૧૬/- ના પણ મુદામાલ તરીકે કિજ ેકરિામા ંઆિેલ છે. ઉપરોકત 
કામે નીચે મુજિના ગુના ડીટેકટ કરિામાં આિેલ છે.  
(૧) માંજલપુર પો.સ્ટે. ફ. ૧૮૫/૧૮ ઇ.પી.કો.કલમ ૪૫૭,૩૮૦ મજુિ  (૨) માંજલપુર પો.સ્ટે. 
ફ. ૧૮૬/૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ મુજિ (૩) માંજલપુર પો.સ્ટે. ફ. ૧૮૭/૧૮ 
ઇ.પી.કો. કલમ ૪૫૭,૩૮૦ મુજિ (૪) મકરપુરા પોલીસ સ્ટેશન ફ. ૧૪૬/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો ૩૭૯ 

મેસ્ટર ો મોપેડ કીમત રૂવપયા 
૩૦૦૦૦/- એલ.ઇ.ડી ટીિી૩૨ 

ઇચનુ કીમત રૂવપયા 
૨૦,૦૦૦/- લેપટોપ કીમત 

રૂવપયા ૩૫,૦૦૦/- મો.ફોન-૨ 
મોિાઇલ ફોન ૫૫૦૦/- સોના 
ચાંદીના દાગીના ૩૬,૩૭૫/- 
મુદામાલ કિજ ેકરિામાં આિેલ 

છે. તથા આ કામે 
સી.આર.પી.સી. ૧૦ર મુજિ 

સોનાના દાગીના 
વકં.રૂ.૧,૧ર,૪૧૬/- 
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મુજિ 

૩૯ ઈન્ ચાજા 
પો.ઈન્ સ.એસ.ઓ.જી
. તથા સ્ટાફ િડોદરા 

શહેર 

તા.૦૩/૦૮/૧૮ ના રોજ િાતમી મળેલ કે, અગાઉ ઘરફોડ / િાહન ચોરીના ગુનાઓમાં 
પકડાયેલ સીકલીગર ગેંગનો સાગરીત લાખનસીંગ શેરસીંગ સીકલીગર રહે.હનુમાન ટેકરી, ડભોઇ 
રોડ િડોદરા નાનો માંજલપુર તથા જિાહરનગર પો.સ્ ટે.ના ઘરફોડ ચોરીના ગુનાઓમાં િોન્ ટેડ છે જ ે
કલાલી બ્રીજ ખીસકોલી સકાલ શૌચાલય પાસે આિેલ છે. તે મુજિની મળેલ િાતમી આધારે 
કલાલી બ્રીજ ખીસકોલી સકાલ શૌચાલય પાસેથી ખંજર સાથે ઉપરોકત િોન્ ટેડ આરોપી લાખનસીંગ 
શેરસીંગ સીકલીગર ને ઝડપી પાડેલ. 

સદરહંુ આરોપીની પ્રાથવમક પુછપરછમાં તેણે તથા તેના સાથી વમત્રો (૧) પ્ યારાસીંગ 
નિલસીંગ િાદા (ર) જશરથસીંગ કમલસીંગ િાદા િન્ ને રહે.િોરસદ ચોકડી તથા કમલસીંગ 
જનસીંગ સીકલીગર રહે.મકરપુરા જી.આઈ.ડી. િડોદરા નાઓએ ભેગા મળીને ફેબ્રુઆરી -ર૦૧૮ માં 
ગાયત્રી સોસાયટી મકરપુરા જી.આઈ.ડી.સી. તથા કોયલી ચરામાં આિેલ ઈન્ દીરાનગર ખાતે સોના, 
ચાંદીના દાગીના તથા રોકડ રૂવપયા ઘરફોડ ચોરીઓ કરેલ હોિાની કિુલાત કરેલ. જમેાં પૈકી 
પ્ યારાસીંગ તથા જશરથસીંગ ઉપરોકત ગુનાઓમાં અગાઉ પકડાઈ ગયેલ તેમજ કમલસીંગ 
સીકલીગરનંુ એકાદ માસ અગાઉ ખુન થયેલ હોિાનંુ જણાિેલ. જમેા ંપોત ેનાસતો ફરતો હતો.  

મજકુર આરોપી પાસેથી મળેલ ખંજર વક.રૂ.૫૦૦/- માજંલપુર પો.સ્ટે. જી.પી.એકટ ૧૩૫ 
મુજિનો અલાયદો ગુનો દાખલ કરિામાં આિેલ તથા 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. ન.ં૧૬/૧૮ 
ઈ.પી.કો. કલમ ૪પ૪, ૪પ૭, ૩૮૦,૧૧૪ મુજિના ગુનામાં િોન્ ટેડ હોય તેને સી.આર.પી.સી.કલમ 
૪૧(૧)એ મુજિ અટક કરી કાયદેસરની કાયાિાહી કરી માંજલપુર પો.સ્ ટે. ખાતે સોપી જિાહરનગર 
પો.સ્ ટે.ને અટકાયત અંગેની ાણ કરિામાં આિેલ.  

ખંજર વક.રૂ.૫૦૦/- 

૪૦ ઈન્ ચાજા 
પો.ઈન્ સ.એસ.ઓ.જી

. તથા સ્ટાફના 
માણસો 

િડી કચેરી તરફથી મળેલ ઇનપુટમાં િડોદરા શહેરના હેમંત ડાહયાભાઇ મચાન્ટ રહે.ડી/૨૯ 
માધિનગર સોસાયટી અકોટા ગાડાન પાસે િડોદરા નાનો ડુપ્લીકેટ સી.િી.આઇ. ઓફીસરની 
ઓળખ િતાિે છે અને તેની પાસે ડેપ્યુટી સુવપ્રન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોલીસ સી.િી.આઇ. ન્યુ હદલ્હીન ુ
ઓળખ કાડા  ધરાિે છે. તે મુજિની હવકકત હોય માન. પોલીસ કવમશ્નર શ્રી અનુપમવસંઘ ગહલૌત 
સાહેિ નાઓએ એચ.એમ.ચૌહાણ ઇન્ચાજા પો.ઇન્સ. એસ.ઓ.જી. નાઓને ઇનપટુ અંગે તપાસ 
કરિા સુચના આપેલ. 
 ઉ૫રોકત ઇનપુટ આધારે ઇન્ચાજા પો.ઇન્સ.એસ.ઓ.જી. નાઓએ ઉ૫રોકત ઇસમ ની ગપુ્ત 
રાહે તપાસ કરી તા.૧૨/૮/૧૮ ના રોજ પંચો સાથે ડી-૨૯ માધિનગર અકોટા િડોદરા મુકામ ે
આિલ તેના રહેણાંક સરનામ ેરેડ કરી હેમંત ડાહયાભાઇ મચાન્ટને ઝડપી પાડેલ.  

કોમ્પ્યુટરનો ડીઝીટલ ડેટા રીકિર 
કરિા માટે સી.પી.યુ. તથા કલર 
વપ્રન્ટ રોલ ના કાટીઝ નગં-ર 
તથા બ્જલેન્ક પી.િી.સી. કાડા  કુલે્લ 
વક.રુ.૨૫,૫૦૦/- 
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 આ હેમંતભાઇ મચાન્ટ ની પુછપછ દરમ્યાન તે સીગ્મા કોમ્પ્યુટર મીડીયાના નામે કોમ્પ્યુટર 
રીપેરીંગ સોફટિેર તથા હાડાિેરનો વ્યિસાય કરે છે તેમજ સાથે સાથ ેજ.ેપી.િી કેપીટલ  ઇન્િેસ્ટમને્ટ 
એડિાઇઝર એલ.એલ.પી. નામની શેર બ્રોકરની ઓફીસમાં કોમ્પ્યટુર ઓપરેટર તરીકે નિેમ્િર 
૨૦૧૬ થી તા.૪/૭/૧૮ સુધી નોકરી કરતો હોય પોતાના ધંધા તથા નોકરીના કામે અિાર નિાર 
િહાર ગામ શહેર જીલ્લા તથા રાજય િહાર જિાનું થતુ હોય તેણે રોડ ટોલ ટેક્ષ િચાિિા માટે 
સી.િી.આઇ. ઓફીસર નંુ ડુપ્લીકેટ આઇ કાડા  આઠેક માસ અગાઉ જપેીિી કેપીટલ  ની ઓફીસના 
કોમ્પ્યુટર ઉ૫ર કોરલ ડર ો તથા ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી ગુગલ સચા એન્જીન માંથી જરુરી સીકકા 
તથા સહીના નમુના કોપી પેસ્ટ તથા એડીટીગ કરી િોગસ આઇ કાડા  િનાિેલ હોિાની અને આ 
નોકરી તા.૪/૭/૧૮ ના રોજ છોડી દીધેલ હોય પોતે િનાિેલ િોગસ આઇ કાડા  સળગાિી નાખી 
નાશ કરેલ હોિાનું જણાિેલ.  
 આરોપીની અંગઝડતી તથા રહેણાંક સરનામે તપાસ દરમ્યાન તેની પાસેથી સી.િી.આઇ. 
ઓફીસરનંુ િોગસ આઇ કાડા  નાશ કરેલ હોય મળી આિલે નહી. તેને સાથે રાખી જ.ેપી.િી. કેપીટલ 
ઇન્િેસ્ટમેન્ટ એડિાઇઝર એલએલપી કલાલી લોટસ કોટ ગેટ નં.૩ ના અંડર ગ્રાઉન્ડમાં આિેલ 
વિરેન્દ્રભાઇ વિસાિાડીયાની ઓફીસમાં આરોપી જ ેકોમ્પ્યુટરનો ઉ૫યોગ કરતો હોય સદર કોમ્પ્યુટર 
માં સચીગ કરતા આરોપીએ તેના નામનું હેમંત મચાન્ટ તથા અન્ય િે ઇસમો (૧) કલ્પેશ વિ.પટેલ 
તથા (ર) હહતેશ િી પટેલ ના નામના સેન્ટરલ બ્જયુરો ઓફ ઇન્િેસ્ટીગેશન હદલ્હી-૧ ડેપ્યુટી 
સુવપ્રન્ટેન્ડેન્ટ ઓફીસના હોદા િાળા હેડ ઓફીસ ન્ય ુ હદલ્હી તથા સ્ટેટ ઓફીસ ગાંધીનગરના 
સરનામાથી ઇસ્યુ થયેલા આઇ કાડાનો ડેટા સોફટ કોપીમાં મળી આિેલ હોય કોમ્પ્યુટર વનષ્ણાંત 
ઓપરેટર દિારા આરોપીએ િનાિેલા ઉ૫રોકત િોગસ આઇ કાડાની વપ્રન્ટર ઉ૫ર વપ્રન્ટો કાઢી 
કોમ્પ્યુટરનો ડીઝીટલ ડેટા રીકિર કરિા માટે સી.પી.યુ. તથા કલર વપ્રન્ટ રોલ ના કાટીઝ નંગ-ર 
તથા બ્જલેન્ક પી.િી.સી. કાડા  કુલે્લ વક.રુ.૨૫,૫૦૦/-નો મુદામાલ તપાસ અથે કબ્જજ ે કરી હેમંત 
ડાહયાભાઇ મચાન્ટ તથા કલ્પેશ વિ.પટેલ તથા હહતેશ િી.પટેલ નાઓ વિરૂધ્ધમાં માંજલપરુ 
પો.સ્ટે.૧૮૧/૧૮  ઇ.પી.કો. કલમ ૧૭૦,૧૭૧,૪૧૯,૪૬૫,૪૬૮,૪૭૧, ૨૦૧,૧૧૪ તથા 
આઇ.ટી. એકટ કલમ ૬૬ મજુિ એચ.એમ.ચૌહાણ ઇન્ચાજા પો.ઇન્સ. એસ.ઓ.જી. નાઓએ ગુનો 
દાખલ કરાિી િધુ તપાસ હાથ ધરેલ.  

૪૧ ઈન્ ચાજા 
પો.ઈન્ સ.એસ.ઓ.જી

. તથા સ્ટાફ  
િડોદરા શહેર 

મોજ ેગામ તરસાલી રે.સ.નં.૫૧૦ તથા ૧૧૨/૩ િાળી િડીલોપાજીત િીલ િારસાઇ હકકે ફરીયાદી 
શ્રી નારણભાઇ ચંદુભાઇ પટેલ રહે.તરસાલી જનૈ મંહદર પાસે િડોદરા નાઓને મળેલ જમીન ના 
તેઓ માલીક હોય ફરીયાદીની આ વકંમતી જમીન િડોદરા શહેરના ભુ-માફીયાઓ તથા િીલ્ડરો 
તેમજ જમીન દલાલોએ આયોજન પૂિાક કાતિરૂ રચી ફરીયાદી તથા સાહેદોની ાણ િહાર તેઓની 

- 
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ઉ૫રોકત રે.સ.નંિર િાળી જમીનો પચાિી પાડિા માટે ફરીયાદીના મૈયત કાકા નટિરભાઇ 
ચીમનભાઇ પટેલ નાઓના નામનંુ રુ.૧૦૦/- ના સ્ટેપ્મ પેપર ઉ૫ર રદ ના થઇ શકે તેિ ુ
તા.૨૩/૨/૨૦૧૦ નંુ કુલમુખત્યારનામું ટિીન્કલ નટુભાઇ ભટૃ રહે.એ/૨ વિશ્વાસ ફલેટ થલતેજ 
અમદાિાદ નાએ િનાિી આ િોગસ કુલમુખત્યાર નામા આધારે ઉ૫રોકત જમીન પોતાના 
મળતીયા િીલ્ડર / ભુ-માફીયા સુધી પહોચાડિા માટે તેના મળતીયા ઇસમો / જમીન દલાલ 
તથા િીલ્ડર  અમીતભાઇ પ્રભુદાસ મહેતા રહે.સમા ગામ જલારામ મંહદર પાછળ િડોદરા નાઓન ે
તા.૧૬/૩/૧૮ ના રોજ રજીસ્ટર િેચાણ દસ્તાિેજ કરી ત્યારિાદ િે મહહના પછી તા.૩/૫/૧૮ 
ના રોજ તેઓ પાસેથી વનકંુજ જગહદશભાઇ પટેલ રહે.એ/૯ પ્રણિ પાકા  સોસાયટી સુરભી પાકા  
સોસાયટી સામે િાઘોડીયા રોડ િડોદરા નાઓને િેચાણ અપાિી ફરીયાદીની ાણ િહાર દસ્તાિેજો 
કરેલ. 
  આ કામના ફરીયાદીને િીલ િારસાઇ હકકે રે.સ.નંિર ૧૧૨/૩ િાળી જમીન નો પણ આ 
ટિીન્કલ નટુભાઇ ભટૃનાએ તા.૨૩/૨/૨૦૧૦ ના િોગસ કુલમુખત્યારનામા આધારે  આશીર્ 
ઇશ્વરભાઇ િાઘેલા રહે.એચ/૯૮ આકાશગંગા સોસાયટી ન્યુ સમા રોડ િડોદરા નાન ે
તા.૧૩/૭/૧૮ ના રોજ રજીસ્ટર િેચાણ દસ્તાિજે થી િેચાણ આપેલ હોય િોગસ ફરીયાદીનો 
પુત્ર ભાવિન નારણભાઇ પટેલ તથા હદ૫ક નગીનભાઇ પટેલ નાઓએ સિ રજીસ્ટર ાર કચેરીમા ં
દસ્તાિેજ કરતી િખતે વિરોધ કરતા ટિીન્કલ ભટૃ તથા તેના ભુ-માફીયા સાગરીતો (૧) વિશાલ 
ભરિાડ (ર) ચેતન પિાર (૩) િળિંતવસહ અશ્વાર (િાપુ) નાઓએ ફરીયાદીના પતુ્ર તથા જમાઇ 
સાથે મારા મારી કરી તીક્ષ્ણ હથીયાર િડે ઇાઓ કરી તેઓની જમીન પચાિી પાડિા માટે 
િળજિરી કરી મહાવ્યથાનો ભય િતાિી જિરજસ્તી કરી સદર જમીન નો દસ્તાિેજ કરાિી લીધેલ 
આમ ઉ૫રોકત ભુ-માફીયાઓ દિારા િોગસ કુલમુખ્તયારનામા આધારે ફરીયાદીની િન્ને જમીનો 
નો કબ્જજો પડાિી ગુનાહીત વિશ્વાસઘાત તથા છેતરપીડી કરેલ હોિાની લેવખત ફરીયાદ મકરપુરા 
પો.સ્ટે. ખાતે આપેલ જ ેઅરજીની પ્રાથવમક તપાસ મકરપુરા પો.સ્ટે. દિારા કરિામાં આિેલ. તેમજ 
પ્રાથવમક તપાસ અંતે આરોપીઓ વિરુધ્ધમાં તા.૧૫/૮/૧૮ ના રોજ ફરીયાદી નારણભાઇ 
ચંદુભાઇ પટેલ નાઓએ ફરીયાદ આધારે મકરપુરા પો.સ્ટે.માં ગુનો દાખલ થયેલ છે. જ ે ગુનાની 
તપાસ એચ.એમ.ચૌહાણ ઇન્ચાજા પો.ઇન્સ.એસ.ઓ.જી. િડોદરા શહેર નાઓ કરી રહયા છે.  

આ ગુનાની તપાસ દરમ્યાન ફરીયાદીની િડીલોપાજીત જમીન પચાિી પાડિામાં િીલ્ડર 
(૧) મનોજ કાંતીલાલ પટેલ રહે.ઇ.૫૭ િૃન્દાિન ડુપ્લેક્ષ ન્યુ સમા રોડ િડોદરા મુળ રહે.ઉંઝા 
જી.મહેસાણા તથા(ર)  મઘેજીભાઇ અજુાન ભરિાડ રહે.રામદેિ નગર ગોત્રી િડોદરાનાઓએ 
ફાયનાન્સર તરીકેની તથા (૩) વિઠૃલ ઉફે વિશાલ ભરિાડ રહે. શ્રીજી પાકા  સોસા. આજિા રોડ 
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િડોદરા તથા (૪) િળિતવસહ માધુવસહ અશ્વાર (િાપુ) રહે.િડોદરા તથા (૫) ચેતેન્દ્રવસહ ઉફે 
ચેતન નરપતવસહ પુિાર રહે.નમાદા કોલોની છાણી જકાત નાકા પાસે મસલ પાિરનો ઉ૫યોગ કરી 
જમીન પચાિી પાડિામાં મદદગારી કરી તથા (૬) અમીત પ્રભુદાસ મહેતા (૭) વનકંુજ 
જગહદશભાઇ પટેલ તથા (૮) આશીર્ ઇશ્વરભાઇ િાઘેલા નાઓએ તેઓના નામે દસ્તાિેજો કરી 
તથા (૯) ટિીન્કલ નટુભાઇ ભટૃ નાએ િોગસ કુલમુખત્યારનામુ િનાિી તે આધારે અ.નં.૬ તથા 
૮ નાઓને રજીસ્ટર િચેારણ દસ્તાિેજ કરી આપી તમામે પુિા આયોજીત કાિતરૂ રચી ગુનો આચરેલ 
હોય િધુ તપાસ હાથ ધરિામા આિેલ છે.  

આ ગુનાના કામે આજરોજ તા.૧૬/૮/૧૮ ના રોજ (૧) અમીતભાઇ પ્રભુદાસ મહેતા 
રહે.મ.નં.૧ર૧ સમા ગામ જલારામ મંહદર પાછળ ગુજરાતી સ્કુલ સામ ેિડોદરા તથા (ર) વનકંુજભાઇ 
જગહદશભાઇ પટેલ રહે.એ.૯ પ્રણિ પાકા  સોસાયટી સુરભીપાકા  સોસા. સામે િાઘોડીયા િડોદરા 
(૩) મનોજ કાંતીલાલ પટેલ રહે.ઇ/૨૭ િૃન્દાિન ડુપ્લેક્ષ એલ એન્ડ ટી કોલોનીની િાજુમાં ન્યુ 
સમા રોડ િડોદરા મુળ રહે.ઉંઝા ઉમીયા માતાના મંહદરની િાજુમાં પટેલ ફળીયુ તા.ઉંઝા 
જી.મહેસાણા તથા (૪) આશીર્ ઇશ્વરભાઇ િાઘેલા રહે.એચ/૯૭ આકાશગંગા સોસાયટી 
અભીલાર્ા ચાર રસ્તા પાસે ન્યુ સમા રોડ િડોદરા નાઓની ધરપકડ કરી તેઓ તમામ વિરૂધ્ધમા ં
મકરપુરા પો.સ્ટે.ફ.ગુ.ર.નં.૧૪૪/૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૦૬,૪૨૦,૪૬૫,૪૬૭,૪૬૮, ૪૭૧, 
૩૮૬, ૩૮૭, ૧૭૭,૧૮૧, ૧૧૪,૧૨૦(િી) મુજિનો ગુનો દાખલ કરાિેલ છે.  

૪૨ ઈન્ ચાજા 
પો.ઈન્ સ.એસ.ઓ.જી

. તથા સ્ટાફ  
િડોદરા શહેર 

તા.૧૮/૦૮/૧૮ ના રોજ એસ.ઓ.જી.ને િાતમી મળેલ કે "એક મહહલા નામે નશીમ 
નજીરભાઇ પટેલ રહે.ડી/૫૦ મરીયમ પાકા  સોસાયટી તાંદલા િડોદરા નાની નશીલા ડર ગ્સના 
ઇન્જકેશનો તથા ડર ગ્સનો પાઉડર પોતાના ઘરે રાખી િેચે છે અને ડર ગ્સના િંધાણી લોકોને એક 
ઇન્જકેશન રુ.૨૦૦/- માં તથા પાઉડર (ડર ગ્સ) ની પડીકી રુ.૫૦૦/-માં િેચે છે" તે મુજિની 
મળેલ િાતમી આધારે એચ.એમ.ચૌહાણ ઈન્ ચાજા પો.ઈન્ સ. એસ.ઓ.જી. નાઓએ રેઈડનંુ 
આયોજન કરી, પંચો તથા પોલીસ સ્ ટાફના માણસો સાથે આજરોજ ઉ૫રોકત મકાન ખાતે રેઇડ કરી 
નાકોટીકસનો ગણનાપત્ર જથ્થાનો સફળ કેસ શોધી કાઢેલ.   

આ રેઇડ દરમ્યાન નશીમ નજીરભાઇ પટેલ નાઓના ઘરેથી શીડયુલ એચ-૧ ડર ગ્સ 
પેન્ટાઝોસીન ફોટાિીન ઇન્જકેશન નંગ-૩૭૦ જનેી કુલ માત્રા ૩૭૦ મીલી. તથા મેથામ્ફેટામાઇન 
પાઉડર ૮ ગ્રામ સહીત કુલે્લ રૂ.૧૮,૦૬૪/- નો નાકોટીકસ મુદામાલ તથા મોિાઇલ ફોન સહીત 
કુલે્લ રૂ.૧૮,૫૬૦/- નો મુદામાલ મળી આિતા તપાસ અથે કબ્જજ ેકરિામાં આિેલ છે.  

આરોપી મહહલાની પ્રાથવમક પુછપરછમાં આ ઇન્જકેશનો તથા પાઉડર (ડર ગ્સ) અકોટા 
િુડાના મકાનમાં રહેતો ઇમ્તીયાઝ જુમ્માશા હદિાન તેણીને લાિીને આપે છે. અને પોતે પોતાના 

શીડયુલ એચ-૧ ડર ગ્સ 
પેન્ટાઝોસીન ફોટાિીન ઇન્જકેશન 
નંગ-૩૭૦ જનેી કુલ માત્રા ૩૭૦ 
મીલી. તથા મેથામ્ફેટામાઇન 
પાઉડર ૮ ગ્રામ સહીત કુલે્લ 
રૂ.૧૮,૦૬૪/- નો નાકોટીકસ 
મુદામાલ તથા મોિાઇલ ફોન 
સહીત કુલે્લ રૂ.૧૮,૫૬૦/- 
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મકાને રાખી ડર ગ્સના િંધાણી ગ્રાહકોને એક ઇન્જકેશન રૂ.૨૦૦/- તથા એક ગ્રામ પાઉડર 
રૂ.૨૦૦૦/- ના ભાિે િચેાણ કરતી હોિાની હવકકત જણાિેલ હોય ઉ૫રોકત મહહલાની ધરપકડ 
કરી તેમજ ડર ગ્સ સપ્લાયર ઇસમ વિરૂધ્ધમાં જ.ેપી.રોડ પો.સ્ટે.સે.ગુ.ર.નં.૪૮/૧૮ 
એન.ડી.પી.એસ.એકટ ૮(સી), ર૧,૨૨, ર૯ મુજિનો ગુનો દાખલ કરાિેલ. 

૪૩ ઈન્ ચાજા 
પો.ઈન્ સ.એસ.ઓ.જી

. તથા સ્ટાફ  
િડોદરા શહેર 

તા.૨૪/૦૮/૧૮ ના રોજ એસ.ઓ.જી.ને િાતમી મળેલ કે "ગાંધીધામ ખાત ે રહેતી 
કાંતાિેન દેિીપુજક તથા તેની ભાભી િન્ને જણા સુરત મુકામે ગાંજો લેિા ગયેલ છે જ ેિન્ને સરુતથી 
ગાંજો લઇને િડોદરા િસસ્ટેન્ડ ખાતે ઉતરિાની છે અને િડોદરાથી રેલ્િે મારફતે ગાંધીધામ જનાર 
છે, તેઓ પાસે વિમલ પાન મસાલાનો કાપડનો થેલાઓ છે, જમેાં ગાંજો ભરેલ છે" તે મુજિની 
મળેલ િાતમી આધારે એચ.એમ.ચૌહાણ ઈન્ ચાજા પો.ઈન્ સ. એસ.ઓ.જી. નાઓએ રેઈડનંુ 

આયોજન કરી, પંચો તથા પોલીસ સ્ ટાફના માણસો સાથે સેન્ટરલ િસ સ્ટેન્ડ ખાતે િોચ કરી 
નાકોટીકસનો ગણનાપાત્ર જથ્થાનો સફળ કેસ શોધી કાઢેલ.   

 આ રેઇડ દરમ્યાન સેન્ટરલ િસ સ્ટેન્ડ ખાતેથી (૧) કાંતાિેન િા.ઓફ વિજયભાઇ 
નરવસંહભાઇ દેિીપુજક તથા (ર) મનુિેન િા.ઓફ સુરેશભાઇ જગશીભાઇ દેિીપુજક િન્ન ે
રહે.ખોડીયારનગર ઝુપડપટૃી ગોપાલપુરીની િાજુમાં ગાંધીધામ કચ્છ નાઓને એસ.ઓ.જી. 
નાઓની ધરપકડ કરિામાં આિેલ છે.  

આ રેઇડ દરમ્યાન િન્ન ે મહહલાઓ પાસેથી િનસ્પવત જન્ય માદક પદાથા ''ગાંજો ''  
૧૫.૩૩૦ વક.ગ્રા., વકમત રુા.૯૧,૯૮૦/-નો ગણનાપાત્ર જથ્થો તથા (ર) મોિાઇલ ફોન નં-ર 
વક.રુા.૫,પ૦૦/-તમેજ અગં ઝડતીના રુા.૫૦૦૦/- તથા થેલા નંગ-ર વક.રૂ.૧૦૦/- સહીત 
કુલે્લ રુા.૧,૦૨,૫૮૦/- નો મુદામાલ મળી આિેલ હોય તપાસ અથે કબ્જજ ેતેઓ િન્ને તથા ગાંજો 
સપ્લાયર મનીર્ નામના ઇસમ વિરુધ્ધમાં સયાજીગજં પોલીસ સ્ટેશન સે.ગ.ુર.નં.૧૦૦/૧૮ 
એન.ડી.પી.એસ.એકટ ૮(સી), ર૦(િી), ર૯ મુજિ ગુનો દાખલ કરાિેલ. 

િનસ્પવત જન્ય માદક પદાથા 
''ગાંજો ''  ૧૫.૩૩૦ વક.ગ્રા., 
વકમત રુા.૯૧,૯૮૦/-નો 
ગણનાપાત્ર જથ્થો તથા (ર) 
મોિાઇલ ફોન નં-ર 

વક.રુા.૫,પ૦૦/-તમેજ અંગ 
ઝડતીના રુા.૫૦૦૦/- તથા 
થેલા નંગ-ર વક.રૂ.૧૦૦/- 
સહીત કુલે્લ રુા.૧,૦૨,૫૮૦/- 

૪૪ ઈન્ ચાજા 
પો.ઈન્ સ.એસ.ઓ.જી

. તથા સ્ટાફ  
િડોદરા શહેર 

તા.૩૧/૦૮/૧૮ ના રોજ ટીમ એસ.ઓ.જી.ને િાતમી મળેલ કે, "િકરાિાડી 
િણકરિાસમાં રહેતો જીતેન્દ્ર ઉફે જીતુ હસમુખભાઇ પરમાર જનેે ખનુ કેસમાં આજીિન કૈદની સા 
થયેલ છે, જ ેિર્ા ૨૦૧૭ મા ંિચગાળાના ામીન ઉ૫ર છુટયા િાદ ભગોડો થયેલ છે આજરોજ ત ે

તેના પત્ની િાળકોને મળિા માટે જયરત્ન વિલ્ડીંગ પાસ ેઆિનાર છે" તે મુજિની મળેલ ચોક્કસ 
િાતમી આધારે ટીમ એસ.ઓ.જી.ના ઉ૫રોકત સ્ટાફના માણસોએ િોચ ગોઠિી ઉ૫રોકત પાકા 
કામના કૈદીને જયરત્ન વિલ્ડીગ પાસેથી ઝડપી પાડેલ.  

આ જીતેન્દ્ર ઉફે જીતુ હસમખુભાઇ પરમાર રહે.િકરાિાડી, િણકરિાસ, મદનઝાંપા રોડ, 
નિાપુરા િડોદરા નાનો માથાભારે ઇસમ હોય અને અગાઉ ચોરી છુપી વિદેશી દારૂની પ્રિૃવત કરતો 

- 
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હોય આ દારૂના ધંધાના ઝઘડાની અદાિતમાં સને ૨૦૧૪ માં તેણે તથા તેના સાગરીતોએ મનોજ 
ભાઇલાલભાઇ પરમાર રહે.િકરાિાડી ચમારિાસ, પંડયાની ચાલી િડોદરા િાળાનંુ ખુન કરેલ. જ ે
િાિતે નિાપુરા પો.સ્ ટે.માં ફ.ગુ.ર.નં.૮૩/૧૪ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૦૨,૩૪ વિગરેે મુજિનો ગુનો 
નોંધાયેલ. આ કેસ નામ. એડી.સેસન્સ જજ સા.શ્રી િડોદરા નાઓની કોટામાં ચાલી જતા 
તા.૩૧/૧૨/૧૬ ના રોજ આરોપીને આજીિન કૈદની સા તથા રૂ.૫૦૦૦- દંડ અને દંડ ન ભરે 
તો િધુ ૬ માસથી સા ફરમાિેલ હોય આરોપી પાકા કામના કૈદી તરીકે િડોદરા સેન્ટરલ જલેમાં 
સા ભોગિતો હતો.  

ઉ૫રોકત કૈદી જીતેન્દ્ર ઉફે જીતુ પરમારે તેની ૫ત્નીની સારિારના કારણોસર હદન-૧૦ 
િચગાળાના ામીન માટે નામ.ગુજરાત હાઇકોટામાં અરજી કરેલ હોય તા.૧૩/૧૦/૧૭ થી 
તા.૨૪/૧૦/૧૭ સુધી હદન-૧૦ ના િચગાળાના ામીન ઉ૫ર છુટેલ હતો તેને તા.૨૪/૧૦/૧૭ 
ના રોજ િડોદરા સેન્ટરલ જલેમાં ૫રત હાજર થિાનંુ હતુ પરંતુ તે હાજર થયેલ ન હોય તેના વિરૂધ્ધમા ં
જલે ઓથોરીટી દિારા નિાપુરા પો.સ્ટે.માં સે.ગુ.ર.નં.૨૫૩/૧૭ વપ્રઝન્સ એકટ કલમ 
૫૧(એ),૫૧(િી) મુજિ તા.૧૮/૧૧/૨૦૧૭ ના રોજ ગુનો દાખલ કરાિેલ હતો.  

૪૫ િારસીયા પોલીસ 
સ્ટેશન િડોદરા  શહરે 

આજ રોજ અમો તથા ડી-સ્ટાફના માણસો  એ િાતમી  આધારે સબ્જિીરશા ઉફે મુન્નો ઉમરશા 
દીિાન રહે.અશા ગામ તા, ઝગડીયા જી.ભરુચ નાઓને આરોપી પકડેલ છે 
િાઇકચોરી  ડભોઇ પો.સ્ટે.  I. ગુ.ર.નં.૩૭/૧૮ઇ. પી.કો. ૩૭૯. ૧૧૪મજુિના કામ ેિોન્ટેડ હતો  

 ડભોઇ પો.સ્ટે.  I. 
ગુ.ર.નં.૩૭/૧૮ઇ. પી.કો. 
૩૭૯. ૧૧૪મજુિના કામે િોન્ટેડ 
હતો 

૪૬ િારસીયા પોલીસ 
સ્ટેશન િડોદરા  શહરે 

આજ રોજ અમો તથા ડી-સ્ટાફના માણસો  િાહન ચેકીંગ દરમ્યાન  રવિ નંદલાલ કપુર રહે હરણી 
રોડ સ્િાદ કિાટાસ ૪૭૦ હરીધ્િારનગર સોસયટીની િાજુમા િડોદરા શહેર નાઓને શકમદં 
હાલતમાં પકડેલ અને તેઓ પુછ-પરછ દરમ્યાન કમાટીિાગમા ફરિા માટે આિતા વ્યવક્ત ની 
િાઇક ચોરી કરી ગુન્હો કરેલ છે. સંયાજીગંજ I  ૩૮/૨૦૧૩ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૭૯મજુિ  કિુલાત 
કરેલ છે.  

સંયાજીગંજ I  ૩૮/૨૦૧૩ 
ઇ.પી.કો.કલમ ૩૭૯મુજિ 
એકમોટરસાયકલજનેીવક.રૂ૨૦૦
૦૦/-  

૪૭ િારસીયા પોલીસ 
સ્ટેશન િડોદરા  શહરે 

આજ રોજ અમો તથા ડી-સ્ટાફના માણસો  એ િાતમી  આધારે ચીંગસુીંગ ઉફે ત્રીલોકવસંગ 
તુફાનસીંાંગ િાિરી (સીકલીગર) રહે, િીમા દિાખાના ખારી તલાિડી ઝુપડામા િારસીયા િડોદરા 

શહેર  અડાલજ પો.સ્ટે I.82/17.IPC.457.454.380.114 મુજિ ઘરફોડ ચોરી નાસતો-ફરતો  
પકડેલ છે.  

 અડાલજ પો.સ્ટે I.82/17.IPC. 
457.454. 380.114 મજુિ 

ઘરફોડ ચોરીના ગુનાના કામે  
નાસતો-ફરતો  પકડેલ છે. 

૪૮ િારસીયા પોલીસ 
સ્ટેશન િડોદરા 
શહેર. 

િારસીયા II-૧૭૦/૧૮ જુગારધારા ૪,૫ મુજિ પોતાના  અંગત  ફાયદા  સારુ  કનુભાઇ  લુહાર  
પોતાના  મકાન  મા હાજર  રહી પોતે તેમજ િીા-૨ ઇશમો   ને આથીક  ફાયદા  સારુ પતા પાના 
પૈસા િડે  હારજીત  નો જુગાર  રમિા જુગાર રમિા રમાડિા ભેગા કરી મળી આિેલ હોય અન ે

મકાનનુલાઇટિીલવક.રૂ૦૦/૦૦
તથાપતાપાનાનંગ- ૫૨ જનેી 
વક.રૂ૦૦/૦૦ ગણી શકાય 
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 સદરી મકાનન ુલાઇટ િીલ જનેી વક.રૂ૦૦/૦૦ ગણીશકાય તથા પતા પાના નંગ- ૫૨ 
જનેી વક.રૂ૦૦/૦૦ ગણી શકાય તથા જમીન દાિના રોકડા રૂ૨૦૬૦/- તથા અગં 
ઝડતીમાંથી મળેલ રૂવપયા ૧૧,૨૬૦/- સાથ ેમળી કુલે્લ રોકડા રૂપીયા ૧૩,૩૨૦/- તથા 
એક એક્ટીિા મોટર સાયકલ જનેી વક.આશરે રૂ૨૫,૦૦૦/- ની તથા જુદી જુદી કંપનીઓના 
મોિાઇલ ફોન નંગ -૦૩ જનેી વક.રૂ૯૭૦૦/- સાથ ેમળી કુલે્લ રૂવપયા ૪૮,૦૨૦/- ના 
મુદ્દામાલ સાથ ેજુગાર રમતા મળી આિી પકડાઇ જઇ ગુનો કયાા. વિગેરે િાિત.  

તથા જમીન દાિના રોકડા 
રૂ૨૦૬૦/- તથા અંગ 
ઝડતીમાંથી મળેલ રૂવપયા 
૧૧,૨૬૦/- તથા એક 
એક્ટીિા મોટર સાયકલ જનેી 
વક.આશરે રૂ ૨૫,૦૦૦/- ની 
તથા જુદી જુદી કંપનીઓના 
મોિાઇલફોન નંગ -૦૩ જનેી 
વક.રૂ ૯૭૦૦/- 
સાથેમળીકુલે્લરૂવપયા૪૮,૦૨૦/
- 

૪૯ િારસીયા પો.સ્ટે. 
િડોદરાશહેર. 

િારસીયા II-૧૭૯/૧૮ જુગારધારા ૪,૫ મુજિ મેનવસંગભાઇ ઠાકોર હરણી રોડ સ્િાદ કિાટાસ 
મકાનન ં
૧૫૨માંપોતાનામકાનનીઅંદરહાજરરહીપોતેતેમજિીજી૯ઇસમોનેઆથીકફાયદાસારૂપત્તાપાનાપૈસાિ
ડેહારજીતનોજુગારરમિારમાડિાભેગાકરીમળીઆિેલહોયઅનેસદરીમકાનનુલાઇટિીલજનેીવક.રૂ૦૦
/૦૦ગણીશકાયતથાપતાપાનાનંગ – ૫૨ જનેી વક.રૂ૦૦/૦૦ ગણી શકાય તથા જમીન દાિના 
રોકડા રૂ૩૪૧૦/- તથા અંગ ઝડતીમાંથી મળેલ રૂવપયા૧૨૭૪૦/- સાથ ેમળી કુલે્લ રોકડા 
રૂપીયા ૧૬,૧૫૦/- તથા જુદી જુદી કંપનીઓના મોિાઇલ ફોન નંગ -
૦૮જનેીવક.રૂ૪૩,૫૦૦/- સાથ ે મળી કુલે્લ રૂવપયા ૫૯,૬૫૦/- 
નામુદ્દામાલસાથેજુગારરમતામળીઆિીપકડાઇ જઇગુનો કયાા વિગેરે િાિત. 

જમીનદાિનારોકડારૂ૩૪૧૦
/- 
તથાઅંગઝડતીમાંથીમળેલરૂવપયા
૧૨૭૪૦/- 
સાથેતથાજુદીજુદીકંપનીઓનામો
િાઇલફોનનંગ -
૦૮જનેીવક.રૂ૪૩,૫૦૦/- 
સાથેમળીકુલે્લ 

રૂવપયા-૫૯,૬૫૦/- 
 

૫૦ િારસીયા પોલીસ 
સ્ટેશન િડોદરાશહેર  

િારસીયા II-૧૯૫/૧૮ જુગારધારા ૧૨ મજુિ આ કામના  આરોપીઓ ાહેરમાપત્તા-
પાનાપૈસાિડેગોળકંુડાળુિળીહારજીત નો જુગારરમીપત્તા-પાના નંગ-૫૨તમેજ જમીનદાિ ઉપરના 
રુપીયા ૨૫૯૦ /- તેમજ અંગ ઝડતીના રૂપીયા ૮૮૩૦ /-  તથા મોિાઇલ ફોન નંગ - ૦૩વક.રૂ 
૧૨,૫૦૦ /- તથા મોટર સાયકલ  - ૦૧તથા મારૂવતઅલ્ટો કાર નંગ-૦૧િન્ને વક.રૂ 
૧,૪૫,૦૦૦ /-  સાથે મળી  કુલે્લ રોકડા રૂ ૧,૬૮,૯૨૦ /- સાથે મળી આિીપકડાઈ ગયેલ હોય 
મારી તેઓના વિરુદ્ધ જુગારધારા કલમ  - ૧૨મુદ્દામાલ સાથ ે મળી આિી પકડાઇ જઇ ગુનોકયાા 
વિગેરે િાિત. 
 

પત્તા-પાના નંગ-૫૨તેમજ 
જમીનદાિ ઉપરના રુપીયા 
૨૫૯૦ /- તમેજ અંગ 
ઝડતીના રૂપીયા ૮૮૩૦ /-  
તથા મોિાઇલ ફોન નંગ - 
૦૩વક.રૂ ૧૨,૫૦૦ /- તથા 
મોટર સાયકલ  - ૦૧તથા 
મારૂવતઅલ્ટો કાર નંગ-૦૧િન્ન ે
વક.રૂ ૧,૪૫,૦૦૦ /-  સાથે 
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મળી  કુલે્લ રોકડા રૂ ૧,૬૮,૯૨૦ 
/ 

૫૧  િાપોદ પોલીસ 
સ્ટેશન િડોદરા શહેર  

િાપોદ પો.સ્ટે. II ગુ.ર.નં.૧૨૮/૧૮ તા.૦૬/૦૮/૧૮ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજિ તે એિી 
રીતે કે જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજિ ઉપરોક્ત તા.ટા અને જગ્યાએ ખુલ્લા મેદાન મા ઉપરોકત 
આરોપીઓ પૈસા પત્તા પાનાિડે ગોળ કુડાળુ િળી હાર જીત નો જુગાર રમી રમાડી અંગ ઝડતી તથા 
દાિ ઉપર ના રોકડા રૂવપયા મળી કુલે્લ રૂ.૧૧,૨૦૦/- તથા ત્રણે મો.સા. ની કૂલ વક. રૂ. 
૮૫૦૦૦/- નો મુદામાલ સાથે કૂલ વક.રૂ. ૯૬,૨૦૦/- ની મતા સાથે મળી આિી પત્તા પાના 
નં- ૫૨ સાથે ાહેર માથી મળી આિી પકડાઈ જઈ ગુનો વિગેરે િાિત  

અંગ ઝડતી તથા દાિ ઉપર ના 
રોકડા રૂવપયા મળી કુલે્લ 
રૂ.૧૧,૨૦૦/- તથા ત્રણે 
મો.સા. ની કૂલ વક. રૂ. 
૮૫૦૦૦/- નો મુદામાલ સાથે 
કૂલ વક.રૂ. ૯૬,૨૦૦/- ની મતા 

૫૨ પો.કો. લક્ષ્મણભાઈ 

અમ્િાલાલ   સીટી 
સીટી II  ૨૩૬/૧૮જુગાર ધારા- ૧૨-અ  મજુિ રસીદભાઇ કાદરભાઇ ટેલરરહે: પાણીગેટ સાત-

દરગાહની સામે દુધિાળો મોહલ્લો ડી.સી.િી. પો.સ્ટે. સામે િડોદરા શહેર નાઓના પાસેથી આંખ 
ફરકના આંકડાની કાચી ચીઠ્ઠીમાં આંક ફરકના આંકડા ગ્રાહકોના લખી લઇ હાર-જીતનો ધંધો કરતા 
તેની પાસેથી રોકડા રૂ. ૧૭,૬૫૦/-તથા િે આંકડા લખેલી કાચી ચીઠ્ઠીઓ જનેી વકં.રૂ. ૦૦/૦૦ 
તથા ચાલુ હાલતની એક િોલપેન જનેી વકમત રૂ. 00/00 ગણી કુલે્લ રૂ.૧૭,૬૫૦/-ના  મુદ્દામાલ 
સાથે મળી આિી પકડાઇ ગયેલ.  

રોકડા રુવપયા ૧૭,૬૫૦/-  
 

૫૩ ડીસીિી પો.સ્ટે , 
િડોદરા શહેર  

હરણી થડા  ૨૪૫/૧૮ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫(ઇ),૯૮(૨)૮૧ તે એિી રીતે કે આ કામના 
આરોપીએ િગર પાસ પરમીટે પોતાની ઇન્ડીકા કાર નં.GJ23A1396 કીમત રૂપીયા ૧૦૦૦૦૦/-
મા ઇગ્લીશ દારૂની ૭૫૦ એમ.એલ.ની પ્લાસ્ટીકની મોટી િોટલો નંગ ૧૦૮ કીમત રૂપીયા 
૩૬૧૮૦/-નો રાખી તથા મો.ફોન કીમત રૂપીયા ૫૦૦/- સાથે નં.(૧) નાઓ પકડાઇ ગયેલ 
અને નં.(૨) નાઓ   રેઇડ દરમ્યાન નાસી જઇ ગુનો કયાા વિ. િાિત. 

િોટલો નંગ -૧૦૮/- તેમજ 
ઇન્ડીકા મળી ૧,૩૬.૬૮૦//-   

૫૪ હરણી પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ  

હરણી થડા- ૨૫૧/૧૮ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫(ઇ),૯૮(૨)૮૧ ૧૦૮. તે એિી રીતે કે આ કામ ે
પકડાયેલ આરોપી િગર પાસ પરમીટે પોતાના કિા ભોગિટાિાળી ઓપેલ કાર નં KA-30-M-
2812 માં પરપ્રાંતીય ઇગ્લીશ દારૂ ભરેલી પ્લાસ્ટીકની ૭૫૦ મીલીની િોટલો નંગ-૧૫૬ કીમત 
રૂપીયા ૫૪,૬૦૦/- નો તથા મોિાઇલ નંગ-૪ વક.રૂા. ૪,૦૦૦/-ઓપેલ કારની વક.રૂ. 
૧,૫૦,૦૦૦/- મળી જ ે તમામની વક.રૂા. ૨,૦૮,૬૦૦/- નો  રાખી િોન્ટેડ આરોપી વિિમ 

નામના ઇસમે ઇગ્લીશદારૂ મંગાિી હેરા-ફેરી કરી-કરાિી ગુનો કયાા વિગેરે િાિત 

ઇંગ્લીશ દારૂની પ્લાસ્ટીકની 
િોટલો નંગ-૧૫૬/-વક.રૂ. 
૫૪,૬૦૦/- મોિાઇલ નંગ-
૦૪ વક.રૂ. ૪૦૦૦/- ઓપલે 
કાર-૦૧ વક.રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/- 

મળી કુલે્લ રૂ.૨,૦૮,૬૦૦/- નો 
મુદ્દામાલ 

૫૫ હરણી પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ 

હરણી થડા   ૨૫૬/૧૮ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫(ઇ),૯૮(૨)૮૧ ૧૦૮, તે એિી રીતે કે, આ કામના 
આરોપીઓએ  િગર પાસ પરમીટે  પોતાના કિા ભોગિટાિાળી મારૂતી-૮૦૦ કાર નંGJ-06-
AH-8799 માં પરપ્રાંતીય ઇગ્લીશ દારૂ ભરેલી પ્લાસ્ટીકની ૭૫૦ મીલીની િોટલો નંગ-૭૬  કીમત 
રૂપીયા ૨૬,૬૦૦/- નો તથા મારૂતી કારની વક.રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- મળી જ ે તમામની વક.રૂા. 

ઇંગ્લીશ દારૂ િોટલ  નંગ-
૭૬/- વક.રૂ. ૨૬,૬૦૦//- 
તથા મારૂતીકાર ૦૧/- મળી 

મુદ્દામાલ કુલે્લ રૂ. 
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૧,૨૬,૬૦૦/- નો  રાખી ભાગી જઇ ગુનો કયાા વિગેરે િાિત ૧.૨૬.૬૦૦/-     

૫૬ િાપોદ પો.સ્ટે સ્ટાફ  
 

િાપોદ પો.સ્ટે III  ૬૮૯/૧૮  ગુ.ન.અ. ની  સને ૨૦૧૬ની કલમ ૬૫ ઇ, ૯૨ (૨) તથા 
૧૧૬(ખ) મુજિ ગુજરાત નશાબઘંી અઘઘઘનયમની સને 2016 ની કલમ 65ઇ, 98(2) તથા 
116(kh) તેએવી રીત ેકે ઉપરોક્ત નામવાળો આરોપીનાનો ગેર કાયદસેર ઇઘલલસ દારુનો જથ્થો 
તેના રહેઠાણના કોમ્પ્લકે્ષમા ંપાર્કિંગમાં એક સફેદ કલરની ટાટા કંપનીની એક્નોન પીકઅપ ગાડી 
જનેો રજી.નં. GJ 23Y 6695માં ઇવગ્લસ દારુની અગલ-અલગ બ્રાન્ડની 180 એમ.એલ.ની 
386 િોટલો જનેી કુલ વકં. રૂ, 57,900/- તથા ઇવગ્લસ દારુની અગલ-અલગ બ્રાન્ડની 750 
એમ.એલ.ની ૫૨ િોટલો જનેી કુલ વકં. રૂ, 38,180/ ગણી શકાય, આમ તમામ ઇવગ્લસ દારુની 
કુલે્લ વકંમત રૂ, 96,080/- તથા ટાટા કંપનીની એક્નોન પીકઅપ ગાડીની વકંમત 
રૂ,5,00,000/- મળી કુલે્લ રૂ.5,96,080/- ના મુદામાલ મળી આિી ાહેરમાં િગર પાસ પરવમટે 
ઇવગ્લસ દારુની હેરાફેરી કરી પોલીસની રેઇડ દરમ્યાન હાજર નહહ મળી આિી ગુનો કયાા વિગેરે 
િાિત. 
 

એક સફેદ કલરની ટાટા કંપનીની 
એક્નોન પીકઅપ ગાડી જનેો 
રજી.નં. GJ 23Y 6695મા ં
ઇવગ્લસ દારુની અગલ-અલગ 
બ્રાન્ડની 180 એમ.એલ.ની 
386 િોટલો જનેી કુલ વકં. રૂ, 
57,900/- તથા ઇવગ્લસ 
દારુની અગલ-અલગ બ્રાન્ડની 
750 એમ.એલ.ની ૫૨ િોટલો 
જનેી કુલ વકં. રૂ, 38,180/ 
ગણી શકાય, આમ તમામ 
ઇવગ્લસ દારુની કુલે્લ વકંમત રૂ, 
96,080/- તથા ટાટા કંપનીની 
એક્નોન પીકઅપ ગાડીની વકંમત 
રૂ,5,00,000/- મળી કુલે્લ 
રૂ.5,96,080/- 

૫૭ પીસીિી િડોદરા 
શહેર 

િાપોદ પો.સ્ટે III  ૬૯૧/૧૮ પ્રોહી એક્ટ ૨૦૧૬ ની કલમ૬૫ ઈ િમજુ , ત ે એિી રીતે કે આ 
કામના તહોમતદારે  ઉપરોક્ત તાટા અને જગ્યાએ િગર પાસ પરમીટે ઇવગ્લસ દારુની પ્લાસ્ટીકની  
િોટલો નંગ-55 વક.રૂ 18975/- તથા વિયરા ટીન નંગ-63 વક.રૂ 8505/-નો મળી કુલે્લ વક.રૂ 
27480/- નો વિદેશી દારુ તથા વિયરનો જથ્થો રાખી પોલીસ રઈડ દરમ્યાન હાજર નહીં મળી 
આિી ગુનો  કયાા વિગેરે િાિત.  

ઇવગ્લસ દારુની પ્લાસ્ટીકની  
િોટલો નંગ-55 વક.રૂ 
18975/- તથા વિયરા ટીન 
નંગ-63 વક.રૂ 8505/-નો મળી 
કુલે્લ વક.રૂ 27480/-મદુ્દામાલ   

૫૮ સ્ટેટમોવનટરીંગ સેલ, 
ગુજરાત રાજય, 
ગાંધીનગર  
.મો.નં. 98255 
40945 

િાપોદ પો.સ્ટે III  ૭૦૬/૧૮ પ્રોહી એક્ટ કલમ 65 ઈ,81,83,98(2)તે એિી રીતે કે, આ કામના 
િોન્ટેડ આરોપી લાલચંદ ઉૃફે લાલુ હેમંતદાસ કાનાનીએ ઝાલોદ થી પ્રકાશ મારિાડી નામના ઇસમ 
પાસેથી ઇંગ્લીશ દારૂનો મોટો જથ્થો મંગાિી િોન્ટેડ આરોપી પ્રતાપ કૈલાશચંદ ખુશાલાની ની 
માલીકીના ગોડાઉનમાં ઇંગ્લીશ દારૂનો જથ્થો સંગ્રહ કરી કો.ન.(2)માં જણાિેલ આરોપીઓ 
(1)મુકેશ નારણદાસ માખીાણી તથા (2)હેમંત ઉૃફે િાિુ નાનકરામ સચિાણી તથા (3)રાજશે 
ઉમેદભાઇ માછી નાઓ મારફતે ઉપરોક્ત તા.ટા જગ્યાએ કટીંગ િેચાણ કરાિિા ઇંગલીશ દારુનો 
જથ્થો ઇગ્લીશ દારૂની પેટીઓમાં દારૂની કુલ પેટી- 147 કુલ િોટલ નંગ-1764 કુલ 
વક.રૂ.8,38,800 /- નો પ્રોહી મુદામાલ તથા ઇંગ્લીશ દારૂના જથ્થા સાથે દારુ હેરાફેરી કરિા માટે 
ઉપયોગમાં લીધેલ િોલેરો પીકઅપ િમાન નંિર GJ-23-Y-4258 વક.રુ. 5,00,000/- તથા 
કુલ મોિાઇલ ફોન નંગ-08 કુલ રૂપીયા 08,000/- મળી કુલ રુપીયા 13,46,800/- નો 

ઇગ્લીશ દારૂની પેટીઓમાં દારૂની 
કુલ પેટી- 147 કુલ િોટલ નંગ-
1764 કુલ વક.રૂ.8,38,800 /- 
નો પ્રોહી મુદામાલ તથા ઇંગ્લીશ 
દારૂના જથ્થા સાથે દારુ હેરાફેરી 
કરિા માટે ઉપયોગમાં લીધેલ 
િોલેરો પીકઅપ િમાન નંિર 
GJ-23-Y-4258 વક.રુ. 
5,00,000/- તથા કુલ 
મોિાઇલ ફોન નંગ-08 કુલ 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                           Vadodara City SAFLY GATHA 2018 – mahiti  2-2-19.. 26 

મુૃામાલ સાથે આરોપી નં.-1 થી 3 સ્થળ ઉપરથી હાજર મળી આિી પકડાઇ જઇ. િોન્ટેડ આરોપી 
લાલચંદ ઉૃફે લાલુ હેમંતદાસ કાનાની તથા પ્રતાપ કૈલાશચંદ ખુશાલાની તથા પ્રકાશ મારિાડી 
પ્રોહી. રેઇડ દરમ્યાન હાજર નહીં મળી આિી એક્િીાની મદદગારી કરી  ગુનો કયાા િાિત.   

રૂપીયા 08,000/- મળી કુલ 
રુપીયા 13,46,800/- નો 
મુૃામાલ 

૫૯ ટર ાહફક શાખા િડોદરા  
શહરે  

રીફાઈનરી (રીલાયન્સ) ઈગ્લીશ મીડીયમ સ્કુલ, કોયલી, િડોદરા. (પી.પી.ટી. અને પેમ્પલેટ 
વિતરણ) 

 

અલકાપુરી, આર.સી.દત્ત રોડ, િડોદરા ખાત ે ાહેર રોડ ઉપર “નો પાવકાગમા“ં પાકા  કરેલ િાહનો 
ઉપર સ્ટીકર લગાડી પાવકાગમાં પોતાનંુ િાહન પાકા  કરિા રેડીયો સીટી મારફતે એલાઉન્સ કરિામાં 
આિેલ.  

 

શારદા મંહદર ઈગ્લીશ મીડીયમ સ્કુલ, સલાટિાડા, િડોદરા. (પી.પી.ટી. અને પેમ્પલેટ વિતરણ)  

સીગ્મા કૉલેજ, િાઘોડીયા, િડોદરા. (પી.પી.ટી. અને પેમ્પલેટ વિતરણ)  

ચાંગા યુવન., વિદ્યાનગર દ્વારા પ્રદુર્ણ મુવક્ત માટે ટર ાહફક પોલીસને માઉસ વિતરણ કાયાિમ.   

અંિે વિદ્યાલય, ગુજરાતી મા. સમા િડોદરા ખાતે વચત્ર સ્પધાાનંુ આયોજન (પી.પી.ટી. અને પેમ્પલેટ 
વિતરણ)   

 

નિરચના હાઇસ્કૂલ નિપે્રરણા સ્કૂલ, સમા, િડોદરા ખાતે ઈકો ફે્રન્ડલી ગણપવત અંગે વિસ્તૃત 
માહહતી આપી અને સ્િચ્છતા તથા ટર ાહફક એક સંસ્કાર તેમજ આજના નિજુિાનો તથા િાળકો આ 
િકાશોપથી નિી પેઢીમાં ધાવમાકતા તથા ગણપવત ઉત્સિ મનાિતા પયાાિરણને નકુશાન ન થાય 
જથેી આ ઈકો ફે્રન્ડલી ગણપવત અંગે આ િકાશોપથી  િાળકોનાં માધ્યમથી ાગૃતતા આિશ ેસાથ ે
સાથે ટર ાહફક ાગૃતતાની થીમ પણ મૂકિામાં આિશે આ િકાશોપના સેવમનારમાં િડોદરા શહેર 
પોલીસ ની નિી પહેલ અંતગાત સંસ્કારી વઝબ્રા ના મોસ્કોટ પ્રદશાન કરિામાં આવ્યંુ જમેાં હાજર 
તમામ નાગહરકો િાળકો વશક્ષકો પોલીસ અવધકારી કમાચારીઓ તથા RSP ટીમ સહહત કુલ 300 
જટેલા હાજર રહેલ જઓેએ મહેરિાન સી.પી. સાહેિ િડોદરા શહેરનાઓના સાવનધ્યમાં ટર ાહફક અંગ ે
ના વનયમોનુ પાલન કરિા શપથ લેિડાવ્યા. 

 

આત્મીય હઈટ, માણાે િોસીંગ પાસે િડોદરા ખાતે પી.પી.ટી. અને પેમ્પલેટ વિતરણ દ્વારા ટર ાહફક 
ાગૃવત અંગે સેમીનાર. 

 

અંિે વિદ્યાલય સમા સાિલી રોડ, િડોદરા ખાતે વઝબ્રા ટીમ સાથ ેરહી વિદ્યાથીઓ તથા વશક્ષકો ને 
પીપીટી માધ્યમથી તથા િાતાાલાપ યોજી ટર ાહફક ાગૃવત અંગે માગાદશાન પૂરંુ પાડિામાં આિેલ. 

 

શ્રી વશિમ્ વિદ્યાલય, આજિા રોડ, િડોદરા ખાતRેSP ટીમ ઇન્ચાજા ASI જશિંતવસંહ તથા વઝબ્રા 
ટીમ તેમજ RTO ટીમ તથા RTO ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી પી િી પટેલ નાઓ ટર ાહફક ાગૃવત અંગે શાળા માં 
ટર ાહફક ાગૃવત અગંેનાં િાળમેળાનંુ આયોજન કરિામાં આિેલ જમેાં વિદ્યાથીઓ દ્વારા રોડ ટર ાહફક 
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આઇલેન્ડ દ્વારા તેમજ રોડનાં સાઇન િોડાનું પ્રદશાન નાટ્ય સ્િરૂપે પ્રદવશાત કરિામાં આિેલ તેમજ 
સંગીત િાદન ટર ાહફક ને લગત નૃત્ય દ્વારા ખૂિ જ રસપ્રદ રીતે વિદ્યાથીઓએ રજૂ કરેલ તેમજ શાળા 
ના આચાયા શ્રી તથા તમામ વશક્ષકગણ આ કાયાિમ ને ખિૂ જ ઉત્સાહ થી કરેલ છે પ્રોગ્રામમાં ભાગ 
લીધેલ વિદ્યાથીઓને શાળા તરફથી પ્રોત્સાહહત ઇનામ આપિામાં આિેલ છે અમોએ શાળાનાં 
વપ્રવન્સપાલ શ્રી નાઓને આ કાયાિમ વિદ્યાથીઓ વશક્ષકો અને િાલીઓ ને ટર ાહફક સલામતી માટે 
સફળતા પૂિાક ાગૃતતા લાિિા માટે િડોદરા શહેર પોલીસ તરફથી આભાર વ્યક્ત કરેલ છે તેમજ 
જરૂરી માગાદશાન પૂરંુ પાડેલ છે. 

H.Q. પ્રતાપનગર, િડોદરા ખાતે ટર ાહફક વબ્રગેડ તાવલમાથીઓની તાલીમમાં ટર ાહફક ાગૃવત અંગ ે
તથા ટર ાહફકનાં વસગ્નલો અંગેની તાવલમ આપેલ તથા પી.પી.ટી. અને રોડનાં સાઈન િોડા  અગં ે

માહહતી આપેલ.  

 

H.Q. પ્રતાપનગર, િડોદરા ખાતે ટર ાહફક વબ્રગેડ તાવલમાથીઓની તાલીમમાં ટર ાહફક ાગૃવત અંગ ે
તથા ટર ાહફકનાં વસગ્નલો અંગેની તાવલમ આપેલ.  

 

ન્યુઈરા ગલ્સા હાઈસ્કૂલમાં પ્રાથવમક શાળા ખાતે RSP ટીમ ઇન્ચાજા ASI જશિંતવસંહ તથા વઝબ્રા 
ટીમ તમેજ RTO ટીમ તથા RTO ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી આર એસ રાઠોડ નાઓ ટર ાહફક ાગૃવત અંગે શાળા 
માં ટર ાહફક ાગૃવત અંગેનાં િાળમેળાનંુ આયોજન કરિામાં આિેલ જમેાં વિદ્યાથીનીઓ દ્વારા રોડ 
ટર ાહફકનાં વનયમોને અંધશ્રધ્ધા ને કારણે અિગણતા નાગહરકોને સમાય તે માટેનંુ  પ્રદશાન નાટ્ય 
સ્િરૂપે પ્રદવશાત કરિામાં આિેલ તેમજ સંગીત િાદનથી ટર ાહફક ના વનયમો પાળિા માટે ગીત દ્વારા 
કાયાિમનંુ પ્રદશાન કરેલ જ ેશાળા નાં વશક્ષકગણ આ કાયાિમ ને ખૂિ જ ઉત્સાહ થી કરેલ છે અમોએ 
શાળાનાં વપ્રવન્સપાલ શ્રી નાઓને આ કાયાિમ વિદ્યાથીઓ વશક્ષકો અને િાલીઓ ને ટર ાહફક સલામતી 
માટે સફળતા પૂિાક ાગૃતતા લાિિા માટે િડોદરા શહેર પોલીસ તરફથી આભાર વ્યક્ત કરેલ છે 
તેમજ જરૂરી માગાદશાન પૂરંુ પાડેલ છે. 

 

એક્સપરીમેન્ટલ સ્કૂલ િડોદરા ખાતે િડોદરા શહેર ટર ાહફક પોલીસ તથા વઝબ્રા ટીમ તથા  RTO ટીમ 
શાળામાં ટર ાહફક ાગૃવત અંગેનાં િાળમેળાનંુ આયોજન કરિામાં આિેલ જમેાં એક્ઝીિેશન તેમજ 
િાળનાટ્ય સ્પધાા, ક્િીઝ કોમ્પીટીશન પ્રોજકે્ટ તથા પોસ્ટર પ્રદશાન રાખિામાં આિેલ 

 


