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માહે.૦૯/૨૦૧૮ 

અ. 
નં. 

સારી કામગીરી ક૨ના૨ 
પોસ્ટે/શાખા/એજન્સીનુ 

નામ 

કરેલ સારી કામગીરીની વિગત. રીકિર કરેલ મુદામાલ 

૧ ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશન 
િડોદરા શહેર 

ગોત્રી પો.સ્ટે.ના સ્ટાફ ધ્િારા તા- ૦૨/૦૯/૨૦૧૮ ના કલાક  ૧૫/૦૦ િાગ્યેમોજ-ે
િાસણા ગામ સાિવજનીક િાડીની પાછળ િાસણા િડોદરા શહેર ખાતે રેઇડ કરતાં આ 
કામના આરોપીઓ (૧) નરશીભાઇ દેિજીભાઇ રોહીત ઉ.િ-૫૮ રહે-ભાયલી ગામ 
આંબેડકર નગર તા.જી િડોદરા (૨) કલ્પેશ ભાનુભાઇ રાઠોડ ઉ.િ-૩૨ રહે-૬૯૧ ગોકુલ 
નગર અંવબકાનગર ગોત્રી િડોદરા (૩)સંજય મનુભાઇ ગોહીલ ઉ.િ-૩૩ 
રહે,સૈયદિાસણાગામ િડોદરા શહેર (૪) દેિેન્ર જયતંીભાઇ પંચાલ ઉ.િ ૨૮ રહે 
રાણેશ્વરનગર મ.નં ૧૮ દેિનગરની બાજુમાં િડોદરા શહેર (૫) ચીમનભાઈ દેિજીભાઈ 
સોલંકી ઉ.િ ૫૩ રહે સૈયદિાસણા ગામ ભાથુજી મંદીર સામે િડોદરા શહેર (૬) 
અશોકભાઈ કાનજીભાઈ માળી ઉ.િ ૨૬ રહે સૈયદિાસણા ગામ પરબળીિાળું ફળીયું 
િડોદરા શહેર (૭) સઇદ ઈબ્રાહીમભાઈ મલેક ઉ.િ ૪૩ રહે તાંદલજા કોઠીયાપુરા 
અલીફનગર -૧ ની  સામ ેિડોદરા શહેર (૮) રવિભાઈ સીરીશભાઈ પઢીયાર ઉ.િ ૨૩ રહે 
૮૬/ઈ દેિનગર િાસણા િડોદરા શહેર (૯) પ્રવિણભાઈ ગેમલસીંહ પરમાર ઉ.િ ૨૨ રહે 
૧૮ રાણેશ્વરનગર દેિનગર પાસે િડોદરા શહેર (૧૦) કલ્પેશભાઈ રમેશભાઈ રાજપુત ઉ.િ 
૩૮ રહે સંકેતપાકવ  સોસા.મ.નં ૫ હરરનગર ગોત્રી િડોદરા શહેરનાઓ જાહેરમા પત્તાપાના 
પૈસા િડે હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડી કુલે્લ રૂપીયા ૨૬,૬૦૦/-તથા મોબાઈલ નંગ ૦૯ 
ની વકંમત રૂપીયા ૩૦,૫૦૦/- મળી  કુલે્લ રૂવપયા ૫૭,૧૦૦/-તેમજ પત્તાપાના નંગ-
૫૨ સાથે જાહેરમાથી મળી આિી ગુન્હો કયાવ વિ.બાબતે ફરીયાદીશ્રી અ.હે.કો અજુ વનભાઈ 
ચીમનભાઈ બ.નં  ૭૩૬ ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશન િડોદરા શહેરનાઓએ ફરીયાદ આપતાં 
ગોત્રી પો.સ્ટે  II ૯૬/૨૦૧૮ જુગારધારા કલમ ૧૨ મજુબનો ગુનો તા- 
૦૨/૦૯/૨૦૧૮ના કલાક  ૧૭/૩૦   િાગે  રજીસ્ટર કરેલ છે.  

કુલે્લ રૂપીયા ૨૬,૬૦૦/-
તથા મોબાઈલ નંગ ૦૯ ની 
વકંમત રૂપીયા ૩૦,૫૦૦/- 

મળી  કુલે્લ રૂવપયા 
૫૭,૧૦૦/-તેમજ 
પત્તાપાના નંગ-૫૨  

૨ ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશન 
િડોદરા શહેર 

ગોત્રી પો.સ્ટે.ના સ્ટાફ ધ્િારા  તા- ૦૨/૦૯/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૭/૩૦  િાગ્યેમોજ ે
રદિાળીપુરા ગામ ભાથુંજી મંદીર પાસે  ખુલ્લામાં િડોદરા શહેર ખાતે રેઇડ કરતાં આ કામના 
આરોપીઓ  (૧) બચુભાઈ મથુરભાઈ બારીયા  ઉ.િ-૪૦  રહે-મ.ન ૮૬ રંગિધૂતપુરા  
રદિાળીપુરા  િડોદરા(૨) શૈલેષ અતીષભાઈ પરમાર  ઉ.િ-૨૬  રહે-ઘર ન ૯૬  
અંબીકાનગર -૧ રદિાળીપુરા  િડોદરા (૩) રમણભાઈ મેલાભાઈ પઢીયાર  ઉ.િ-૫૨  

કુલે્લ રૂપીયા ૧૩,૫૦૦/-
તેમજ પત્તાપાના નંગ-૫૨   
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રહે- ઘર ન ૮૧ અબંીકાનગર રદિાળીપુરા િડોદરા શહેરનાઓએ   ઉપરોક્ત તારીખ ટાઇમ 
અને જગ્યાએ આ કામના જાહેરમા પત્તાપાના પૈસા િડે હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડી કુલે્લ 
રૂપીયા ૧૩,૫૦૦/-તેમજ પત્તાપાના નંગ-૫૨ સાથે મળી આિી પકડાઈ જઈ ગુનો કયાવ 
વિ.બાબતે ફરીયાદી શ્રી અ.પો.કો મયૂરવસંહ દાજીભા  બ.નં  ૧૩૦૪  નોકરી ગોત્રી પોલીસ 
સ્ટેશન િડોદરા શહેરનાઓએ ફરીયાદ આપતાં ગોત્રી પો.સ્ટે  II ૯૭/૨૦૧૮ જુગારધારા 
કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો  તા-૦૨/૦૯/૨૦૧૮ના કલાક  ૨૦/૧૫   િાગે રજીસ્ટર કરેલ 
છે.  

૩  ગોત્રી પો.સ્ટે. િડોદરા શહેર.  ગોત્રી પો.સ્ટે.ના સ્ટાફ ધ્િારા તા-૦૩/૦૯/૨૦૧૮ ના રોજ  ૨૨/૧૫ િાગ્યે મોજ-ે
ગોત્રી રોડ સુદામાનગર સાંઇનાથ મંરદર પાસે ખુલ્લામાં િડોદરા શહેર ખાતે આ કામના 

આરોપીઓ (૧) વનમેષ જયંવતભાઇ જોષી  રહે-બી/૪૯ પંચામુ્રત એપાર્ટ્મેંટ ટી.બી 
હોવસ્પટલ પાછળ િડોદરા (૨) ગોંવિદભાઇ બાબુભાઇ ગુપ્તા  રહે,૮૬/ ઉષા નગર 
ઇ.એસ.આઇ હોવસ્પટલ રોડ ગોત્રી િડોદરા શહેર (૩) જયેશભાઇ વચમનભાઇ પરમાર  
રહે- ૨૧/૨૪૩ િૈકંુઠ ફલેટ સમતા શુભાનપુરા િડોદરા શહેર (૪) ઘનશ્યામભાઇ 
િજુભાઇ વમસ્ત્રી રહે-સી/૫૬ પંચામુ્રત એપાર્ટ્મેંટ ટી.બી હોવસ્પટલ પછળ િડોદરા (૫) 
અંકુરભાઇ ભાલચંર જોષી  રહે, યુ એફ/૯૯ પરમેક્ષ્િરપાકવ  ફલટે ટી.બી હોવસ્પટલ પાછળ 
િડોદરા શહેર (૬) વપ્રતેશભાઇ ધુળાભાઇ પગી  રહે-બી/૧૩ રેસકોસવ સોસાયટી રમકે્ષ્િર 
મંદીર સુભાનપુરા િડોદરા (૭) અનીલભાઇ પરસોતમભાઇ અગ્રિાલ રહે, ૧/સુદામા નગર 
િીમા દિાખના સામ ે ગોત્રી રોડ િડોદરા શહેરનાઓએ ઉપરોક્ત તારીખ ટાઇમ અન ે
જગ્યાએ આ કામના જાહેરમા પત્તાપાના પૈસા િડે હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડી કુલે્લ 
રૂપીયા ૧૩,૭૯૦ /-તથા મોબાઈલ નંગ ૦૭ ની વકંમત રૂપીયા ૨૬,૦૦૦ મળી  કુલે્લ 
રૂવપયા ૩૯,૭૯૦/-તમેજ પત્તાપાના નંગ-૫૨ સાથે જાહેરમાથી પકડાઇ જઈ ગનુો કયાવ 
વિ.બાબતે ફશ્રીયાદીશ્રી . અ.પો.કો રામસાગરસુનજીભાઇ બ.નં ૧૦૩૧નાઓએ ફરીયાદ 
આપતાં  ગોત્રી પો.સ્ટે II ૯૮/૨૦૧૮ તથા કલમ  જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો 
તા-  ૦૪/૦૯/૨૦૧૮ ના કલાક ૦૦/૧૦ િાગ્યે  રજીસ્ટર કરેલ છે.  

કુલે્લ રૂપીયા ૧૩,૭૯૦ /-
તથા મોબાઈલ નંગ ૦૭ ની 

વકંમત રૂપીયા ૨૬,૦૦૦ મળી  
કુલે્લ રૂવપયા ૩૯,૭૯૦/-
તેમજ પત્તાપાના નંગ-૫૨  

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

ગોરિા પો.સ્ટે. દ્વારા તા ૨૫/૦૯/૧૮ ના રોજ ગોરિા પોસ્ટે ના સ્ટાફના માણસોને મળેલ 
બાતમી આધારે (૧) ગોરિા  પો.સ્ટે.ફસ્ટ ગુ.ર.નં.૭૭/૧૮ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૭૯ મજુબ 
તથા (૨) ગોરિા  પો.સ્ટે.ફસ્ટ ગુ.ર.નં.૮૧/૧૮ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૭૯ મુજબ (૩) ગોરિા  
પો.સ્ટે.ફસ્ટ ગુ.ર.નં.૮૨/૧૮ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૭૯ મુજબ િાહન ચોરીના ગુનાના આરોપી  
(૧) ઇરફાન મહેબુબભાઇ રદિાન ઉ.િ.૩૦ રહે.ઉડેરાગામ અમરવસંગની ચાલીમા  

(૧) ગોરિા  પો.સ્ટે.ફસ્ટ 
ગુ.ર.નં.૭૭/૧૮ ઇ.પી. 
કો.કલમ ૩૭૯ મુજબ 
એિને્જર  મો.સા.જનેો 
રજી.નં.GJ-06-KM-7474 
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રીફાયનરી રોડ િડોદરા શહેર (૨)આરીફ સાબીર રદિાન ઉ.િ.૨૧ રહે.લક્ષ્મીનગર 
સોસાયટી કેનાલ પાસે મધુનગર  કરોડીયા રોડ ગોરિા િડોદરા શહેરનાઓને 
તા.૨૫/૦૯/૧૮ ના કલાક ૧૭/૪૫ િાગે અટક કરી ગનુો શોધી કાધેલ છે 

જનેી વકમત રૂ. ૬૦,૦૦૦/-
તથા (૨) ગોરિા  
પો.સ્ટે.ફસ્ટ ગુ.ર. 
નં.૮૧/૧૮ ઇ.પી.કો.કલમ 
૩૭૯ મુજબ હીરો હોંડા 
સ્્લેડર મો.સા.જનેી વકમત 
રૂ.૨૨,૦૦૦/-તથા (૩) 
ગોરિા પો.સ્ટે.ફસ્ટ 
ગુ.ર.નં.૮૨/૧૮ ઇ.પી.કો 
.કલમ ૩૭૯ એિેંઝર મો.સા 
જનેી વકમત રૂ.૬૦,૦૦૦/- 

૫ પો.સબ.ઇન્સશ્રી 
ડી.એલ.િસાિા  
નંદેસરી પોલીસ સ્ટેશન 

નાઓને બાતમી મળેલ કે મોજ ેનદેસરી જી.આઇ.ડી.સી.જલારામનગર ની બાજુમા ખુલ્લામા 
િડોદરા શહેર ખાતે રેઇડ કરતાં આકામના આરોપીનાઓએ (૧) બળિંતવસંહ ફતેવસંહ 
ગોહીલ રહે.િાડીયા િગો અનગઢ ગામ માઢિાળુ ફળીયુ તા.જી.િડોદરા તથા (૨) 
યશિંતવસંહ પ્રવિણવસંહ ગોરહલ રહે.અનગઢ ગામ માઢ ફળીયુ તા.જી.િડોદરા તથા (૩) 
રણજીતવસંહ મયજીભાઇ ગોરહલ રહે.પંચાલ ફળીયુ અનગઢ ગામ તા.જી.િડોદરા (૪) 
અશોકભાઇ જકવસંહ ચૌહાણ રહે.િાડીયાિગો નદેસરી ગામ તા.જી.િડોદરા (૫) 
અરવિંદભાઇ ઉફે દોલતવસંહ ડાહ્યાભાઇ મકિાણા રહે. નિા ધનોરા તા.જી.િડોદરા (૬) 
મનુભાઇ ચંરવસંહ પરમાર રહે. નદેસરી ગામ મહાદેિિાળુ ફળીયુ તા.જી. િડોદરા (૭) 
પ્રવિણભાઇ ફતેવસંહ ગોરહલ રહે. C/29 સન રેવસડેંસી ગોરિા તા.જી. િડોદરા (૮) 
રહતેશભાઇ રજનીકાંતભાઇ વ્યાસ રહે. નંદેસરી ગામ ગોકુલનગર સોસાયટી રૂમ નં.૬૨ 
તા.જી.િડોદરા શહેર નાઓ આ કામના આરોપીઓ (૧) બળિંતવસંહ ફતેવસંહ ગોહીલ રહે. 
િાડીયા િગો અનગઢ ગામ માઢિાળુ ફળીયુ તા.જી.િડોદરા તથા (૨) યશિંતવસંહ 
પ્રવિણવસંહ ગોરહલ રહે. અનગઢ ગામ માઢ ફળીયુ તા.જી.િડોદરા તથા (૩) રણજીતવસંહ 
મયજીભાઇ ગોરહલ રહે.પંચાલ ફળીયુ અનગઢ ગામ તા.જી. િડોદરા (૪) અશોકભાઇ 
જકવસંહ ચૌહાણ રહે.િાડીયાિગો નદેસરી ગામ તા.જી.િડોદરા (૫) અરવિંદભાઇ ઉફે 
દોલતવસંહ ડાહ્યાભાઇ મકિાણા રહે. નિા ધનોરા તા.જી.િડોદરા (૬) મનુભાઇ ચંરવસંહ 
પરમાર રહે.નદેસરી ગામ મહાદેિિાળુ ફળીયુ તા.જી.િડોદરા (૭) પ્રવિણભાઇ ફતેવસંહ 
ગોરહલ રહે. C/29 સન રેવસડેંસી ગોરિા તા.જી.િડોદરા (૮) રહતેશભાઇ રજનીકાંતભાઇ 

રોકડા રૂ.૫,૦૮૦/- તથા 
અંગ ઝડતી ના કુલે્લ 
રૂ.૩૯,૩૦૦/- તથા મળી 
એમ કુલે્લ રૂ.૪૪,૩૮૦/- 
તથા મો.ફોન નંગ-૦૭ 
વક.રૂ.૨૬,૦૦૦/- તથા 
મો.સા. નંગ-૦૩ 
વક.રૂ.૮૦,૦૦૦/- એમ કુલ 
૧,૫૦,૩૮૦/- 
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વ્યાસ રહે. નંદેસરી ગામ ગોકુલનગર સોસાયટી રૂમ નં.૬૨ તા.જી.િડોદરા નાઓ જાહેરમાં 
ખુલામાં પોતાના આવથવક ફાયદા માટે પતાપાના િાડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી 
પત્તાપાના નંગ-૫૨ તથા નં. (૧) થી (૮) સ્થળ ઉપર પતાપાના નંગ-૫૨ તથા દાિ 
પરના રોકડા રૂ.૫,૦૮૦/- તથા અંગ ઝડતી ના કુલે્લ રૂ.૩૯,૩૦૦/- તથા મળી એમ 
કુલે્લ રૂ.૪૪,૩૮૦/- તથા મો.ફોન નંગ-૦૭ વક.રૂ.૨૬,૦૦૦/- તથા મો.સા. નંગ-૦૩ 
વક.રૂ.૮૦,૦૦૦/- એમ કુલ ૧,૫૦,૩૮૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આિી પકડાઈ જઈ 
ગુનો કયાવ વિગેરે બાબતે શોધી કાઢેલ છે.આ અંગે નંદેસરી II ગુ.ર.નં.૨૧/૨૦૧૮ 
જુગારધારા કલમ ૧૨ મુજબ ગુનો તા..૦૨/૦૯/૨૦૧૮ ના કલાક ૧૬/૪૫ િાગ્યે 
રજીસ્ટર કરિામાં આિેલ છે. 

૬ નોયલ વિનોદભાઇ 
બ.ન.૩૦૯ છાણી પો.સ્ટે 
િડોદરા શહેર 

બાતમી મળેલકે તા-૦૧/૦૯/૧૮ ના કલાક ૧૦/૨૫ પદમલા ગામ રણોલી સ્ટેશન 
તરફ જતા રોડ ના ખુણે જય શ્રી હનુમાન મોટર બોડીિકવસ નામના ગેરજ પાછળ ખેતરના 
રૂમમા પદમલા બીટ િડોદરા શહેર નાઓ આકામના આરોપી (૧) સીરીશભાઇ જયંતીભાઇ 
પટેલ ઉ.િ.૪૭ રહે-પદમલા ગામ આનંદનગર ફરીયુ તા.જી. િડોદરા (ર) રદપેશભાઇ 
જયંતીભાઇ પટેલ ઉ.િ.૪૬ રહે.પદમલાગામ આનંદનગર ફરીયુ તા.જી.િડોદરા(૩) 
શીકભાઇ કાવતવકભાઇ સરકાર ઉ.િ.૩૬ રહે.પદમલાગામ સંગમપાકવ  સોસા.તા.જી.િડોદરા 
(૪) રતીલાલભાઇ વિઠ્લભાઇ પરમાર ઉ.િ.૪૪ રહે.પદમલાગામ બસ સ્ટેંશનની બાજુમા 
તા.જી.િડોદરા (૫) વિક્રમભાઇ મોહનભાઇ શમાવ ઉ.િ.૨૮ રહે. પદમલા ગામ તળાિિાળ ુ
ફરીયુ તા.જી.િડોદરા (૬) વશિરાજવસંહ ભારતવસંહ ચોહાણ ઉ.િ.૫૮ રહે.પદમલાગામ 
સંગમપાકવ  સોસા. રડ/૨ તા.જી.િડોદરા (૭) નીલેશભાઇ જયંતીભાઇ પટેલ ઉ.િ.૪૯ 
રહે.પદમલાગામ આનંદનગર ફરીયુ તા.જી.િડોદરા (૮) રાજુભાઇ સુખદેિભાઇ સાતપુટે 
ઉ.િ.૪૨ રહે.પદમલાગામ હરીનગર સંગમપાકવ  સોસા.તા.જી.િડોદરા (૯)અવનલભાઇ 
કનુભાઇ પટેલ  ઉ.િ.૪૦ રહે. પદમલા ગામ આનંદ નગર ફરીયુતા.જી.િડોદરા (૧૦) 
મહેશભાઇ ઉદેવસંહ ચાિડા ઉ.િ.૪૦ રહે.પદમલાગામ રામજીમંદીર પાસે તા.જી.િડોદરા 
ગુન્હોજુ.ધા.કલમ ૪-૫ મુજબ તે અિી રીતે કે આ કામના આરોપીઓ નં-૭ નાએ પોતાના 
ગામમા રેહેતા વમત્રોને બોલાિી ગંજી પાનાના પાના િતી તીન પત્તીનો પૈસાની હાર જીત નો 
જુગાર રમતા રોકડા કુલ રૂ.૩૮,૩૦૦/-તથા મોબાઇલ ફોન નંગ ૦૯ જનેી 
કી.રૂ.૧૨૦૦૦/- તથા મો.સા.કુલ ૦૪ ની વક.રૂ.૭૦,૦૦૦/-મળી કુલ 
રૂ.૧,૨૦,૩૦૦/- નામુદામાલ સાથે મળી આિતા ગુન્હો કયાવ બાબતેનો ગુનોશોઘી કાઢેલ 
છે આકામે છાણી II-૪૦/૧૮ જુગાર ધારા કલમ.૪,૫ મુજબનો ગુનો તા.૦૨/૦૯/ 

રોકડા કુલ રૂ.૩૮,૩૦૦/-
તથા મોબાઇલ ફોન નંગ ૦૯ 
જનેી કી.રૂ.૧૨૦૦૦/- તથા 
મો.સા.કુલ ૦૪ ની વક.રૂ 
૭૦,૦૦૦/-મળી કુલ રૂ. 
૧,૨૦,૩૦૦/- 
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૨૦૧૮ કલાક.૦૦/૪૫ િાગ ેરજીસ્ટર કરિામાં આિેલ છે. 

૭ ફતેહગંજ પોલીસ  સ્ટેશન  
િડોદરા  શહેર 

તા.૦૩/૦૯/૨૦૧૮ના  રોજ  બાતમી મળેલ કે મોજ ેછાણી.જ.નાકા ટી.પી.૧૩ ગણશે 
ચોકડી પાસે મ.નં.૩૦૧ શ્રીદશવન ફલેટમાં િડોદરા શહેર ખાતે બાતમી આઘારે રેઇડ કરતાં 
આકામના આરોપીઓ (૧) ભરતભાઇ આત્મારામ પટેલ રહે-મ.નં.૩૦૧ શ્રીદશવન ફલેટ 
ગણેશ ચોકડી પાસે ટી.પી.૧૩ િડોદરા (૨) વનખીલભાઇ ભરતભાઇ પટેલ રહે-સદર 
(૩) સતીષભાઇ પરસોતમભાઇ પટેલ રહે-૧૦૩,પ્રમખુ રેસીડન્સી ટી.પી.૧૩ 
છાણી.જ.નાકા િડોદરા (૪) સતીષભાઇ કાંતીભાઇ પટેલ રહે- એચ/૭, મારૂતીધામ 
સોસાયટી ગણેશ ચોકડી પાસે ટી.પી.૧૩ િડોદરા (૫) વનકંુજભાઇ ભરતભાઇ પટેલ રહે-
૧૦૧, શ્રી દશવન ફલેટ ગણેશ ચોકડી પાસે ટી.પી.૧૩ િડોદરા (૬) રહતેષભાઇ 
નિીનભાઇ પટેલ રહે- ૩૦૫,અથવ રેસીડન્સી ટી.પી.૧૩ િડોદરા (૭) વનતીનભાઇ 
ગોવિંદભાઇ પટેલ રહે-૧૦૪, વશિમ એકલેિ પ્રમુખ સ્િામી ફલેટ ટી.પી.૧૩ િડોદરા 
(૮) ચંદુભાઇ અમરસીંગ પટેલ રહે-એ/૨૦૪, ઉમીયાનગર ન્યુસમા રોડ િડોદરા (૯) 
લાલજી જોયતાજી રાઠોડ રહે- દુકાન નં.૯/૧૦, શ્રીદશવન ફલટે ટી.પી.૧૩ ગનેશ ચોકડી 
પાસે િડોદરા (૧૦) કૌશીકકુમાર નારાયણભાઇ પટેલ રહે-૧૦૧, શ્રી દશવન વિભાગ-૦૨ 
ટી.પી.૧૩ છાણી.જ.નાકા િડોદરા નાઓએ તે એિી રીતે કે,ઉપરોક્ત તારીખ ટાઇમ અન ે
જગ્યાએ આ કામના ઉપરોક્ત જણાિેલ ત્હોદારો નં.(૧) ભરતભાઇ આત્મારામ પટેલ 
રહે- મ.નં.૩૦૧ શ્રીદશવન ફલેટ ગણશે ચોકડી પાસે ટી.પી.૧૩ િડોદરા નાઓએ પોતાના 
આવથવક ફાયદા સારૂ આરોપી નં.૨ થી ૧૦ નાઓને બહારથી બોલાિી પોતાના રહેણાંક 
મકાનમાં પતાપાના રૂપીયા િડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડતા રોકડા રૂપીયા 
૬૦,૯૩૦/- તથા મોબાઇલ ફોન ૦૯  વક.રૂ. ૩૭,૫૦૦/- તથા િાહનો નંગ-૦૭  
વક.રૂ. ૩,૭૨,૦૦૦/- સાથ ે કુલે્લ વક.રૂ. ૪,૭૦,૪૩૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આિી 
પકડાઇ ગુનો કયાવ બાબતે નો ગુનોશોઘી કાઢેલ છે. આઅંગે ફતગેંજ પો.સ્ટે.I I  ગ ુર.ન 
૨૨૫/૨૦૧૮ જુગારધારા કલમ ૪.૫ મજુબનો ગુનો -૦૪/૦૯/૨૦૧૮ ના કલાક 
૦૨/૩૫ િાગે રજી કરિામાં આિેલ છે. 

રોકડા રૂપીયા ૬૦,૯૩૦/-
તથા મોબાઇલ ફોન ૯ 
વક.રૂ.૩૭,૫૦૦/-તથા 
િાહનો નંગ- ૭ વક.રૂ. 
૩,૭૨,૦૦૦/- સાથે કુલે્લ 
વક.રૂ. ૪,૭૦,૪૩૦/- 

૮  લક્ષ્મીપુરા પોલીસ સ્ટેશન 
િડોદરા શહેર 

તા.૦૩/૦૯/૨૦૧૮ નારોજ બાતમી મળેલ કે મોજ ેગોત્રી ગામ માળી ફળીયુ આગળના 
ભાગે ખુલ્લામા   િડોદરા શહેર ખાતે બાતમી આઘારે રેઇડ કરતાં આકામના આરોપીઓ કદમ 
રહે ઘર નં ૬૩ શકતીનગર ગોત્રી ગામ પાછળ િડોદરા શહેર (૨) મહેશ ચીમનભાઇ રાઠોડ 
રહે ગોત્રી ગામ માળી ફળીયુ િડોદરા શહેર (૩) ઘમેશ બુધાભાઇ પઢીયાર રહે ગોત્રી ગામ 
માળી ફળીયુ િડોદરા શહેર(૪) પ્રવતક કનભુાઇ જાદિ રહે ગોત્રી ગામ બ્રાહમણ ફળીયુ 

રોકડ રૂવપયા ૨૨૦૦/- તથા 
અંગજડતી દરમ્યાન મળેલ 
રોકડા રૂપીયા ૧૦૮૩૦/- 
તથા મોબાઇલ નંગ – ૭ ની 
વક.રૂ ૨૭,૫૦૦/- મળી કુલે્લ 
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પાઠકની ખડકી િડોદરા શહેર (૫) ભાસ્કર તીમીરભાઇ ભટ્ટાચાયવ રહે એચ-૨૦૪ શીિમ 
હે્પી હોમ્સ ફલેટ સયાજીપુરા પાણીટાંકી રોડ ખોડીયાર નગર પાસે ન્યુ.કારેલીબાગ 
સયાજીપુરા આજિા રોડ િડોદરા શહેર (૬) નિીનભાઇ ચીમનભાઇ રાઠોડ રહે બી-૨૫ 
ગંગાનગર સોસાયટી યશ કોમ્પલેક્ષ સામે ગોત્રી રોડ િડોદરા શહેર (૭) કાલુ અમરસીગ 
ગોહીલ રહે ગોત્રી ગામ માળી ફળીયુ િડોદરા શહેર (૮) લાલુ નિનીતભાઇ પઢીયાર રહે 
ગોત્રી ગામ બ્રાહમણ ફળીયુ પાઠકની ખડકી િડોદરા શહેર (૯) વિકમ જશિતવસહ ટાકં રહે 
શકતીનગર મકાન નં ૩૬ ગોત્રી ગામ પાછળ િડોદરા શહેર (૧૦) હષવદ શનાભઇ પઢીયાર 
રહે બ્રાહમણ ફળીયુ પાઠકની ખડકી િડોદરા શહેર (૧૧) હષવદ રાજુભાઇ સોલંકી રહે ગોત્રી 
ગામ માળી ફળીયુ િડોદરા શહેર તે એિી રીતે કે આ કામના અરોપીઓ ઉપરોકત બતાિેલ 
તા,ટા,જગ્યાએ જાહેરમાંથી પતાપાના િડે હારજીતનો જુગાર રમી રમતા રેઇડ દરમ્યાન 
િેરણ છેરણ હાલતમા તથા હાથમાંથી મળી આિેલ કુલ પાતા-પાના નંગ-૫૨ તથા 
જમીનદાિના રોકડ રૂવપયા ૨૨૦૦/- તથા અંગજડતી દરમ્યાન મળેલ રોકડા રૂપીયા 
૧૦૮૩૦/- તથા મોબાઇલ નંગ – ૭ ની વક.રૂ ૨૭,૫૦૦/- મળી કુલે્લ વક.રૂ 
૪૦,૫૩૦/- ના મુદામાલ સાથે મળી આિી પકડાઇ જઇગુનો કયાવ બાબતેનો ગુનો શોઘી 
કાઢેલ છે. લક્ષ્મીપુરા પોલીસ સ્ટેશનII ગુ.ર.નં.૩૬/૧૮ જુગાર ઘારા કલમ ૧૨મુજબ તા-
૦૪/૦૯/૨૦૧૮ના કલાક ૦૦/૨૨ િાગે રજીસ્ટર કરિામાં આિેલ છે. 

વક.રૂ ૪૦,૫૩૦/- 

૯   કે.બી.દેસાઇ પ્રો.પો.સ.ઇ 
લક્ષ્મીપુરા પોલીસ સ્ટેશન 
િડોદરા શહેર      

તા.૦૪/૦૯/૨૦૧૮ નારોજ બાતમી મળેલ કે મોજ-ેવ્રજભુમી સોસાયટી મ.નં-૩૪૬ મા 
ત્રીજા માળે િડોદરા શહેર ખાતે બાતમી આઘારે રેઇડ કરતાં આકામના આરોપીઓ તે એિી 
રીતે કે આ કામના અરોપીઓ ઉપરોકત બતાિેલ તા,ટા,જગ્યાએ આરોપી નં ૭ નાઓના 
મકાનમાં ગોળ કુડાળુ િળી પત્તા પાના પૈસા િડે તીન પત્તી નામનો હારજીતનો જુગાર રમી 
રમાડતા રેઇડ દરમ્યાન દાિના રોકડ રૂપીયા ૭૦૦/- તથા અંગઝડતીના રોકડા રૂપીયા 
૨૬૨૨૦/-તથા મોબાઇલ નંગ – ૦૯ કુલે્લ વક.રૂ ૧૧૦૦૦૦/- તથા ગજંીપતાના પાના 
નંગ – ૫૨ વક.રૂ ૦૦/૦૦ તથા મોટર સાયકલ નંગ – ૦૩ તમામની કી.રૂ ૧૨૦૦૦૦/- 
ની મળી તમામ મુદામાલ કુલે્લ વક.રૂ ૨૫૬૯૨૦/- નો સાથે સહીત પકડાઇ જઇ ગુનો કયાવ 
બાબત.તે નો ગુનોશોઘી કાઢિામાં આિેલ છે.લક્ષ્મીપુરા પોલીસ સ્ટેશન સેકન્ડ ગુ..ર નંબર 
૩૭/૧૮  જુગાર ઘારા કલમ ૪,૫ મુજબનો તા-૦૪/૦૯/૨૦૧૮ના કલાક ૦૨/૫૫ 
િાગે દાખલ કરિામાં આિેલ છે. 

રોકડ રૂપીયા ૭૦૦/- તથા 
અંગઝડતીના રોકડા રૂપીયા 
૨૬૨૨૦/-તથા મોબાઇલ 
નંગ – ૦૯ કુલે્લ વક.રૂ 
૧૧૦૦૦૦/- તથા 
ગંજીપતાના પાના નંગ – ૫૨ 
વક.રૂ ૦૦/૦૦ તથા મોટર 
સાયકલ નંગ – ૦૩ તમામની 
કી.રૂ ૧૨૦૦૦૦/- ની મળી 
તમામ મુદામાલ કુલે્લ વક.રૂ 
૨૫૬૯૨૦/- 

૧૦  ગોરિા પોલીસ સ્ટેશન 
િડોદરા શહેર 

તા.૦૪/૦૯/૨૦૧૮ ના રોજ બાતમી મળેલ કે મોજ-ેરામશે્વર મંરદર સામે આિેલ 
ભાથીજી મહારાજની દેરીના ઓર્ટ્લા ઉપર િડોદરા શહેર નાઓ બાતમી આઘારે રેઇડ કરતાં 

રોકડ રૂપીયા ૧૨,૯૨૦/-
તથા મોબાઇલ નંગ-૧ વકમત 
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આકામના આરોપીએ ગનુો તે એિી રીતે તે આ કામના તોહદારો નંબર (૧) ગોવિંદભાઇ 
બાલકૃષ્ણ ચૌહાણ રહે, બી/૨૭ રેસકોષવ સો.સા રામશે્વર મંદીર પાસે સુભાનપુરા િડોદરા 
શહેર તથા નં (૨) અમન વચત્રબહાદુર થાપા રહે, એલ/૨૪ મકાન નં. ૨૮૪ િૈકંુઠ ફ્લેટ 
સમતા િડોદરા શહેર તથા નં (૩) શૈલેશભાઇ ગોવિંદભાઇ રાિળ રહે, મ.નં ૧૧૫ 
વ્રજભુમી સો.સા અમૃતનગર બાજુમા સમતા િડોદરા શહેર નાઓ જાહેરમા રૂપીયાનો પત્તા 
પાના િડે હારજીતનો જુગાર રમીરમાડતા તમેની અંગ ઝડતીમાં તથા જમીનદાિા પરથી 
રોકડ રૂપીયા ૧૨,૯૨૦/-તથા મોબાઇલ નંગ-૧ વકમત રૂવપયા ૩૦૦/- પતા પાના 
નંગ-૫૨ વક રૂ ૦૦/૦૦ ની સાથે મળી કુલે્લ રૂવપયા ૧૩,૨૨૦/- મળી આિેલ હોય ગુનો 
કયાવ વિ બાબત.તે નો ગુનો શોઘી કાઢેલ છે.ગોરિા પો.સ્ટે સેકન્ડ ગુ.ર.ન. ૯૧/૨૦૧૮ 
જુગારધારા ૧૨ મુજબનો ગનુો તા.૦૪/૦૯/૨૦૧૮ ના ૧૭/૩૦ િાગે દાખલ કરિામાં  
આિેલ છે. 

રૂવપયા ૩૦૦/- પતા પાના 
નંગ-૫૨ વક રૂ ૦૦/૦૦ ની 
સાથે મળી કુલે્લ રૂવપયા 
૧૩,૨૨૦/- 

૧૧  ગોરિા પોલીસ સ્ટેશન 
િડોદરા શહેર 

તા.૦૪/૦૯/૨૦૧૮ નારોજ બાતમી મળેલ કે મોજ ે ૦૪/૦૯/૨૦૧૮ બ.ટા.૧૯/૩૦ 
િાગે મોજ,ેિાલ્મીકીનગર સોસાયટીમા સાંઇબાબા મંરદરની પાસે ખુલ્લી જગ્યામા િડોદરા 
શહેર ખાતે બાતમી આઘારે રેઇડ કરતાં આકામના આરોપીઓ ગુનો તે એિી રીતે તે આ 
કામના તોહદારો નંબર (૧) વિજયભાઇ ચંદુભાઇ સોલંકી રહે-બી/૪૧ િાલ્મીકીનગર 
સો,સા ગોરખનાથ મંરદરની પાછળ ગોરિા િડોદરા શહેર તથા નં (૨) વિપુલભાઇ 
અશોકભાઇ સોલકી રહે-વબ/૧૭૨ ગણેશનગર ગોરિા શાકમાકેટ ની સામ ેગોરિા િડોદરા 
શહેર તથા નં (૩) જને્તીભાઇ રમણભાઇ સોલકી રહે-બી/૪૭ િાલ્મીકીનગર સો,સા 
ગોરખનાથ મંરદરની પાછળ ગોરિા િડોદરા શહેર તથા નં (૪) જયશેભાઇ શંકરભાઇ 
સોંલકી રહે-બી/૨૮ િાલ્મીકીનગર સો,સા ગોરખનાથ મંરદરની પાછળ ગોરિા િડોદરા 
શહેર તથા નં (૫) રદનેશભાઇ રસીકભાઇ સોંલકી રહે-બી/૧૧૫ ગણેશનગર ગોરિા 
શાકમાકેટ ની સામે ગોરિા િડોદરા શહેર નાઓ જાહેરમા રૂપીયાનો પત્તાપાના િડે હારજીત 
નો જુગાર રમી રમાડતા તેમની અંગ ઝડતીમાં તથા જમીનદાિા પરથી રોકડ રૂપીયા 
૧૧,૯૨૫/-તથા મોબાઇલ નંગ-૨ વકમત રૂવપયા ૧૩,૦૦૦/- પતા પાના  નંગ-૫૨ 
વક રૂ ૦૦/૦૦ ની સાથે મળી કુલે્લ રૂવપયા ૨૪,૯૨૫/- મળી આિેલ હોય ગુનો કયાવ વિ 
બાબતે નો ગુનો શોઘી કાઢેલ છે.આ ગોરિા પો.સ્ટે સેકન્ડ ગુ.ર.ન. ૯૨/૨૦૧૮ 
જુગારધારા ૧૨ મુજબ ગુનો રજીસ્ટર કરિામાં આિેલ છે. 

રોકડ રૂપીયા ૧૧,૯૨૫/-
તથા મોબાઇલ નંગ-૨ વકમત 
રૂવપયા ૧૩,૦૦૦/- પતા 
પાના  નંગ-૫૨ વક રૂ 
૦૦/૦૦ ની સાથે મળી કુલે્લ 
રૂવપયા ૨૪,૯૨૫/- 

૧૨  જિાહરનગર પો.સ્ટે િડોદરા 
શહેર   

તા.૦૬/૦૯/૨૦૧૮ નારોજ બાતમી મળેલ કે મોજ ે ઉંડેરા ગામ આંબા િાડી તલાિડી 
હરીિંદન સોસા.આગળ િડોદરા શહેર ખાતે બાતમી આઘારે રેઇડ કરતાં આકામના 

રોકડા રૂ.૯,૭૭૦/- તથા 
જમીનદાિના રૂ. ૪,૩૦૦/- 
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આરોપીઓ આ કામેનાઓ જાહેરમાં ગોળ કંુડાળુિળી પૈસા,પાનાપત્તા િડે હારજીતનો જુગાર 
રમીરમાડી અંગઝડતીના રોકડા રૂ.૯,૭૭૦/- તથા જમીનદાિના રૂ. ૪,૩૦૦/- મળી 
કુલે્લ રોકડા રુ, ૧૪,૦૭૦/- તથા ૫ મોબાઇલ કી રુ ૨૧,૫૦૦/- તથા ૫ 
મો.સા.૭૨,૦૦૦/ તથા ૧ લાલ કલરની ચાદર જનેી વકંમત રુ. ૩૦/ મળી કુલે્લ 
રુ.૧,૦૭,૬૦૦/- નો મુદ્દામાલ સાથે મળી આિી પકડાઇ ગયેલ હોય ગુનો કયાવ વિ 
બાબતેનો ગુનો જિાહરનગર II૧૩૫/૧૮ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મુજબ નો 
તા.૦૬/૦૯/૨૦૧૮ ના કલાક ૨૦/૩૦ રજી કરિામાં આિેલ છે. 

મળી કુલે્લ રોકડા રુ, 
૧૪,૦૭૦/- તથા ૫ 
મોબાઇલ કી રુ ૨૧,૫૦૦/- 
તથા ૫ મો.સા.૭૨,૦૦૦/ 
તથા ૧ લાલ કલરની ચાદર 
જનેી વકંમત રુ. ૩૦/ મળી 
કુલે્લ રુ.૧,૦૭,૬૦૦/- 

૧૩  જિાહરનગર પો.સ્ટે િડોદરા 
શહેર 

તા.૦૩/૦૯/૨૦૧૮ના રોજ બાતમી મળેલ કે મોજ ે બાજિા સત્યમ સોસાયટી 
કરોડીયારોડ િડોદરા શહેર ખાતે બાતમી આઘારે રેઇડ કરતાં આકામના આરોપીઓ આ 

કામેનાઓ જાહેરમાં ગોળ કંુડાળુ િળી પૈસા,પાના પત્તા િડે હાર જીતનો જુગાર રમીરમાડી 
અંગઝડતીના રોકડા રૂ. ૭૨૯૦/- તથા જમીનદાિના રૂ. ૨૭૫૦/- મળી કુલે્લ રોકડા રુ, 
૧૦૦૪૦/- નો મુદ્દામાલ સાથે મળી આિી પકડાઇ ગયેલ હોય ગુનો કયાવ વિ.બાબતેનો 
ગુનો શોઘી કાઢિામાં જ.નગર પોસ્ટે II- ૧૩૧/૧૮ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મજુબનો 
તા.૦૩/૦૯/૨૦૧૮ના રોજ કલાક ૧૬/૩૦  િાગે દાખલ કરિામાં આિેલ છે. 

રોકડા રૂ. ૭૨૯૦/- તથા 
જમીનદાિના રૂ. ૨૭૫૦/- 

મળી કુલે્લ રોકડા રુ, 
૧૦૦૪૦ 

૧૪ જિાહરનગર પોસ્ટે. િડોદરા 
શહેર 

તા.૦૩/૦૯/૨૦૧૮ના  રોજ  બાતમી મળેલ કે  મોજ ે  બાજિા છાણી રોડ ગધેડા ગેટ 
પાસે ખાડામા ખુલ્લામા િડોદરા શહેર ખાતે બાતમી આઘારે રેઇડ કરતાં  આકામના આરોપી 
ઓ ૧) રદલીપભાઇ ઇશ્વરભાઇ હરીજન રહે નંદેસરી ગામ દામાપુરા તા.જી. િડોદરા 
(૨)મહેશભાઇ ખોડાભાઇ હરીજન રહે બાજિા છાણીરોડ નહેરુનગર તા.જી. િડોદરા( 
૩) ભરતભાઇ ચંદુભાઇ સોંલકી રહે બાજિા છાણી રોડ નહેરુનગર તા.જી. િડોદરા( ૪ ) 
ધમેંરભાઇ મંગળાજી ખારુલ રહે બાજિા છાણી રોડ ગધેડાગટે પાસે ખાળામા ઝુંપડામા 
તા.જી. િડોદરા ( ૫ ) અવમતભાઇ જયંવતભાઇ િણકર રહે-બાજિા છાણી રોડ 
ગધેડાગેટ પાસે નહેરુનગર તા.જી. િડોદરા નાઓ એ ગુનો તે એિી રીતે કે તહોમતદાર 
નાઓ જાહેરમાં ગોળ કંુડાળુિળી પૈસા,પાનાપત્તા િડે હારજીત નો જુગાર રમી રમાડી 
અંગ ઝડતી ના રોકડા રૂ.૭,૫૦૦/- તથા જમીનદાિના રૂ.૨,૬૪૦/- તથા ૪ 
મોબાઇલ કી રુ ૧૩,૫૦૦/- મળી કુલે્લ રુ ૨૩,૬૪૦/- નો મદુ્દામાલ સાથે મળી 
આિી પકડાઇ ગયેલ હોય ગુનો કયાવ વિ બાબતે નો  ગુનો શોઘી કાઢેલછે આ અંગ ે
જિાહરનગર II ૧૩૨ જુગાર ધારા ૧૨ મુજબ નો  ગુનો તા.૦૩/૦૯/૨૦૧૮ના કલાક 
૧૬/૪૦  િાગે રજીસ્ટર કરિામાં આિેલ છે. 

રોકડા રૂ.૭,૫૦૦/- તથા 
જમીનદાિના રૂ. ૨,૬૪૦/- 
તથા ૪ મોબાઇલ કી રુ 
૧૩,૫૦૦/- મળી કુલે્લ રુ 
૨૩,૬૪૦/- 

૧૫  પો.સ.ઇ. એમ.એમ. તા.૧૨ /૦૯/૨૦૧૮ના  રોજ  બાતમી મળેલ કે   મોજ ે અનગઢ ગામ કુ્રષ્ણનગર ભારતીય બનાિટનો વિદેશી 
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ગીલાતર  નંદેસરી પો.સ્ટે. 
િડોદરા શહેર 

આરોપીના કબજાિાળા ખેતરની ઓરડીમાં તા.જી િડોદરા  શહેર  ખાતે બાતમી આઘારે 
રેઇડ કરતાં આકામના આરોપી ઓ (૧) (િોન્ટેડ) અમરદીપવસંહ ઉફે લાલો વિક્રમવસંહ 
ગોહીલ રહે.અનગઢ ગામ તા.જી.િડોદરા શહેર  ગુનો તે એિી રીતે કે આ કામના આરોપીએ 
પોતાના કબજા ભોગિટા િાળા ખેતરમાં આિેલ ઓરડીમાં તેમજ ટરે કટરમાં િગર પાસ 
પરમીટે ભારતીય બનાિટનો વિદેશી દારુ (૧) મેકડોિેલ્સ વવ્રસ્કી ની કાચની ૭૫૦ મીલી 
ની બોટલ નંગ-૨૧૬ વકં.રૂ. ૧૦૮,૦૦૦/- તથા (૨) બેગપાઈપર ડીલેક્ષ વવ્રસ્કી ની 
કાચની ૭૫૦ મીલી ની બોટલ નંગ- ૨૪૦ વકં.રૂ.૧૨૦,૦૦૦/- તથા (૩) રોયલ ચેલેંજ 
વવ્રસ્કી ની કાચની ૭૫૦ મીલી ની બોટલ નંગ-૧૦૨૦ વકં.રૂ.૬૧૨,૦૦૦/- તથા (૪) 
દારૂની હેરાફેરીમા ફામટેક ચેમ્પીયન કંપનીનુ ટરે કટર ટર ોલી સાથે જનેી વકં.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- 
ની ગણી કુલે્લ રૂ.૯,૪૦,૦૦૦/- ની સાથે  હેરાફેરી કરી હાજર મળી ન મળી આિી ગુનો  
કયાવ વિગેરે બાબતે ગુનોશોઘી કાઢેલ છે આઅંગે નંદેસરી પો.સ્ટે ગુ.ર.નં. III ૧૯૧/૧૮ 
પ્રોરહ. કલમ ૬૫(ઈ), ૯૮(૨) મજુબ મુજબ ગુનો -૧૨/૦૯/૨૦૧૮ ના કલાક 
૦૯/૧૫ િાગે રજી  કરિમાં આિેલ છે.     

દારુ (૧) મેકડોિેલ્સ વવ્રસ્કી 
ની કાચની ૭૫૦ મીલી ની 
બોટલ નંગ-૨૧૬ વકં.રૂ. 
૧૦૮,૦૦૦/- તથા (૨) 
બેગપાઈપર ડીલેક્ષ વવ્રસ્કી ની 
કાચની ૭૫૦ મીલી ની 
બોટલ નંગ- ૨૪૦ 
વકં.રૂ.૧૨૦,૦૦૦/- તથા 
(૩) રોયલ ચેલેંજ વવ્રસ્કી ની 
કાચની ૭૫૦ મીલી ની 
બોટલ નંગ-૧૦૨૦ 
વકં.રૂ.૬૧૨,૦૦૦/- તથા 
(૪) દારૂની હેરાફેરીમા 
ફામટેક ચેમ્પીયન કંપનીનુ 
ટરે કટર ટર ોલી સાથે જનેી 
વકં.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- ની 
ગણી કુલે્લ રૂ.૯,૪૦,૦૦૦/- 

૧૬  ગોરિા  પોલીસ સ્ટેશન  
િડોદરા શહેર    

તા.૧૧ /૦૯/૨૦૧૮ના  રોજ  બાતમી મળેલ કે   મોજ-ે બાપુની દરગાહ પાસે તા.જી 
િડોદરા  શહેર  ખાતે બાતમી આઘારે રેઇડ કરતાં આકામના આરોપી ઓ (૧) (૧)  સંરદપ 
રદપકભાઇ પારેખ રહે- મ.ન-ં સી /૨૦ સમુ્રધ્ધી વસસાયટી વનલેશનગર બાજુમાં ગોરિા 
બાપુની દરગાહ પાસે િડોદરા શહેર મુળ રહે – સી/૩૧ અલ્ટીનો સી.આર.પી ક્િાટર પાસે 
પણજી તીશિાડી ગોિા –પણજી નોથવ ગોિા ૪૦૩૦૦૧ નોતથાનં (૨)  શૈલજેાબેન 
િા/ઓફ સંરદપ રદપકભાઇ પારેખ રહે- સદર (૩) શાહનિાઝ ઉફે મનુ્નાભાઇ જમંતભાઇ 
ઠાકોર રહે- મ.નં ૫૬ મધુનગર સોસાયટી કરોડીયા રોડ ગોરિા િડોદરા શહેર નાઓ એ 
ગુનો તે એિીરીતે કે આ કામના તહોદારોએ િગર પાસ પરમીટે પોતાના કબ્જજા ભોગિટામા 
ભારતીય બનાિટના વિદેશીદારુની કુલ્લ બોટલ નંગ-  ૫૦ તથા બીયરના ટીન -૫૬  કુલ્લ 
વકમંત રૂપીયા ૩૦,૪૦૦/- તથા ઓટો રીક્ષા નં GJ-06-AW-3717 વક.રૂ- 
૫૦૦૦૦/-તથા મોબાઇલ નંગ -૦૩ વક.રૂ ૨૫૦૦/-મળી કુલે્લ વક.રૂ ૮૨,૯૦૦/-ના 
મુદામાલ સાથે મળી આિી પકડાઇ જઈ ગુનો કયાવ વિ. બાબતે  ગુનોશોઘી કાઢેલ છે આ 

વિદેશીદારુની કુલ્લ બોટલ 
નંગ-  ૫૦ તથા બીયરના 
ટીન -૫૬  કુલ્લ વકમંત રૂપીયા 
૩૦,૪૦૦/- તથા ઓટો 
રીક્ષા નંGJ-06-AW-3717 
વક.રૂ- ૫૦૦૦૦/-તથા 
મોબાઇલ નંગ -૦૩ વક.રૂ 
૨૫૦૦/-મળી કુલે્લ વક.રૂ 
૮૨,૯૦૦/- 
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અંગે ગોરિા ૬૨૮/૨૦૧૮ પ્રોહી કલમ ૬૫ (ઈ) , ૯૮ (૨ ), ૧૦૮,૮૧ મુજબ મજુબ 
ગુનો -૧૧/૦૯/૨૦૧૮ ના કલાક ૨૨/૨૦ િાગે રજી  કરિામાં આિેલ છે 

૧૭ નંદેસરી પો.સ્ટે િડોદરા શહેર તા.૧૯/૦૯/૨૦૧૮ નારોજ બાતમી મળેલ કે મોજ ે નંદસરી ગામ મહેશ્વરી સોસાયટી 
ભીખાભાઇ ની ચાલી ખૂલ્લમાં નંદેસરી ગામ િડોદરાશહેર ખાતે બાતમી આઘારે રેઇડ કરતાં 
આકામના આરોપીઓ (૧) હરવિદન્દરસીંગ સુભમસીંહ રાજપુત (ર)  રવિકુમાર 
રાકેશકુમાર પંચાલ રહે-રણોલીગામ બ્રીજપાસે સત્યનારાયણ સોસાયટી બી/૮૫ 
તા.જી.િડોદરા (૨) રવિકુમાર રાકેશકુમાર પંચાલ રહે. રણોલીગામ બ્રીજપાસે 
સત્યનારાયણ સોસાયટી બી/૮૫તા.જી.િડોદરા (૩) લાલજીભાઇ સંદીપ કુમાર 
લક્ષ્મીકુમાર વતિારી (૩)  રાજકુમાર ઉફે કાલીયા વબલય  વનશા તમામ  રહે. નંદેસરી ગામા 

મહેશ્જિરી સોસાયટી તા.જી. િડોદરા નાઓ એ ગુનો તે એિી રીતે કે તહોમતદાર 
નાઓનાઓ જાહેરમાં ગોળકંુડાળુ િળીપૈસા,પાના પત્તાિડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી 
અંગઝડતીના રોકડારૂ. ૨૮૫૦ /- તથા જમીનદાિનારૂ. ૭૬૨૦ /- સાથે મળી કુલે્લ 
રોકડારુ,૧૦૪૭૦/- નોમુદ્દામાલ સાથે મળી આિી પકડાઇ જઇ ગુનો કયાવ વિ બાબતેનો 
ગુનોશોઘી કાઢેલ છે  આ અંગે નંદેસરી  II ૨૬ જુગાર ધારા ૧૨ મજુબનો ગુનો 
તા.૧૯/૦૯/૨૦૧૮ ના રોજ  કલાક ૦૧/૩૦ દાખલ  કરિામા ં આિેલ છે 

રોકડારૂ. ૨૮૫૦ /- તથા 
જમીનદાિનારૂ. ૭૬૨૦ /- 
સાથે મળી કુલે્લ 
રોકડારુ,૧૦૪૭૦/- 

૧૮  જિાહરનગર પો.સ્ટે િડોદરા 
શહેર    

તા.૦૩/૦૯/૨૦૧૮ના  રોજ  બાતમી મળેલ કે  મોજ ે  રણોલી ગામબ્રીજ પાસે 
સત્યનારાયણ સોસાયટી પાસે  િડોદરા શહેર ખાતે બાતમી આઘારે રેઇડ કરતાં આકામના 
આરોપી ઓ (૧) રવિકુમાર રાકેશકુમાર પંચાલ રહે.રણોલીગામ બ્રીજપાસ ે
સત્યનારાયણ સોસાયટી બી/૮૫ તા.જી.િડોદરા (૨)રવિકુમાર રાકેશકુમાર પંચાલરહે. 
રણોલીગામ બ્રીજપાસે સત્યનારાયણ સોસાયટી બી/૮૫તા.જી.િડોદરા(૩) લાલજીભાઇ 
જયંવતભાઇ માળી રહે રણોલીગામ માળીમહોલ્લો તા.જી. િડોદરા( ૪ ) વિઠ્ઠલભાઇ 
ભીખાભાઇ માળી રહે રણોલીગામ માળી મહોલ્લો તા.જી. િડોદરા ( ૫ ) અજુ વનભાઇ 
રામુભાઇ માળી રહે. રણોલી બ્રીજ ધિલ ટોકીઝ તા.જી. િડોદરા( ૬ ) નિીનભાઇ 
માિજીભાઇ િાજારહે. રણોલીગામ બ્રીજ પાસે સત્યનારાયણ સોસાયટી બી/૫૨ તા.જી. 

િડોદરાનાઓ એ ગુનો તે એિી રીતે કે તહોમતદાર નાઓ જાહેરમાં ગોળ કંુડાળુિળી 
પૈસા, પાનાપત્તા િડે હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી અંગઝડતીના રોકડા રૂ. ૩,૨૩૦ 
/- તથા જમીન દાિના રૂ. ૧,૮૩૦ /- મળી કુલે્લ રોકડારુ,૫,૦૬૦/- તથા ૫ 
મોબાઇલ કીરુ ૧૧,૫૦૦/- મળી કુલે્લરુ.૧૬,૫૬૦/- નો મુદ્દામાલ સાથે મળી 
આિી પકડાઇ જઇ ગુનો કયાવ વિ બાબતેનો ગુનો શોઘી કાઢેલ છે આ અંગે જિાહરનગર II 

રોકડા રૂ. ૩,૨૩૦ /- તથા 
જમીન દાિના રૂ. 
૧,૮૩૦/- મળી કુલે્લ 
રોકડા રુ,૫,૦૬૦/-તથા ૫ 
મોબાઇલ કીરુ 
૧૧,૫૦૦/- મળી કુલે્લ રુ. 
૧૬,૫૬૦/- 
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૧૩૩ જુગાર ધારા ૧૨ મુજબનો ગુનો તા. .૦૩/૦૯/૨૦૧૮ ના રોજ  દાખલ  કરિામા ં 
આિેલ છે          

૧૯  છાણી  પો.સ્ટે. િડોદરા 
શહેર 

તા.૨૭/૦૯/૨૦૧૮ના  રોજ  બાતમી મળેલ કે   મોજ ેમોજ ે–દશરથ ગામ થી આજોડ 
તરફ જતા રોડ ઉપર યોગેશ્વર નગર સોસા. ની પાસેના ખુલ્લા ખેતરમા તાજી િડોદરા શહેર  
ખાતે બાતમી આઘારે રેઇડ કરતાં આકામના આરોપી ઓ (૧) દારૂનો  જથ્થો તથા બે 
િાહનો મુકીને નાસી જનાર બે અજાણ્યા બે ઇસમો તથા તપાસમા ખુલે ત ેનાઓ  એ ગુનો 
તે એિી રીતે કે ઉપર જણાિેલ તા. ટા. અને જગ્યાએ ભારતીય બનાિટનો વિદેશી દારૂ 
રોયલ સીલેક્ટ ડીલક્ષવ્હીસ્કી ની બોટલો નંગ – ૯૬ વક. રૂ. ૨૮,૮૦૦/- તથા એકટીિા 
ગાડી નં. GJ 06 AE 7634 જનેી વક. રૂ. ૨૫,૦૦૦/- તથા પેસનમો.સા.   નં. GJ 6 
KA 7093 વક. રૂ. ૨૫,૦૦૦/- મળી કુલે્લવક. રૂ. ૭૮,૮૦૦/- નો મુદ્દામાલ સ્થળ ઉપર 
મુકીને નાસી જનાર બે અજાણ્યાઇસમો એ ગુનો કયાવ વિગેરે બાબત વિગેરે બાબત ે 
ગુનોશોઘી કાઢેલ છે.આ અગંે છાણી પોસ્ટે III-૩૫૮/૧૮ પ્રોહીએકટ કલમ ૬૫ઇ, ૮૧, 
૯૮(૨), ૧૧૬(ખ) મુજબ  ગુનો -૨૭/૦૯/૨૦૧૮ ના કલાક ૨૩/૩૦ િાગ ે રજી  
કરિમાં આિેલ છે 

ભારતીય બનાિટનો વિદેશી 
દારૂ રોયલ સીલેક્ટ 
ડીલક્ષવ્હીસ્કી ની બોટલો નંગ 
– ૯૬ વક. રૂ. ૨૮,૮૦૦/- 
તથા એકટીિા ગાડી નં. GJ 
06 AE 7634 જનેી વક. રૂ. 
૨૫,૦૦૦/- તથા 

પેસનમો.સા.   નં. GJ 6 
KA 7093 વક. રૂ. 
૨૫,૦૦૦/- મળી કુલે્લવક. 
રૂ. ૭૮,૮૦૦/- 

૨૦ પો.ઇ.શ્રી  પાણીગેટ  પો.સ્ટે. 
િડોદરા શહેર 

પાણીગેટ પો.સ્ટે-I-૧૮૧/૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ- ૩૯૨,૧૧૪ મુજબના  કામે  તા-
૧૧/૯/૧૮ ના ક. ૧૫/૧૫ િાગે મોજ ે– બી/૮ દેિ પુષ્પનગરી િા.ડભોઇ રીંગ રોડ 
પાણીગેટ  િડોદરા શહેર ખાતે અજાણ્યા આરોપીઓએ ફરી.ને રસ્તો પુછિાના બહાન ે
ફરી.ના ગળામાંથી અછોડો-૧ વક.રૂ. ૩૦૦૦૦/- ની લંુટ કરી નાશી જતા ઉકત નંબરથી 
ગુનો રજીસ્ટર કરિામાં આિલે સદર ગુનાની તપાસ દરમ્યાન બાતમી આધારે આરોપી (૧) 
વબજેંરવસંગ ઉફે બોડો રાજુવસંગ વસલકીગર (૨) પરેશ ઉફે ચકો વશિાભાઇ િાઘેલા બંન્ન ે
રહે,એકતાનગર આજિારોડ િડોદરા (૩) પ્રકાશભાઇ મનસુખભાઇ સોની રહે,કમલાનગર 
સામે ચાચાનહેરૂનગર િડોદરા ને તા.૧૮/૯/૧૮ ના  રોજ અટક કરી મુદામાલ રીકિર 
કરિમાં આિેલ છે.  

વક.રૂ.૩૦,૦૦૦/- 

૨૧ પો.ઇ.શ્રી  પાણીગેટ  પો.સ્ટે. 

િડોદરા શહેર 

પાણીગેટ પો.સ્ટે. I ગુ.ર.નં.૧૮૩/૧૮ ઇ.પી.કો.કલમ ૪૫૭,૩૮૦ મજુબના  કામે 

તા:૨૧/૯/૧૮ ના રોજ ક..૨૧/૦  િાગ્યા થી ૨૨/૦૯/૧૮ ના કલાક ૦૫/૩૦ 
િાગ્યા દરમ્યાન મોજ.ે- આજિા રોડ મહાિીર સ્િામી વજનાલય જનૈ દેરાસર િડોદરા 
ખાતે નમૂદ નથી તે આરોપીએ જનૈ દરેાસરના દરિાજાના લોક તોડી વક.રૂ. ૨૫૦૦૦/-ના 
મુદામાલની ચોરી કરી લઇ જતા ગુનો રજીસ્ટર કરિામાં આિેલ સદર ગુનાની તપાસ 
દરમ્યાન આરોપી જીતેન્રકુમાર ઉફે જીતુ ભોગીલાલ પંચાલ ઉિ ૩૮ રહે- પોર ગામ બસ 

વક.રૂ. ૧૦,૫૯૯/- 
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સ્ટેન્ડ પાસે તા.જી.િડોદરા મૂળ કડાદાગામ તા.વસનોર જી.િડોદરાનાએ અન્ય પો.સ્ટે.માં 
પકડાતા સદર ગુનાની કબુલાત કરતા આરોપીને તા.૨૬/૯/૧૮ ના કલાક ૨૦/૩૦ 
િાગે  પકડી અટક કરી  મુદામાલ રીકિર કરરેલ છે.  

૨૨ પો.ઇ.શ્રી  િાડી પો.સ્ટે. 
િડોદરા શહેર 

િાડી પો.સ્ટે. I ગુ.ર.નં.૮૬/૧૮ ઇ.પી.કો.કલમ ૪૫૭,૩૮૦ મુજબના કામે તા-

૧૭/૯/૧૮ ના ક. ૨૨/૦ થી તા.૧૮/૦૯/૧૮ ના કલાક ૪/૪૫ િાગ્યા દરમ્યાનમા  

મોજ ે - સંતકબીર રોડ નાની ખારિાિાડના નાકા પાસે આિેલ સાઇંબાબાના મંદીરમા 

િાડી ખાતે નમૂદ નથી તે આરોપીએ મંદીરના લાકડાના દરિાજાનો નકૂચો તેમજ તાળું 

તોડી વક.રૂ.૨૩૦૦૦/-ના મુદામાલની ચોરી કરી લઇ જતા ગુનો રજીસ્ટર કરિામાં આિેલ 

સદર ગુનાની તપાસ દરમ્યાન આરોપી જીતેન્રકુમાર ઉફે જીતુ ભોગીલાલ પચંાલ ઉિ ૩૮ 

રહે- પોર ગામ બસ સ્ટેન્ડ પાસે તા.જી.િડોદરા મૂળ કડાદાગામ તા.વસનોર 

જી.િડોદરાનાએ અન્ય પો.સ્ટે.માં પકડાતા સદર ગુનાની કબુલાત કરતા આરોપીને 

તા.૨૮/૯/૧૮ ના કલાક ૧૯/૩૦ િાગે  પકડી અટક કરી  મુદામાલ રીકિર કરેલ છે.  

વક.રૂ. ૧૫,૦૦૦/- 

૨૩ પો.ઇ.શ્રી  િાડી પો.સ્ટે. 
િડોદરા શહેર 

િાડી પો.સ્ટે. I ગુ.ર.નં.૮૭/૧૮ ઇ.પી.કો.કલમ ૪૫૭,૩૮૦ મુજબના  કામે તા-

૮/૯/૧૮ ક.૨૨/૦ થી તા-૯/૯/૧૮  ના ક. ૬/૦ િાગ્યા દરમ્યાનમા મોજ-ે 

ગાજરાિાડી રામનાથ સ્મશાન સામે આિેલ  સાંઇબાબાના મરદરમાં િાડી મંરદરની 

પાછળના દરિાજાનુ તાળુ તોડી વક.રૂ.૨૮૦૦૦/-ના મુદામાલની ચોરી કરી લઇ જતા 

ગુનો રજીસ્ટર કરિામાં આિલે સદર ગુનાની તપાસ દરમ્યાન આરોપી જીતેન્રકુમાર ઉફે 

જીતુ ભોગીલાલ પંચાલ ઉિ ૩૮ રહે- પોર ગામ બસ સ્ટેન્ડ પાસે તા.જી.િડોદરા મળૂ 

કડાદાગામ તા.વસનોર જી.િડોદરાનાએ અન્ય પો.સ્ટે.માં પકડાતા સદર ગુનાની કબલુાત 

કરતા આરોપીને તા.૨૭/૯/૧૮ ના કલાક ૧૭/૦ િાગે  પકડી અટક કરી  મુદામાલ 

રીકિર કરેલ છે,  

વક.રૂ. ૧૮,૦૦૦/- 

૨૪ પો.ઇ.શ્રી  પાણીગેટ  પો.સ્ટે. 
િડોદરા શહેર 

પાણીગેટ I -૮૪/૧૮  ઇપીકો કલમ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ મુજબના કામે તા.૧૫/૫/૧૮ 
ના કલાક ૧૭/૩૦ થી તા.૧૬/૫/૧૮  ના કલાક ૮/૩૦ િાગ્યા દરમ્યાન મોજ-ે શંકર 
એસ્ટેટમાં આિેલ આયાન સ્ટીલ ફનીચરના કારખાનામાં પાણીગેટ િડોદરા શહેર ખાત ે
નમૂદ નથી તે આરોપીએ ફરી.ના કારખાનાના શેડનું પતરૂ ઉચુ કરી વપતળના ૪-રોડ 
વક.રૂ.૪૦,૦૦૦/- ની  ચોરી કરી  લઇ જતા ઉકત નંબરથી ગુનો  રજીસ્ટર કરિામા ં
આિેલ સદર ગુનો બાતમી આધારે આરોપી-લિકુશ રામજીયાિન શમાાં રહે, સોમા તળાિ 

નીલ  
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ઘાઘરેટીયા િડોદરાને તા.૭/૯/૧૮ કલાક ૧૭/૧૫ િાગે અટક કરી ગુનો શોધી  કાઢેલ 
છે  

૨૫ પો.ઇ.શ્રી  પાણીગેટ  પો.સ્ટે. 
િડોદરા શહેર 

પાણીગેટ I ૧૨૮/૧૮ ઇપીકો કલમ ૩૭૯ મુજબના કામે તા:૬/૭/૧૮ ના કલાક 

૨૨/૦ થી તા:૭/૭/૧૮ ના કલાક ૬/૦  િાગ્યા દરમ્યાન મોજ-ે બી/૦૭ પણવકુટીર 

પાટવ-૨ નારાયણ સ્કુલ પાસે ડભોઇમાં રોડ રરંગરોડ િડોદરા ખાતે નમૂદ નથી તે 

આરોપીએ ફરર.શ્રીની રહરો હોંન્ડા સલેન્ડર મો.સા. નં-GJ-09-CA-9776 ની ભુરા 

ક્લરની ચેસીસ નં-00755 તથા એંજીન ન-ં04512 જનેી વક.રૂ/- ૨૦,૦૦૦/-ગણાઇ 

જનેી ચોરી કરી લઇ જતા ઉકત નંબરથી ગુનો રજીસ્ટર કરિામા ંઆિેલ સદર ગુનો બાતમી 

આધારે આરોપી-વમતુ ઉફે ચીનુભાઇ પ્રતાપભાઇ બીલાલા રહે, ગુડાગામ તા.ખટીિાડા 

અલીરાજપુર એમ.પી.ને તા.૨૪/૯/૧૮ ના કલાક ૨૧/૫ િાગે અટક કરી ચોરીમા ં

ગયેલમુદામાલ મોસા-૧-૨૦૦૦૦/- રીકિર કરી ગનુો શોધી કાઢેલ છે.  

મો.સા -૧, 
વક.રૂ.૨૦,૦૦૦/- 

૨૬ પો.ઇ.શ્રી  િાડી પો.સ્ટે. 
િડોદરા શહેર 

િાડી I ૩૫/૧૭ ઇપીકો કલમ ૩૭૯ મુજબના કામે તા.૧૪/૨/૧૭ ના કલાક ૨૦/૦ 

થી કલાક ૨૦/૩૦ િાગ્યા દરમ્યાન મોજ-ે ગાજરાિાડી રોડ સુધાજી મોટર ગેરેજ સામ ે

િાડી િડોદરા શહેર ખાતથેી    નમૂદ નથી તે આરોપીએ ફરી.ની એકટીિા નં GJ-6-BF-

9113  સને ૨૦૦૫ ના મોડલની કાળા કલરની જનેો એન્જીન નં JF08E0710488 

ચેસીસ નં JF085B58692226  ની ચોરી કરી લઇ જતા ઉકત નંબરથી ગુનો રજીસ્ટર 

કરિામાં આિેલ સદર ગુનાના કામે બાતમી આધારે આરોપી-અજય રાજુભાઇ ગોદડીયા 

રહે.નિાપુરા એસ.એસ.સી બોડવની િડોદરાને તા.૨૮/૯/૧૮ ના કલાક ૧૭/૦ િાગ ે

પકડી અટક કરી મુદામાલ રીકિર કરિામાં આિેલ છે.  

એકટીિા -૧ 
વક.રૂ.૧૫,૦૦૦/- 

૨૭ પો.ઇ.શ્રી  પાણીગેટ પો.સ્ટે. 
િડોદરા શહેર 

પાણીગેટ પો.સ્ટે. II - ૧૪૫/૧૮ જુગારધારા કલમ ૧૨- મજુબના કામે તા-૩/૯/૧૮ 

ના ક.૪/૩૦ િાગે મોજ ે–વપ્રતમનગર સોસા. મ.નં ૬૨ પાસે ખુલ્લામાં પાણીગેટ િડોદરા  

ખાતે આરોપી (૧) જીતેંભાઇ નયારભાઇ પરમાર (૨) વમતેશભાઇ કરશનભાઇ રાઠિા (૩) 

રદનબંધ વધરૂભાઇ પરમાર (૪) વિપીનભાઇ નગીનભાઇ રાઠિા (૫) અમીતભાઇ 

લક્ષ્મણભાઇ રોહીત (૬) જગરદશભાઇ ધુળાભાઇ રોહીત (૭) નીશીકાંત પંડીતરાિ િૈધ 

નાઓ ગોળ કુડાળુિળી પૈસા-પાનાથી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડતા સ્થળ ઉપર પકડી 

પાડી ઉકત નંબરથી ગુનો રજીસ્ટર કરી શોધી કાઢેલ છે   

નાણા રૂ.૧૧,૨૨૦ તથા 
પાના નંગ -૫૨  
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૨૮ પો.ઇ.શ્રી  પાણીગેટ પો.સ્ટે. 
િડોદરા શહેર 

પાણીગેટ પો.સ્ટે. II - ૧૪૬/૧૮ જુગારધારા કલમ ૧૨- મજુબના કામે તા-૩/૯/૧૮ 

ના ક.૧૫/૩૦ િાગે મોજ ે –મધુનગર જી.ઇ.બી ઓરફસ પાછળ ખુલ્લામાં  પાણીગટે 

િડોદરા  ખાતે આરોપી (૧) ધમેંર ઓમપ્રકાશ ગુપ્તા (૨) રદપક પ્રવિણભાઇ માળી  (૩)  

કેયુર રાિજીભાઇ િસાિા (૪) જીતેષ ભીખાભાઇ િસાિા નાઓ ગોળ કુડાળિુળી પૈસા-

પાનાથી હારજીતનો જુગાર રમી રમાડતા સ્થળ ઉપર પકડી પાડી ઉકત નંબરથી ગુનો 

રજીસ્ટર કરી શોધી કાઢેલ છે   

નાણા રૂ.૧૦૭૬૦ તથા પાના 
નંગ -૫૨  

૨૯ પો.ઇ.શ્રી  િાડી પો.સ્ટે. 
િડોદરા શહેર 

િાડી પો.સ્ટે. II -૮૩/૧૮ જુગારધારા કલમ ૧૨-અ મજુબના કામે તા-૧૮/૯/૧૮ ના 

ક.૧૫/૧૦ િાગે મોજ ે -ગાજરાિાડી ઇદગાહ મેદાનની રદિાલ પાસે ખુલ્લામા આરોપી 

(૧)  અવશ્વન ગોવિંદભાઇ  પરમાર  રહે વબ-૧૧  મહાનગર  સોસાયટી ડભોઇરોડ  િડોદરા 

શહેર   (૨) રણછોડભાઇ  મંગુભાઇ  માછી રહે  ગાજરાિાડી હનુમાન  ટેકરી 

બાળાસાહેબના પીઠા પાસે  િડોદરાનાઓએ આિતા જતા ઇસમો પાસેથી પૈસા  ઉઘરાિી 

િરલી મટકાના જુદા-જુદા  આંક  ફરકના આંકડા ઓ  લખી લખાિી રેઇડ દરમ્યાન પકડાઇ 

જતા ઉકત નંબરથી ગુનો રજીસ્ટર કરી શોધી કાઢેલ છે   

ઝડતીમાથી મળલે  
રૂ.૨૧,૫૧૦/- તથા 
બોલપેન  નંગ-૨ વકમત  
રૂપીયા ૦/૦ તથા તથા 
વચઠીઓ નંગ-૨૯  વક.રૂ. 
૦/૦ તથા મોબાઇલ  ફોન  
૧ વક.રૂ. ૨૦૦૦/- મળી 
કુલે્લરૂપીયા ૨૩,૫૧૦/- 

૩૦ પો.ઇ.શ્રી  િાડી પો.સ્ટે. 
િડોદરા શહેર 

િાડી પો.સ્ટે. II-૮૪/૧૮ જુગારધારા કલમ ૧૨ મજુબના  કામે તા-૨૦/૯/૧૮ ના 
કલાક ૧૩/૦ િાગે મોજ ે– ન્યાય મંદીરની પાછળ દુધિાળા મોહલ્લામા પરીખ ટરે વનંગ સ્કુલ 
ની બાજુની ગલીમા િાડી  િડોદરા  ખાતે આ કામના આરોપી (૧) અબ્જદુલરશીદઅબ્જદુલ 
રહેમાન ડુમ્બાિાલા રહે-ન્યાય મંદી રદુધિાલા મહોલ્લા િડોદરા શહેર (૨) સૈયદવમંયા 
સાદતવમંયા શેખ રહે-િાડી મોગલિાડા ખાનગાહ મહોલ્લો િડોદરા શહેર (૩) નાસીરખાન 
મહેબુબખાન પઠાણ રહે-નિાપુરા પોલીસ સ્ટેશન સામે હજીરા પાસે રફાઇમસ્જીદ બાજુમા 
િડોદરા શહેર (૪) અલ્તાફ ચાંદવમંયા શેખ રહે-નિાપુરા પોલીસ સ્ટેશન સામે હજીરા 
પાસે િડોદરા શહેર (૫) રરચાડવ  કાલીયો રહે-તાઇિાડા િડોદરા  (૬) રફીક અંડો રહે - 
ખાનગાહ મહોલ્લો િડોદરા (૭) નંદલાલ કચોરીિાળો (૮) વપયુષખારિા તથા (૯) િસંત 
ખારિા રહે બન્ને-ખારિાિાડ પત્થરગેટ પોલીસ ચોકીની સામે િડોદરા ભેગા મળી 
કુકરી/દાણા/પાસા તથા પૈસા િડે હારજીતનો જુગાર રમી રમતા પકડાઇ જતા ઉકત 
નંબરથી ગનુો રજીસ્ટર કરી શોધી કાઢેલ છે   

અંગ ઝડતીના રૂવપયા 
૧૪૧૫/- તથા જમીન 
દાિના રૂ-૯૫૦૦/- તથા 
મોબાઇલો નંગ-૩ 
વક.રૂ.૫૫૦૦/- રરક્ષાની 
વક.રૂ-૫૦૦૦૦/- મળી કુલે્લ 
રૂ-૬૬૯૧૫/- 

૩૧ પો.ઇ.શ્રી  ડીસીબી પો.સ્ટે. 
િડોદરા શહેર 

પાણીગેટ III ૭૭૯/૧૮  પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ઇ,૮૧,૯૮(૨),૧૦૮, મજુબના કામે 
મોજ-ે ને.હાઇિે નં ૮ લીલુડી ધરતી હોટલ સામે રોડ ઉપર પાણીગેટ  િડોદરા શહેર. 

૭૫૦ મીલી બોટલ નંગ 
૫૦૬૪ વક.રૂ. 
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આરોપી (૧) સંરદપ ઓમપ્રકાશ જાટ રહે, ગામ માકડો તા.બુરાના જી જુજનુ રાજ્સસ્થાન 
(૨) સંરદપકુમાર  અમરવસંગ જાટ રહે, ગામ ઘરડાનાખુદવ તા.બુરાના જી જુજનુ રાજ્સસ્થાન 
(૩) સંરદપવસંગ સાગિાન જાટ રહે, ભીિાણી હરીયાણાનાઓએ િગર પાસ પરમીટે વિદેશી 
દારૂનો જથ્થો પોતાના કબજાની  ટરકમાં ભુસુની બોરીમાં સંતાડી લઇ આિતા હોિાની 
બાતમી આધારે િોચમાં રહી રેઇડ કરતા ઉપરોકત આરોપીઓને વિદેશી દારૂનો જથ્થો તથા 
અન્ય મુદામાલ સાથે પાડેલ જ ે આધારે હે કો.સરદારભાઇ રણછોડભાઇ નોકરી ડીસીબી 
પો.સ્ટે. નાઓની ફતીયાદ આધારે ઉકત નંબરથી ગુનો રજીસ્ટર કરી ગુનો શોધી કાઢેલ છે 

૨૦,૨૫,૬૦૦/- ટરક ૧ વકરૂ, 
-૧૨,૦૦,૦૦૦ ,તથા ભુચુ-
૧૮૦ થેલી,વક.રૂ. ૦/૦ 
મોફો-૨- વકરૂ.૫૫૦૦, 
તાડપત્રી-૧-દોરડા-૨-
વકરૂ. ૨૦૦૦, જીપીએસ 
વસસ્ટમ-૧ – વકરૂ. ૨૦૦૦  
કુલ-૩૨,૩૫,૧૦૦/- 

૩૨ પો.ઇ.શ્રી  એસ.ઓ.જી. 

િડોદરા શહેર  

પાણીગેટ II ગુ.ર.નં. ૧૫૯/૧૮  નારકોટીક્સ ડર ગ્સ પદાથવ અવધવનયમ 

8(C),20(b),29 મુજબના કામે તા-૨૫/૯/૧૮  ના કલાક ૧૪/૩૦ િાગે પાણીગેટ 

બાિામાનપુરા ભંડારી બાિાની દરગાહ સામે ગરીબ મહોલ્લામાપંાણીગેટિડોદરા શહેર. આ 

કામના આરોપી ઉમરખાન હુસેનખાન પઠાણ રહે. ગરીબ મહોલ્લો, ભંડારીશા બાિાની 

દરગાહ સામેબાિામાનપુરા પાણીગેટ િડોદરા િાળાએ પોતાના આવથવક ફાયદા સારૂ 

ગેરકાયદેસર િેચાણકરિાના હેતુસર માદક પદાથવ ચરસ િગર પાસ પરમીટે પોતાના 

કબ્જજામાં રાખી રેડ દરમ્યાન ચરસ ૧૭૦ ગ્રામ વક.રૂ.૩૪,૦૦૦/- તથા અંગઝડતીના 

રૂ.૩૮૦/- તથા ચરસ િચેાણ માટેના સાધનો ડીજીટલ બેલેન્સ વક.રૂ.૨૦૦/- તથા 

્લાસ્ટીકની ખાલી થેલીઓ વિગેરે મળી કુલે્લ વક.રૂ.૩૪,૫૮૦/- ની મત્તા સાથે પકડાઇ 

જઇ જ ે ચરસનો જથ્થો અજાણ્યા સાધુ મહારાજ પાસેથી ખરીદ કરી બન્નેએ એકબીજાની 

મદદગારી કરી ગુનો કયાવ વિગેરે મતલબની ફરીયાદ શ્રી અ.હે.કો કનુભાઇ ગીરધરભાઇ 

બનં૨૪૯૩ નોકરી એસઓજી િડોદરા શહેરનાઓ ફરીયાદ આપતા ગુનો રજીસ્ટર કરિામા ં

આિેલ છે  

ચરસ ૧૭૦ ગ્રામ 

વક.રૂ.૩૪,૦૦૦/- તથા 
અંગઝડતીના રૂ.૩૮૦/- 
તથા ચરસ િચેાણ માટેના 
સાધનો ડીજીટલ બેલેન્સ 
વક.રૂ.૨૦૦/- તથા 
્લાસ્ટીકની ખાલી થેલીઓ 
વિગેરે મળી કુલે્લ 
વક.રૂ.૩૪,૫૮૦/- 

૩૩ પો.સ.ઈ આર.જી.િસાિા 
મકરપુરા પો.સ્ટે. 

 મકરપુરા પો.સ્ટે. સેકન્ડ ગુ.ર.નં.૧૧૬/૧૮ જુગારધારા કલમ ૪,૫ મજુબનો ગુનો મો.જ.ે 
મ.નં. સી/૭, (પ્રથમ માળ) કપીલેશ્વર સોસાયટી, તરસાલી રીંગ રોડ,  ખાતે મકાન 
માલીક નામે શીબ્જબુભાઈ રિીન્રન પૈયાકલ રહે. સી/૧૭ કપીલેશ્વર સોસાયટી તરસાલી 
િડોદરા નાએ પોતાના આવથવક ફાયદા સારૂ પોતાના મકાનમા બહારથી માણસો બોલાિી 
તેઓને પત્તાપાના પૈસા િડે જુગારની હારજીતની રમત રમિા માટે સખુ સગિડ સિુીધા 
પુરીપાડી તીનપત્તી નો જુગાર રમી રમાડતા અગં ઝડતી ના નાણા કુલે્લ રૂવપયા 

અંગ ઝડતીના રોકડા 
રૂ.૩૫૧૦૦/-, જમની 
દાિના રોકડા રૂ.૭૪૬૦/-, 
મોબાઇલ - ૪ 
વક.રૂ.,૪૪૦૦૦/-, મો.સા. 
-૪ વક.રૂ.૮૫૦૦૦/-, દરી 
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૩૫૧૦૦/- તથા મોબાઈલ ફોન નંગ ૧૨ કી. રૂ. ૪૪૦૦૦/- તથા જુગાર રમિા સારૂ 
લઈ આિેલ િાહનો ૪ કી રૂ. ૮૫૦૦૦/- તથા જમીનદાિ ઉપરના રૂવપયા ૭૪૬૦/- 
તથા જુગાર રમિાસારૂ િાપરેલ પત્તાપાના નંગ ૫૨ કી. રૂ. 00/00 તથા જુગાર રમિાસારૂ 
પાથરેલ દરી કી રૂ. ૧00/- સાથે મળી કુલે્લ રૂવપયા ૧,૭૧,૬૬૦/- ના  મુદ્દામાલ સાથે 
મળી આિી પકડાઈ જતા સદર ગુનાના આરોપીઓ નામે ૧) શીબ્જબુભાઈ રિીન્રન પયૈાકલ 
રહે. સી/૧૭ કપીલેશ્વર સોસાયટી તરસાલી િડોદરા (૨) હરીશ જગદીશભાઈ પોતહાર 
રહે. મકાનનબર ૧૨૦ વિજય નગર ગણેશ ચોક તરસાલી િડોદરા (૩) મીતુલભાઈ ઉફે 
મીતેન ઘનશ્યામભાઈ જોષી રહે. એફ/૪૪ કમલાપાકવ  ચન્રનગરની સામે તરસાલી 
પાણીની ટાકી રોડ િડોદરા (૪) રદલીપ ડાહ્યાભાઈ પટેલ રહે. મકાન નં જી/૬૮ 
કમલાપાકવ  રેિાપાકવની બાજુમા તરસાલી િડોદરા શહેર (૫) યશિંત િસંતભાઈ લીમબોડ 
રહે. મકાન નં ૧૩ શ્રી નગર સોસા. મહાનગર ની સામે ડભોઈરોડ િડોદરા શહેર (૬) 
ભાિેશ મનહરભાઈ તડિી રહે. સી/૩ મહેશાનગર સોસાયટી સોમતળાિ ડભોઈરોડ 
િડોદરા (૭) ભુપેન્રભાઈ ઉફે લાલો રમેશચન્ર શાહ રહે. દુકાન નં ૩૩ વિશાલનગર 
તરસાલી અંબે માતા િાળા છેલ્લા ચોકમા િડોદરા (૮) કીશોર અંબુભાઈ િણકર રહે. 
બી/૨૧ પરીશ્રમ સોસાયટી કમલા પાકવ  ની સામે તરસાલી િડોદરા (૯) અશોકભાઈ 
ચંપાવસંગ થાપા રહે. મ.ન. ૧૭૧ ચન્રનગર સોસાયટી તરસાલી િડોદરા શહેર (૧૦) 
પ્રદીપભાઈ સચીન્ર શીલ રહે. ૭૯  કમલાપાકવ  મારૂતીધામ ની સામે તરસાલી િડોદરા શહેર 
(૧૧) ગૌતમભાઈ કાન્તીલાલ જોષી રહે. મ.ન. ૮ દુધેશ્વરી સોસા. ચન્રનગર સોસાયટી ની 
પાછળ તરસાલી િડોદરા (૧૨) રાજને્ર વશિાજીરાિ નીકમ રહે. મ.ન. બી/૭ કમલાપાકવ  
મારીતીધામની સામે તરસાલી િડોદરા (૧૩) ઉન્નીભાઈ રિીન્રન પૈયાકલ રહે. ૧૩૪ 
ચન્રનગર સોસ. મારૂતીધામની પાસે તરસાલી િડોદરા શહેર (૧૪) અરિીંદભાઈ ઉફે 
અનીલ નટિરભાઈ રાઠોડીયા રહે, એ/૨ ૪૦૪ અમરશ્રધા સોસા. તરસાલી રીંગરોડ 
િડોદરા નાઓને તા.૦૨/૯/૧૮ ના ક.૨૩/૪૫ િાગે અટક કરેલ છે.  

- ૧ વક.રૂ.૧૦૦/-, પત્તા 
પાના નંગ- ૫૨ 
વક.રૂ.૦૦/-  

૩૪ માંજલપુર પો.સ્ટે.  િડોદરા 
શહેર  

માંજલપુર પો.સ્ટે.સેકન્ડ ગુ.ર.નં. ૧૧૭/૧૮ જુગારધારા કલમ ૧૨ મુજબનો ગુનો  મો.જ.ે 
મકરપુરા જી.આઇ.ડી.સી ટેમ્પા ચોકડી પાસે ની ગલીમાં શેડ નં.૭૫૧/૯ સમીર 
એન્જીવનયરીંગ િક્સવ નામ ના કારખાનાની અંદર મકરપુરા  ખાતે આ કામના આરોપીઓ 
પોતાના આવથવક ફાયદા સારૂ અવગયારેય ઇસમોને પોતાના કબજા ભોગિટાિાળા 
કારખાનામાં બોલાિી ગેરકાયદેસર રીતે પોતાના કારખાનામાં પત્તા પાના પૈસા િડે જન્ના 
મુન્નાનો હારજીતનો જુગાર રમી રમાડતાં તમામ ઇસમોની અંઝડતીના રોકડા 

અંઝડતીના રોકડા 
રૂા.૭૩,૨૭૦/- તથા 
જમીનદાિના રોકડા 
રૂા.૧૮,૦૦૦/- મળી કુલ 
રોકડા રૂા.૯૧,૨૭૦/- તથા 
મોબાઇલ ફોન નંગ ૧૨, 
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રૂા.૭૩,૨૭૦/- તથા જમીનદાિના રોકડા રૂા.૧૮,૦૦૦/- મળી કુલ રોકડા 
રૂા.૯૧,૨૭૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ ૧૨, વક.રૂા.૪૪,૦૦૦/- તથા પત્તા પાના 
નંગ-૫૨, વક.રૂા.૦૦/૦૦ તથા મીલેટર ી કલરનો ધાબળો, વક.રૂા.૧૦૦/- તથા 
કારખાનાનંુ રજીસ્ટરેશન સટીફીકેટ, વક.રૂા.૦૦/૦૦ તથા મોટર સાઇકલો નંગ- ૦૫, 
વક.રૂા.૨,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ વક.રૂા.૩,૩૫,૩૭૦/- ના જુગારલગત મુદામાલ સાથે 
મળી આિી પકડાઇ જતા. સદર ગુનાના આરોપીઓ નામે (૧) રાજુ હીરાલાલ લામા, રહે. 
૧૬, શુભ બંગ્લોઝ, જામ્બુિા બ્રીજ પાસે, મકરપુરા, િડોદરા શહેર મુળ રહે. મકાન નંબર 
૭૬, હેટોડા ગામ, તાજી. મકનપુર, નેપાળ (૨) સંતોષ હીરાલાલ લામા, રહે. સી/૨૫, 
ઘનશ્યામનગર, એરફોસવ પાછળ, મકરપુરા, િડોદરા શહેર મુળ રહે. એટિટા ગામ, 
તા.જી. મકનપુર, નેપાળ (૩) ઇમ્તીયાઝ બકરૂદીન શેખ, રહે. વિહળનગર, સ્િામી 
વિિેકાનંદ સ્કુલ સામે, માંજલપુર, િડોદરા શહેર (૪) જાિેદ મનફુલખાન પઠાણ, રહે. 
અજયનગર, પબ્જલીક િજનકાંટા સામે, િડસર રોડ, િડોદરા શહેર. મુળ રહે. ગામ 
બરિલીયા, તા. લાલગંજ, જી. રાયબરેલી, ઉત્તરપ્રદેશ (૫) લીલા નરબહાદુર કારકી, 
રહે. શેડ નંબર ૭૫૧/૯, સમીર એન્જીવનયરીંગ િકવસ, બરોડા બુશીંગની ગલીમાં, 
મકરપુરા જી.આઇ.ડી.સી., િડોદરા શહેર મુળ રહે. સીમરા, જી. બારા, કાઠમંડુ, નેપાળ 
(૬) અવનલ અશોકભાઇ માલિી, રહે. ૧૨૨, જલારામનગર, ભગિતી ટેનાવમને્ટ પાછળ, 
તરસાલી, િડોદરા શહેર (૭) સંદીપ અવનલ પાટીલ, રહે. સી/૩૩, ધનલક્ષ્મી 
રેસીડેન્સી, જામ્બિુા જકાતનાકા પાસે, મકરપુરા, િડોદરા શહેર (૮) શહીદઅલી 
શરીફઅલી શખે, રહે. ઇશ્વરનગર, િડસર રોડ, મકરપુરા જી.આઇ.ડી.સી., િડોદરા શહેર 
મુળ રહે. ટાંડામીટા ગામ, તા.સફીપુર, જી. ઉનાિ, ઉત્તરપ્રદેશ (૯) મનસુરઅલી 
મસુરઅલી શેખ, રહે. અજયનગર, પબ્જલીક િજનકાંટાની સામે, િડસર રોડ, માંજલપુર, 
િડોદરા શહેર. મુળ રહે. તેિરીયા ગામ, તા. મજગાિની, જી. ઉનાિ, ઉત્તરપ્રદેશ (૧૦)  
સલીમ સીદીકભાઇ શેખ, રહે. મકાન નંબર ૦૮, ઇશ્વરનગર, રજા મસ્જીદ પાસે, બેન્ક 
ઓફ બરોડાની સામે, માજંલપુર, િડોદરા શહેર મુળ રહે. ગામ બડીનામિ, તા.જી. 
ઉનાિ, ઉત્તરપ્રદેશ (૧૧)  દીલીપ રાજારામ શમાવ, રહે. બી/૨૨, શીિમ સોસા. 
તુલસીશ્યામની બાજુમાં, તરસાલી, િડોદરા શહેર મુળ રહે. ગામ ઢગરા, તા. ઇટોિા, 
ઉત્તરપ્રદેશ (૧૨) શૈલેષ સુરેશરાિ કદમ, રહે. ૮૧, ઇન્રપ્રસ્થ સોસાયટી, નોિીનો 
તરસાલી રોડ, મકરપુરા, િડોદરા શહેર નાઓને તા.૦૪/૯/૧૮ ના ક.૧૮/૪૦ િાગ ે
અટક કરેલ છે.  

વક.રૂા.૪૪,૦૦૦/- તથા 
પત્તા પાના નંગ-૫૨, 
વક.રૂા.૦૦/૦૦ તથા મીલેટર ી 
કલરનો ધાબળો, 
વક.રૂા.૧૦૦/- તથા 
કારખાનાનંુ રજીસ્ટરેશન 
સટીફીકેટ, વક.રૂા.૦૦/૦૦ 
તથા મોટર સાઇકલો નંગ- 
૦૫, વક.રૂા.૨,૦૦,૦૦૦/- 
મળી કુલ 
વક.રૂા.૩,૩૫,૩૭૦/- 
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૩૫ માંજલપુર પોલીસ સ્ટેશન  માંજલપુર પો.સ્ટે. થડવ  ગુ.ર.નં. ૫૬૧/૧૮ પ્રોરહ એકટ ક.૬૫(ઇ) મુજબનો ગુનો  મો.જ.ે 
માંજલપુર અલિાનાકા કોતર તલાિડી પાસે રામદેિ નગર ખાતે આ કામના આરોપી બહેન ે 
િગર પાસ પરમીટે પોતાના કબજા ભોગિટાિાળા મકાનમાં રોયલ વસલેકટ ડીલક્ષ વ્હીસ્કી 
લખેલ ૧૮૦ મી.લી ના શીલ બંધ હાલતમાં ્લાસ્ટીક ના ભારતીય બનાિટના વિદેશી દારૂ 
ના કિાટરીયા નંગ-૨૧૦ વક.રૂ.૨૧૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે મળી આિી પકડાઇ જઇ.  

વસલેકટ ડીલક્ષ વ્હીસ્કી લખેલ 
૧૮૦ મી.લી ના શીલ બંધ 
હાલતમાં ્લાસ્ટીક ના 
ભારતીય બનાિટના વિદેશી 
દારૂ ના કિાટરીયા નંગ-
૨૧૦ વક.રૂ.૨૧૦૦૦/- 

૩૬ 

ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન  

ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટે.ડા એ.નં ૦૪/૧૮ સી.આર.પી.સી કલમ ૪૧(૧)ડી 
મુજબના કામે આરોપી ન.(૧) સુનીલ ઉફે સાહીલ મહેશભાઇ પરમાર ઉ.િ ૨૦ રહે. 
આજિા રોડ રામદેિનગર–૧ ની બાજુમા ગોકુલનગર િડોદરા તથા ન.(૨) વિજને્રસીંગ 

ઉફે બોડો રાજુસીંગ સીકલીગર ઉ.િ. ૨૩ રહે. આજિા રોડ એકતાનગર ઝુપડપટ્ટી િડોદરા 
ન.(૩) પરેશ ઉફે વશિા જયંતીભાઇ િાધેલા ઉ.િ ૨૦ ધધંો. રહે. આજિા રોડ એકતાનગર 
રામપીર મંદીરની સામ ે કિાટસવ મ.નં ૧૧૬ િડોદરાનાઓને આજરોજ 
તા.૧૭/૦૯/૨૦૧૮ ના ક.૦૯/૦૦ િાગે અટક કરેલ છે. અને આરોપીઓ પાસેથી તેમજ 
તપાસ દરમ્યાન મો.સા-૦૨,મો.ફોન-૦૩,રોકડા રુપીયા ૧૪,૫૦૦/-, તમેજ સોનાની 
ચેઇન નંગ-૦૪ તમામની કુલે્લ કી.રૂ.૩,૪૧,૯૨૫/- નો મુદ્દામાલ સી.આર.પી.સી કલમ 
૧૦૨ મુજબ કબજ ેછે.આ ત્રણેય ઇસમોની પુછપરછ અને તપાસ દરમ્યાન નીચે મુજબના  
ગુનાઓ ડીટેકટ થયેલ છે.  
(૧) પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશનગુ.ર.નં.ફ.૧૭૬/૧૮ઇ.પી.કો.કલમ ૩૯૨ મુજબ  
(૨) પાણીગેટ પો.સ્ટેશન ગ.ુર.નં.ફ.૧૮૧/૧૮ઇ.પી.કો.કલમ ૩૯૨,૧૧૪ મુજબ  
(૩) ગોત્રી પો.સ્ટેશન ગુ.ર.ન. ફ.૧૧૮/૧૮ ઇ.પી.કો કલમ ૩૯૨, ૧૧૪ મજુબ 
(૪) ગોત્રી પો.સ્ટેશન ફ. ૨૧૧/૨૦૧૮  ઈ.પી.કો કલમ-૩૯૨ મુજબ. 

મો.સા-૦૨,  
મો.ફોન-૦૩,  

રોકડા રુપીયા ૧૪,૫૦૦/-,  
સોનાની ચેઇન નંગ-૦૪  

તમામની કુલે્લ 
કી.રૂ.૩,૪૧,૯૨૫/- 

૩૭ 

પો.સ.ઇ.શ્રી એ.આર.ગોહીલ 
ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન  

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા.એ.૪/૧૮, CRPC કલમ ૪૧(૧)આઇ મજુબના કામે 
આરોપી મહોમદ યુસુફ ઉફે ખાનસાહેબ અનિરખાન પઠાણ રહે. સી-૫૦ર શીિમ ્લાઝા 
પટેલ કોલોની-૯ જામનગર નાનો જ.ેપી.રોડ પો.સ્ટે. ફ. ૯૯/૧૮, ઇ.પી.કો. કલમ 

૩૯૪, ૪૫ર, ૩૪ર મુજબનો ગુનો કરી નાસતો ફરતો હોય, જનેે તા.૧૮/૦૯/૧૮ 
ક.૧૦/૩૦ િાગે અટક કરી તેની પાસેથી કાયનેટીક હોન્ડા મોપડે, મોબાઇલ .ફોન, 
ચ્પુ, રોકડા રૂ..૫૫૦૦/- કુલ વકં.રૂ.૧૫૫૧૦/- ની સાથે પકડી પાડી જ.ેપી.રોડ 
પો.સ્ટે. ફ. ૯૯/૧૮, ઇ.પી.કો. કલમ ૩૯૪, ૪૫ર, ૩૪ર મુજબનો અનડીટેકટ ગુનો 
શોધી કાઢેલ છે.   

કાયનેટીક હોન્ડા મોપેડ, 
મોબાઇલ .ફોન, ચ્પુ, 

રોકડા રૂ..૫૫૦૦/- કુલ 
વકં.રૂ.૧૫૫૧૦/- 

તથા સોનાના દાગીના 
વકં.રૂ.૮૫૦૦૦/- 
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         તેમજ ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા.એ.૫/૧૮, CRPC કલમ ૪૧(૧)આઇ 
મુજબના કામે આરોપી સિારામ ઉફે સુરેશ ધનારામ રબારી રહે. ર૧૦ પુંજર કોમ્પલેક્ષ 
સુભાનપુરા ગોલ્ડન સીલ્િર એપાટવમને્ટ સામે, િડોદરા નાને આરોપી મહોમદ યુસુફ ઉફે 
ખાનસાહેબ અનિરખાન પઠાણ રહે. સી-૫૦ર શીિમ ્લાઝા પટેલ કોલોની-૯ જામનગર 
નાએ જ.ેપી.રોડ પો.સ્ટે. ફ. ૯૯/૧૮, ઇ.પી.કો. કલમ ૩૯૪, ૪૫ર, ૩૪ર મુજબના 
ગુનાનો મુદામાલ  આપેલ હોય, જનેે તા.૧૮/૦૯/૧૮ ક.૧૩/૦૦ િાગ ેઅટક કરી તેની 
પાસેથી સોનાના દાગીના વકં.રૂ.૮૫૦૦૦/- નો કબજ ેકરી ઉપરોકત અનડીટેકટ ગુનાના 
કામે સામેલ રાખેલ છે.  
ઉપરોકત કામના આરોપીએ કરેલ અન્ય અનડીટેકટ ગુનાઓ નીચે મુજબ છે.  
(૧) જ.ેપી પોલીસ સ્ટેશનના ફસ્ટ ૫૧/૧૮ ઇ.પી.કો કલમ ૩૯૪.GPAct ૧૩૫, (૨) 
જ.ેપી.પો.સ્ટે ફસ્ટ ૯૯/૧૮ ઇ.પી.કો કલમ ૩૯૪,૪૫૨,૩૪૨  મુજબ 
(૩) સંયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનના ફસ્ટ ૪૧/૧૭ ઇ.પી.કો કલમ ૩૯૨, (૪) સંયાજીગંજ 
પો.સ્ટે ફસ્ટ ૧૨૮/૧૭ ઇ.પી.કો કલમ ૩૪૧,૪૫૨,૩૯૨  
(૫) સંયાજીગંજ પો.સ્ટે ફસ્ટ ૧૬૧/૧૭ ઇ.પી.કો કલમ ૩૯૨ મુજબ    (૬) ગોત્રી 
પોલીસ સ્ટેશનના ફસ્ટ ૧૭૬/૧૭ ઇ.પી.કો કલમ ૩૯૨, ૧૧૪ 
(૭) માંજલપુર પોલીસ સ્ટેશનના ફસ્ટ ૧૭૬/૧૮ ઇ.પી.કો કલમ ૩૯૨, ૧૧૪ 

૩૮ 

હે.કો. વિજયકુમાર જાબરમલ 
પીસીબી શાખા િડોદરા શહેર  

 

ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નં.૪/૧૮, CRPC કલમ ૪૧(૧)ડી મુજબના કામે દીલીપ 
રણછોડભાઇ રાઠિા ઉ.િ.૨૬ રહે.મુજમહુડા અલકનંદા કોમ્પલેક્સની પાછળ છાપરામા 
િડોદરા નાને હીરો હોન્ડા મો.સા. વક.રૂ.૧૫,૦૦૦/- સાથે તા.૨૧/૦૯/૨૦૧૮ ના ક. 
૧૭/૧૦ િાગે અટક કરિામાં આિેલ છે. તથા સી.આર.પી.સી. ૧૦ર મુજબ બજાજ સીટી 
૧૦૦ મોટર સાયકલ કીમત રૂવપયા ૧૫,૦૦૦/- ની કબજ ેકરિામાં આિેલ છે. માજંલપરુ 
પો.સ્ટે. ફ. ૨૧૫/૧૮, જ.ેપી.રોડ પો.સ્ટે. ફ. ૫૪/૧૮, ઇ.પી.કો. ૩૯૭ ના મુજબના 
અનડીટેકટ ગુના શોધી કાઢેલ છે. 

મોટર સાયકલ-ર  
વકં.રૂ.૩૦૦૦૦/- 

૩૯ 

હે.કો. હીતેંરવસંહ બાહદુરવસંહ  
પીસીબી શાખા િડોદરા શહેર 

ડી.સી.બી પો.સ્ટે-II ગુ.ર.નં ૫૩/૧૮ જુ.ધારા ની કલમ ૪,૫ મુજબના કામ ે

આરોપીઓએ હારજીતનો જુગાર રમી રમાડી પોલીસ રેઇડ દરમ્યાન કુલે્લ ૦૭ (સાત) 
ઇસમો મળી આિેલ તેઓની અંગ ઝડતી રોકડ રૂવપયા ૫૦,૨૭૦/- ની ચલણી નોટો 
તેમજ જમીન દાિના  રૂ-૬૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ ૦૫ વક રૂ ૩૧,૫૦૦/-, 
તેમજ િાહન ગાડીઓ ૦૩ જનેી કીમત રૂ ૧,૯૫,૦૦૦/- તથા પતા પાના નંગ ૫૨ તથા 
એક ચાદર કીમત રૂવપયા ૦૦/- મળી કુલે્લ રૂવપયા ૨,૮૨,૭૭૦/- ની સાથે મળી આિી 

રોકડ રૂવપયા ૫૦,૨૭૦/- 

તેમજ જમીન દાિના  રૂ-
૬૦૦૦/- તથા મોબાઇલ 

ફોન નંગ ૦૫ વક રૂ 
૩૧,૫૦૦/-, તેમજ િાહન 
ગાડીઓ ૦૩ જનેી કીમત રૂ 
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પકડાઇ જઈ ગયેલ હોય ૧,૯૫,૦૦૦/- તથા પતા 
પાના નંગ ૫૨ તથા એક 

ચાદર કીમત રૂવપયા ૦૦/- 
મળી કુલે્લ રૂવપયા 
૨,૮૨,૭૭૦/- 

૪૦ ઈન્ ચાજવ 
પો.ઈન્ સ.એસ.ઓ.જી. તથા 

સ્ટાફના માણસો 

તા.૦૪/૦૯/૧૮ ના રોજ એસ.ઓ.જી.ને બાતમી મળેલ કે " જતેલપુર વમતલ 
ગેસ્ટ હાઉસ પાસે આિેલ સબર મંઝીલમાં કેટલાક ઠગ ઇસમો રહે છે અને એમ.આઇ.કંપની 
નકલી પાિર બેન્કનુ શહેરમાં ફરી ગ્રાહકોને િેચાણ કરી ઠગાઇ કરી રહેલ છે અને મકાનમા ં
નકલી પાિર બેન્કનો જથ્થો રાખેલ છે." તે મુજબની મળેલ બાતમી આધારે ઉ૫રોકત 

જગ્યાએ  રેડ કરતા નીચે જણાિેલ નામિાળા ચાર ઠગ ઈસમોને ઝડપી પાડેલ. 
(૧) સાદાબ ઝમીલઅહેમદ મલીક રહે. સરસિા ગામ થાના-સરસિા તા.નકુળ 

જી.સહારનપુર, યુ.પી. (ર) મહમદસદામ ઝમીલ અહેમદ મલીક રહે. સદર (૩) મહંમદ 
અરસદ અલીશેર મલીક રહે.ગામ ધતોલી રાંઘડ થાના -મંડી તા.જી.સહારનપુર, યુ.પી. 
તથા (૪) મહંમદ આકીલ નાઝીરહસન મલીક રહે. ખતાખેડી, સરાજ કોલોની, થાના 
મંડી, તા.જી.સહારનપુર ય.ુપી. હાલ તમામ રહે. સબર મઝંીલ, જતેલપુર, િડોદરા 
નાઓને રેડ દરમ્ યાન ઝડપી પાડેલ.  

આરોપીઓ પાસેથી ડુ્લીકેટ એમ.આઇ. કંપનીની મોબાઇલ  ચાજવ કરતી પાિર 
બેંક કુલ-૨૦૪ વક.રૂ.૪૦,૮૦૦/- તથા મોબાઈલ ફોન વક.રૂ.૪૦૦૦/- સહીત કુલ્ લે 
રૂ.૪૪,૮૦૦/- નો મુદામાલ કબ્જ જ ેકરી ઉપરોકત ઈસમો તથા નકલી પાિર બેંક સ્લાયર 
મો.નફીઝ મલીક રહે.સરસાિા ગાંિ, જી.સહારનપુર, યુ.પી. િાળા વિરૂઘ્ ધમાં કાયદેસરની 
કાયવિાહી કરી ગોત્રી પો.સ્ ટે.ફ.ગુ.ર.નં.૨૦૨/૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૦૬,૪૨૦,૧૧૪ 
મુજબ ગુનો દાખલ કરાિેલ. 

એમ.આઇ. કંપનીની 
મોબાઇલ  ચાજવ કરતી પાિર 
બેંક કુલ-૨૦૪ 
વક.રૂ.૪૦,૮૦૦/- તથા 

મોબાઈલ ફોન 
વક.રૂ.૪૦૦૦/- સહીત કુલ્ લે 
રૂ.૪૪,૮૦૦/- 

૪૧ ઈન્ ચાજવ 
પો.ઈન્ સ.એસ.ઓ.જી. તથા 

સ્ટાફ  

તા.૨૫/૦૯/૧૮ ના રોજ એસ.ઓ.જી.ને બાતમી મળેલ કે "પાણીગેટ 
બાિામાનપુરા ભંડારીશા બાિાની દરગાહ સામે ગરીબ મહોલ્લામાં રહેતો ઉમરખાન 

હુસેનખાન પઠાણ તેના ઘરે ચરસનો જથ્થો રાખી ગ્રાહકોને છુટૃકમાં ચરસનંુ િચેાણ કરે છે" 
તે મુજબની મળેલ બાતમી આધારે એચ.એમ.ચૌહાણ ઈન્ ચાજવ પો.ઈન્ સ. એસ.ઓ.જી. 
નાઓએ રેઈડનંુ આયોજન કરી, પંચો તથા પોલીસ સ્ ટાફના માણસો સાથે ગરીબ મહોલ્લા 
ખાતે રેડ કરી ઉમરખાન હુસેનખાન પઠાણ રહે.ગરીબ મહોલ્લો, ભંડારીશા બાિાની દરગાહ 
સામે બાિામાનપુરા પાણીગેટ િડોદરા નાને માદક પદાથવ ''ચરસ'' ૧૭૦ ગ્રામ વકમત 

માદક પદાથવ ''ચરસ'' ૧૭૦ 
ગ્રામ વકમત 

રુા.૩૪,૦૦૦/-નો 
ગણનાપાત્ર જથ્થો તથા (ર) 
અંગ ઝડતીના રુા.૩૮૦/- 
તથા (૩) ડીજીટલ નાનો 
િજન કાંટો  વક.રૂ.૨૦૦/- 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                           Vadodara City SAFLY GATHA 2018 – mahiti  2-2-19.. 21 

રુા.૩૪,૦૦૦/-નો ગણનાપાત્ર જથ્થો તથા (ર) અંગ ઝડતીના રુા.૩૮૦/- તથા (૩) 
ડીજીટલ નાનો િજન કાંટો  વક.રૂ.૨૦૦/- સહીત કુલે્લ રુા.૩૪,૫૮૦/- નો મુદામાલ 
મળી આિેલ હોય તપાસ અથે કબ્જજ ેકરિામાં આિેલ. 

આરોપીની પ્રાથવમક પુછપરછમાં તે છેલ્લા છ માસથી છુટૃક ચરસનો ધંધો કરે છે 
અને આ ચરસનો જથ્થો એક અજાણ્યા સાધુ મહારાજ આપી જતો હોિાનુ ંજણાિેલ હોય 
તેની તથા ચરસ સ્લાયર બન્ને વિરુધ્ધમાં પાણીગેટ પો.સ્ટે.સ.ેગુ.ર.ન.ં૧૫૯/૧૮ 
એન.ડી.પી.એસ.એકટ ૮(સી), ર૦(બી), ર૯ મુજબ પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો 
દાખલ કરાિેલ. 

સહીત કુલે્લ રુા.૩૪,૫૮૦/- 

૪૨   
િારસીયા પોસ્ટે સ્ટાફ 
િડોદરા શહેર  

બાતમી આધારે બે ઇસમો(૧) અજય રાજુભાઇ દેિીપુજક રહે, SSC બોડવ  ની ઓફીસની 

સામેની નિાપુરા િડોદરા (૨)કરણ દીનેશભાઇ ગોદડીયા રહે,સદર જમેા એકે કાળા 
કલરની ટી-શટવ  આખી બાયનુ પહેરેલ છે અને કમરે કાળા કલરની પેન્ટ પહેરેલ છે અન ે
તેની સાથે બીજો એક ઇસમ જનેે આમી કલરનુ ટી-શટવ  તથા કમરે કાળુ પેન્ટ જિેુ પહેરેલ 
છે અને તેમની પાસે કેટલાક ચોરીના મોબાઇલ ફોન છે અને હાલમા િેચિા માટે િારસીયા 
મોતીનગર પાસે િેચિા માટે ફરે છે “જ ેબાતમી આધારે તપાસ કરતા િડોદરા શહેર િાડી, 
સંયાજીગંજ વિસ્તાર માથી અલગ-અલગ પો.સ્ટે વિસ્તાર માથી િાહન ચોરી કરેલાની 
કબુલાત કરેલ છે   

િાહન ચોરી ૧) િાડી 

પો.સ્ટે,I.35/18 IPC-૩૭૯ 
મુજબ 
(૨) સંયાજીગંજ 
પો.સ્ટે,I.૧૫૩/૧૮ IPC-
૩૭૯ મુજબ  
બે એકટીિા  
કી,રુ.૫૦.૦૦૦  
 

૪૩ પો.કો.અજીતમનજુીઅ.પો.કો
.સંરદપરામવનિાસ    
િારસીયા 

આજરોજ અમો તથા સાથેના માાઃઅસો બાતમી  આધારે રાકેશ ઉફે રાકા સોમાભાઇ દંતાણી 
રહે, આરભ તકીયા રાજારાણી તળસિ અજબડીમીલ પાસે િડોદરા શહેર નાને પકડેલ જને ે
પુછ-પરછ દરમ્યાન પાણીગેટ પો.સ્ટે વિસ્તાર બંધ મકાન માથી સોના ચાંદીના દાગીના 
તથા િાસણો ઘરફોડ ચોરી કરેલની કબુલાત કરેલ  છે  
 

ઘરફોડ ચોરી પાણીગેટ પો.સ્ટે 
I.૧૭૯/૧૮  IPC-
૪૫૪..૩૮૦ મુજબ    સોના 
ચાંદી ના દાગીના તથા 
િાસણો મળી કુલે્લ મુદામાલ 
રૂ.૬૧૬૩૮/- 
 
 

૪૪ િારસીયા પોલીસ સ્ટેશન 
િડોદરા શહેર. 

િારસીયા II-૨૦૯/૧૮ જુગારધારા ૪,૫ મુજબ તહોદાર પોતાની ઓફીસમા હાજર રહી 
પોતે તેમજ બીજા ૦૮ ઇસમોને આથીક ફાયદા સારૂ પત્તા પાના  પૈસા િડે હારજીતનો 
જુગાર રમિા રમાડિા ભેગા કરી મળી આિેલ હોય અને સદરી  મકાનનુ 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 ૮૬૦૦/- તથા  અંગ  ઝડતીમાંથી  મળેલ  રૂવપયા 

મકાનનુ લાઇટ  બીલ  
જનેી  વક.રૂ ૦૦/૦૦ ગણી 
શકાય તથા પતા પાના 
નંગ- ૫૨  જનેી વક.રૂ 
૦૦/૦૦ ગણી શકાય  તથા 
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૫૮૩૦/- સાથે મળી  કુલે્લ રોકડા રૂપીયા   ૧૪,૪૩૦/- તથા મોટર સાયકલ નંગ -૦૩ 
જનેી વક.રૂ ૬૫,૦૦૦/- તથા બે ફોર વ્હીલર કાર નંગ -૦૨ જનેી વકંમત રૂપીયા 
૭,૫૦,૦૦૦/  તથા રીક્ષા નંગ-૦૧ જનેી વક.રૂ ૭૦,૦૦૦/-જુદી જુદી કંપનીઓના  
મોબાઇલ  ફોન  નંગ -૧૦  જનેી વક.રૂ ૩૧,૫૦૦/- જ ેતમામ મુદ્દામાલ સાથે મળી  કુલે્લ 
રૂવપયા  ૯,૩૦,૪૩૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે જુગાર રમતા મળી આિી 
પકડાઇજઇતથાવિપુલ છત્રવસંહ ગોહીલ ના ઓ સ્થળ ઉપર હાજર નહી મણી આિી ગુનો 
કયાવ વિગેરે બાબત. 
 

જમીન દાિના રોકડા રૂ 
૮૬૦૦/- તથા  અગં  
ઝડતીમાંથી  મળેલ  રૂવપયા 
૫૮૩૦/- સાથે મળી  તથા 
મોટર સાયકલ નંગ -૦૩ 
જનેી વક.રૂ ૬૫,૦૦૦/- 
તથા બે ફોર વ્હીલર કાર નંગ 
-૦૨ જનેી વકંમત રૂપીયા 
૭,૫૦,૦૦૦/  તથા રીક્ષા 
નંગ-૦૧ જનેી વક.રૂ 
૭૦,૦૦૦/-જુદી જુદી 
કંપનીઓના  મોબાઇલ  ફોન  
નંગ -૧૦  જનેી વક.રૂ 
૩૧,૫૦૦/- જ ે તમામ 
મુદ્દામાલ સાથે મળી  કુલે્લ 
રૂવપયા  ૯,૩૦,૪૩૦/- 

 
 

૪૫ પો.કો. રહતેન્રવસહ 
ગણપતવસહ 
પી.સી.બી.શાખા,િડોદરા  

સીટી III  ૫૧૩/૧૮પ્રોરહ.ધારા-૬૫-ઈ, ૮૧ મજુબ ગુનો તે એિી રીતે કે 
ઉપરોકતતારીખ, ટાઇમ અને જગ્યાએ આ કામના તહોદાર પોતાના મકાનની પાછળ 
આિેલ પોતાની ઓરડીમાં ગેરકાયદેસર ભારતીય બનાિટ નો ઇગ્લીસ દારૂ ભરેલ કાચની 
મોટી બોટલો નંગ ૩૩૬ કીમત રૂવપયા ૧,૧૭,૬૦૦/- નો રાખી એકબીજા ને મદદગારી 
કરી હાજર મળી નહી આિેલ હોય મારી તેઓ બન્ને વિરુધ્ધ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ ઇ, ૮૧ 
મુજબ ગુનો કયાવ વિ.બાબત બોટલ નંગ- ૩૩૬ વકંમત રુવપયા ૧,૧૭,૬૦૦/-   

બોટલ નંગ- ૩૩૬ વકંમત 
રુવપયા ૧,૧૭,૬૦૦/- 

 
 
  

૪૬ સ્ટેટ િીજીલન્સનો સ્ટાફ સમા થડવ  ગુ.ર. નં.૪૫૧/૧૮ પ્રોહી.એકટ કલમ ૬પ (ઈ), ૧૧૬બી,૮૧,૯૮(૨) આ 
કામના આરોપીઓએ િગર પાસ-પરવમટે  પોતાની ઉપરોક્ત ટરકમા કાગળ ના બંચની 
આડમા (ઇંવગ્લસ) વિદેશી ભારતી બનાિટ ના  દારૂ ની જુદી-જુદી બ્રાંડ ની બોટલ તથા 
ક્િાટરીયા તેમજ ટરક તથા દોરડુ તથા તાડપત્રી તેમજ કાગળ ના બંચમા (ઇંવગ્લસ) વિદેશી 
ભારતી બનાિટના દારૂની જુદી-જુદી બ્રાંડની બોટલ તથા ક્િાટરીયા નંગ મળી તમામ 
પેટીઓ નંગ  ૬૨૧/-  વક.રૂ ૨૯,૫૪,૨૮૦/- મળી કુલે્લ રૂ. ૪૪,૨૬,૭૮૦/-  ના 
મુદામાલ સાથે ટરક છોડી એક વબજા ને મદદરગારી કરી નાશી જઇ ગુનો કરયા વિ.બાબત 

(૧) મેકડોનાલ્્મ સુપરીયર 
વ્હીસકી બોકસ.નંગ-૩૪ 
બોટલ-૪૦૮ વકંરૂ/-
૧૫૩૦૦૦/- 
(૨) રોયલ સ્ટેગ વ્હીસકી 
બોકસ નંગ-૪૯, બોટલ 
નંગ- ૫૮૮ વક.રૂ/- 
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તા ૦૬/૦૯/૧૮ ૨૩૫૨૦૦/- 
(૩) પાટી સ્પેશ્યલ ડીલક્ષ 
વ્હીસકી બોકસ નંગ- ૨૦૫, 
બોટલ નંગ- ૨૪૬૦ 
વક.રૂ/- ૯૮૪૦૦૦/- 
(૪) ઇમ્પીરીયર બ્જલયુ 
એથેંટીક મેઇન વ્હીસકી 
બોકસ.નંગ- ૩૪, બોટલ 
નંગ- ૪૦૮ વક.રૂ/- 
૧૪૬૮૮૦/- 
(૫) મેકડોનાલ્્મ સુપરીયર 
વ્હીસકી બોકસ.નંગ-૩૨ 
કિાવ.નંગ-૧૫૩૬ વકંરૂ/-
૧૫૩૬૦૦/- 
(૬) રોયલ સ્ટેગ વ્હીસકી 
બોકસ નંગ-૪૯, કિાવ. 
નંગ- ૨૩૫૨ વક.રૂ/- 
૨૩૫૨૦૦/- 
(૭) પાટી સ્પેશ્યલ ડીલક્ષ 
વ્હીસકી બોકસ નંગ- ૧૮૫, 
કિાવ. નંગ- ૮૮૮૦ વક.રૂ/- 
૮૮૮૦૦૦/- 
(૮) ઇમ્પીરીયર બ્જલયુ 
એથેંટીક મેઇન વ્હીસકી 
બોકસ.નંગ- ૩૩, કિાવ  
નંગ- ૧૫૮૪ વક.રૂ/- 
૧૫૮૪૦૦/- 
   કુલ પેટી- ૬૨૧  કુલ.વક.રૂ  
૨૯,૫૪,૨૮૦/- 
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૪૭  બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન 
િડોદરા શહેર 

બાપોદ પો.સ્ટે. III ગુ.ર.નં. 737/18 પ્રોહી 65 ઈ, 81, 116(ખ), 98(2) મુજબ 
ગુજરાત નશાંબંધી સુધારા િટહુકમ અવધવનયમ 2016 ની કલમ 65ઇ, 81, 116(ખ), 
98(2) મુજબ ગુનો ત ેએિી રીતે કે ઉપરોક્ત તા ટા અને જગ્યાએથી આરોપી નં 1 નાનો 
િગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાિટ નો ઈંગલીશ દારુબોટલ નંગ- 350 
વક.રૂ.105000/- તથા ઓ્ટેરા +કાર નં. જીજ ે– 06 -એએચ- 8589ની આશરે વકમત 
રુવપયા 2,00,000/- તથા સાદો મોબાઈલ આઈટેલ કંપની વકમત રુવપયા 5૦૦/- 
મળી કુલે રૂવપયા ૩,૦5,5૦૦- સાથે મળી આિી તેમજ રેઈડ દરમ્યાન કાર ચલાિનાર 
ડર ાઈિર આરોપી નં 2 ભાગી જઈ તથા સદરી ઈંગલીશ દારુ નો જથ્થો ભરનાર તેમજ 
પાયલોરટંગ કરનાર આરોપી નં. 3 નાઓએ એકબીજાની મદદગારી કરી ગુન્હો કયાવ વિ. 
બાબત. 

ભારતીય બનાિટ નો 
ઈંગલીશ દારુબોટલ નંગ- 
350 વક.રૂ.105000/- તથા 
ઓ્ટેરા +કાર નં. જીજ ે– 06 
-એએચ- 8589ની આશરે 
વકમત રુવપયા 2,00,000/- 
તથા સાદો મોબાઈલ આઈટેલ 
કંપની વકમત રુવપયા 
5૦૦/- મળી કુલે રૂવપયા 
૩,૦5,5૦૦- 

૪૮ બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન 
િડોદરા શહેર 

બાપોદ પો.સ્ટે. III ગુ.ર.નં ૭૩૯/૧૮ પ્રોહી કલમ 65 ઇ,116(ખ),98(2) મુજબ 
ગુજરાત નશાંબંધી સુધારા િટહુકમ અવધવનયમ 2016 ની કલમ 65 ઇ116(ખ),98(2) 
મુજબનો ગુનો તે એિી રીતે કે ઉપરોક્ત તા ટા અને જગ્યાએથી ઉઅરોકત  આરોપી  નાનો 
િગર પાસ પરમીટે વમત્રની ઓટો રીક્ષામા ભારતીય બનાિટની ઇગ્લીશ દારૂની બોટલો નંગ 
૮૫ વકમંત રૂપીયા ૨૫,૫૦૦/- તથા ઓટો રીક્ષા આશરે વકમંત રૂપીયા ૨,૦૦,૦૦૦/- 
તથા લાિા કંપનીનો મોબાઇલ વકમંત રૂપીયા ૫૦૦/- કુલે્લ વકમંત રૂપીયા 
૨,૨૬,૦૦૦/- ના મુદામાલ  સાથે મળી આિી પકડાઇ જઈ ગુન્હો કયાવ વિ. બાબત.  

ઇગ્લીશ દારૂની બોટલો નંગ 
૮૫ વકમંત રૂપીયા 
૨૫,૫૦૦/- તથા ઓટો 
રીક્ષા આશરે વકમંત રૂપીયા 
૨,૦૦,૦૦૦/- તથા લાિા 
કંપનીનો મોબાઇલ વકમંત 
રૂપીયા ૫૦૦/- કુલે્લ વકમતં 
રૂપીયા ૨,૨૬,૦૦૦/- ના 
મુદામાલ   

૪૯  ટર ારફક શાખા િડોદરા શહેર  સયાજીબાગ વચલ્ડરન પાકવ  ખાતે કન્યાકુમારી થી કાવશ્મર ટર ારફક જાગૃવત માટે શ્રી 
સુબ્રહ્મણ્યમ ઉફે સુબ્જબુ નાઓ DTOS તરફથી જન જાગવૃત માટે પદ યાત્રા કરતા હોય જથેી 
કમાટીબાગ થી િડોદરા શહેર ટર ારફક પોલીસ તથા શાળા/કોલેજ ના વિધ્યાથીઓ તથા 
NGO ભેગા મળી કમાટીબાગથી પોસ્ટર પ્રદશવન સાથે તેમજ પોલીસ બેન્ડ સાથે ટર ારફક 
જાગૃવત અંગે રેલી પ્રદશવન કાઢિામાં આિેલ.રેલીમાં િડોદરા શહેરના મેયર શ્રી હાજર રહેલ.  

 

કોન્સેસ્ટર ીક ઇન્ડસ્ટર ીજ એલેમ્બીક કંપની ગોરિા રોડ િડોદરા ખાતે એમ્્લોયઝ તથા 
સીક્યુરીટી કમવચારીઓને PPT માધ્યમથી તથા પ્રિચન કરી ટર ારફક જાગૃવત અંગે તથા 
ટર ારફકના વનયમો અંગે િાકેફ કયાવ. તેમજ પેમ્પલેટનુ વિતરણ કરિામાં આિેલ. 

 

પ્રતાપનગર HQ ખાતે ટર ારફક વબ્રગેડના તાલીમાથીઓને  PPT માધ્યમથી તથા પ્રિચન 
કરી ટર ારફક જાગૃવત અંગે તથા ટર ારફકના વનયમો અંગે િાકેફ કયાવ. 
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બચ્ચે બોલે મોરરયા થીમ ઉપર છાત્ર સાંસદ ટીમ રારા ઇકો ફ્રેંડલી ગણપવત અથ ે
નાગરરકોને જાગૃવત માટે પયાવિરણ શુધ્ધીકરણ તથા ટર ારફક જાગૃવત અંગે સવેમનારનું 
આયોજન કરિામાં આિેલ જમેાં પોસ્ટર પ્રદશવન કરિામાં આિેલ. 

 

યો-બાઇક એચ.િી.મોટર કોપવના સૌજન્યથી ટર ારફક જાગૃવત અંગે સેવમનારનુ આયોજન 
કરિામાં આિેલ તથા વનયમોનુ પાલન કરતા િાહન ચાલકોને હોલ્મેટ નુ વિતરણ કરિામાં 
આિેલુ તથા બીજા ઇનામો આપિામાં આિેલા, તેમજ િડોદરા શહેરના ટર ારફક પોલીસને 
ઇ-પેટર ોવલંગ માટે યો-બાઇક મે.પોલીસ કવમશ્નર સા.શ્રી ના હસ્તે એનાયત કરિામાં આવ્યુ 
તથા ટર ારફક જાગૃવત અંગેના પોસ્ટર પ્રદશવન કરિામાં આવ્ય.ુ 

 

સૌરભ વિદ્યાલય ખાતે સાથે ધોરણ દસ બાર ના વિદ્યાથીઓને યોગ વશવબર તથા ટર ારફક 
જાગૃવત અંગે સેવમનારનંુ આયોજન કરિામાં આવ્યંુ ટર ારફક ના વનયમો તથા ભારત ના કાયદા 
તથા પોલીસ મેરડકલ મરહલા ઇમરજન્સી ફાયર અકસ્માત વિગેરે હેલ્પલાઇન વિશે 
અગત્યના નબંરો ની જાણકારી આપિામાં આિી તથા સીટ બેલ્ટ હેલ્મેટ સ્પીડ વિગેરે અંગ ે
માગવદશવન તથા સફે્ટી માટે અિશ્ય જરૂરી છે જ ેવિગતિાર િાતાવલાપ રારા સરળ ભાષામાં 
સમજાિિામાં આવ્યંુ. તેમજ ટર ારફક જાગૃવત અંગે ના પે્લટે નુ ંવિતરણ કરિામાં આવ્યંુ. 

 

કાન્હા હાઈટ ખાતે પ્રમુખ શ્રી ઉિેશભાઈ પટેલ નાઓએ ગણપવત મહોત્સિ વનવમતે્ત ટર ાફીક 
જાગૃવત અંગે કાયવક્રમ રાખેલ હોય ઝેબ્રા ટીમ સાથે રહી કાન્હા હાઈટ ના નાગરરકોને ટર ારફક 
ના વનયમો તથા ભારતના કાયદા તથા પોલીસ,મેરડકલ,મરહલા હેલ્પલાઈન, ઇમરજન્સી 
ફાયર અકસ્માત વિગેરે હેલ્પલાઈન વિશે અગત્યના નંબરોની મારહતી આપિા માં આિી 
તથા સીટ બેલ્ટ,હેલ્મટે,સ્પીડ વિગેરે અંગ ેિાતાવલાપ રારા માગવદશવન આપિામાં આિેલ છે. 
જમેાં બાળકો,મરહલાઓ તથા કુલ નાગરરકો મળી . 

 

રાજમહેલ રોડ ખોડી આમલી અલ્હાબાદ બેન્કના નો ખાંચો શ્રીબાળ પ્રગવત યુિક મંડળ 
િડોદરા ખાતે ગણપવતની  સ્થાપના છેલ્લાં ચાર િષવથી કરે છે પરંતંુ વિસજવન કરતા નથી. 
માટીની મૂવતવનુ વિસજવન કરિામાંઆિે છે.સામાવજક ,ધાવમવક અને ટર ારફકની થીમ 
નાનાબાળકોએ િેશભૂષામાં આિી સ્ટેજ કાયવક્રમ કયો તથા રોડ સેફ્ટી તથા સલામતી અંગે 
RSP ઈન્ચાજવ ASI જશિંતવસંહ હાજર જનમેદની માં મે.પો.કવમ.સા.શ્રી નાઓનો ઈકો 
ફેન્ડલી ગણપવત પયાવિરણ શુધ્ધી તથા ટર ારફક સલામતી  સુરક્ષાના વનયમો પોત ેપાળિા 
પોલીસ ને સહકાર આપિો પોલીસ પ્રજાનો વમત્ર છે.એ હેતુ સાથવક કરિા નાગરરકોને જાહેર 
પોગ્રામ માં હાજર રહી નાગરરકોનો વિશ્વાસ કેળિિો વિગેરે મતલબ નો સંદશે પાઠિી 
કાયવક્રમ સફળ બનાવ્યો 
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ઉવમવ સ્કૂલ ખાતે એલ.બી.જોલી તથા નેિીગેટર હષાવ વમશ્રા નાઓ લખનૌ થી કાવશ્મર બૂલેટ 
રાઇડર તરીકે ભારતના નાગરરકોને ટર ારફક જાગૃવત અંગે અિેર કરિા તથા હેલ્મેટ કંમ્પલસરી 
પહેરિો તથા મરહલા સશવક્તકરણ અને ભારતમાં મરહલા સુરવક્ષત છેજ પરંતુ સેલ્ફ ડીફેન્સ 
અથે પચાર કરિા તથા પોતાની સલામતી પોતેજ જાળિિાની છે આ અંગે ઇન્ડીયન બુક 
ઓફ રેકોડવ  માં નામ નોંધાિિા તથા મરહલાઓ તેમજ વિધ્યાથીઓને પ્રોત્સારહત કરિા 
ભારત પરરક્રમણ ઓન રોડ કરતા િડોદરા શહેરમાં પ્રિેશ કરતા ઉવમવસ્કૂલ ખાતે તેઓનુ 
સ્િાગત પ્રિચન કાયવક્રમ રાખલે હોય જ ેકાયવક્રમમાં વશક્ષકો િાલીઓ વિધ્યાથીઓ હાજર 
રહ્યા તથા િડોદરા શહેર પોલીસ િતી RSP ટીમ હાજર રહી તેઓનુ સ્િાગત કયુવ. તથા બન્ને 
મરહલાઓએ હાજર વિધ્યાથીઓને ટર ારફક જાગૃવત અંગે િાકેફ કયાવ. 

 

સયાજીબાગ ખાતે ્લેનેટોરીયમ હોલ ખાતે “િલ્ડવ  કાર ફ્રી ડે” અંગે રાખિામાં આિેલ 
કાયવક્રમમાં સાયકવલંગ સીટી પ્રોજકે્ટ અંતગવત મહાનગર સેિા સદનના કવમશ્નર શ્રી તથા  
શ્રીમવત તેજલબેન અવમન તથા મહાનુભાિો તથા જનમેદનીને પયાવરિણ શુધ્ધી અંગે તથા 
શારરરીક તંદુરસ્તી જળિાઇ રહે તે હેતુથી અઠિાડીયામાં એક િખત સાઇકવલંગ પ્રિાસ કરિો 
તથા સાયકલ સ્ટેશનો વિકસાિિામાં આિશે તેમ કવમશ્નર સા.શ્રીએ માગવદશવન આપેલ છે. 
સદર પ્રોગ્રામમાં ઝીબ્રા મોસ્કોટનો પ્રદશવન કરી ટર ારફક જાગૃવત અંગે માગવદશવન પુરુ પાડેલ. 

 

ઉમા વિધ્યાલય ખાતે ટર ારફક જાગૃવત અંગે વ્રકુ્રત્િ સ્પધાવ તથા ટર ારફક ને લગત બાળ 
નાટક,નૃત્ય સ્પધાવ તથા વચત્ર સ્પધાવનુ આયોજન કરિામાં આિેલ તથા આર.ટી.ઓ ટીમ 
તેમજ ઝેબ્રા ટીમ હાજર રહી માગવદશવન પુરુ પાડેલ તથા પેમ્પલેટનુ વિતરણ કરિામાં આિેલ. 

 

શ્રી વિધ્યાકંુજ વિધ્યાલય તરસાલી, શરદનગર ખાતે વિધ્યાથીઓ ધ્િારા ટર ારફક જાગૃવત અંગે 
નાટ્ય સ્પધાવ તથા વચત્ર સ્પધાવ તથા પોસ્ટર પ્રદશવનનુ આયોજન રદપ પ્રાગટ્ય તથા પ્રાથવના 
કરી કરિામાં આિેલ. 

 


