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

 

માહ ે૧૦/ર૦૨૦ ના માસમાાં પોલીસે કરેલ સારી કામગીરીન ાં પત્રક  વડોદરા  શહરે. 

અ. 
નાં. 

સારી કામગીરી ક૨ના૨ 
પોસ્ટે/શાખા/એજન્સીન  

નામ 
કરેલ સારી કામગીરીની વવગત. રીકવર કરેલ મ દામાલ 
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છાણી પો.સ્ટે સ્ટાફ  દ્વારા  છાણી પો.સ્ટે સ્ટાફ  દ્વારા તા. 29/09/2020 ના રોજ  બાતમી મળેલ કે. ને.હા.નાં.૮ દશરથગામ થી જી.એસ.એફ.સી. બ્રીજ તરફ જતા ઇસ જ  
મોટસસ ના શો રૂમ ની પાછળ આવેલ ગોડાઉન લાલજી મ લજી ની બાજ મા ગોડાઉન નાં.-૩ મા તા.જી વડોદરા ખાતે બાતમી આાઘરે રેઇડ કરતાાં 
આકામના આરોપી પ્રશાાંતક માર સ રેશ ચન્ર હાલ રહ-ે બી-૩૦૨ સીડ હોમ્સ આજવા વાધોડીયા રરિંગ રોડ વડોદરા રહ-ે પાવર હાઉસ પાસે 
રાણીવારા જાલોર રાજસ્થાન (વોન્ટેડ)નાઓ  એ ગ નો એવી રીતે કે  આ કામના વોન્ટેડ આરોપી પ્રશાાંતક માર સ રેશ ચન્ર હાલ રહ-ે બી-૩૦૨ 
સીડ હોમ્સ આજવા વાધોડીયા રરિંગ રોડ વડોદરા રહે- પાવર હાઉસ પાસે રાણીવારા જાલોર રાજસ્થાન મો.નાં.૯૪૨૬૧૦૮૧૫૧ નાઓએ ગે.કા. 
રીતે ભારતીય બનાવટનો વવદેશી દારૂ ની કાચની બોટલ ની એપીસોડ ગોલ્ડ વ્હહવ્સ્ક ની ૭૫૦ એમ.એલ. ની બોટલ નાંગ – ૪૦૮/-  આશરે રક.રૂ. 
૨,૦૪,૦૦૦/- નો મ દ્દામાનો જથ્થો પોતાના કબ્જજામા રાખી હાજર મળી આવેલ ન હોય ગ નો કયાસ વવગેરે બાબતે છાણી (III-304-2020) 
11196005200784  ગ જરાત પ્રોરહબીશન એમેન્ડેડ-૨૦૧૬ ની કલમ   ૬૫ (ઇ),૧૧૬(બી)  મ જબનો ગ નો તા.૨૯/૯/૨૦૨૦ ના રોજ  રજી 
કરવામાાં આવેલ છે.   

ગે.કા. રીતે ભારતીય બનાવટનો 
વવદેશી દારૂ ની કાચની બોટલ ની 
એપીસોડ ગોલ્ડ વ્હહવ્સ્ક ની ૭૫૦ 
એમ.એલ. ની બોટલ નાંગ – ૪૦૮/-  
આશરે રક.રૂ. ૨,૦૪,૦૦૦/- નો 
મ દ્દામાનો 
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નાંદેસરી પો.સ્ટે. સ્ટાફ  
દ્વારા  

નાંદેસરી પો.સ્ટે. સ્ટાફ  દ્વારા  તા.૦૧/૧૦/૨૦૨૦ના નારોજ  બાતમી મળેલ  કે. સાાંકરદાગામ નવદ ગાસ ઇન્ડ.એસ્ટેટના પ્લોટ નાં-૪૧/બી 
તા.જી.વડોદરા શહરે ખાતે બાતમી આઘારે રેઇડ કરતાાં આકાના આરોપી અંબેશ ધનજીભાઇ પ્રજાપતી સાાંકરદાગામ નવદ ગાસ ઇન્ડ.એસ્ટેટના પ્લોટ 
નાં-૪૧/બી તા.જી.વડોદરા શહરે નાઓએ ગ ન્હો તે એવી રીતે કે, ઉપરોક્ત બ્રાન્ડની ઈગ્લીશ દારૂની બોટલો નાંગ-૧૩૨ રક.રૂ.૩૯,૬૦૦/- ની આ 
પ્લોટ નાં-૪૧/બી, રાજન એન્જીવનયરીંગ, નવદ ગાસ એસ્ટેટ, સાાંકરદા ખાતેના ગોડાઉનમાાંથી મળી આવેલ હોય જેથી આ પ્લોટના લાઈટ બીલ 
આધારેના માલીક અંબેશ ધનજીભાઈ પ્રજાપતી, ૪૧/બી, નવદ ગાસ ઈન્ડસ્રીયલ પાકસ , સાાંકરદાગામ અથવા હાલના વપરાશ કતાસએ ગ નો કયાસ 
વવગેરે બાબતે નાંદેસરી ગ .ર.નાં.૧૧૧૯૬૦૩૯૨૦૦૪૧૯ (III ૧૭૦/૨૦૨૦) પ્રોરહ એક્ટ કલમ ૬૫(એ),(ઇ),૧૧૬(બી) મ જબનો ગ નો તા. 
૧/૧૦/૨૦૨૦ ના કલાક ૦૨/૪૫ વાગે  રજી  કરવામાાં આવેલ છે.      

વ વદેશી દાર  ની  બ્રાન્ડની ઈગ્લીશ 
દારૂની બોટલો નાંગ-૧૩૨ 
રક.રૂ.૩૯,૬૦૦/- 
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નાંદેસરી પો.સ્ટે. સ્ટાફ  
દ્વારા  

નાંદેસરી પો.સ્ટે. સ્ટાફ  દ્વારા  તા.૦૬/૧૦/૨૦૨૦ના નારોજ  બાતમી મળેલ  કે. નાંદેસરી ગામ માંગળવસિંહની ચાલીના આગળના ભાગે ખ લ્લામાાં 
વડોદરા શહરે ખાતે  બાતમી આધારે રેઇડ કરતાાં આકામના આરોપીઓ (૧)જીગ્નેશભાઇ શાંકરભાઇ રાવળ રહ.ેનાંદેસરીગામ મધ વન સોસાયટી 
મ.નાં.૩૫ તા.જી.વડોદરા તથા (૨)ઠાક રદાસ રમેશભાઇ શાક રહ.ે નાંદેસરીગામ માંગલવસિંહની ચાલી તા.જી.વડોદરા મળૂ રહ.ેભીકમપ રા ગામ પોસ્ટ 
ઓરફસ  ભીંડ  મધ્યપ્રદેશ તથા (૩)રવવ કલ્લ પ્રસાદ નાઈ રહ.ેનાંદેસરીગામ સ્વાવમનારાયણ માંરદર સામે તા.જી.વડોદરા મ ળ રહ.ેસોહનગામ 
તા.ભાાંન્ડેલ થાના.પાંડોખર રાજ્ય.મધ્યપ્રદેશ તથા (૪)સન્નીક માર રવવક માર ઠક્કર રહ.ેનાંદેસરીગામ હરવસધ્ધ્ધમાતાના માંરદર સામે તા.જી.વડોદરા તે 

પત્તા-પાના નાંગ-૫૨ તથા દાવ પરના 
રોકડા રૂ.૧૦૩૦/- તથા અંગ 
ઝડતીના ક લ્લે રૂ.૧૦,૯૮૦/- મળી 
ક લ્લે રૂ.૧૧,૬૮૦/- ના  મ દ્દામાલ 
સાથે 
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એવી  રીતે ગ નો જ ગારધારા કલમ ૧૨ મ જબ તે એવી રીતે કે, આ ઉપરોક્ત જણાવેલ તારીખ, ટાઈમ અને જગ્યાએ કામના આરોપીઓએ 
જાહરેમાાં પત્તા-પાના વડે હારજીતનો જ ગાર રમી-રમાડી સ્થળ ઉપર પત્તા-પાના નાંગ-૫૨ તથા દાવ પરના રોકડા રૂ.૧૦૩૦/- તથા અંગ 
ઝડતીના ક લ્લે રૂ.૧૦,૯૮૦/- મળી ક લ્લે રૂ.૧૧,૬૮૦/- ના  મ દ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઈ ગ નો કયાસ વવગેરે બાબતે નાંદેસરી પો.સ્ટે. પાટસ “બી” 
ગ .ર.નાં. ૧૧૧૯૬૦૩૯૨૦૦૪૨૩ જ ગારધારા કલમ ૧૨ મ જબનો ગ નો  તા.૦૬/૧૦/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૪/૫૫ વાગે   રજી  કરવામાાં આવેલ છે.  
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જવાહરનગર  પો.સ્ટે. 
સ્ટાફ  દ્વારા 

જવાહરનગર  પો.સ્ટે. સ્ટાફ  દ્વારા  પેરોરફલ્સ ત્રણ રસ્ત્તા પાસે ,વડોદરા શહરે.ખાતે રેઇડ કરતાાં આકામના આરોપીઓ વવનોદક માર ગ રૂદયાલ 
અરોરા રહ-ે મ.નાં ૦૭ વ્ ાંદાવન સોસાયટી કરોડીયા બાજવા રોડ તા.જી. વડોદરા નાઓ એ તે એવી રીતે કે આ કામે ગ નો કરનાર નાઓ જાહરેમાાં 
વરલી મટકાના આંક ફરકના આંકડા લખાવવા પૈસા વડે હારજીતનો જ ગાર રમી રમાડી જ ગાર રમવાના આંકડા લખેલ સ્લીપ નાંગ-૦૪ રક. રૂ 
.૦૦/૦૦ તથા બોલપન નાંગ-૧ જેની રકિં-૦૦/૦૦, તથા અંગઝડતીના રોકડા રૂપીયા ૧૦,૩૦૦/- ના મ દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગ નો કરેલ હોય 
તેના વવર ધ્ધમાાં જવાહરનગર પોસ્ટે /11196009200 677/2020  જ ગાર અટકાયતી અવધવનયમ /12 A મ જબનો ગ નો તા.૧૨/૧૦/૨૦૨૦   
ના કલાક ૧૪/૫૦  વાગે રજી  કરવામાાં આવેલ છે.   

પૈસા વડે હારજીતનો જ ગાર રમી 
રમાડી જ ગાર રમવાના આંકડા લખેલ 
સ્લીપ નાંગ-૦૪ રક. રૂ .૦૦/૦૦ તથા 
બોલપન નાંગ-૧ જેની રકિં-૦૦/૦૦, 
તથા અંગઝડતીના રોકડા રૂપીયા 
૧૦,૩૦૦/- ના મ દામાલ સાથે 
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 પી.સી.બી.શાખા  સ્ટાફ  
દ્વારા    

પી.સી.બી.શાખા  સ્ટાફ  દ્વારા તા ૧૧/૧૦/૨૦૨૦ નારોજ બાતમી મળેલકે. મોજે ફતેગાંજ ડી  માટસ આગળ રોડ ઉપર બાતમી આઘારે રેઇડ કરતાાં 
આકામના મેહ લભાઇ જયતીભાઇ પટેલ રહ,ેગામ કાયાવરોહણ નાના બોડીયાવગા તા.ડભોઇ જી વડોદરા શહરે તથા (૨)  સમીર ગોપાલભાઇ  
પટેલ રહ,ેબી/૭ રાજરત્ન સોસાયટી સ શેન સકસલ પાસે નોવીનો રોડ મકરપ રા વડોદરા શહરે નાઓ  એ તે એવી  રીતેકે. ઉપરોક્ત પકડાયેલ 
ઇસમ નામે મેહ લભાઇ જયતીભાઇ પટેલ રહ,ેગામ કાયાવરોહણ નાના બોડીયાવગા તા.ડભોઇ જી વડોદરા શહરે તથા (૨)  સમીર ગોપાલભાઇ  
પટેલ રહ,ેબી/૭ રાજરત્ન સોસાયટી સ શેન સકસલ પાસે નોવીનો રોડ મકરપ રા વડોદરા શહરે નાએ પોતાના આથીક ફાયદા માટે આજ રોજ 
રમાતી રાજસ્થાન રોયલ તેમજ સનરાઇઝર હૈદરાબાદ ની આઇ.પી.એલ ક્રીકેટ મેચનો ગ્રાહકો પાસેથી ઓન લાઇન સેશનનો હારજીત નો સટ્ટો ના 
પોતાના મોબાઇલમા આઇડી મા ઓનલાઇન રમી રમાડતા જેમા અંગ ઝડતી માાંથી મળેલ રોકડા રૂપીયા ૧૫,૯૩૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ- 
૦૨ રક રૂ ૧૩,૦૦૦/-  તથા  એક એક્ટીવા GJ 06 KC 8269   જેની રક રૂ ૩૫,૦૦૦/- તથા મળી  આવેલ સાહીત્ય કોપી નાંગ ૨૪  રક રૂ 
૦૦/૦૦ ગણી ક લ્લે રૂપીયા  ૬૩,૯૩૦/- સાથે મળી આવી આવી પકડાઇ જઇ ગ નો કયાસ વવગેરે બાબતે ફતેહગજ પો.સ્ટે પાટસ  બી 
૧૧૧૯૬૦૧૨૨૦૦૮૧૨/૨૦૨૦ જ ગાર ધારા ૧૨ મ જબ નો  ગ નો તા ૧૧/૧૦/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૯/૧૫ વાગે રજી  કરવામાાં આવેલ છે.   

પોતાના આથીક ફાયદા માટે આજ 
રોજ રમાતી રાજસ્થાન રોયલ તેમજ 
સનરાઇઝર હૈદરાબાદ ની 
આઇ.પી.એલ ક્રીકેટ મેચનો ગ્રાહકો 
પાસેથી ઓન લાઇન સેશનનો 
હારજીત નો સટ્ટો ના પોતાના 
મોબાઇલમા આઇડી મા ઓનલાઇન 
રમી રમાડતા જેમા અંગ ઝડતી માાંથી 
મળેલ રોકડા રૂપીયા ૧૫,૯૩૦/- તથા 
મોબાઇલ ફોન નાંગ- ૦૨ રક રૂ 
૧૩,૦૦૦/-  તથા  એક એક્ટીવા GJ 
06 KC 8269   જેની રક રૂ 
૩૫,૦૦૦/- તથા મળી  આવેલ 
સાહીત્ય કોપી નાંગ ૨૪  રક રૂ ૦૦/૦૦ 
ગણી ક લ્લે રૂપીયા  ૬૩,૯૩૦/- સાથે 
મળી 
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જવાહરનગર પો સ્ટાફ  
દ્વારા     

જવાહરનગર પો.સ્ટે.  સ્ટાફ  દ્વારા  તા-૧૧/૧૦/૨૦૨૦ ના રોજ  રણોલી બ્રીજ ઉપર બાતમી આઘારે રેઇડ કરતાાં આકામના આરોપી કરશનભાઇ 
મોહનભાઇ ધાણક રહ:ે- ધાણક ફળીય  ભોરદલી ગામ તા.જી- છોટાઉદયપ ર નાનો તે એવી  રીતેકે. આ કામના આરોપી નાનો પોતે પોતાના 

ભારતીય બનાવટની ઇગ્લીશ દારૂની 
બોટલો નાંગ:-૧૪૪ જેની રકમત 
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કબ્જજામાાં ભારતીય બનાવટની ઇગ્લીશ દારૂની બોટલો નાંગ:-૧૪૪ જેની રકમત રૂ,૭૨૦૦૦/- તથા એક થ્રી હહીલ ટેમ્પો જેનો રજી.નાં -GJ-23-AU-
1190 નો જેની રક.રૂ- ૧,૫૦૦૦૦/- તથા પ્લાસ્ટીકના શાકભાજીના કેરેટ નાંગ :- ૦૪ રકમત રૂ,૧૨૦/- તથા એક સેમસાંગ કાંપનીનો મોબાઇલ ફોન 
જેની આશરે કી રૂ-૩,૦૦૦/- મળી ક લ્લે મ દામાલ રક.ર .૨,૨૫,૧૨૦/- ના મ દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઈ જઇ તથા હરવસિંગભાઇ સેંગલાભાઇ 
રાઠવા રહ:ે-ભોરદલીગામ સરપાંચ ફળીય , તા.જી.છોટાઉદયપ ર જેનો મો.નાં:-૮૪૬૯૩૫૩૬૮૮ નાઓએ પકડાયેલ આરોપીને માલ આપી ગ નો 
કરેલ હોય મારી તેઓના વવર ધ્ધમાાં ધી ગ જરાત નશાબાંધી સ ધારા વટ હ કમ ૨૦૧૬ ની કલમ ૬૫ઇ,૮૧,૯૮(૨),૧૦૮ મ જબ ફરીયાદ છે.જે  
બાબતે જવાહરનગર પો.સ્ટે. સી-૧૧૧૯૬૦૯૨૦૦૬૭૬/૨૦૨૦ પ્રોહી કલમ-૬૫ ઈ, ૮૧,  ૯૮(૨),  ૧૦૮  મ જબનો ગ નો તા-૧૧/૧૦/૨૦૨૦ ના 
કલાક ૧૫/૩૦ વાગે રજી  કરવામાાં આવેલ છે   

રૂ,૭૨૦૦૦/- તથા એક થ્રી હહીલ 
ટેમ્પો જેનો રજી.નાં -GJ-23-AU-1190 
નો જેની રક.રૂ- ૧,૫૦૦૦૦/- તથા 
પ્લાસ્ટીકના શાકભાજીના કેરેટ નાંગ :- 
૦૪ રકમત રૂ,૧૨૦/- તથા એક 
સેમસાંગ કાંપનીનો મોબાઇલ ફોન જેની 
આશરે કી રૂ-૩,૦૦૦/- મળી ક લ્લે 
મ દામાલ રક.ર .૨,૨૫,૧૨૦/- ના 
મ દામાલ સાથે 
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સયાજીગાંજ  સ્ટાફ  દ્વારા     સયાજીગાંજ  પો.સ્ટે.  સ્ટાફ  દ્વારા    તા.૨૪/૧૦/૨૦૨૦ ના રોજ  બાતમી મળેલકે. રેલ્વે સ્ટેશન પ્લેટ ફોમસ નાં:૬ પાસે અલકાપ રી ચોકી 
વડોદરાશહરે ખાતે બાતમી આઘારે રેઇડ કરતાાં  આ કામના આરોપી નામે વસરાજઅહમદ ગ લામમહાંમદ શેખ રહ.ેગરનાળા પોલીસ ચોકી બાજ માાં 
, હાથીખાના ખત્રીવાડ નાકા ભતૂડી ઝાપા વડોદરા શહરેનાઓ ગ નો તે એવી રીતે કે ઉપરોકત તા.ટા અને જગ્યાએ આરોપી નામે વસરાજઅહમદ 
ગ લામમહાંમદ શેખ રહ.ેગરનાળા પોલીસ ચોકી બાજ માાં , હાથીખાના ખત્રીવાડ નાકા ભતૂડી ઝાપા વડોદરા શહરે નાને પોતાના આથીક ફાયદા 
સારૂ આવતા જતા લોકો પાસેથી આક ફરક ના આકડા લખી લખાવી પૈસાનીહાર જીતનો જ ગાર રમી રમાડી પોલીસ રેઈડ દરવમયાન સદર ઈસમ 
પાસેથી મળેલ આંક ફરકની ચીઠ્ઠીઓ ક લ નાંગ-૦૩ રકમત રૂ. ૦૦/૦૦ તથા બોલપેન નગ ૦૧ રક.રૂ. ૦૦/૦૦ તથા રોકડ નાણા ૧૭૦૨૦/- રૂ 
મળી ક લ્લે રૂવપયા ૧૭૦૨૦/- ના મ દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઈ ગ નો કયાસ વવગેરે બાબતે સયાજીગાંજ ગ .ર.નાં- ૧૧૧૯૬૦૩૦૨ 
૦૦૯૨૨/૨૦૨૦ જ ગારધારા કલમ ૧૨ (એ) મ જબનો ગ નો તા-૨૪/૧૦/૨૦૨૦ ના ક. ૨૦/૦૫ વાગે  રજી  કરવામાાં આવેલ છે.  

પોતાના આથીક ફાયદા સારૂ આવતા 
જતા લોકો પાસેથી આક ફરક ના 
આકડા લખી લખાવી પૈસાનીહાર 
જીતનો જ ગાર રમી રમાડી પોલીસ 
રેઈડ દરવમયાન સદર ઈસમ પાસેથી 
મળેલ આંક ફરકની ચીઠ્ઠીઓ ક લ 
નાંગ-૦૩ રકમત રૂ. ૦૦/૦૦ તથા 
બોલપેન નગ ૦૧ રક.રૂ. ૦૦/૦૦ તથા 
રોકડ નાણા ૧૭૦૨૦/- રૂ મળી ક લ્લે 
રૂવપયા ૧૭૦૨૦/- ના મ દામાલ સાથે 
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પી.સી.બી  સ્ટાફ  દ્વારા      પી.સી.બી  સ્ટાફ  દ્વારા  તા ૨૪/૧૦/૨૦૨૦ નારોજ બાપ ૂની દરગાહ પાસે લાભ બીઝનેસ હબ બહાર ગોરવા સહયોગ ચોકી વડોદરા શહરે ખાતે 
બાતમી આઘારે  રેઇડ કરતાાં અજયવસિંહ ચાંરવસિંહ રાણા રહ,ેબી/૨ નવદ ગાસ સોસાયટી રીફાયનરીરોડ સહયોગ ગોરવા વડોદરા શહરે નાનો તે 
એવી  રીતે ગ નો તે એવી રીતે કે ઉપરોક્ત બતાવેલ તા.ટ.જગ્યા એ આ કામના આરોપી નામે  અજયવસિંહ ચાંરવસિંહ  રણા રહ,ેબી/૨ નવદ ગાસ 
સોસાયટી રીફાયનરીરોડ સહયોગ ગોરવા વડોદરા નાએ પોતાના આથીક ફાયદા માટે જ રોજ રમાતી કોલકતા તેમજ રદલ્હી વચ્ચેની 
આઇ.પી.એઆલ ક્રીકેટ મેચનો ઓન લાઇન સેશનનો હારજીત નો સટ્ટો ના પોતાના મોબાઇલમા આઇડી મા ઓનલાઇન રમી રમાડતા જેમા અંગ 
ઝડતી માાંથી મળેલ રોકડા રૂપીયા ૨૬,૫૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ- ૦૧ રક રૂ ૧૦,૦૦૦/-  તથા  મળી  આવેલ સાહીત્ય કોપી નાંગ ૨૦ રક 
રૂ ૦૦/૦૦ ગણી ક લ્લે રૂપીયા  ૩૬,૫૦૦/- સાથે મળી આવી પકડાયેલ ગયેલ તેમજ સદર BLackgoldexh.com  નામની આઇડી ના  માલીક 
ભાવીકભાઇ ઠક્કર તેમજ જયેશભાઇ ઠક્કર જેઓનો મો નાં ૯૯૩૦૩૭૫૧૩૯  તથા ૭૦૯૬૧૫૬૮૫ નો છે તે તેમજ તપાસમા વનકળી આવે  ગ નો 
કયાસ વવ બાબતે ગોરવા પોલીસ સ્ટેશન સેકાંડ ગ .ર.નાં ૮૮૯/૨૦૨૦ જ ગારધારા કલમ ૧૨ મ જબ નો  ગ નો રજી કરવામાાં આવેલ છે.  

પોતાના આથીક ફાયદા માટે જ રોજ 
રમાતી કોલકતા તેમજ રદલ્હી વચ્ચેની 
આઇ.પી.એઆલ ક્રીકેટ મેચનો ઓન 
લાઇન સેશનનો હારજીત નો સટ્ટો ના 
પોતાના મોબાઇલમા આઇડી મા 
ઓનલાઇન રમી રમાડતા જેમા અંગ 
ઝડતી માાંથી મળેલ રોકડા રૂપીયા 
૨૬,૫૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ- 
૦૧ રક રૂ ૧૦,૦૦૦/-  તથા  મળી  
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  આવેલ સાહીત્ય કોપી નાંગ ૨૦ રક રૂ 
૦૦/૦૦ ગણી ક લ્લ ે રૂપીયા  
૩૬,૫૦૦/- સાથે મળી 
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 સ્ટેટ મોનીટરીંગ સેલ, 
ગ .રા. ગાાંધીનગર  

 

સ્ટેટ મોનીટરીંગ સેલ, ગ .રા. ગાાંધીનગરના સ્ ટાફ દ્વારા તા.૦૪/૧૦/૨૦ ના કલાક ૧૪/૧૫ થી તા.૦૫/૧૦/૨૦ ના કલાક ૦૧/૩૦ વાગ્યા સ ધી 
મોજે સ ધરાઈ સ્લમ કવાટસસ, અકોટા, વડોદરા ખાતે રેઇડ કરતાાં આ કામના આરોપીઓ વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટની વવદેશીદારૂની 
નાની મોટી બોટલો તથા પાઉચ તથા બીયર ટીન ક લ નાંગ-૧૫૫૭ જેની ક લ રક.રૂ. ૨,૬૮,૧૮૫/-તથા રોકડ નાણાાં રૂ.૬,૨૫૦/- તથા મોબાઈલ 
નાંગ-૨ રક.રૂ.૩,૫૦૦/- તથા વાન રક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- તથા ચાવી નાંગ-૧ તથા ઈલેકરીક બીલ જેની રક.રૂ. ૦૦/૦૦ તથા વાનની આર.સી. બ ક -
૧ જેની રક.રૂ.૦૦/૦૦ જે તમામની ક લ રક.રૂ.૪,૭૭,૯૩૫/- નો મ દ્દામાલ સાથે રાખી પકડાઈ જઈ  અને વેચાણ કરી કરાવનાર પ્રોહી. રેઈડ 
દરવમયાન નહી પકડાયેલ મ ખ્ય આરોપી (૧) યોગેશ પાંડીતરાવ પાટીલ રહ.ેનવી ચાલી , અકોટા પોલીસ લાઈનની બાજ માાં, વડોદરા મો.નાં. 
૯૯૯૮૭૮૭૯૪૭ તથા પ્રોહી. રેઈડ દરવમયાન ભારતીય બનાવટનો વવદેશીદારૂનો જથ્થોન ાં વેચાણ કરતા પકડાઈ જનાર (૨) જીતેન્ર સન/ઓફ 
પાંડીતરાવ જાતે પાટીલ ઉ.વ. ૫૪ ધાંધો વેપાર રહ.ેમ.નાં.૫/૯૭, સ ધરાઈ સ્લમ કવાટસસ, અકોટા, વડોદરા  (૩) અનીલ કોન્દીરામ જાતે ઉતે્તકર 
ઉ.વ. ૪૨ ધાંધો મજ રી રહ.ે૭૨,પતરાની નવી ચાલી, ગણપવત માંરદરની સામે, અકોટા, વડોદરા તથા ભારતીય બનાવટનો વવદેશીદારૂનો જથ્થો 
પોતાના ઘરે રાખનાર પ્રોહી. રેઈડ દરવમયાન નહી પકડાયેલ (૪) ધમેશભાઈ પાંડીતરાવ પાટીલ રહ.ેમકાન નાંબર-૧૨૦, વ્રજ વવહાર સોસાયટી, 
વાસણા રોડ, વડોદરા મો.નાં.૯૯૦૯૦૦૯૧૯૫ તથા ભારતીય બનાવટનો વવદેશીદારૂનો જથ્થો પ રો પાડનાર પ્રોહી. રેઈડ દરવમયાન નહી 
પકડાયેલ (૫) લાલ  વસિંધી રહ.ે વારસીયા, વડોદરા જેના પ રાનામ સરનામાની ખબર નથી તે નાઓએ પોતાના આથીક ફાયદા સારૂ એકબીજાની 
મદદગારી કરી ગ નો કયાસ વવગેરે બાબત. ે ફરીયાદીશ્રી હ.ેકો. મ ક ાંદવસિંહ બબાજી બ.નાં. ૯૨૨૧ નોકરી સ્ટેટ મોનીટરીંગ સેલ, ગ .રા. 
ગાાંધીનગરનાઓએ ફરીયાદ આપતાાં ગોત્રી પો.સ્ટે. 11196004201214 ( III-૨૮૯/૨૦૨૦ ) ગ જરાત નશાબાંધી અવધવનયમ ૧૯૪૯ તથા ગ જરાત 
નશાબાંધી (સ ધારા) અવધવનયમ ૨૦૧૬ ની કલમ ૬૫(એ)(ઈ), ૮૧, ૯૮(૨) , ૧૧૬ (બી) મ જબનો ગ નો તા. ૦૫/૧૦/૨૦૨૦   સમય  ૦૩/૩૦  
વાગે રજી. કરવામાાં આવેલ છે.  

ભારતીય બનાવટની વવદેશીદારૂની 
નાની મોટી બોટલો તથા પાઉચ તથા 
બીયર ટીન ક લ નાંગ-૧૫૫૭ જેની ક લ 
રક.રૂ. ૨,૬૮,૧૮૫/-તથા રોકડ નાણાાં 
રૂ.૬,૨૫૦/- તથા મોબાઈલ નાંગ-૨ 
રક.રૂ.૩,૫૦૦/- તથા વાન રક.રૂ. 
૨,૦૦,૦૦૦/- તથા ચાવી નાંગ-૧ 
તથા ઈલેકરીક બીલ જેની રક.રૂ. 
૦૦/૦૦ તથા વાનની આર.સી. બ ક -
૧ જેની રક.રૂ.૦૦/૦૦ જે તમામની 
ક લ રક.રૂ.૪,૭૭,૯૩૫/- નો મ દ્દામાલ  
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રાવપ રા પો.સ્ ટે. સ્ટાફ  
દ્વારા        

રાવપ રા પો.સ્ ટે. સ્ટાફ  દ્વારા તા.૦૪/૧૦/૨૦૨૦ ના કલાક ક.૧૫/૪૫ વાગે ડાલસન વોચ સામે આવેલ અપ્સરા એપાટસમેન્ટના મ.નાં.૨૦૬ 
દાાંડીયા બજાર વડોદરા ખાતે રેઇડ કરતાાં આ કામના આરોપીઓ   નાઓ પૈકી ક મારપાલ જેન્ તીલાલ શાહ ેપોતાના રહણેાાંક મકાનમાાં ઉપર 
જણાવેલ નામ વાળા અન્ય ઇસમોને બહારથી બોલાવી પોતાના આથીક ફાયદા સારૂ પત્તા પાના વડે રૂવપયા, પૈસાનો હાર જીતનો જ ગાર રમી 
રમાડી દાવ ઉપરના રોકડા રૂ.૧૨,૦૨૦/- તથા અંગ ઝડતીના રોકડા રૂ.૨૮,૫૯૫/- તેમજ મોબાઇલ નાંગ– ૦૫ રક.રૂ.૧૫,૦૦૦/- મળી ક લ્લ ે
મ દ્દામાલ રૂ.૫૫,૬૧૫/- સાથે પકડાય જઇ ગ નો વવગેરે બાબતે રાવપ રા પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરે  પાટસ-બી ૧૧૧૯૬૦૨૬૨૦૧૬૪૪/૨૦૨૦ 
જ ગાર ધારા કલમ ૪ , ૫ મ જબ નો ગ નો તા.૦૪/૧૦/૨૦૨૦ ના કલાક ક.૧૮/૧૫  વાગે રજી. કરવામાાં આવેલ છે.  

દાવ ઉપરના રોકડા રૂ.૧૨,૦૨૦/- 
તથા અંગ ઝડતીના રોકડા 
રૂ.૨૮,૫૯૫/- તેમજ મોબાઇલ નાંગ– 
૦૫ રક.રૂ.૧૫,૦૦૦/- મળી ક લ્લે 
મ દ્દામાલ રૂ.૫૫,૬૧૫/- સાથે 
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 પી.સી.બી.શાખા, સ્ટાફ  
દ્વારા        

પી.સી.બી. શાખા, સ્ટાફ  તા.૦૬/૧૦/૨૦૨૦ના ક.૧૪/૪૫ વાગે જય સીયારામ ચાની લારી પાસે, માકેટ ચોકી, વડોદરા શહરે ખાતે રેઇડ કરતાાં 
આ કામના આરોપીઓ પોતાના આથીક ફાયદા આઇ.પી.એલ ક્રીકેટ મેચનો ગ્રાહકો પાસેથી હારજીતનો હીસાબો કરતા તેમજ અગાઉ ની  મેચોના 
રહસાબના  સ્ક્રીન  શોટ તથા  વોટ્સપ ચેટીગની  વપ્રિંટ નાંગ ૨૪  રક.રૂ  ૦૦/૦૦ તથા અંગ ઝડતીમા મળી આવેલ ૬૩,૦૦૦/- તથા  મોબાઇલ  

મેચોના રહસાબના  સ્ક્રીન  શોટ તથા  
વોટ્સપ ચેટીગની  વપ્રિંટ નાંગ ૨૪  
રક.રૂ  ૦૦/૦૦ તથા અંગ ઝડતીમા 
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નાંગ ૩ રક રૂ ૩૦,૦૦૦/- મળી  ક લ્લે રૂવપયા ૯૩,૦૦૦/- મ દ્દામાલ સાથે મળી આવી ગ નો કયાસ બાબતે નવાપ રા પો.સ્ટે. II ગ .ર.નાં ૭૯૦/૨0૨0 
પાટસ-બી ૧૧૧૯૬૦૧૫૨૦૧૧૩૭/૨૦૨૦  જ ગારધારા કલમ ૧૨ મ જબનો ગ નો  તા.૦૬/૧૦/૨૦૨૦ના ક.૧૬/૦૦ વાગે ગ નો રજી. કરવામાાં 
આવેલ છે.   

મળી આવેલ ૬૩,૦૦૦/- તથા  
મોબાઇલ  નાંગ ૩ રક રૂ ૩૦,૦૦૦/- 
મળી  ક લ્લે રૂવપયા ૯૩,૦૦૦/- 
મ દ્દામાલ 
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રાવપ રા પો.સ્ ટે. સ્ટાફ  
દ્વારા         

રાવપ રા પો.સ્ ટે. સ્ટાફ  દ્વારા તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦ ના કલાક ક.૧૧/૦૦ વાગે ન્યાય માંરદર દ ધવાલા મહોલ્લાના નાકા પાસે જાહરેમાાં રોડ ઉપર 
વડોદરા શહરે ખાતે રેઇડ કરતાાં આ કામના આરોપી  નાઓએ જાહરેમાાં ક કી દાવ વડે રૂપીયા પૈસાથી હાજર જીતનો જ ગાર રમતા રેઈડ દરમ્યાન 
નાંબર (૧) તથા (૨) નાનો પકડાય જતા નાંબર (૧) અંગ ઝડતીમાાંથી રોકડા રૂ.૩૧૦૦/- તથા (૨) ની અંગ ઝડતીમાાંથી રોકડા રૂ.૨૧૦૦/- તથા 
જમીન દાવ ઉપરથી રોકડા રૂ.૧૨,૦૦૦/- તથા ક કી નાંગ -૨ રક.રૂ.૦૦/- મળી ક લ રૂ.૧૭,૨૦૦/- ના મ દ્દામાલ સાથે મળી આવતા તેમજ નાંબર 
(૩) તથા (૪) નાઓ નાસી જઈ ગ નો કયાસ વવગેરે રાવપ રા પોલીસ સ્ટેશન, પાટસ-બી જ ગાર ધારા કલમ ૧૨ મ જબ 11196026201683/2020 
મ જબનો ગ નો તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦ ના કલાક ક.૧૩/૦૦ વાગે રજી. કરવામાાં આવેલ છે.  

અંગ ઝડતીમાાંથી રોકડા રૂ.૩૧૦૦/- 
તથા (૨) ની અંગ ઝડતીમાાંથી રોકડા 
રૂ.૨૧૦૦/- તથા જમીન દાવ ઉપરથી 
રોકડા રૂ.૧૨,૦૦૦/- તથા ક કી નાંગ -
૨ રક.રૂ.૦૦/- મળી ક લ રૂ.૧૭,૨૦૦/- 
ના મ દ્દામાલ સાથે 
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પી.સી.બી.શાખા, સ્ટાફ  
દ્વારા         

પી.સી.બી. શાખાના સ્ ટાફ દ્વારા તા.૦૮/૧૦/૨૦૨૦ ક.૧૩/૧૫ વાગે  નવાપ રા મ વસ્ લમ મહોલ્ લાના નાકે હને્ ડ  પમ્ પ પાસે, મહબે બપ રા ચોકી 
વડોદરા શહરેખાતે રેઇડ કરતાાં આરોપીઓ (૧) અખ્તીયારખાન ઉફે લ લ ઈબ્રારહમખાન પઠાણ રહ ેમ સ્લીમ મહોલ્લો નવાપ રા વડોદરા શહરે (૨) 
રહીમમીયા એહમાંદમીયા શેખ રહ ે- મહબે બપ રા દ ધ ડેરી પાસે નવાપ રા વડોદરા શહરેનાઓએ  ઉપરોકત બનાવ તા.ટા. મ જબ અને જગ્યાએ 
પોતાના આથીક ફાયદા માટે વણી મટકાની આંખ ફરકના આકડા લખી હારજીતનો જ ગાર રમી રમાડવા તેઓ પાસેથી આકડા લખેલ સ્સ્લપો તથા 
તોહદાર નાં (૧) ની અંગ જડતી ના રૂવપયા ૧૭૭૭૦/- તથા મોબાઇલ નાં-૧ રૂવપયા ૫૦૦/- ચાલ  બોલપેન રક.રૂવપયા ૦૦/૦૦ તથા  તોહ્દાર નાં 
(૨)ની અંગ ઝડતી કરતા રોકડા રૂવપયા ૮૦૦૦/- મળી ક લ રૂવપયા ૨૬,૨૭૦/- ના મ દ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઈ ગ નો કયાસ વવગેરે બાબતે 
નવાપ રા પો.સ્ટે. II ગ .ર.નાં ૭૯૧/૨0૨0 પાટસ-બી  ૧૧૧૯૬૦૧૫૨૦૧૧૪૨/૨૦૨૦  જ ગારધારા કલમ ૧૨ અ મ જબનો ગ નો  
તા.૦૮/૧૦/૨૦૨૦  ક.૧૫/૩૫ વાગે રજી. કરવામાાં  આવેલ છે. 

આકડા લખેલ સ્સ્લપો તથા તોહદાર નાં 
(૧) ની અંગ જડતી ના રૂવપયા 
૧૭૭૭૦/- તથા મોબાઇલ નાં-૧ 
રૂવપયા ૫૦૦/- ચાલ  બોલપેન 
રક.રૂવપયા ૦૦/૦૦ તથા  તોહ્દાર નાં 
(૨)ની અંગ ઝડતી કરતા રોકડા 
રૂવપયા ૮૦૦૦/- મળી ક લ રૂવપયા 
૨૬,૨૭૦/- ના મ દ્દામાલ  
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ગોત્રી પો.સ્ ટે. સ્ટાફ  દ્વારા ગોત્રી પો.સ્ ટે. સ્ટાફ  દ્વારા  તા ૦૬/૧૦/૨૦૨૦ નારોજ કલાક  ૧૬/૦૦ વાગે વાસણા તળાવ રકનારે લાલજી મહારાજના માંરદર પાસે ખ લ્લામા, 
વડોદરા શહરેખાતે રેઇડ કરતાાં આ કામના આરોપીઓ  એ ઉપરોક્ત જણાવેલ તારીખ, સમય અને જગ્યાએ આ કામના આરોપીઓ ભેગા મળી 
ગોળ ક ાંડાળુ વળી પત્તા પાના પૈસા વડે હારજીતનો જ ગાર રમી રમાડી અંગ ઝડતીના રૂવપયા ૧૬૧૩૦/- તથા જમીન દાવના ૩૯૧૦/- મળી 
તથા પત્તા પાના નાંગ ૫૨ રક.રૂ ૦૦/૦૦ ગણી ક લ્લે રૂવપયા ૨૦૦૪૦/- ના મ દ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઈ જઈ ગ નો કયાસ વવગેરે ગોત્રી 
પો.સ્ટે. 11196004201216 ( II-  ૧૧૬/૨૦૨૦ ) જ ગારધારા કલમ મ જબનો ગ નો તા ૦૬/૧૦/૨૦૨૦ ના કલાક  ૧૮/૧૦ વાગે રજી. કરવામાાં 
આવેલ છે.  

અંગ ઝડતીના રૂવપયા ૧૬૧૩૦/- 
તથા જમીન દાવના ૩૯૧૦/- મળી 
તથા પત્તા પાના નાંગ ૫૨ રક.રૂ 
૦૦/૦૦ ગણી ક લ્લે રૂવપયા 
૨૦૦૪૦/- ના મ દ્દામાલ 

15  

ગોત્રી પો.સ્ ટે. સ્ટાફ  દ્વારા  ગોત્રી પો.સ્ ટે. સ્ ટાફ દ્વારા તા. ૧૪/૧૦/૨૦૨૦  સમય  ૧૪/૧૦ વાગે  ગોત્રી કેનાલ પાસે, વડોદરા શહરે ખાતે રેઇડ કરતાાં આરોપી બ્રીજેશ 
સ રેશભાઈ ઠક્કર રહ,ે એ/૨૦૩ ઈલાઈટ હામોની બાંસલમોલની સામે વડોદરાનાઓએ ઉપરોક્ત જણાવેલ તારીખ, સમય અને જગ્યાએ આ 
કામના આરોપીએ આંક ફરકના આંક લખી વરલી મટકાનો જ ગાર રમતા આંક ફરકની વરલી મટકાની ચીઠ્ઠીઓ નાંગ- ૩ તથા જ ગાર મા આંક 
લખવા માટે ઉપયોગમા લીધેલ બોલપેન નાંગ -૧ તથા રોકડા રૂ.૧૦,૧૫૦/- મળી ક લ્લે રૂ.૧૦,૧૫૦/- ના મ દ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઈ 

આંક ફરકની વરલી મટકાની ચીઠ્ઠીઓ 
નાંગ- ૩ તથા જ ગાર મા આંક લખવા 
માટે ઉપયોગમા લીધેલ બોલપેન નાંગ 
-૧ તથા રોકડા રૂ.૧૦,૧૫૦/- મળી 
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જઈ ગ નો કયાસ વવગેરે બાબતે ગોત્રી પોસ્ટે ગ .ર.ન II - ૧૧૮/૨૦૨૦ 11196004201229 જ ગાર ધારા કલમ  ૧૨  અ મ જબનો ગ નો તા 
૧૪/૧૦/૨૦૨૦ નારોજ કલાક  ૧૩/૧૦    વાગે રજી. કરવામાાં આવેલ છે  

ક લ્લે રૂ.૧૦,૧૫૦/- ના મ દ્દામાલ 

16  

ગોત્રી પો.સ્ ટે. સ્ ટાફ દ્વારા  ગોત્રી પો.સ્ ટે. સ્ ટાફ દ્વારા  તા ૧૪/૧૦/૨૦૨૦ નારોજ કલાક ૧૯/૩૦    વાગે બાંસલ મોલની સામે ખ લ્લા મેદાનમા મેદાન પાસે વડોદરા શહરે 
ખાતે રેઇડ કરતાાં (૧) રદલબહાદ ર કાશીરામ સ નાર રહ,ે બ્જલોક નાં ૧૮ ઘર નાં ૨૦૩ રદનદયાલ નગર વ ડા લક્ષ્મીપ રા રોડ  વડોદરા શહરે તથા નાં 
(૨) સ રેશભાઈ ઈશ્વરભાઈ પરમાર રહ ેગોત્રી ગામ ક ભાર ફળીય  વડોદરા શહરેનાઓએ ઉપરોક્ત જણાવેલ તારીખ, સમય અને જગ્યાએ આ 
કામના આરોપીએ આંક ફરકના આંક ફરકના આંકડા લખી હાર જીતનો જ ગાર રમી રમાડી આંક ફરકની વરલી મટકાની ચીઠ્ઠીઓ નાંગ- ૩ તથા 
જ ગાર મા આંક લખવા માટે ઉપયોગમા લીધેલ બોલપેન નાંગ -૧ તથા રોકડા રૂ.૧૦,૭૮૦/- મળી ક લ્લે રૂ.૧૦,૭૮૦/-  ના મ દ્દામાલ સાથે મળી 
આવી પકડાઈ જઈ ગ નો કયાસ વવગેરે બાબતે ગોત્રી પોસ્ટે ગ .ર.ન II - ૧૧૯/૨૦૨૦ 1119600420123૦ જ ગાર ધારા કલમ  ૧૨  અ મ જબનો 
ગ નો તા. ૧૪/૧૦/૨૦૨૦ સમય  ૨૦/૩૦   વાગે  રજી. કરવામાાં આવેલ છે.  

વરલી મટકાની ચીઠ્ઠીઓ નાંગ- ૩ તથા 
જ ગાર મા આંક લખવા માટે 
ઉપયોગમા લીધેલ બોલપેન નાંગ -૧ 
તથા રોકડા રૂ.૧૦,૭૮૦/- મળી ક લ્લે 
રૂ.૧૦,૭૮૦/-  ના મ દ્દામાલ 
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પી.સી.બી.શાખા, સ્ટાફ  
દ્વારા          

પી.સી.બી.શાખા, સ્ટાફ  દ્વારા તા:-૨૨/૧૦/૨૦૨૦ના  કલાક – ૨૦/૧૫વાગે  વાસણા રોડ ૨૦૩,વશવમ ફલેટ બીજો  માળ  તાદલજા વડોદરા 
ખાતે  રેડ કરતાાં  આ કામનાાં  આરોપી  નાઓ એ પોતાના આથીક ફાયદા માટે  આજરોજ  તા.૨૨/૧૦/૨૦૨૦ નારોજ  રાજસ્થાન રોયલ અને 
હૈદરાબાદ વચ્ચે રમાયેલ રક્રકેટ મેચનો સટ્ટાનો રહસાબ સાથે શરકતવસહ વનરાજવસહ રાણા  પકડાઇ ગયેલ હોય જેની અંગઝડતી માાંથી મોબા.ફોન 
નાંગ -૧ કી.રૂ.૪૦,૦૦૦/- તથા રાજસ્થાન રોયલ અને હૈદરાબાદ રક્રકેટ મેચના સટ્ટાના રહસાબની કોપીઓ નાંગ -૨૩ કી.રૂ. ૦૦/૦૦ તથા જ દા 
જ દા દરની ચલણી નોટો રૂ. ૨૨,૪૦૦/- તથા લાઇટ બીલ નાંગ-૦૧ રકમત રૂપીયા ૦૦/૦૦ મળી ક લ્લે રૂ. ૬૨,૪૦૦/- નો મ દ્દામાલ સાથે મળી 
આવેલ હોય  ગ નો કયાસ વવ બાબતે  જે પી રોડ પોસ્ટે II ગ  ર નાં 11196008201056   (૭૬૯/૨૦૨૦૨૦૨૦) જ ગારધારા ૪,૫ મ જબનો  ગ નો 
તા:-૨૩/૧૦/૨૦૨૦ના   કલાક -  ૧/ ૪૫ વાગે   રજી  કરવામાાં  આવેલ.  

મોબાઇલ  .ફોન નાંગ -૧ 
કી.રૂ.૪૦,૦૦૦/- તથા રાજસ્થાન 
રોયલ અને હૈદરાબાદ રક્રકેટ મેચના 
સટ્ટાના રહસાબની કોપીઓ નાંગ -૨૩ 
કી.રૂ. ૦૦/૦૦ તથા જ દા જ દા દરની 
ચલણી નોટો રૂ. ૨૨,૪૦૦/- તથા 
લાઇટ બીલ નાંગ-૦૧ રકમત રૂપીયા 
૦૦/૦૦ મળી ક લ્લે રૂ. ૬૨,૪૦૦/-  

18 

પી.સી.બી.શાખા, સ્ટાફ  
દ્વારા          

પી.સી.બી.શાખા, સ્ટાફ  દ્વારા તા- ૨૯/૧૦/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૭/૫૫ વાગે જે.પી.રોડ પોલીસ સ્ટેશન  ની સામે  મોમીન પાકસ -૦૧ પાસે 
તાદલજા, વડોદશા શહરે ખાતે રેઇડ કરતાાં આ કામના આરોપી નાએ પોતાના આથીક ફાયદા માટે  ગઇકાલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦ નારોજ મ ાંબઇ 
અને બેંગ્લોર વચ્ચે રમાયેલ રક્રકેટ મેચનો સટ્ટાનો રહસાબ સાથે પકડાઇ ગયેલ હોય જેની અંગઝડતીમાાંથી મોબાઇલ ફોન નાંગ -૨ કી.રૂ.૮,૫૦૦/- 
તથા મ ાંબઇ અને બેંગ્લોર રક્રકેટ મેચના સટ્ટાના રહસાબ ના પાના નાંગ-૦૪ રકમત રૂપીયા  ૦૦/૦૦ તથા જ દા જ દા દરની ચલણી નોટો રૂ. 
૧૩,૧૨૦/-/-મળી ક લ્લે રૂ. ૨૧,૬૨૦/- નો મ દ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગ નો કયાસ વવગેરે બાબતે જે.પી.પોસ્ટે ય નીક નાં- 
11196008201062  II - ૭૭૦/૨૦૨૦ જ ગારધારા કલમ ૧૨ મ જબનો ગ નો તા-૨૯/૧૦/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૧/૦૫ વાગે રજી. કરવામાાં આવેલ 
છે.  

પકડાયેલ  મ દામાલ –  
અંગઝડતીમાાંથી મોબાઇલ ફોન નાંગ -
૨ કી.રૂ.૮,૫૦૦/- તથા મ ાંબઇ અને 
બેંગ્લોર રક્રકેટ મેચના સટ્ટાના રહસાબ 
ના પાના નાંગ-૦૪ રકમત રૂપીયા  
૦૦/૦૦ તથા જ દા જ દા દરની 
ચલણી નોટો રૂ. ૧૩,૧૨૦/-મળી ક લ્લે 
રૂ. ૨૧,૬૨૦/- નો મ દ્દામાલ  
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 ડીસીબી.પો.સ્ટે. સ્ટાફ  

દ્વારા 
ડીસીબી.પો.સ્ટે. સ્ટાફ દ્વારા  તા.૨૬/૦૬/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૨/૩૦ થી કલાક ૧૬/૩૦ દરમ્યાન  સાાંઇ અપસણ કોમ્પ્લેક્ષ અલ્પના સીનેમા પાસે 
વાડી વડોદરા શહરે ખાતેથી નમદૂ નથી તે આરોપીએ ફરીયાદી શ્રી હર્સદભાઇ ભીખાભાઇ ચૌહાણ ઉ.વ.- ૩૯ ધાંધો- એલ.આઇ.સી એજ્નન્ટ રહ.ે 
લલીતાની ચાલી ઝેનીથસ્ક લ પાછળ ડ્ભોઇરોડ વડોદરા શહરે નાઓન ાં મો.સા કાળા કલરન ાં  રહરો હોંડા પેશન પ્રો જેનો નાંગર-GJ-06-FD-8192 

મોટર સાયકલ ૧ 
રક.ર . ૧૨,૦૦૦/- 
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છે. ચેસીસ નાં-MBLHA10EWCGD43065 તથા એંન્જીન નાં.HA10EDCGD10420 છે, જેની આશરે રકમત રૂવપયા ૧૨૦૦૦/-ગણી શકાય જેન ાં 
ડ પ્લીકેટ  ચાવીથી લોક ખોલી અથવા તોડી ચોરી કરી લઇ જઇ ગ નો કયાસ વવગેરે મતલબની ફરીયાદ તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૩/૩૦ 
વાગે વાડી પો.સ્ટે.ખાતે ઉકત નાંબરથી દાખલ કરી તપાસ હાથ ધરતા ગ નાની તપાાંસ દરમ્યાન  ડી.સી.બી.પો.સ્ટે.ના સ્ટાફના માણસો દ્વારા 
બાતમી આધારે આરોપી રકરણ રમેશભાઇ દાતણીયા રહે, હોટલ સ યાસ પેલેસ સામે વડોદરા  ને તા. ૧૪/૧૦/૨૦ ક્લાક ૧૭/૧૫ વાગે પકડી  
અટક કરી ચોરીમાાં ગયેલ મ દામાલ રીકવર કરી ગ નો શોધી કાઢેલ છે.  વાડી ૬૭૯/૨૦ વાહન ચોરી ડીટેકટ –ડીસીબી દ્વારા વળતર -૧૨૦૦૦ 
માહ ે૦૭/૨૦ નો ગ નો છે વાડી પો.સ્ટે. પાટસ  એ.ગ .ર.નાં. 11196035200679/20 ઇપીકો કલમ ૩૭૯ મ જબના કામે  
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ડીસીબી.પો.સ્ટે. સ્ટાફ  
દ્વારા  

ડીસીબી.પો.સ્ટે. સ્ટાફ  દ્વારા  તા.૦૬/૧૦/૨૦૨૦ ના કલાક ૮/૦ થી કલાક ૧૮/૦ વાગ્યા દરમ્યાન મોજે-વાઘોરડયા બ્રીજ પાસે વાઘોરડયા ચેક 
પોસ્ટ.ની બાજ મા આવેલ ખ લ્લા મેદાનમાાંથી પાણીગેટ વડોદરા શહરે ખાતે નમદૂ નથી તે આરોપીએ ફરી.શ્રીન ાં હીરો સ્પ્લેન્ડર પ્લસ મોટર 
સાઇકલ નાં-GJ-06-HA-7761 જેનો એન્જીન નાં-HA10ELDHF19486 તથા ચેસીસ નાં-MBLHA10ASDHF63460 જે સને-૨૦૧૩ ના મોડલની 
કાળા કલરની જેની રકમાંત રૂવપયા આશરે ૧૦,૦૦૦/-ગણી શકાય જેને ડ પ્લીકેટ ચાવી વડે લોક ખોલી અગર તોડી ચોરી કરી લઈ જઈ ગ નો કયાસ 
વવગેરે મતલબની શ્રી પ્રમીતભાઇ રાજેન્રભાઇ મહાંત ઉ.વ-૨૯,ધાંધો-નોકરી રહ-ેજામ્બવા ગામ ભાગોળ પાસે,વડોદરા શહરેનાઓની ફરીયાદ 
આધારે  તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૬/૪૫ વાગે ગ નો નોધાયેલ સદર ગ નાની તપાસ દરમ્યાન બાતમી આધારે આરોપી સાજીદ ગનીભાઇ 
મનસ રી રહ,ેગોસાઇગલી આફે્રન ફલેટની સામે યાક તપ રા વડોદરા શહરેને તા.૩૧/૧૦/૨૦ ના કલાક ૧૭/૪૫ વાગે પકડી અટક કરી ગ નો શોધી 
કાઢી મ દામાલ રીકવર કરેલ છે પાણીગેટ પો.સ્ટે.પાટસ-એ ગ .ર.નાં. ૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૧૧૪૯/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો.કલમ ૩૭૯ મ જબ ના  કામે  

મોટર સાયકલ ૧ 
રક.ર . ૧૦,૦૦૦/- 
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ડીસીબી.પો.સ્ટે. સ્ટાફ  
દ્વારા  

ડીસીબી.પો.સ્ટે. સ્ટાફ દ્વારા  તા.૦૭/૧૦/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૧/૧૫ વાગે મોજે- સોમા તળાવ પાસે આવેલ હન માન ટેકરીમા રેહતા આરોપીના 
રેહણાક મકાનમા, વડોદરા શહરે ખાતે આરોપી ધનસ ખભાઇ મગનભાઇ પ્રજાપવત રહ,ે હન માન ટેકરી સોમા તળાવ પાસે, ડભોઇ રોડ, વડોદરા 
શ્હરેનાઓએ પોતાના આવથિક ફાયદા સારૂ ગેરકાયદેસર વેચાણ કરવાના હતે  સર વનસ્પવત જન્ય માદક પદાથસ ગાાંજો ૧ રકલો ૨૨૩ ગ્રામ 
જેનીરક.રૂ.૧૨૨૩૦/- નો જથ્થો વગર પાસ પરમીટે /લાયસન્સે પોતાના રહણેાાંક મકાનમાાં રાખી તથા ગાાંજા વેચાણના રોકડા રૂપીયા ૩૧૧૮/- 
તથા પ્લાસ્ટીકની ખાલી થેલીઓ તથા સ્ટેપ્લર અને કાતર, લાઇટ બીલ મળી કૂલ રકિં.રૂ,૧૫,૪૨૩/- ના મ દ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ ગયેલ 
જઇ અને આ ગાાંજાનો જથ્થો સ રત ખાતેથી ઓડીસા તરફના રહતેા અવશ્વનીક માર વવસ્તારમાાંથી એક ઇસમ પાસેથી જેન  નામઠામની ખબર નથી 
તેઓની પાસેથી મેળવી એકબીજાને મદદગારી કરી ગ નો કયાસ વવગેરેબાબતે પાણીગેટ પો.સ્ટે પાટસ-બી- ગ .ર.નાં.૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૧૦૮૫/૨૦ 
એન.ડી.પી.એસ એકટ ૧૯૮૫ કલમ.૮(સી),૨૦(બી),૨૯ મ જબ પાણીગેટ પો.સ્ટે.ખાતે ગ નો રજીસ્ટર કરાવેલ છે.  

(૧) વનસ્પવત જન્ય માદક પદાથસ 
ગાાંજો ૧ રકલો ૨૨૩ ગ્રામ જેની 
રક.રૂ.૧૨૨૩૦/-  
(૨) ગાાંજા વેચાણના રોકડા રૂપીયા 
૩૧૧૮/- (૩) પ્લાસ્ટીકની ખાલી 
થેલીઓ (૪) સ્ટેપ્લર (૫) કાતર, (૬) 
લાઇટ બીલ  
મળી કૂલ રકિં.રૂ,૧૫,૪૨૩/- 
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પાણીગેટ પો.સ્ટે  સ્ટાફ  
દ્વારા 

પાણીગેટ પો.સ્ટે  સ્ટાફ દ્વારા  તા:૦૫/૧૦/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૩/૧૦ વાગે  સ્લમ કવાટસસ બ્જલોક નાં-૧ ની સામે આવેલ પ્રોવીઝન સ્ટોર ની 
બાજ માાં આવેલ કાચા મકાનમાાં,પાણીગેટ વડોદરા શહરે ખાતે આરોપી (૧) હરીશ મોહનસીંગ થાપા રહવેાસી બ્જલોક નાં-૧ રૂમ નાં-૧૦૪ સ્લમ 
ક્વાટ્ર્સ બાવચાવાડ પાણીગેટ વડોદરા (૨) મોહસીન બગલો રહ.ે મેમણ કોલોની પાણીગેટ વડોદરા શહરેનાઓ પૈકી આરોપી નાંબર ૧ નાએ 
પોતાના મકાનમાાં ગેરકાયદેસર અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો ૭૫૦ મીલીની ઇંગ્લીશ દારૂ પ્લાસ્ટીકની બોટલ નાંગ-૫૪ 
રકિં.રૂ.૨૧,૬૦૦/-તથા ૧૮૦ મીલીની ઇંગ્લીશ દારૂ ના પાઉચ નાંગ-૧૧૦ રકિં.રૂ. ૧૧,૦૦૦/- મળી ક લ રક.રૂ.૩૨,૬૦૦/- ના મ દ્દદ્ામાલ સાથે હાજર 
મળી આવી પકડાઇ જઇ તથા નહીં પકડાયેલ ઇગ્લીશ દાર  નો જથ્થો આપનાર (૨) મોહસીન બગલો રહ ે ,મેમણ કોલોની પાણીગેટ વડોદરા 

(૧) ૭૫૦ મીલીની બોટલ નાંગ-૫૪ 
રકિં.રૂ.૨૧,૬૦૦/- 
(૨) ૧૮૦ મીલીની ના પાઉચ નાંગ-
૧૧૦ રકિં.રૂ. ૧૧,૦૦૦/- મળી  
ક લ રક.રૂ.૩૨,૬૦૦/- 



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

 

નાઓએ એકબીજાની મદદગારી કરી ગ ન્હો કયાસ વવગેરે મતલબે પાણીગેટ પો.સ્ટે.પાટસ-સી ગ .ર.નાં. ૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૧૦૭૪/૨૦ પ્રોહી એકટ કલમ  
65(e),108,81 મ જબ ગ નો રજી.કરેલ છે.   
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પી.સી.બી.શાખા  સ્ટાફ  
દ્વારા   

પી.સી.બી.શાખા  સ્ટાફ  દ્વારા   તા.૨૦/૧૦/૨૦૨૦ ના કલાક.૧૬/૫૦ મોજે-ન્યાયમાંદીર દ ધવાળા મહોલ્લા પાસે વાડી વડોદરા શહરે આરોપી 
(૧) મહમાંદઆરીફ  ઉફે બાલ  બશીરભાઇ ડેરાવાલા રહવેાસી દ ધવાળા મહોલ્લો, સાંતોર્વનવાસ લોજની ગાલીમાાં, ન્યાયમાંદીર વડોદરા તથા (૨) 
વનલેશ ઉફે ભ રો વશવાજીરાવ કાટે જેનો મો.ન. ૮૧૬૦૩૦૦૧૬૧ જેઓએ પોતાના આથીક ફાયદા સારૂ  તા.૧૯/૧૦/૨૦૨૦ નારોજ ચેન્નાઇ અને 
રાજસ્થાન રોયલ વચ્ચે રમાયેલ IPL રક્રકેટ મેચનો સટ્ટાનો રહસાબ સાથે મહમાંદઆરીફ  ઉફે બાલ  બશીરભાઇ ડેરાવાલા પકડાઇ જતા જેઓની 
અંગ ઝડતીમાાંથી મો.ફોન નાંગ-૧ કી.રૂ.૧૫૦૦૦/- તથા રક્રકેટ મેચના સટ્ટાના રહસાબની કોપીઓ નાંગ -૧૬ કી.રૂ. ૦/૦  તથા જ દા જ દા દરની 
ચલણી નોટો રૂવપયા ૨૬,૨૨૦/- મળી ક લ્લે રક.રૂવપયા  ૪૧, ૨૦૦/-ના  મ દ્દામાલ સાથે મળી આવી ગ નો કયાસ વવગેરે બાબતે તા. 
૨૦/૧૦/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૦/૩૫  વાડી પો.સ્ટે પાટસ-બી-ગ .ર.નાં.૧૧૧૯૬૦૩૫૨૦૧૦૦૬/૨૦ જ ગાર ધારા કલમ ૧૨ મ જબ ગ નો દાખલ કરેલ  

(૧) જ દા જ દા દરની ચલણી નોટો 
રૂવપયા ૨૬,૨૨૦/-  
(૨) મો.ફોન નાંગ-૧ કી.રૂ.૧૫૦૦૦/-  
(૩) રક્રકેટ મેચના સટ્ટાના રહસાબની 
કોપીઓ નાંગ -૧૬ કી.રૂ. ૦/૦   
ક લ્લે રક.રૂવપયા  
૪૧, ૨૦૦/-  
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. માાંજલપ ર પો.સ્ટે.. 
સ્ટાફ  દ્વારા    

માાંજલપ ર પો.સ્ટે.. સ્ટાફ  દ્વારા  ખોડીયારનગર પાસે રોડ ઉપર ઝુપડામાાં દરબાર ચોકડી પાસે થી નમ દ નથી તે આરોપીએ આ કામના ફરી.ની 
ત્રણ બકરીઓ કાળા કલરની જેની રક.રૂ.૧૫,૦૦૦/- ની ફરી.ના ઘરેની બાજ ના ખ લ્લા ખેતરમાાં ચરતી હતી તેની ચોરી કરી લઇ જઇ ગ નો કયાસ 
વવ. મતલબની શ્રી. કન ભાઇ ડાહ્યાભાઇ ચ નારા (વાઘરી) ઉ.વ. ૫૬ રહ.ે ખોડીયારગનર પાસે રોડ ઉપર ઝુપડામાાં દરબાર ચોકડી પાસે માાંજલપ ર 
નાઓની ફરીયાદ આધારે તા.૬/૧૦/૨૦૨૦ ના ક.૧૫/૪૫ વાગે ગ નો નોધાયેલ સદર ગ નાની તપાસ દરમ્યાન બાતમી આધારે, (૧) 
વનલકાંઠભાઇ પોપટભાઇ તળપા રહ.ે ૪૧૦, ગામ મીલ રોડ,તા.નડીયાદ જી. ખેડા (૨) અલ્પેશ ઉફે કાળુ અરવવ;દભાઇ તળપદા રહ.ેવણઝારા 
ગ્રાઉન્ડ ઝુપડામાાં સરદાર ભવનની પાછળ મીલ રોડ નડીયાદ જી. ખેડા નાઓને તા.૧૦/૧૦/૨૦ ના ક.૨૧/૩૦ વાગે અટક કરેલ છે. (૩) 
માઇકલ પીટર મ દલીયા ઉ.વ.૨૬ રહ.ે મજ ર ગામ મીલ રોડ, ઝુપડામાાં નડીયાદ જી. ખેડા નાને તા.૧૧/૧૦/૨૦ ના ક.૧૮/૧૫ વાગે અટક કરી 
ગ નો શોધી કાઢી મ દામાલ ત્રણ બકરી રીકવર કરેલ છે.  માાંજલપ ર પો.સ્ટે. પાટસ-એ-૧૧૧૯૬૦૦૩૨૦૧૫૧૮ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મ જબ ના કામે  

બકરી નાંગ- ૦૩ રક.રૂ ૧૫૦૦૦/- 
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. માાંજલપ ર પો.સ્ટે.. 
સ્ટાફ  દ્વારા     

માાંજલપ ર પો.સ્ટે.પાટસ  એ ૧૧૧૯૬૦૦૩૨૦૧૫૯૧ ઇ.પી.કો ક ૩૭૯,૧૧૪ મ જબના કામે તા.૨૦/૧૦/૨૦ ના ક.૨૩/૦૦ થી તા.૨૧/૧૦/૨૦૨૦ 
ના ક.૯/૦૦ દરમ્યાન મો.જે. માાંજલપ ર દીપ ચેમ્બર પાસે ક્રીસ ફુડ કોટસમાાં પ ાંજાબી ફુડ કાઉન્ડ ઉપર  નમ દ નથી તે આ કામના આરોપીઓએ 
ફરીના પીતળના તપેલા નાંગ-૦૨ રક.રૂ.૭૦૦૦/- ના કોઇ ચોર ઇસમો ચોરી કરી લઈ જઇ એકબીજાની મદદગારી કરી ગ નો કયાસ  વવ. મતલબની 
શ્રી. ભાવેશક માર રતીલાલ પટેલ ઉ.વ. ૪૬ ધાંધો વેપાર રહ.ે સી/૧૦૯, કલ્યાણબાગ સોસાયટી, રદપ ચેમ્બસસ પાછળ, માાંજલપ ર વડોદરા 
નાઓની ફરીયાદ આધારે તા.૨૨/૧૦/૨૦૨૦ ના ક.૧૮/૪૫ વાગે ગ નો નોંધાયેલ સરદ ગ નાની તપાસ દરમ્યાન બાતમી આધારે (૧) 
રદલીપભાઇ અશોકભાઇ દેવીપ જક (વાઘરી) ઉ.વ.૨૦ રહ.ે અલવાનાકા, શાક માકેટ પાસે ખ લ્લા ગ્રાઉન્ડમાાં માાંજલપ ર વડોદરા નાને 
તા.૨૩/૧૦/૨૦ ના ક.૧૪/૪૫ વાગે અટક કરેલ છે. (૨) કાયદાના સાંઘર્સમાાં આવેલ બાળક નામે અજય કલ્પેશભાઇ રાઠોડ ઉ.વ. ૧૪ રહ.ે 
માાંજલપ ર સ્મશાન પાસે લજારામ માંરદર પાસે ખ લ્લી જગ્યામાાં, માાંજલપ ર વડોદરાનાને તા.૨૩/૧૦/૨૦ ના રોજ રડટેઇન કરી ગ નો શોધી કાઢી 
મ દામાલ રીકવર કરેલ છે.  

વપતળના તપેલા નાંગ- ૦૨ 
રક.રૂ.૭૦૦૦/- 

26 
. માાંજલપ ર પો.સ્ટે.. 

સ્ટાફ  દ્વારા     
માાંજલપ ર પો.સ્ટે. પાટસ-એ-૧૧૧૯૬૦૦૩૨૦૧૫૨૦ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૮૦ મ જબના કામે તા.૮/૯/૨૦૨૦ ના ક.૨/૦૦ થી ૭/૦૦ દરમ્યાન મો.જે. 
સ રેશનગર ભાગ-૧, મ.નાં.૪૫ અલવાનાકા ખાતે નમ દ નથી તે આરોપીએ આ કામના ફરી.નો વીવો કાંપનીનો એસ.-૦૧ મોડલનો મોબાઇલ ફોન 

ન કશાન-- ૧૮૦૦૦/- 
વળતર-- 
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જેનો IMEI નાં. 8637200 4516 4331 તથા IMEI નાં.866157045523850 બ્જલ્ય  કલરનો જેની રક.રૂ.૧૦૦૦૦/- ગણી શકાય જે મોબાઇલના 
કવરના પાછળના ભાગે રોકડા રૂ.૩૦૦૦/- હતા તે તેમજ સાહદે મહશેભાઇ પ્રાગજીભાઇ જોગધીયા નો વીવો કાંપનીનો કાળા કલરનો મોબાઇલ 
ફોન જેનો IMEI નાં.866157045523850 તથા IMEI નાં.866157045523843 જેની રક.રૂ.૫૦૦૦/- ગણી શકાય તે મળી બને્ન મોબાઇલ ફોનની 
રક.રૂ. ૧૫,૦૦૦/- તથા રોકડા રૂ.૩૦૦૦/- મળી ક લ્લે રૂ.૧૮,૦૦૦/- ની કોઇ ચોર ઇસમે ફરીયાદીના મકાનની ખ લ્લી બારીમાાંથી ચોરી કરી લઇ 
જઇ ગ નો કયાસ વવ.મતલબની શ્રી.યાસીનભાઇ રઉમભાઇ ત  રા ઉ.વ.૨૦ ધાંધો નોકરી રહ.ે મ.નાં.૪૫ સ રેશનગર વવભાગ-૧, અલવાનાકા, માાંજલપ ર 
વડોદરા નાઓની ફરીયાદ આધારે તા.૦૬/૧૦/૨૦ ના ક.૨૨/૧૦ વાગે ગ નો નોંધાયેલ છે.સદર ગ નાની તપાસ દરમ્યાન બાતમી આધારે 
વવનોદ ઉફે કાણણયો અમરવસિંગ પરમાર રહ.ે મ.નાં.૨૦ સ રેશનગર વવભાગ-૧, અલવાનાકા માાંજલપ ર વડોદરા નાને તા.૭/૧૦/૨૦૨૦ ના 
ક.૨૦/૪૫ વાગે અટક કરી ગ નો શોધી કાઢી મ દામાલ રીકવર કરેલ છે.  

૧૫૦૦૦/- 
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. પી.સી.બી. તથા સ્ટાફ 
દ્વારા      

પી.સી.બી. તથા સ્ટાફ દ્વારા બીલ ગામ થી ચાપડ ગામ જવાના રસ્તાના ટવનિંગ ઉપર આ કામના આરોપી નામે (૧) રકરણભાઇ પ્રવવણભાઇ જીંગર 
રહ.ે સી/૪૦૪,રીત  પલ ટાવર,કલ્યાણબાગ સામે, માાંજલપ ર વડોદરા (૨) વનતીનsરકશનભાઇ ઝા રહ.ે ડી/૩૧, કબીર સોસાછટી, ગલી નાં.૪ 
માાંજલપ ર વડોદરા નાઓ પોતાના આવથિક ફાયદાસારૂ રકિંગ ઇલેવન પાંજાબતેમજ સન રાઇઝ હૈદરાબાદ ની આઇ.પી.એલ. રક્રકેટ મેચનો ગ્રાહકો 
પાસે થી ઓન લાઇન સેશનનો હારજીતનો સટ ો પોતાના મોબાઇલમાાં આઇ.ડી.માાં ઓન લાઇન રમી રામાડતા જેમા અંગ ઝડતીના રોકડા 
રૂ,૬૨,૦૦૦/- મોબાઇલ ફોન- ૩ રક.રૂ.૧,૭૦,૦૦૦/- તથા એક કે્રટા કાર નાં. જી.જે.૦૬ કે.ડી.૮૧૧૮ જેની રક.રૂ. ૮,૫૦,૦૦૦/- તથા સારહત્ય કોપી 
નાંગ- ૦૬ રક.રૂ.૦૦/- ની મળી ક લ્લે રૂ.૧૦,૮૨,૦૦૦/- ના મત્તાની સાથે મળી આવી પકડી પાડી ગ નો માાંજલપ ર પો.સ્ટે. પાટસ-બી-૧૧૧૯૬ 
૦૦૩૨૦ ૧૫૨૮ જ ગાર ધારા કલમ ૧૨ મ જબ રજી.કરાવેલ છે.  

અંગ ઝડતીના રોકડા રૂ,૬૨,૦૦૦/- 
મોબાઇલ ફોન- ૩ રક.રૂ.૧,૭૦,૦૦૦/- 
તથા એક કે્રટા કાર નાં. જી.જે.૦૬ 
કે.ડી.૮૧૧૮ જેની રક.રૂ. ૮,૫૦,૦૦૦/- 
તથા સારહત્ય કોપી નાંગ- ૦૬ 
રક.રૂ.૦૦/- ની મળી ક લ્લે 
રૂ.૧૦,૮૨,૦૦૦/- 
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ડી.સી.બી પો.સ્ટે સ્ટાફ 
દ્વારા  

 ડી.સી.બી પો.સ્ટે સ્ટાફ દ્વારા  તા.૯/૧૦/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૯/૪૫ વાગે દ માડ ચોકડી પાસે  આ કામના આરોપીઓ (૧) રશનભાઇ 
અમરવસિંગભાઇ રાઠવા ઉ.વ.૩૫ રહ ેભ મસવાડા ગામ કહવાલી ફળીય  તા.ક્વાાંટ જી છોટા ઉદેપ ર તથા નાં (૨) નરેશ રહ ેદ માડ સમા વડોદરા 
નાઓ વગર પાસ પરમીટે માનવ સ્વાસ્થ્ય માટે હાનીકારક ભારતીય બનાવટનો વવદેશી દારૂ પોતાની પાસેની ઇન્ડીકા કાર નાં GJ-06-FK-6264 
માાં જથ્થો ભરી લાવી દ માડ ગામ ખાતે રહતેો નરેશ કે જેનો મોબાઇલ નાં ૯૭૧૨૯૭૯૩૧૩ નો છે તેને વેચાણ કરવાના ઇરાદે ગેરકાયદેસર રીતે 
લાવી પોલીસ રેઇડ દરમ્યાન ઇન્ડીકા કાર માાંથી ૭૫૦ મીલી ની પ્લાસ્ટીકની વવદેશી દારૂ ભરેલ બોટલ નાંગ-૫૮ રકિં રૂ ૨૪,૯૪૦/-તેમજ ઇન્ડીકા 
કાર રકિં રૂ ૭૦,૦૦૦/-તથા મો.ફોન-૦૧ રકિં રૂ ૩૦૦/-તથા રોકડા રૂ ૬૯૦/- મળી તમામની ક લ્લે રકિંમત રૂ ૯૮,૬૩૦/-નો મ દ્દામાલ મળી આવી 
પકડાઇ જઇ એકબીજાની મદદગારી કરી ગ નો કયાસ વવ.બાબતે  સમા પો.સ્ટે પાટસ  સી ગ .ર.નાં ૧૧૧૯૬૦૧૩૨૦૦૭૭૫/૨૦૨૦ પ્રોહી એક્ટ કલમ 
૬૫ઇ,૮૧,૯૮(૨),૧૧૬(ખ) મ જબનો ગ નો તા ૦૯/૧૦/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૨/૧૫ વાગે દાખલ કરેલ છે.  

ઇન્ડીકા કાર માાંથી ૭૫૦ મીલી ની 
પ્લાસ્ટીકની વવદેશી દારૂ ભરેલ બોટલ 
નાંગ-૫૮ રકિં રૂ ૨૪,૯૪૦/-તેમજ 
ઇન્ડીકા કાર રકિં રૂ ૭૦,૦૦૦/-તથા 
મો.ફોન-૦૧ રકિં રૂ ૩૦૦/-તથા રોકડા 
રૂ ૬૯૦/- મળી તમામની ક લ્લે રકિંમત 
રૂ ૯૮,૬૩૦/-નો મ દ્દામાલ સાથે 
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પી.સી.બી સ્ટાફ દ્વારા  પી.સી.બી સ્ટાફ દ્વારા  તા.૮/૧૦/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૩/૨૫ વાગે નવીધરતી ગોલવાડ પહલેી લાઇન ભોલેનાથના માંરદર પાસે વવજય રહન્દ  

હોટલ પાસે કારેલીબાગ વડોદરા ખાતે બનેલ છે આ કામના ફરીયાદી અ.હ.ેકો રમેશભાઇ ગોવવિંદભાઇ બ.નાં ૪૪ નોકરી પી.સી.બી શાખા વડોદરા 

શહરે નાઓએ ફરીયાદ આપી કે આ કામના આરોપીઓ (૧) અમીત વવજયભાઇ રાણા ઉ.વ.૩૧  રહ ેનવીધરતી નાગરવાડા સાાંઇનાથ ચોક 

કા.બાગ વડોદરા,  નાં-૫ આનાંદનગર આવાસ યોજના ની સામે વડોદરા (૨) રાજબહાદ ર રદલબહાદ ર ગ રખા ઉ.વ.૪૨ રહે્ર સી/૭૦૧ અગોરામોલ 

આવાસ યોજના સાંજયનગર સમા વડોદરા (૩) નરેશભાઇ મ ન્નાલાલ સોલાંકી (હરીજન) ઉ.વ.૪૮ રહ ેસી/૨૦૫ અગોરામોલ આવાસ યોજના 

પોતાના આથીક ફાયદા સારૂ વરલી 
મટકા ના આંક ફરકના આંકડા લખેલ 
સ્લીપો નાંગ-૯ તથા એક ડાયરી જેની 
રકિં રૂ ૦૦/૦૦ તથા એક બોલપેન રકિં 
રૂ ૦૦/૦૦ તથા અંગજડતીમાાંથી 
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સાંજયનગર સમા વડોદરા (૪) વોન્ટેડ વસપ  વવજયભાઇ રાણા રહ ેકોઠીપોળ રાવપ રા વવનોદ રાઠવાના દવાખાના પાસે વડોદરા  નાઓ પોતાના 

આથીક ફાયદા સારૂ વરલી મટકા ના આંક ફરકના આંકડા લખેલ સ્લીપો નાંગ-૯ તથા એક ડાયરી જેની રકિં રૂ ૦૦/૦૦ તથા એક બોલપેન રકિં રૂ 

૦૦/૦૦ તથા અંગજડતીમાાંથી આવેલ રોકડા રૂ ૧૨,૩૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન-૦૧ જેની રકિં રૂ ૧૦,૦૦૦/-મળી ક લ્લે રૂ ૨૨,૩૦૦/-ના 

મ દ્દામાલ સાથે રેઇડ દરમ્યાન મળી આવી પકડાઇ ગયેલ ઇસમો તેમજ જ ગાર ચલાવનાર નહીં પકડાયેલ રદપ  વવજયભાઇ રાણા નાઓએ ગ નો 

કયાસ વવ.બાબતે કારેલીબાગ પો.સ્ટે પાટસ  બી ગ .ર.નાં ૧૧૧૯૬૦૨૭૨ ૦૦ ૪૨૫ / ૨૦૨૦ જ ગારધારા કલમ ૧૨(અ) મ જબનો ગ નો તા 

૦૮/૧૦/૨૦૨૦ ના કલાક ૧૬/૦૫ વાગે દાખલ કરેલ છે  

આવેલ રોકડા રૂ ૧૨,૩૦૦/- તથા 
મોબાઇલ ફોન-૦૧ જેની રકિં રૂ 
૧૦,૦૦૦/-મળી ક લ્લે રૂ ૨૨,૩૦૦/-
ના મ દ્દામાલ સાથે 
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પી.સી.બી સ્ટાફ દ્વારા  પી.સી.બી સ્ટાફ દ્વારા  તારીખ.૨૪/૧૦/૨૦૨૦ ના કલાક ૨૦/૩૫ વાગે મોજે  હરણી સાંગમ ચાર રસ્તા પાસે આરોપી ૧) અજયભાઇ ચાંદ ભાઇ 

પરમાર રહવેાસી ૫૦૬, સ્વાદ કવાટસસ ૧૦ દ કાન પાસે, હરણી રોડ વડોદરા શહરે(૨) સ વમતભાઇ  નરેશભાઇ  મકવાણા રહવેાસી ૫૧૫, સ્વાદ 

કવાટસસ ૧૦ દ કાન પાસે, હરણી રોડ વડોદરા શહરે(૩) વવકાસ કાળીદાસભાઇ મકવાણા રહવેાસી ૪૯૭,  સ્વાદ કવાટસસ ૧૦ દ કાન પાસે, હરણી 

રોડ વડોદરા શહરે(૪) નરેશભાઇ લાલાભાઇ  કહાર રહવેાસી ૪૬૦, સ્વાદ કવાટસસ ૧૦ દ કાન પાસે, હરણી રોડ વડોદરા શહરે તથા વોંન્ટેડ (૫) 

આશીફ  નામ નો ઇસમ જેના પ રા નામ ઠામ સરનામાની ખબર નથી. પકડાયેલ  ઇસમો (૧) અજયભાઇ ચાંદ ભાઇ પરમાર રહવેાસી ૫૦૬, સ્વાદ 

કવાટસસ ૧૦ દ કાન પાસે, હરણી રોડ વડોદરા શહરે (૨) સ વમતભાઇ  નરેશભાઇ  મકવાણા રહવેાસી ૫૧૫, સ્વાદ કવાટસસ ૧૦ દ કાન પાસે, હરણી 

રોડ વડોદરા શહરે  (૩) વવકાસ કાળીદાસભાઇ મકવાણા રહવેાસી ૪૯૭,  સ્વાદ કવાટસસ ૧૦ દ કાન પાસે, હરણી રોડ વડોદરા શહરે (૪) 

નરેશભાઇ લાલાભાઇ  કહાર રહવેાસી ૪૬૦, સ્વાદ કવાટસસ ૧૦ દ કાન પાસે, હરણી રોડ વડોદરા શહરે તથા વોંન્ટડે આશીફ  નામ નો ઇસમ જેના 

પ રા નામ ઠામ ની ખબર નથી.  જેનો મો.ન. ૭૮૦૨૮૪૮૩૩૬ તથા ૯૭૧૨૩૮૮૪૫૬  તથા ૯૧૭૦૧૬૦૫૧૦૧૧  નાઓએ પોતાના આથીક 

ફાયદા માટે  આજરોજ  તા.૨૩/૧૦/૨૦૨૦ નારોજ  ચેંન્નાઇ અને મ ાંબઇ  વચ્ચે રમાયેલ રક્રકેટ મેચનો સટ્ટાનો રહસાબ સાથે પકડાઇ ગયેલ હોય 

તેઓની પાસેથી તથા અંગઝડતી માાંથી મોબાઇલ ફોન - નાંગ-૦૪ કી.રૂ.૩૫,૦૦૦/- તથા ચેંન્નાઇ અને મ ાંબઇ  રક્રકેટ મેચના સટ્ટાના રહસાબની 

કોપીઓ નાંગ -૨૩  કી.રૂ. ૦૦/૦૦ તથા જ દા જ દા દરની ચલણી નોટો રૂ. ૧૩,૦૦૦/- તથા લાઇટ બીલ નાંગ-૦૧ રકમત રૂપીયા ૦૦/૦૦ તથા 

વીડીયોકોન કાંપનીન ાં ટી.વી.એલ.સી.ડી.  રકમત ૧૧,૦૦૦/- તથા સેટોપ બોકક્ષ નાંગ-૦૧ રકમત રૂપીયા  ૫૦૦/-  મળી ક લ્લે રૂ. ૫૯,૫૦૦/- નો 

મ દ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ ગયેલ ગ નો  જઇ ગ નો કયાસ વવગેરે બાબત વારસીયા પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરે પાટસ  બી ગ .ર.નાં. 

૧૧૧૯૬૦૩૮૨૦૦૭૬૩/૨૦ જ ગાર ધારા કલમ ૧૨ મ જબ તા.૨૪/૧૦/૨૦૨૦ ના કલાક ૦૨/૦૦ વાગે રજી.કરેલ છે.  

નારોજ  ચેંન્નાઇ અને મ ાંબઇ  વચ્ચે 
રમાયેલ રક્રકેટ મેચનો સટ્ટાનો રહસાબ 
સાથે પકડાઇ ગયેલ હોય તેઓની 
પાસેથી તથા અંગઝડતી માાંથી 
મોબાઇલ ફોન - નાંગ-૦૪ 
કી.રૂ.૩૫,૦૦૦/- તથા ચેંન્નાઇ અને 
મ ાંબઇ  રક્રકેટ મેચના સટ્ટાના રહસાબની 
કોપીઓ નાંગ -૨૩  કી.રૂ. ૦૦/૦૦ 
તથા જ દા જ દા દરની ચલણી નોટો રૂ. 
૧૩,૦૦૦/- તથા લાઇટ બીલ નાંગ-
૦૧ રકમત રૂપીયા ૦૦/૦૦ તથા 
વીડીયોકોન કાંપનીન ાં 
ટી.વી.એલ.સી.ડી.  રકમત ૧૧,૦૦૦/- 
તથા સેટોપ બોકક્ષ નાંગ-૦૧ રકમત 
રૂપીયા  ૫૦૦/-  મળી ક લ્લે રૂ. 
૫૯,૫૦૦/- નો મ દ્દામાલ સાથે 

 

એસ.ઓ.જી., સ્ટાફ દ્વારા   એસ.ઓ.જી., સ્ટાફ દ્વારા   તા.૨૨/૧૦/૨૦૨૦ ના ક. ૧૯/૩૦ વાગે મોજે- જલારામનગર જ પડ પટ્ટી તરફ જતા જાહરે રોડ ઉપર એલ.એન્ડ ટી 

સકસલ પાસે કારેલીબાગ  પાસેથી આરોપી  આરોપી નાં(૧) નાઓ નહી પકડાયેલ આરોપી નાં(૨) ગાાંજા સપ્લાયર રોનક ઉફે બાળુભાઇ ચૌહાણ 

મો.નાં.૯૯૧૩૩૩૬૧૪૩ કે જેઓ વાઘોડીયા રોડ વડોદરા વાળા પાસેથી એક બીજાના મેળાપીપણાાંમાાં પોત પોતાના આથીક ફાયદા સારૂ ગેર 

કાયદેસર વેચાણ તેમજ હરેા ફેરી કરવાના હતે  સર ગાાંજાનો જથ્થો મેળવી આરોપી નાં(૧) નાઓએ પોતાની પેન્ટના ણખસ્સામાાં તથા પોતાના 

પોતાના કબજામાાં ભોગવટાવાળી 
ઓટોરીક્ષા કી.ર ા.૧,પ૦,૦૦૦/-ની 
ડ્રાઇવર સીટની ડેકીમાાં ગાાંજાનો જથ્થો 
ભરેલ જીપલોક વાળી થેલીઓ ક લ-
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કબજામાાં ભોગવટાવાળી ઓટોરીક્ષા કી.ર ા.૧,પ૦,૦૦૦/-ની ડ્રાઇવર સીટની ડેકીમાાં ગાાંજાનો જથ્થો ભરેલ જીપલોક વાળી થેલીઓ ક લ-૧૯ માાં 

વનસ્પવત જન્ય માદક પદાથસ  ગાાંજો ૧પ૦ ગ્રામ રક.ર ા.૧પ,૦૦/-નો જથ્થો વગર પાસ પરમીટે /લાયન્સે પોતાના કબજામાાં રાખી તેમજ ગાાંજા 

વેચાણના ર ા.પ૩૦૦/- તથા બે મો.ફોન કી.ર ા.પપ૦૦/- મળી ક લ્લે ર ા.૧,૬ર,૩૦૦/-ની મત્તા સાથે આરોપી નાં(૧) નાઓ પકડાઇ જઇ 

આરોપીઓએ એકબીજા ને ગ નામાાં મદદગારી કરી ગ નો કયાસ વવગેરે બાબતે હરણી પોલીસ સ્ટેશન  પાટસ-બી .ગ .ર.નાં.૫૨૬/૨૦૨૦ 

એન.ડી.પી.એસ.( NDPS )એક્ટ કલમ ૮(સી),૨૦(બી),૨૯  મ જબ ,તા.૨૨/૧૦/૨૦૨૦ કલાક ૨૨/૩૫ રજી કરેલ  છે. 

૧૯ માાં વનસ્પવત જન્ય માદક પદાથસ  
ગાાંજો ૧પ૦ ગ્રામ રક.ર ા.૧પ,૦૦/-નો 
જથ્થો વગર પાસ પરમીટે /લાયન્સે 
પોતાના કબજામાાં રાખી તેમજ ગાાંજા 
વેચાણના ર ા.પ૩૦૦/- તથા બે 
મો.ફોન કી.ર ા.પપ૦૦/- મળી ક લ્લે 
ર ા.૧,૬ર,૩૦૦/-ની મત્તા સાથે 
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એસ.ઓ.જી., સ્ટાફ દ્વારા    એસ.ઓ.જી., સ્ટાફ દ્વારા   તા.રપ/૧૦/ર૦ર૦ના કલાક ૧૯/૧પ વાગે મોજે- પાણીની ટાાંકીથી ભ તડીઝાાંપા તરફ ના જાહરે રોડ ઉપર ,ગાાંધીનગર 

સોસા.સામે,શાંકરભગવાનના માંરદર પાસે, કારેલીબાગ,પાસેથી આરોપી  આ કામે પકડાયેલ આરોપી નાં-(૧) (૧)અકબરઅલી સૈયદ અલી સૈયદ 

રહ.ેબાવામાન પ રા ,હ જરત મસ્જીદની પાસે,પાણીગેટ,વડોદરા (ર)(વોન્ટેડ)ચરસ સપ્લાયર અલ્તાફ બચ ભાઇ શેખ રહ.ે બાવામાનપ રા,બાવામાન 

દરગાહ પાણીગેટ ,વડોદરા નાઓએ નહી પકડાયેલ આરોપી નાં(ર) પાસેથી  માદક પદાથસ ચરસનો જથ્થો મેળવી આરોપી નાં(૧) નાઓ ઉપરોકત 

તા.ટા અને જગ્યાએથી   પોતાના આથીક ફાયદા સાર   ગેરકાયદેસર વેચાણ કરવાના હતે  સર માદક પદાથસ  ચરસ પ૮ ગ્રામ રક.ર ા.૧૧,૬૦૦/-નો 

જથ્થો વગર પાસ પરમીટે /લાયન્સે પોતાના કબજામાાં રાખી તેમજ ચરસ વેચાણના ક લ્લે ર ા.૪૦૦૦/- તેમજ પ્લાસ્ટીકની ખાલી થેલીઓ નાંગ-પ 

કી.ર ા.૦૦/૦૦ મળી ક લ્લે ર ા.૧પ,૬૦૦/-ની મત્તા સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ઉપરોકત આરોપીઓએ માદક પદાથસ ચરસની હરેાફેરી તેમજ 

વેચાણ કરી એક બીજાને મદદગારી કરી ગ નો કયાસ બબતે  કારેલીબાગ પો.સ્ટે. પાટસ-બી ૧૧૧૯૬૦૨૭૨૦૦૪૪૬/૨૦ એન.ડી.પી.એસ. એકટ સને 

૧૯૮પની કલમ ૮(સી),ર૦(બી), ર૯ મ જબ , તા.રપ/૧૦/ર૦ર૦ના કલાક રર/૧પ વાગે દાખલ કરાવેલ છે. 

પોતાના આથીક ફાયદા સાર   
ગેરકાયદેસર વેચાણ કરવાના હતે  સર 
માદક પદાથસ  ચરસ પ૮ ગ્રામ 
રક.ર ા.૧૧,૬૦૦/-નો જથ્થો વગર પાસ 
પરમીટે /લાયન્સે પોતાના કબજામાાં 
રાખી તેમજ ચરસ વેચાણના ક લ્લે 
ર ા.૪૦૦૦/- તેમજ પ્લાસ્ટીકની ખાલી 
થેલીઓ નાંગ-પ કી.ર ા.૦૦/૦૦ મળી 
ક લ્લે ર ા.૧પ,૬૦૦/-ની મત્તા સાથે 


