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                   માહ ે૦૨/ર૦૧૯ ના માસમાાં પોલીસે કરેલ સારી કામગીરીન ાં પત્રક                                                          
વડોદરા શહરે. 

અ. 
ન.ં 

સારી કામગીરી 
ક૨ના૨ 

પોસ્ટે/શાખા/એજન્સીન ુ
નામ 

કરેલ સારી કામગીરીની વિગત. રીકિર કરેલ મદુામાલ 

૧ 

ગોરવા  પોલીસ સ્ટેશનના 

સ્ટાફ  

                      તા ૦૭/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ  બાતમી આધાર ેરાજુનગર ઝુપડ્પટી પાસે ખુલ્લી જગ્યામા  વડોદરા શહેર ખાતે  રઇેડ કરતાાં 

આકામના  આરોપીઓ (૧) ભાઇલાલભાઇ દોલતભાઇ ગોહીલ રહે. રાજુનગર ઝુપડપટી બાપુની દગાાહ પાસે ગોરવા વડોદરા તથા અન્ય ૬ 

મળી કુલ્લે-  ૭ તમામ રહે વડોદરા. નાઓ જાહેરમા રૂપીયાનો પત્તા પાના વડે હાર જીત નો જુગાર રમી રમાડતા તેમની અાંગ ઝડતીમાાં 

તથા જમીનદાવા પરથી રોકડ રૂપીયા ૧૬૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૦૫ કી ાંમત રૂપીયા ૬૫૦૦/- પાત્તા પાના નાંગ-૫૨ કક રૂ ૦૦/- ની 

સાથે મળી  કુલ્લે રૂપીયા ૨૨,૫૦૦/- મળી આવી પકડાય ગયેલ હોય ગુનો કયાા કવ બાબતે નો  ગુનો શોઘી કાઢવામાાં આવેલછે જ ે અાંગે 

ગોરવા  પોસ્ટે સેકાંડ ગુ.ર.નાં ૨૦/૨૦૧૯  જુગારધારા કલમ ૧૨ મજુબ તા. ૭/૨/૧૯  ના રોજ  કલાક ૧૫/૧૦  વાગે દાખલ કરવામાાં આવેલ છે.  

અાંગ ઝડતીના  તથા જમીનદાવ 

પરથી રોકડ રૂપીયા ૧૬૦૦૦/- તથા 

મોબાઇલ નાંગ-૦૫ કી ાંમત રૂપીયા 

૬૫૦૦/- પાત્તા પાના નાંગ-૫૨ કક રૂ 

૦૦/- ની સાથે મળી  કુલ્લે રૂપીયા 

૨૨,૫૦૦/- 

૨ 

જવાહરનગર પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ  

          તા.૨૧/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ બાતમી આધારે આ કામના આરોપીઓ (૧) રણજીતસસિંહ ભીખ સસિંહ ચૌહાણ  રહ.ે બી./૪૬ 
દ્રારકેશ રેસીડન્સી કરોડીયાગામ તા.જી.વડોદરા તથા (ર)  સાંજયભાઇ રમણભાઇ વસાવા રહ.ે બી/૧૯ દદપજયોત ટેનાામેન્ટ 
કરોડીયા રોડ તા.જી.વડોદરા અને (૩) મહશેભાઇ પ્રભાતભાઇ પરમાર રહ.ેકૃષ્ણનગર-ર કરોડીયા રોડ તા.જી.વડોદરા નાઓએ 
પોતાના કબજા ભોગવટામાાં ભારતીય બનાવટની જેમાાં (૧) 8PM ઇગ્લીંશ દારૂ બોટલ નાંગ- ૧૫૦ તથા (ર) અરબેલા  ઇગ્લીંશ 
દારૂની બોટલ નાંગ- ૪૪ તથા (૩) મેકડોવલ્સ  ઇગ્લીંશ દારૂ બોટલ નાંગ- ૧૫૬ તથા (૪) ઇમ્પેરીયલ બ્લય  વ્હીસ્કી બોટલ નાંગ-
૧૩૨ તથા (૫) બેગપાઇપર વ્હીસ્કી ની બોટલ નાંગ- ૨૪ તથા (૬) બેગપાઇપર વ્હીસ્કી કવાટરીયા નાંગ-૯૧૨ તથા (૭) ઓફીસસા 
ચોઇસ બ્લય  વ્હીસ્કી ના કવાટરીયા નાંગ- ૧૪૪ તથા (૮) 8PM વ્હીસ્કીના પાઉચ નાંગ- ૧૩૨ તથા (૯) કાસ્બર એલીફન્ટ સ્રોગ 
બીયર નાંગ- ૩૬૪ તથા (૧૦) દકગફીશર સ્રોગ બીયર નાંગ- ૧૪૪ તથા (૧૧) મેઝીકમ મેન્ટ બોટલ નાંગ- ૧૬૮ મળી ક લ્લે 
દક.રૂ.૫,૩૯,૨૦૦/-નો પ્રોહી મ દામાલ આબકારી કર વગર મળી આવી તથા અંગઝડતીના ત્રણ મો.ફોન દક.રૂ. ૧૧૫૦૦/- તથા 
એકટીવા નાં- GJ.06-HJ-8954 દક.રૂ. ૩૦,૦૦૦/- તથા સેન્રો કાર નાં-GJ-06-AH-7061  દક.રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- મળી ક લ્લે દક.રૂ. 
૬,૮૦,૭૦૦/- ના મ દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગ નામાાં એકબીજાની મદદગારી કરી ગ નો કયાા સવગેરે બાબત.જે અંગે 
જવાહરનગર પો.સ્ટે. III/૮૬/૧૯ પ્રોહી કલમ ૬૫ (ઇ),૮૧, ૧૦૮, ૯૮(૨) મ જબ તા.૨૧/૦૨/૨૦૧૯ ના કલાક-૧૩/૧૦ વાગે 
દાખલ કરવામાાં આવેલ છે. 

ભારતીયા બનાવટની જેમાાં (૧) 
8PM ઇગ્લીંશ દારૂ બોટલ નાંગ- 
૧૫૦ તથા (ર) અરબેલા  ઇગ્લીંશ 
દારૂની બોટલ નાંગ- ૪૪ તથા (૩) 
મેકડોવલ્સ  ઇગ્લીંશ દારૂ બોટલ 
નાંગ- ૧૫૬ તથા (૪) ઇમ્પેરીયલ 
બ્લય  વ્હીસ્કી બોટલ નાંગ-૧૩૨ 
તથા (૫) બેગપાઇપર વ્હીસ્કી ની 
બોટલ નાંગ- ૨૪ તથા (૬) 
બેગપાઇપર વ્હીસ્કી કવાટરીયા 
નાંગ-૯૧૨ તથા (૭) ઓફીસસા 
ચોઇસ બ્લય  વ્હીસ્કી ના કવાટરીયા 
નાંગ- ૧૪૪ તથા (૮) 8PM 
વ્હીસ્કીના પાઉચ નાંગ- ૧૩૨ તથા 
(૯) કાસ્બર એલીફન્ટ સ્રોગ બીયર 
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નાંગ- ૩૬૪ તથા (૧૦) દકગફીશર 
સ્રોગ બીયર નાંગ- ૧૪૪ તથા 
(૧૧) મેઝીકમ મેન્ટ બોટલ નાંગ- 
૧૬૮  મળી ક લ્લે 
દક.રૂ.૫,૩૯,૨૦૦/- નો પ્રોહી 
મ દામાલ આકબારી કર વગર 
મળી આવી તથા અંગઝડતીના 
ત્રણ મો.ફોન દક.રૂ. ૧૧૫૦૦/- 
તથા એકટીવા નાં- GJ.06-HJ-
8954   દક.રૂ. ૩૦,૦૦૦/- તથા 
સેન્રો કાર નાં-GJ-06-AH-7061  
દક.રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- મળી ક લ્લે 
દક.રૂ. ૬,૮૦,૭૦૦/-  

૩ 

જવાહરનગર પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ  

            તા.૨૬/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ  બાતમી આધારે ગામ રણોલી ગામ ભવાની હોટલ પાસે  રેઈડ કરી તહોમતદાર  
રાકેશભાઇ ભ રાભાઇ ભાભોર  રહ ેરણોલી રેલ્વે સ્ટેશન પદમલા રોડ હલે્મેટ કાંપની પાસે ઝુપડામા તા.જી વડોદરા નાનો  પોતાના 
કબજા ભોગવટામા ગેરકાયદેસર રીતે વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના ઇંગ્લીશ દારૂના  પ્લાસ્ટીક્ના કવાટરીયા નાંગ-૪૨૦  
દક.રૂ. ૬૩,૦૦૦/-  તથા  બીયર ટીન  નાંગ ૧૨  કી ર  ૧૨૦૦ /- મળી ક લ્લે કી ર  ૬૪,૨૦૦/- ના મ દામાલ રાખી પોલીસની 
રેઇડ દરમ્યાન હાજર મળી આવી પકડાઇ જતા જવાહરનગર પો.સ્ટે થડા ૮૯/૧૯ પ્રોહી કલમ ૬૫(ઇ),  મ જબ 
તા.૨૬/૦૨/૨૦૧૯ ના કલાક- ૮/૩૦ વાગે રજીસ્ટર કરવામાાં આવેલ છે.  

ભારતીય બનાવટના ઇંગ્લીશ 
દારૂના  પ્લાસ્ટીક્ના કવાટરીયા 
નાંગ-૪૨૦  દક.રૂ. ૬૩,૦૦૦/-  
તથા  બીયર ટીન  નાંગ ૧૨  કી ર  
૧૨૦૦ /- મળી ક લ્લે કી ર  
૬૪,૨૦૦/-  

૪ 

ગોરવા પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ. 

               છાણી પોલીસ સ્ટેશનના પો.સબ.ઇન્સશ્રી એ.કે.વલવી તથા ના.રા.ના માણસો ધ્વારા તા.૪/૨/૧૯ ના રોજ વાહન 
ચેકીંગ ની કામગીરી દરમ્યાન સી.આર.પી.સી.૪૧(૧)ડી મ જબ સ્ટે.એન્રીનાંબર ૫/૧૯ આઘારે ગ નો શોધી કાઢેલ છે.   
 ગોરવા પો.સ્ટે.ફસ્ટ ગ .ર.નાં.૧૭/૧૯ ઇ.પી.કો.કલમ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ મ જબનો રાત્રીની ઘરફોડનો ગ નો. શોધી ક લ ૫ આરોપીઓ 
(૧) ઇશાક ઉમરજી પટેલ ઉ.વ.ઉ.વ.૫૦ ધાંધો.રીક્ષા ડ્રાઇવીંગ રહ.ેભામાખડકી સાસરોદ ગામ તા.કરજણ જી.વડોદરા નાને 
તા.૦૫/૦૨/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૫/૨૦ વાગે અટક કરવામા આવેલ છે. (૨)અસનશ સન/ઓફ જયપ્રકાશ રામદાસ સમશ્રા ઉ.વ.૨૨ 
રહ.ેસવવેકાનાંદ સોસાયટી ભાડાના મકાનમા અચાના સ્ક લ પાસે બોમ્બે ટ ૂપ ણા ગામ રોડ વરાછા સ રત મ ળ રહ,ેગામ પગ વા પાના 
જોગીયા ઉદેપ ર તા.નવગઢ જી.સસધાથાનગર (૩) સશવમ ઉફે સશવા સન/ઓફ વાસ દેવ શ્રીસસતવાકસીંગ (રાજપ ત) ઉ.વ.૨૩ 
રહ.ે૪૪/૪૫,મહાદેવનગર સવભાગ-૩,ડીડોલી સ રત મ ળ રહ.ેગામ-ક ડાસપારા થાના પનરપ ર તા.કેસરગઢ જી.બહરેાઇઝ 
મો.નાં.૯૧૪૫૬૩૫૧૦૧ (૪) સવજય સન/ઓફ પટપ લાલ દેવાજી મેઘવાલ ઉ.વ.૨૧ રહ.ે૩૪૯,સવવેકાનાંદ સોસાયટી ભાડાના 

સવસવધ પ્રકારના મોબાઇલ મળી  
ક લે રૂ.૧૮,૧૬,૩૫૧/- ની રીકવરી  
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મકાનમા અચાના સ્ક લ પાસે બોમ્બે ટ ૂ પ ણા રોડ વરાછા સ રત મ ળ રહ.ેગામ-કરદા તા.,ગાગદા જી.ઉદેપ ર રાજસ્થાન નાઓને 
તા.૧૫/૦૨/૧૯ના કલાક ૧૭/૩૦ વાગે અટક કરવામા આવેલ છે.બાળ ગ નેગાર (૫) સ રેંદ્ર સન/ઓફ પ ષ્પારાજ રામકરણ 
પ્રજાપસત ઉ.વ.૧૬ રહ.ે૬,માનસરોવર સોસાયટી મેડી કલની સાએ મહાવીર સ્ક લની ગલીમા ૩૦, ફુટ ગોડાદરા રોડ લીબાયત 
સ રત મ ળ રહ.ેનથવાડા ગામ પાદ કલા થાના તા.ડેગાના જી.નાગોર રાજસ્થાન નાને તા.૧૬/૦૨/૧૯ કાયદાના સાંઘર્ામા આવેલ 
દકશોરને કલાક ૧૧/૩૦ વાગે ડીટેઇન કરેલ છે.  

૫ 

એસ.ઓ.જી. સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે  

તા.૧૭/૦૨/૧૯ ના રોજ મળેલ બાતમી આધારે કલાલી રોડ ખાતે આવેલ આસોપાલવ કલબ એપાટા મેન્ટની સસકય રીટી 
કેબીનમાાંથી લલીતપ્રાસદ રામજતન મહતો રહ.ે૧૩૩૩,ડબઘરવાસ, ગોસવિંદપ રા, પાદરા જી.વડોદરા મ ળ રહ.ેબરાહગામ, થાણા- 
હરનૌર જી.નાલાંદા, બબહાર વાળાને ઝડપી પાડેલ.  
  ઉ૫રોકત આરોપી લલીતપ્રસાદ રામજતન મહતો વગર લાયસન્સ વગર મેક-વે સસકય રીટી નામની એજન્સી ચલાવે છે 
તેની અંગઝડતી કરતા પાન કાડા, આધાર કાડા તથા ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ કબજે કરવામાાં આવેલ જેમાાં પાન કાડા તથા ડ્રાઇવીંગ 
લાયસન્સમાાં પોતાની અટક મહતોને બદલે પટેલ તેમજ તેમાાં અલગ અલગ સરનામા ટાઇપ કરાવી બોગસ બનાવડાવેલ. જે 
છેલ્લા ૧૯ વર્ાથી વડોદરા માાં રહ ેછે. ચાર મદહનાથી મેક-વે નામની સસકય રીટી એજન્સી વગર લાયસન્સે ચલાવે છે. જેમાાં ક લ-૭ 
માણસોને રાખેલ છે.  રેડ દરમ્યાન બોગસ પાન કાડા તથા ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ તેમજ બોગસ રબર સ્ટેમ્પ,લેટર  બનાવડાવી લેટર 
પેડ ખોટા હોવાન  જાણવા છતાાં તેનો ખરા તરીકે ઉપયોગ કરી ક લ્લે ર ા.૧૮૦૦/-ના મ દામાલ સાથે ઝડપી પાડી તેના સવરૂધ્ધમાાં 
માાંજલપ ર પો.સ્ટે.ફ.ગ .ર.નાં.૪૬/૧૯ ઇ.પી.કો.કલમ ૪૧૯,૪૬પ,૪૬૮, ૪૭૧ તથા પ્રાઇવેટ સસકય રીટી એકટ સને ર૦૦પની કલમ 
ર૦(૧) મ જબ ગ નો દાખલ કરાવી વધ  તપાસ અથે માાંજલપ ર પો.સ્ટે.ને સોપેલ છે. 

બોગસ પાન કાડા તથા ડ્રાઇવીંગ 
લાયસન્સ તેમજ બોગસ રબર 

સ્ટેમ્પ,લેટર પેડ ક લ્લે ર ા.૧૮૦૦/- 

૬ 

એસ.ઓ.જી.સ્ટાફ  
વડોદરા શહરે  

તા.૨૫/૦ર/૧૯ ના રોજ ગેરકાયદેસર ગાાંજાની મળેલ બાતમી આધારે રેઈડન ાં આયોજન કરી, પાંચો સાથે  પારસી 
બભસ્તા કાંપાઉન્ડની બાજ માાં આવેલ ગણપસત માંદદર વાળા મકાનમાાં રેડ કરી ગાાંજા સાથે હરીભાઇ ઉફે હરીલાલ મોહનભાઇ કહાર 
રહ.ે પારસી બભસ્તા કાંપાઉન્ડની બાજ માાં આવેલ ગણપસત માંદદર વાળા મકાનમાાં માાંજલપ ર વડોદરા નાની ધરપકડ કરી તેના 
કબ્જામાાંથી માદક પદાથા ''ગાાંજો''  ૧ દકલો ૩૪૭ ગ્રામ દકિંમત ર ા.૯૪૨૯/-નો જથ્થો તથા (ર) અંગ ઝડતીના ર ા.૨૫૦/- સહીત 
ક લ્લે ર ા.૯૬૭૯/- નો મ દામાલ મળી આવેલ હોય તપાસ અથે કબ્જે કરવામાાં આવેલ. તેની પ્રાથસમક પ છપરછમાાં તે છેલ્લા ૧૦ 
થી ૧૫ વર્ાથી છુટૃક ગાાંજાનો ધાંધો કરે છે અને આ ગાાંજાનો જથ્થો પાદરા તાલ કાના વડ  ગામે રહતેો એક ઇસમ એકાદ મદહના 
પહલેા આપી ગયેલ હોવાન ાં જણાવેલ હોય તેની તથા ગાાંજો સપ્લાયર બને્ન સવર ધ્ધમાાં માાંજલપ ર પો.સ્ટે. સે.ગ .ર.નાં.૨૬/૧૯ 
એન.ડી.પી.એસ.એકટ ૮(સી), ર૦(બી), ર૯ મ જબ ગ નો તા.૨૫/૨/૨૦૧૯ ના રોજ દાખલ કરેલ છે. રી વધ  તપાસ જે.વી.રાઠોડ 
એસ.ઓ.જી. વડોદરા શહરે નાઓ કરી રહલે છે.  

ધરપકડ કરેલ હરીભાઇ ઉફે હરીલાલ મોહનભાઇ કહાર સવરૂધ્ધમાાં સને ૨૦૦૫ માાં ગાાંજાનો એક કેસ તથા સને ૨૦૧૨ માાં 
ગાાંજાનો બીજો કેસ થયેલ છે. જે બને્ન કેસોમાાં તે સનદોર્ છુટેલ છે.  

૧ દકલો ૩૪૭ ગ્રામ દકિંમત 
ર ા.૯૪૨૯/-નો ગાાંજાનો જથ્થો 
તથા અંગ ઝડતીના ર ા.૨૫૦/- 
સહીત ક લ્લે ર ા.૯૬૭૯/- નો 

મ દામાલ 

૭ પી.સી.બી શાખા             પી.સી.બી.વડોદરા શહરેના સ્ટાફ ધ્વારા તા-૨૬/૦૨/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૯/૩૦ વાગે  ગોત્રી રોડ તક્ષ કોમ્પ્લેક્ષ જી/૭ ભારતીય બનાવટનો  ઇંગલીશ 
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સ્ટાફ વડોદરા  શહરે  નાંબરની ઓફીસમાાં વડોદરા શહરે ખાતે રેઇડ કરતાાં ઓપીઓ (૧) હીતેશભાઇ ઉફે પરેશભાઇ હસમ ખભાઇ પટેલ રહ.ે ડી/૬ 
અર ણાચલ સોસા.સમતા રોડ સ ભાનપ રા વડોદરા શહરે (૨) (વોન્ટેડ) યોગેશ જેના પ રા નામ ઠામ ની ખબર નથી તેઓએ 
પોતાના કબ્જામા વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટનો ઇંગલીશ દારૂના અલગ અલગ બ્ાાંડની ક લ નાંગ -૨૪ દક રૂ  
૨૮,૫૫૦/-તથા મોબાઇલ નાં ૧ દક રૂ ૫,૦૦૦/- તથા રોકડા ર પીયા ૪,૯૦૦/- ગણી તમામ ની ક લ્લે દક રૂ ૩૮,૪૫૦/- ના 
મ દામાલ સાથે મળી આવી પકડાય ગયેલ હોઇ તથા આ દાર  આપી જનાર યોગેશ જેના પ રા નામ ઠામ ની ખબર નથી જેનો 
મોબાઇલ નાં ૯૯૦૯૦૬૫૬૧૭ નો નહી મળી આવી ગ નો કયાા સવગેરે બાબતનો ગોત્રી પો.સ્ટે. III ગ .ર.નાં. ૭૩/૧૯ પ્રોહી એક્ટ 
કલમ-  ૬૫ ઇ, ૮૧ મ જબનો ગ નો તા.૨૬/૦૨/૨૦૧૯ ના કલાક. ૨૩/૩૦ વાગે ગ નો રજી. કરેલ છે.  

દારૂના અલગ અલગ બ્ાાંડની ક લ 
નાંગ -૨૪  દક રૂ  ૨૮,૫૫૦/-તથા 
મોબાઇલ નાં ૧ દક રૂ ૫,૦૦૦/- 
તથા રોકડા ર પીયા ૪,૯૦૦/- 
ગણી તમામ ની ક લ્લે દક રૂ 
૩૮,૪૫૦/-  

૮ 

પી.સી.બી શાખા સ્ટાફ 
વડોદરા  શહરે   

         પી.સી.બી. વડોદરા શહરેના સ્ટાફ ધ્વારા તા-૨૭/૦૨/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૦/૩૦ વાગે  ગોત્રી રોડ તક્ષ કોમ્પ્લેક્ષ જી/૭ 
નાંબરની ઓફીસમાાં વડોદરા શહરે ખાતે રેઇડ કરતાાં આ કામના આરોપીઓ (૧) યોગેશભાઇ નવીનભા પ્રજાપસત રહ ેમકરપ રા 
એરફોસા ની પાછળ શાલીગ્રામ સોસાયટી વડોદરા (૨) ભ પેન્દ્રભાઇ મણીલાલ રાવળ રહ ેઇ/૯૧ શ ભલક્ષ્મી  સોસાયટી સ રભીપાકા  
ની બાજ મા માાંજલપ ર વડોદરા  બને્ન ઇસમો પૈકી નાંબર (૧) નાએ તથા નાંબર (૨) નાએ દાર  ની હરેાફેરી કરવા માટે પકડાયેલ 
આરોપી નાં (૧) પોતાની માલીકી ની માર સત સ્વીફટ ડીઝાઇર મા વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટનો  ઇંગલીશ દારૂ ની  
અલગ અલગ બ્ાાંડની ક લ નાંગ -૬૨  દક રૂ  ૫૨,૭૦૦/-તથા મોબાઇલ નાંગ ૨ દક રૂ ૭,૫૦૦/-તથા રોકડા ર પીયા ૮,૧૦૦/- તથા 
માર સત સ્વીફટ ડીઝાઇર ની દકિં ર . ૫,૫૦,૦૦૦/- ગણી  તમામ ની ક લ્લે દક રૂ ૬,૧૮,૩૦૦/- ના મ દામાલ સાથે મળી આવી 
એકબીજાની મદદગારી કરી પકડાય જઈ ગ નો કયાા સવગેરે બાબતનો  ગોત્રી પો.સ્ટે. III ગ .ર.નાં. ૭૪/૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ-   
કલમ ૬૫ એ,ઇ, ૮૧,૧૦૮, ૯૮(૨) મ જબનો ગ નો તા. ૨૭/૦૨/૨૦૧૯ ના કલાક. ૦૧/૪૫ વાગે રજી કરેલ છે.  

ભારતીય બનાવટનો  ઇંગલીશ 
દારૂ ની  અલગ અલગ બ્ાાંડની 
ક લ નાંગ -૬૨  દક રૂ  ૫૨,૭૦૦/-
તથા મોબાઇલ નાંગ ૨ દક રૂ 
૭,૫૦૦/-તથા રોકડા ર પીયા 
૮,૧૦૦/- તથા માર સત સ્વીફટ 
ડીઝાઇર ની દકિં ર . ૫,૫૦,૦૦૦/- 
ગણી  તમામ ની ક લ્લે દક રૂ 
૬,૧૮,૩૦૦/- ના મ દામાલ 

૯ 

રાવપ રા પોલીસ સ્ટેશન  
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

               રાવપ રા પો.સ્ટે. સ્થાસનક સ્ટાફ ધ્વારા તારીખ ૦૧/૦૨/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૦/૪૫ વાગે ગાધીનગર ગ્ર હની બાજ માાં 
ઝાડ નીચે રેઇડ કરતાાં આ કામ આરોપીઓ (૧) જાવેદ અબ્દ લ સતાર મન્સ રી રહ,ેમેમણ કોલોની દરગાહ પાસે વડોદરા 
શહરે(૨)ચદ્રકાાંત રૂપચાંદ છેતાણી રહ,ેવારસસયા બ્લોક બી/૧૫ રૂમ નાં ૫૯ R.T.O  રોડ વડોદરા શહરે(૩)વાજજતભાઇ હમીદભાઇ 
શેખ રહ,ેએકતા નગર કેજીએન પાકા મકાન નાં.૭ આજવા રોડ વડોદરા શહરે(૪) સશતલભાઇ દદલીપભાઇ રાણા રહ,ેકાપાડીપોળ 
રાણાવાસ રાવપ રા રોડ, વડોદરા શહરે (૫) કન ભાઇ સાવાંતભાઇ રાવળ રહ,ેહ જરાત પાગા ટેકરા સરકારી ગોડાઉન પાસે ભ તડી 
ઝાપા,વડોદરા શહરે નાઓ ભેગા મળી ક ાંકી વડે રૂસપયા, પૈસા નો હાર જીતનો જ ગાર જાહરેમા રમતા રેડ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ 
તમામ આરોપીઓની અંગ જડતી માથી તેમજ જમીનદાવ ઉપરથી ક લ્લે રૂસપયા ૧૧,૧૦૦/- તથા ક ાંકી નાંગ ૨ દકિંમત રૂસપયા 
૦૦/- સાથે મળી આવી ગ નો કયાા સવગેરે બાબતનો રાવપ રા પો.સ્ટે. II ગ .ર.ન ૦૩/૨૦૧૯ જ ગારઘારા કલમ ૧૨ મ જબનો ગ નો 
તા ૦૧/૦૨/૨૦૧૯ ના કલાક૧૨/૧૫ વાગે રજી. કરવામાાં આવેલ છે.  

અંગ જડતી માથી તેમજ 
જમીનદાવ ઉપરથી ક લ્લે રૂસપયા  
૧૧,૧૦૦/- તથા ક ાંકી નાંગ ૨ 
દકિંમત રૂસપયા ૦૦/- સાથે 

૧૦ 
નવાપ રા પોલીસ સ્ટેશન, 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

 

                નવાપ રા પો.સ્ટેના સ્થાસનક સ્ટાફ ધ્વારા તા.૨૧/૦૨/૧૯ ના કલાક ૧૭/૩૦થી વાગ્યા દરમ્યાન આઝાદ ચોક 
મેલડી માતાના માંદીર પાસે વડોદરા શહરે ખાતે રેઇડ કરતાાં (૧ ધનસ ખ ચીમનલાલ ખારવા રહ,ેબરનપ રા પરદેશી ફબળય  
શીવાજી ચોકની પાછાળ વડોદરા શહરે (૨) જાવેદ અબ્દ લક્તાર મનસ રી  રહ ે શબનમ  એપાટામેંટ મેઁમણ કોલોની આજવા રોડ 

  અંગ જડતીના તેમજ જમીન  
દાવ  ઉપરના  ક લ્લે  ર સપયા  
૪૧૯૫૦/- 
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વડોદરા શહરે.(૩) (વોન્ટેડ)અર ણભાઇ પ્રકાશભાઇ  ખારવા  રહ ે  નવાપ રા ખારવા વાડ વડોદરા શહરે(૪) (વોન્ટેડ) ભરતભાઇ 
જીવણભાઇ પરમાર રહ-ેબકરાવાડી વડોદરા શહરે(૫) (વોન્ટેડ) ચાંદ્રકાાંત રહ ે  સરનામ  ખબર  નથી તે ઓએ  જાહરેમા ક કરી  
દાવા  વડે ર સપયા પૈસાનો  હારજીતનો  જ ગાર  રમી  રમાડતા  અંગ જડતી  માથી તેમજ જમીન  દાવ  ઉપરના  ક લ્લે  ર સપયા  
૪૧૯૫૦/-  સાથે  નાંબર   ૧ અને ૨  નાઓ પકડાઇ જઇ તથા  નાંબર ૩,૪,૫ નાઓ નાશી  જઇ ગ નો કયાા   સવ. બાબતનો 
નવાપ રા પોલીસ સ્ટેશન II-૧૦/૨૦૧૯ જ ગારધારા કલમ ૧૨ મ જબનો ગ નો તા.૨૧/૧/૧૯ ના કલાક : ૨૧/૫૫ વાગે રજી. 
કરેલ છે.  

૧૧ 

ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશન  
સ્ટાફ વડોદરા શહરે  

              ગોત્રી પો.સ્ટે. વડોદરા શહરેના સ્ટાફ ધ્વારા તા.૨૬/૦૨/૨૦૧૯ ના કલાક. ૨૧/૧૫ વાગે અંબબકાનગર ચાર રસ્તા 
પાસે રીક્ષા સ્ટેડની પાછળ ખ લ્લી જગ્યામા, વડોદરા શહરે ખાતે રેઇડ કરતાાં આ કામના આરોપીઓએ જાહરેમા પત્તાપાના પૈસા 
વડે હાર જીતનો જ ગાર રમી રમાડી ક લ્લે રૂ. રૂ. 1,22,590/- તેમજ પત્તાપાના નાંગ-52 સાથે મળી આવી પકડાઈ જઈ ગ નો કયાા 
સવ.બાબનો ગોત્રી પો.સ્ટે. II ગ .ર.નાં. ૩૫/૧૯ જ ગારધારા કલમ- ૧૨ મ જબનો ગ નો તા.૨૬/૦૨/૨૦૧૯ ના કલાક. ૨૩/૧૫ વાગે  
રજી. કરવામાાં આવેલ છે.  

રોકડા રૂા. ૨૩,૦૯૦/- મોબાઇલ 
નાંગ-૬ દક.રૂા. ૧૯,૫૦૦/- દરક્ષા -
૦૨ દક. રૂા. ૮૦,૦૦૦/- મળી ક લ્લે 
રૂ. 1,22,590/- તેમજ પત્તાપાના 

નાંગ-52  

૧૨ 

પાણીગેટ પો.સ્ટે. સ્ટાફ  
વડોદરા શહરે 

 

                પાણીગેટ ફ.૩૭/૧૯ ઈ.પી.કો  કલમ ૪૫૪,૩૮૦ તા.૧૦/૨/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૬/૩૦ થી ૧૮/૦૦ વાગ્યા 

દરમ્યાન રૂદ્ર કોમ્પ્લેક્ષ વાઘોડીયા રોડ દ કાન નાં. ૨૮ નો કાચ નો દરવાજો ખોલી દ કનમાાંથી ડેલ કમ્પનીન  લેપટોપ 

દક.રૂ.૭,૦૦૦/- તથા દ્રોવર માાં મ કેલ રૂ.૪૦૦/- મળી ક લ્લે રૂ.૭,૪૦૦/- ની મતાની ચોરી કરી લઇ જઇ ગ નો મતલબની  ફરીયાદ 

તા.૧૮/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ નોધાયેલ સદર ગ નાની  તપાસ દરમ્યાન બાતમી આધારે બાળ આરોપી જાફર ઉફે ભયલ  આરીફ 

ભીખ ભાઇ ઘાચી ઉવ ૧૭ ને તા.૧૯/૨/૧૯ ના કલાક ૧૯/૫૦ વાગે ડીટેઇન કરી મ દામાલ લેપટોપ રીકવર કરી ગ નો શોધી  

કાઢેલ છે  

 

લેપટોપ-૧ દક.રૂ.૭૦૦૦/-  

૧૩ 

વાડી પો.સ્ટે.  સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે 

 

                  વાડી પો.સ્ટે. I - ૫૦/૧૮ ૩૯૨,૧૧૪ મ જબના કામે તા.૨૮/૫/૧૮ કલાક ૧૬/૧૫ વાગે કાંસારાવાડીના પગથીયા 
પાસે એમ.જી.રોડ વાડી વડોદરા શહરે ખાતે ફરીયાદી શ્રીમેસત શોભાબેન w/o રમેશચાંદ્ર મનહરલાલ રહ-ે સી-૯૨, સશવમ 
સોસાયટી, અમરનાથ પરૂમ સોસાયટીની બાજ માાં, માાંજલપ ર, વડોદરા શહરેનાએ કથામાાં કાંસારાવાડીમાાં જતાાં હતાાં તે વખતે 
અજાણ્યા આરોપીએ ફદરયાદી બહનેનાાં ગળામાાં પહરેેલ સોનાનો અછોડો એક તોલા વજનનો જેની દકિં.રૂ-૨૦,૦૦૦/-ની ગણાઇ જે 
પાછળથી હાથ નાખી ખેંચી લ ાંટ કરી તોડી લઈ જઈ ગ નો કયાા આચરેલ જે કામે બાતમી આધારે આરોપી (૧) મનીશ ઉફે મનીયો 
ઉફે બત્તી ઘનશ્યામભાઇ પટેલ રહ,ેબી/૧૩ માત્ર ભ સમ ટેનામેન્ટ ડી-માટા પાસે નીકોલ અમદાવાદ  (૨) ભૌસમક ઉફે લાલો ભ પેંદ્રભાઇ 
સત્રવેદી રહ,ે ૨૮ સત્કમાનગર કપડવાંજ હાઇવે રોડ ચાંદ નગર પાછળ નદીયાદ મળૂ વાસગામ તા.દસકોઇ અમદાવાદ (૩) દહમાંતસસિંહ 
કાળુસસિંહ રાજપ ત રહ,ેબી/૧૪ દેવાસ એપા.રજવાડ હોટલ પાસે વાસણા અમદાવાદ અટક તા.૨૨/૨/૧૯ કલાક ૧૯/૪૫ વાગે  

કરી  ગ નો શોધી કાઢેલ છે,  

સોનાનો અછોડો એક તોલા 
વજનનો જેની દકિં.રૂ-૨૦,૦૦૦/- 
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૧૪ 

પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન  
સ્ટાફ  વડોદરા શહરે 

            પાણીગેટ પો.સ્ટે. I ગ .ર.નાં. ૧૨૫/૧૮ ઇપીકો ૩૭૯,૧૧૪ મ જબના કામે તા:૨૭/૬/૧૮ ના કલાક ૨૪/૦ થી તા-

૨૮/૬/૨૦૧૮  ના કલાક ૧૬/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન વદૃાવન હાઈટના પાદકિંગમાાંથી ફરી.ની મોટર સાયકલ રજી.નાં. GJ 07 BM 

7754 લાલ તથા  કાળા કલરની સને ૨૦૧૩ ના મોડલની જેની આશરે દક.રૂ.૨૦,૦૦૦/- ગણી શકાય તેની  ડ બ્લીકેટ ચાવી વડે 

અથવા લોક તોડી ચોરી કરી લઇ જતા ઉકત નાંબરથી ચોરીનો ગ નો રજીસ્ટર કરવામાાં આવેલ બાતમી આધારે આરોપી (૧) 

પ્રકાશસસિંહ સ રેશસસિંહ ચાવડા રહ.ેશાંકરપ રા તા.જી.વડોદરા (૨) સજયક માર ચાંદ્રસસિંહ પરમાર રહ.ેકૃષ્નગર સોસા ખટાંબા ગામ પાસે 

૨૫/૨/૧૯ કલાક ૨૧/૦ પકડી  અટક કરી આરોપીઓ પાસેથી ચોરીમાાં ગયેલ મ દામાલ રીકવર કરેલ છે, 

મો.સા.-૧ દક.રૂ.૨૦.૦૦૦/- 

૧૫ 

વાડી પોલીસ  સ્ટેશન  
સ્ટાફ  વડોદરા શહરે 

                  વાડી પોલીસ  સ્ટેશન સ્ટાફ  દ્રારા તા.૦૨/૦૨/૧૯ ના ક.૧૬/૦૫ વાગે પ્રતાપનગર ત્રણ રસ્તા બજાજ ઓટો શો રૂમની 

ગલીમા જાહરેમાાં આ કામના આરોપી (૧) કાલ મીયા અમીરમીયા શખે રહ,ે બાવામાનપ રા ન રાની મસ્જીદની બાજ મા પાણીગેટ વડોદરા શહરે 

(૨) નરેશ સ રેન્દ્ર ઉફે રાજ ભાઇ પાંડીત રહ,ે ન્ય  સોસાયટી મકાન નાં.૨ પ્રતાપનગર ડભોઇ રોડ વડોદરા શહરે (૩) અરૂણભાઇ સોમાભાઇ પટેલ રહ,ે 

નાની શાકમાકેટ દાલીયાવાડી પાસ ેવડોદરા શહરે (૪) ઐય બખાન મ સ્ત  ફાખાન પઠાણ રહ,ે અજબડી મીલ દરગાહ પાસ ેજ નીગઢી પાણીગેટ રોડ 

વડોદરા શહરે (૫) કન ભાઇ ગોસવિંદભાઇ રોહીત રહ,ે માાંજલપ ર જી.આઇ.ડી.સી રોડ અલવા નાકા વડોદરા શહરેનાઓ પકૈી આરોપી (૨) નરેશ 

સ રેન્દ્ર ઉફે રાજ ભાઇ પાંડીતનાનો નાં. (૧) નાન ેભાડ તી માણસ તરીકે રાખી આવતા જતા ઇસમો પાસથેી પૈસા ઉઘરાવી જ દા-જ દા આંક ફરકના 

આકડા લખી નાં ૩,૪,૫ નાઓ આકડા લખાવી પાાંચયેની અંગઝડતીના રોકડા રૂ.૧૫,૯૦૦/-તથા આકડા લખલે બ ક (ડાયરી) તથા સ્લીપો તથા 

બોલપેન નાંગ-૦૧ ક લ્લ ે દક.રૂ. ૦૦/૦૦ મળી ક લ્લ ેરૂપીયા-૧૫,૯૦૦/- નો મ દામાલ સાથ ેમળી આવી પકડાઇ જતા વાડી પો.સ્ટે. II ૧૨/૧૯ 

જ ગાર કલમ ૧૨ અ મ જબ તા.૨/૨/૧૯ ના ક.૧૭/૩૦ વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરવામાાં આવલે છે 

 

રોકડા રૂ.૧૫,૯૦૦/-તથા આકડા 
લખેલ બ ક (ડાયરી) તથા સ્લીપો 
તથા બોલપેન નાંગ-૦૧ ક લ્લે દક.રૂ. 

૦૦/૦૦ મળી ક લ્લે રૂપીયા-
૧૫,૯૦૦/- 

૧૬ 

પી.સી.બી. શાખા  સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે 

                પી.સી.બી. શાખા  સ્ટાફ દ્રારા તા.૬/૨/૨૦૧૯ ના કલાક-૧૪/૩૦ વાગે મોજે-ડભોઇ રોડ ત્રણ રસ્તા પાસે 

નરેશભાઇ સ રેંદ્રભાઇ પાંદડતના ઘરના ઓટલા પર આ કામના આરોપી (૧)નરેશભાઇ સ રેન્દ્રભાઇ પાંદડત (૨) દફરોજભાઇ 

રહમેતમીયા શેખ (૩) ખોડાભાઇ કાાંનજીભાઇ પટેલ (૪) હસનમીયા ચાાંદમીયા શેખ (૫) ઠાકોરભાઇ બાબ ભાઇ માળી (૬) 

ભરતભાઇ હરીભાઇ પટેલ  (૭) કન ભાઇ ગોસવિંદભાઇ રોદહત (૮) શીવાજી શાંકર રાવ જાદવ તમામ રહ ેવડોદરા શહરેજાહરે ઓટલા 

ઉપર  બેસી આંક ફરકના આંકડાઓનો હારજીતનો  જ ગાર  રમી  રમાડી રોકડા  રૂ. ૨૭૬૮૦/-  તથા મો.ફોન નાંગ -૦૫  

દક.રૂ.૫૦૦૦/- તથા  બ લેટ મો.સા.નાંગ ૧  તથા એક દહરોહોંડા મો.સા.નાંગ ૨ મળી કૂલ રૂ.૧,૨૫,૦૦૦/-મળી કૂલ રૂ.૧,૫૭,૬૮૦/- 

ના  મ દ્દામાલ સાથે  બોલ પેન નાંગ-૨  તથા આંકફરકના  આંકડા લખેલ બચઠી  સાથે આવી પકડાઇ જતા વાડી પો.સ્ટે.  II-

૧૪/૧૯  જ ગાર ધારા કલમ- ૧૨(અ) મ જબ તા.૦૬/૦૨/૨૦૧૯ ના કલાક-૧૮/૩૫ વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરવામાાં આવેલ છે 

રોકડા  રૂ. ૨૭૬૮૦/-  તથા 
મો.ફોન નાંગ -૫  દક.રૂ.૫૦૦૦/- 
તથા  બ લેટ મો.સા.નાંગ ૧  તથા 
એક દહરોહોંડા મો.સા.નાંગ ૨ મળી 
કૂલ રૂ.૧,૨૫,૦૦૦/- બોલ પેન 
નાંગ-૦૨  તથા આંકફરકના  

આંકડા લખેલ બચઠી  મળી કૂલ 
રૂ.૧,૫૭,૬૮૦/- 

૧૭ પી.સી.બી. શાખા  સ્ટાફ              પી.સી.બી. શાખા  સ્ટાફ દ્રારા કામે તા- ૧૮/૨/૧૯ ના કલાક ૧૨/૨૦ કપ રાઈ બબ્જ થઈ વડોદરા શહરે તરફ ૭૫૦ મીલી ની બોટલ નાંગ ૧૩૨ 
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વડોદરા ખાતે આરોપી (૧) આસશફ હ સેન મહમાંદ હ સેન વોરા રહ-ેફતેપ રા ઉડા ફળીયા ફકીર માંદીર ચોક ની પાસે વડોદરા શહરે 

(૨) વોંટેડ–અનવરખાન રફીકખાન પઠાણ રહ.ેહાથીખાના વડોદરા શહરે (૩) સપિંટ  જેના પ રા નામ ઠામની ખબર નથી તે રહ.ે 

બોડેબલ નજીક જેઓએ પોતાની ઓટો ન.  નાં-GJ-06-AU-5136 મા  બોટલ નાંગ ૧૩૨ કીમાંત રૂ.૫૨૧૪૦/- ની ભરી લાવી તથા 

મો.ફોન  કી.રૂ.૫૦૦ સાથે મળી આવતા પાણીગેટ પો.સ્ટે.  III ૧૨૩/૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ ઇ ૮૧ ૯૮ (૨) મ જબના તા- 

૧૮/૨/૧૯ ના કલાક ૧૪/૩૫ ગ નો રજીસ્ટર કરવામાાં આવેલ છે 

કીમાંત રૂ.૫૨૧૪૦/- તથા મો.ફોન  
કી.રૂ.૫૦૦/-તથા રીક્ષા-૧ 

દક.રૂ.૧૫૦,૦૦૦/- 

૧૮ 

પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

                  પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ દ્રારા તા.૨૨/૨/૧૯ ના કલાક ૨૧/૩૦ થી ૨૩/૦૦ દરમ્યાન વાઘોડીયા ચેક 
પોસ્ટ પાણીગેટ વડોદરા શહરે ખાતે આરોપી (૨) રાહ લ દદનેશભાઇ ભામતીકર રહ.ેમ.ન.૩૨ માધ્યાવાંસી ફલીયા પરીયારી ગામ-
મોટી દમણ વોંટેડ-(૨) દદનેશ પટેલ રહ.ે-મોટી દમણ (૩) હાદદિક પતેલ રહ.ે-મોટી દમણ  ભારતીય બનાવટનો ઇગ્લીશ દારૂના 
પાઉચ નાંગ-૨૩૦૪ દક.રૂ-૨,૩૦,૪૦૦/- તેમજ એક ફોરવ્હીલર એસાંટ ગાડી જેનો રજી. નાં- MH-14AM-7305 જેની દક.રૂ.-
૧,૨૫,૦૦૦/- ની ગણી શકાય તથા બે મોબાઇલ ફોન દક.રૂ.-૨,૫૦૦/- તથા અંગઝડતી માાંથી રોકડા રૂ.-૪,૭૦૦/- મળી ક લ્લે રૂ-
૩,૬૨,૬૦૦/- ના મ દ્દામાલ સાથે વગર પાસ પરમીટે જાહરેમાાંથી પકડાઇ જઇ ગ નો કયાા સવગેરે બાબતનો ગ નો  પાણીગેટ પો સ્ટે 
III-ગ .ર.ન.-૧૩૨/૨૦૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫-ઇ,૮૧,૯૮(૨),૧૦૮ મ જબના તા.૨૨/૦૨/૨૦૧૯ ના કલાક ૨૩/૩૦ વાગે દાખલ 
કરેલ છે   

પાઉચ નાંગ-૨૩૦૪ દક.રૂ-

૨,૩૦,૪૦૦/- ફોરવ્હીલર એસાંટ 

ગાડી-૧ દક.રૂ.-૧,૨૫,૦૦૦/- ૨-
મોબાઇલ ફોન દક.રૂ.-૨,૫૦૦/- તથા  
રોકડા રૂ.-૪,૭૦૦/- મળી ક લ્લે રૂ-

૩,૬૨,૬૦૦/- 

૧૯ 

વાડી પોલીસ સ્ટેશન  
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

                   વાડી પોલીસ સ્ટેશન  સ્ટાફ દ્રારા તા.૪/૨/૧૯ ના કલાક .૬/૨૦ વાગે  ગાજરાવાડી ઇદગાહ મેદાન સાઇબાબા 

માંદીર પાછળ, છેલ્લા ફળીયામા  જયમીન લાલજીભાઇ રબારીના ઘર સામે આરોપી જયમીન લાલજીભાઇ રબારી રહ.ે 

ગાજરાવાડી, છેલ્લ  ફળીય , સાઇબાબા મદીર પાસે, વાડી, વડોદરા શહરે તથા બીજો એક અજાણ્યો ઇસમ જેના નામઠામની  ખબર 

નથી તે આરોપીઓએ પોતાના આથીક  ફાયદા સારૂ માનવ સ્વાથ્ય માટે હાનીકારક  ભારતીય બનાવટનો પરપ્રાાંન્તીય ઇગ્લીશ 

દાર ની ૭૫૦ મી.લી.ની કૂલ બોટલો નાંગ.૮૨૮ દક.રૂ.૩,૮૦,૪૦૦/-છોટા હાથી ટેમ્પો નાં.GJ 09 AV 7367 માાં રાખી  ટેમ્પાની  

દક.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- મળી ક લ્લે રૂ. ૫,૩૦,૪૦૦/- નો મ દ્દામાલ છોડી  રેઇડ દરમ્યાન  નાસી  જઈ ગ નો.કયાા સવ.બબતનો વાડી 

પો.સ્ટે  III ગ .ર.ન. ૭૬/૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫(ઈ), ૮૧, ૯૮(૨), ૧૧૬(ખ) મ જબ ગ નો તા.૪/૨/૧૯ ના કલાક ૮/૨૫ વાગે 

ગ નો દાખલ કરેલ છે  

૭૫૦ મી.લી.ની કૂલ  બોટલો 
નાંગ.૮૨૮ દક.રૂ.૩,૮૦,૪૦૦ છોટા 
હાથી  ટેમ્પો દક.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- 
મળી ક લ્લે  રૂ. ૫,૩૦,૪૦૦/- 

૨૦ 

વાડી પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

               વાડી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ દ્રરાઅવડોદરા શહરે કામે તા.૧૫/૦૨/૧૯ ના ક.૧૩/૪૦ વાગે મોજે-ચોખાંડી ચાર રસ્તા 

પાસે આરોપી (૧) દકશનભાઇ જગદીશભાઇ જાદવ રહ-ે સવઠ્ઠલવાડી ચ નારાવાસ પાસે બરાનપ રા પેરોલપાંપ નજીક વડોદરા શહરે 

તથા વોન્ટેડ (૨) ગટ  અશોક  પ્રજાપતી તથા (૩) ગબો નામનો  માણસ વગર પાસ પરમીટે  માનવ  સ્વાસ્થ્ય મટે  હાનીકારક  

ભારતીય બનાવટ નો પરપ્રાાંતીય દારૂ ૭૫૦ મી.લી.ની.ક લ  બોટલ નાંગ ૪૭ દક.રૂ.૩૦૬૦૦/- તથા  દહરો હોંડા ડીઓ  G J 06  

૭૫૦ મી.લી.ની.ક લ  બોટલ નાંગ 
૪૭ દક.રૂ.૩૦૬૦૦/- તથા ગાડી -૧  
દક.રૂ.૨૦,૦૦૦/-  તથા મો.ફોન 

નાં.૧ દક.રૂ.૫૦૦૦- 
કૂલ.દક.રૂ.૫૫૬૦૦/- 
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BQ 1737   દક.રૂ.૨૦,૦૦૦/- તથા મો.ફોન નાં.૧ દક.રૂ.૫૦૦૦- કૂલ.દક.રૂ.૫૫૬૦૦/- ના  મ દ્દામાલ સાથે  રાખી  ગટ   અશોક  

પ્રજાપતી તથા  ગબો  માણસ પોબલસ ની  રેઇડ  નાસી  જઇ તથા સ્થળ ઉપરથી  દકશનભાઇ  જગદીશભાઇ નાનો પકડાઇ જઇ 

એકબીજાને મદદગારી કરી હરેાફેરી કરતા ગ નો ક્રયાા સવ.બાબતનો વાડી પો.સ્ટે. III ૯૨/૧૯  પ્રોહી એક્ટ ૬૫(ઇ),૮૧,૯૮(૨), 

૧૧૬(ખ) મ જબ ગ નો તા.૧૫/૨/૧૯ ના ક.૧૫/૧૦ વાગે દાખલ કરેલ છે.  

૨૧ 

પાણીગેટ પોલીસ સ્ ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

            પાણીગેટ પોલીસ સ્ ટેશન સ્ટાફ દ્રારા તા.૨૭/૨/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૪/૨૦ વાગે એકતાભવન કહાર મોહલ્લામા 

પાણીગેટ વડોદરા શહરે ખાતે આરોપી (૧) બબલ  મોરારીભાઇ કહાર રહ.ે કહાર મોહલ્લો હરણખાના રોડ પાસે પાણીગેટ વડોદરા 

શહરે તથા નાં.(૨) સ મીત મોરારીભાઇ કહાર રહ.ે સદરનાઓએ પોતાના કબજા ભોગવતાવાળા મકાનમાંથી વગરપાસ પરમીટનો 

ભારતીય બનાવટનો ઇગ્લીશ દાર  તથા બીયરનાંગ ક લ્લે નાંગ–૧૯૨/- દક.રૂ-૨૬,૪૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૦૧ દક.રૂ-૨,૦૦૦/- 

મળી ક લ્લે રૂ- ૨૮,૪૦૦/- નો જથ્થો રાખી મળી આવી પકડાઇ જઇ ગ નો કયાા મતલબની ફરીયાદ આધારે પાણીગેટ પોસ્ટે. III- 

ગ .ર.ન-૧૫૪/૧૯ પ્રોહી કલમ-65-E,108,81 મ જબ તા.૨૭/૦૨/૨૦૧૯ ના કલાક -૧૫/૩૫ વાગે ગ નો દાખલ કરવામાાં આવેલ 

છે.  

(૧) ૭૫૦ મીલીની બોટલ નાંગ -
૩૪- દક.રૂ.૧૦૬૦૦, 

(૨) ૧૮૦ મીલી બોટલ નાંગ -
૧૧૬ દક.રૂ. ૧૧૬૦૦, (૩) બબયર-
બોટલ નાંગ -૪૨ દક.રૂ. ૪૨૦૦ (૪) 
મોફો-૧- દકરૂ.૨૦૦૦ ક લ દકમાંત રૂ. 

૨૮૪૦૦ 

૨૨ 

મકરપ રા પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે  

              મકરપ રા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ દ્રારા મકરપ રા ડેપો ની પાછળ ઈન્દીરા નગર મા આવેલ મહાલક્ષ્મી સ પરમાકેટ 

જનરલ સ્ટોરની સામે હનેીડેરી ફામા ની બાજ મા આવેલ ખ લ્લા પ્લોટમા આરોપી નામે મનોજ રામાભાઈ માછી રહ.ે બી/૭૨ 

ઈન્દીરા નગર પી.એમ.યાદવ સ્ક લ પાસે મકરપ રા ડેપોની પાછળ વડોદરા શહરે નાઓ વગર પાસ પરમીટે આથીક ફાયદા સારૂ 

ગેરકાયદેસર રીતે ભારતીય બનાવટની  ઈંગ્લીશ દારૂની બોટલો નાંગ ૭૨ કી રૂ. ૨૮,૮૦૦/-રાખી મળી આવતા મકરપ રા પો.સ્ટે. 

III ગ .ર.નાં. ૧૫૯/૧૯ પ્રોદહ એકટ ક.૬૫(ઇ),૧૧૬(ખ),૧૦૮ મ જબનો ગ નો શોધી રજી કરેલ છે.  

ભારતીય બનાવટ ની  ઈંગ્લીશ 
દારૂ ની બોટલો નાંગ ૭૨ કી રૂ. 

૨૮,૮૦૦/- 

૨૩ 

મકરપ રા પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

                મકરપ રા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ દ્રારા અંગત બાતમીદાર રાહ ેબાતમી આધરે સાંતોર્ીમાતા માંદદર પાસે, ખ લ્લામાાં 

આ કામના આરોપીઓ નામે (૧) પરેશભાઈ ઠાકોરભાઈ પાંચાલ રહ.ે ભાથ જી ફળીય  માણેજાગામ વડોદરા શહરે.(૨) દદપેશ ઉફે 

ભ ર્ણ સ રેશભાઈ પટેલ રહ.ે મ.ન. ૧૬૩ પાંચશીલનગર ફેગ કાંપની પાછળ માણેજા વડોદરા શહરે.(૩) નીલેશભાઈ લક્ષ્મણભાઈ 

પાટીલ રહ.ે બ્લોક નબર ૨૬ રૂમ નાં. ૮ માણેજા વ ડાના મકાનમા વડોદરા શહરે.(૪) શૈલેર્ભાઈ અરસવિંદભાઈ પરમાર રહ.ે 

ભાથ જીફળીય  માણેજા ગામ વડોદરા શહરે નાઓ પતાપના પૈસા વડે હારજીતના જ ગારરમી રમાડી પતાપના નાંગ ૫૨ દક.રૂ/- 

૦૦/૦૦ તથા ચારેય ઇસમો ની અંગ ઝડ્તી માાં રોકડ રૂ.૧૦૪૦૦/-ના મ દ્દામાલ સાથે મળી પકડાઇ જતા મકરપ રા પો.સ્ટે. II 

ગ .ર.નાં. ૧૮/૧૯ જ ગારધારા કલમ ૧૨ મ જબનો ગ નો શોધી કાઢેલ છે.  

પતાપના નાંગ ૫૨ દક.રૂ/- 
૦૦/૦૦ તથા અંગ ઝડ્તી માાં 

રોકડ રૂ.૧૦૪૦૦/- 

૨૪ મકરપ રા પોલીસ સ્ટેશન              મકરપ રા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ દ્રારા અંગત બાતમીદાર રાહ ેબાતમી આધારે તરસાલી, નવીનગરી, વેરાઇ માતાના પત્તા પાના નાંગ-૫૨ કી. રૂ. 
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સ્ટાફ વડોદરા શહરે  માંદદરના ઓટલા ઉપર ખ લ્લામાાં આ કામના આરોપીઓ નામે ૧) રમેશભાઇ પ્રભ દાસભાઇ રોહીત રહ,ે બ્લોક નાં-૦૯, મ.નાં-૧ 

વ ડાના મકાન તરસાલી બાયપાસ પાસે વડોદરા શહરે  (૨) રમણભાઇ ઈશ્વરભાઇ રોહીત રહ,ે મ.નાં-બી-૬૪ સવજયનગર તરસાલી 

શાક માકેટ પાસે વડોદરા શહરે (૩) રૂપસસિંગ ગ રૂમ ખસસિંગ મહરેા રહ,ે મ.નાં-૧૧ આદસાનગર તરસાલી ધનીયાવી રોડ વડોદરા 

શહરે નાઓ પત્તાપાના પૈસા વડે જ ગાર રમી રમાડી પત્તા પાના નાંગ-૫૨ કી. રૂ. ૦૦/૦૦ તથા ત્રણેય ઇસમોની અંગ ઝડતીના 

રોકડા રૂ.૯૧૧૦/- તથા જમીનદાવના રોકડા રૂ.૨૦૫૦/- ની સાથે મળી ક લ્લે રૂ, ૧૧,૧૬૦/- ના મ દ્દામાલ સાથે મળી આવી 

પકડાઈ જતા મકરપ રા પો.સ્ટે. II ગ .ર.નાં. ૨૧/૧૯ જ ગારધારા કલમ ૧૨ મ જબનો ગ નો શોધી કાઢેલ છે.  

૦૦/૦૦ તથા ત્રણેય ઇસમોની 
અંગ ઝડતીના રોકડા રૂ.૯૧૧૦/- 

તથા જમીનદાવના રોકડા 
રૂ.૨૦૫૦/- ની સાથે મળી ક લ્લે રૂ, 

૧૧,૧૬૦/- 

૨૫ 

મકરપ રા પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

                      આ કામના ફરીયાદી સવરમ-૨ ના લીફટ પાસેથી ચાલતા જતા હતા તે દરમ્યાન બે અજાણ્યા ઇસમે આશરે 

૨૦ થી ૨૫ વર્ાની ઉંમરનો છોકરોએ એકટીવા ગાડી પર ફરીયાદીશ્રીની પાછ્ળ આવી ગળા માથી દોઢ તોલાની ચેન જેની કીમત 

રૂા. ૩૫૦૦૦/-ની તોડી નાસી જઇ તેમજ એક બીજા ની મદદાગારી ગ નો કયાા સવ. મતલબતી ફરીયાદ ફરીયાદીએ આપતા 

મકરપ રા પો.સ્ટે. I ગ .ર.નાં. ૨૨/૧૯ IPC ક.૩૯૨,૧૧૪ મ જબનો ગ નો તા.૧૧/૨/૧૯ ના ક.૨૧/૫૦ વાગે રજીસ્ટર કરી આગળની 

તપાસ પો.સ.ઇ. આર.જી.વસાવા,મકરપ રા પો.સ્ટે. નાઓએ સોપવામાાં આવેલ સદર ગ નાની તપાસ દરમ્યાન આરોપીઓ નામે (૧) 

દહિંમતસસિંહ કાલ સસિંગ રાજપ ત રહ.ેબી/૧૪ દેવાસ એપાટા મેન્ટ રજવાડી હોટલ પાસે. વાસણા અમદાવાદ શહરે મ ળ ગામ. વડગામ 

તા.બભન્ન્માલ જી.ઝાલોર રાજસ્થાન (૨) ભૌસમક ઉફે લાલો ભ પેંન્દ્રભાઇ સત્રવેદી રહ.ે૨૮/ સતકમા નગર ચાંન્દ્ર ાંગર ની પાછળ,નદડયાદ 

મ ળ રહ.ેવાાંસ ગામ તા. દસક્રોઇ જી.અમદાવાદ (૩) મસનર્ ઉફે મ સનયો ઉફે બસત ઘાંશ્યામ પટેલ રહ.ેમાયા ભ મી ટેનામેંટ નીકોલ 

અમદાવાદ નાઓને તા.૨૫/૨/૧૯ ના ક.૧૯/૩૦ વાગે અટક કરી ગ નો શોધી કાઢેલ છે.  

વળતર -- ૩૪૭૩૯/- 

૨૬ 

મકરપ રા પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

               આ કામના ફરી.ની સને ૨૦૧૭ ના મોડેલન  tvs સવક્ટર મોસા જેનો રજી.નાં GJ-06-LJ-4967 બ્લેક સીલ્વર કલરની 

જેનો ચેસીસનાં MD625GF12H1N04986 તથા એ,નાં, LF1NH1904169 નો જેની દક.રૂ.૩૫૦૦૦/- ગણી શકાય જે તા 

૨૩/૦૭/૨૦૧૮ ના કલાક ૦૦/૩૦ થી ૦૫/૧૫ વાગ્યા દરમ્યાન આદશાનગર મ.નાં. ૫૨ ના વરાંડામા મ કેલ મોસા કોઈ સાધન 

વડે કે ડ પ્લીકેટ ચાવી વડે લોક ખોલી કોઈ અજાણ્યો ચોર ઇસમ ચોરી કરી લઈ જતા મકરપ રા પો.સ્ટે I ગ .ર.નાં.૧૩૭/૧૮ IPC 

ક.૩૭૯ મ જબનો ગ નો તા.૫/૮/૧૮ ના ક.૨૦/૩૫ વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરી આગળની તપાસ અ.હ.ેકો. ચત રભાઇ પ ાંજાભાઇ, 

મકરપ રા પો.સ્ટે. નાઓને સોપવામાાં આવેલ તપાસ દરમ્યાન આ કામના આરોપી નામે  ઉમેશભાઈ અમનાભાઈ મસાણીયા રહ ે

ગોલાઆંબા, સીમફળીય  તા.કઠીવાડા જી.અલીરાઝપ ર, મધ્યપ્રદેશ  નાને તા-૨૬/૦૨/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૯/૩૫ વાગે પકડી પાડી 

ગ નો શોધી કાઢેલ છે.  

વળતર -- ૩૫૦૦૦/ 

૨૭ માાંજલપ ર  પોલીસ                       આ કામના ફરીયાદી બપોરના અઢી વાગ્યાના સ મારે  ‘આશા હપે્પીડેન્ડ’ નામની દ કાનમાાંથી નજર ચ કવી   વળતર -૮૬૦૦૦/- 



Vadodara City SAFLY GATHA 2018 – mahiti  2-2-19.. 10 

 

સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે 

એપલ કાંપનીનો મોબાઇલ ફોન, આઇફોન 6S પ્લસ મોડેલનો, ગોલ્ડ કલરનો, ૧૨૮ જી.બી. મેમરીવાળો, જેમાાં જીયો કાંપનીન ાં 

સસમકાડા નાં. ૯૭૨૭૮૯૫૯૦૬ સાથેનો, જેનો IMEI નાંબર ૩૫૩૨૯૨૦૭૪૭૭૦૦૯૬ નો છે, દક.રૂા.૮૬,૦૦૦/- મત્તાની ચોરી કરી લઇ 

જઇ ગ નો કરતા માાંજલપ ર પો.સ્ટે. I ગ .ર.નાં. ૩૨/૧૯ IPC ક.૩૭૯ મ જબનો ગ નો તા.૧/૨/૧૯ ના ક.1૮/૧૫ વાગે રજીસ્ટર કરી 

આગળની તપાસ અ.હ.ેકો. ગજાનાંદ ભરતભાઇ, માાંજલપ ર પો.સ્ટે. નાઓને સોપવામાાં આવેલ તપાસ દરમ્યાન આ કામના આરોપી 

નામે સવપ લભાઇ ભરતભાઇ ડાભી રહ.ેબ્લોક નાં. ૦૫, ત્રીજા માળે, શ્રીનાથ કોમ્પલેક્ષ, ભાયાણીની વાડી, ગઢેચી વડલા, ભાવનગર 

નાઓને તા.૧/૦૨/૧૯  ના ક.૨૨/૧૦ વાગ્યે પકડી પાડી ગ નો શોધી કાઢેલ છે.  

૨૮ 

માાંજલપ ર  પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે 

                     આ કામના ફરીયાદીએ હીરો સ્પેલન્ડર પ્લસ રજી. નાં.  GJ-06-FN-5765 ની, બ્લ્ય  સસલ્વર કલરની, સને 

૨૦૧૩ ના મોડેલની, જેનો ચેસીસ નાં. MBLHA10AMDHA00205 નો તથા એન્જીન નાં. HA10EJDHA10104 નો, જેની આશરે 

દક.રૂા.૨૫,૦૦૦/- ની કોઇ ચોર ઇસમે ડ પ્લીકેટ ચાવી વડે લોક ખોલી ચોરી કરી લઇ જતા માાંજલપ ર પો.સ્ટે. I ગ .ર.નાં. ૩૫/૧૯ 

IPC ક.૩૭૯ મ જબનો ગ નો તા.૯/૨/૧૯ ના ક.૧૨/૦૦ વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરી આગળની તપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી. 

જી.ડી.ઝાલા,માાંજલપ ર પો.સ્ટે. નાઓને સોપવામાાં આવેલ તપાસ દરમ્યાન આ કામના આરોપી નામે અશોકભાઇ બોડાભાઇ પટેલ 

રહ ેડોન્ગરી ફળીય  નાદવાગામ તા.શેરા જી.પાંચમહાલ તા.૦૯/૦૨/૧૯ ના કલાક ૨૨/૩૦ વાગે પકડી પાડી ગ નો શોધી કાઢેલ 

છે. 

વળતર - ૨૫૦૦૦/- 

૨૯ 

માાંજલપ ર  પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે 

              આ કામના ફરીયાદી  પ ષ્પક સો.સા મ.નાં.૩૮ પાસે મકાનનો ગેટ ખોલતા  હતા તે દરમ્યાન  એક એકટીવા ઉપર 

આવેલા  બે અજાણ્યા ઇસમો ૨૦ થી ૨૫ વર્ાની ઉંમરના પાતળા બાાંઘાના આવેલ અને પાછળ બેસેલ છોકરા ફરીયાદી પાસે 

આવી ફરીયાદીએ  ગળામાાં પહરેેલ ૩ તોલા વજનની સોનાની ચેઇન પેન્ડલ વાળી દકમત રૂ.૬૦,૦૦૦/- ની તોડી લ ાંટ કરી નાસી 

જતા માાંજલપ ર પો.સ્ટે. I ૩૩/૧૯ IPC ક.૩૯૨,૧૧૪ મ જબનો ગ નો તા.૧/૨/૧૯ ના ક.૧૮/૫૫ વાગે રજીસ્ટર કરી આગળની 

તપાસ પો.સ.ઇ.ડી.એન.ચૌધરી, માાંજલપ ર પો.સ્ટે. નાઓને સોપવામાાં આવેલ સદર ગ નાની તપાસ દરમ્યાન આ કામના 

આરોપીઓ નામે (૧) મનીર્ ઉફે મનીયો ઉફે બતી ધનશ્યામભાઇ પટેલ રહ ેબી/૧૩ માતભૃ મી ટેનામેન્ટ ડી-માટા પાસે ખોડલ 

પાટી પ્લોટ સનકોલ અમદાવાદ (૨) ભૌમીક ઉફે લાલો ભ પેન્દ્રભાઇ સત્રવેદી રહ ેન.૨૮ સત કમા નગર ચાંન્દ્રનગર જવાહનગર પાસે 

નડીયાદ મ ળ રહ ેવાાંચ ધામતવાડ રોડ પટેલ વાસ તા.દશકોઇ જી.અમદાવાદ (૩) જીતેન્દ્ર ઉફે જીત  રમેશભાઇ કાકળીયા રહ ે

મકાન ન.એફ/૩૦૨ કે.પી રેસીડેન્ડી સનકોલ અમદાવાદ શહરે મ ળ રહ ેગામ વેરડી તા.ગારીયાધાર જી.ભાવનગર (૪) દહમતસસિંહ 

કાળુસસિંહ રાજપ ત રહ ેબી/૧૪ દેવાસ એપાટામેન્ટ-૧,૨ રજવાડી હોટલ ની પાસે વાસણા ગ પ્તાનગર અમદાવાદ શહરે નાઓને 

તા.૧૩/૦૨/૧૯ ના ક.૦૦/૧૫ વાગ્યે પકડી પાડી ગ નો શોધી કાઢેલ છે. 

વળતર - ૬૦૦૦૦/- 
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૩૦ 

માાંજલપ ર  પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે 

                આ કામના ફરીયાદીબેન ચાલતા જતા હતા ત્યારે પાછળ કાળા કલરનો શટા  પહરેેલ ઈસમ ઈસમે ફરીયાદી બેનના 

ગળામાાં પહરેેલ સોનાની ચેઈન મણકા ડીઝાઈનવાળી આશરે દોઢ તોલા વજનની જેની દક.રૂ. ૩૦,૦૦૦/- ગણી શકાય તે તોડી 

લઈ એક્ટીવા લઈ ઉભેલા તોહદારની પાછળ બેસી નાસી જઈ એકબીજાની મદદગારી કરી નાશી જતા માાંજલપ ર પો.સ્ટે. I 

ગ .ર.નાં.૩૭/૧૯ IPC ક.૩૯૨,૧૧૪ મ જબનો ગ નો તા.૧૧/૨/૧૯ ના ક.૧૫/૧૫ વાગે રજીસ્ટર કરી આગળની તપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી. 

વી.ડી.ઝાલા, માાંજલપ ર પો.સ્ટે. નાઓને સોપવામાાં આવેલ તપાસ દરમ્યાન આ કામના આરોપીઓ નામે  ૧) મનીર્ ઉફે મનીયો 

ઉફે બતી ધનશ્યામભાઇ પટેલ રહ ેબી/૧૩ માતભૃ મી ટેનામેન્ટ ડી-માટા પાસે ખોડલ પાટી પ્લોટ સનકોલ અમદાવાદ (૨) ભૌમીક 

ઉફે લાલો ભ પેન્દ્રભાઇ સત્રવેદી રહ ેન.૨૮ સત કમા નગર ચાંન્દ્રનગર જવાહનગર પાસે નડીયાદ મ ળ રહ ેવાાંચ ધામતવાડ રોડ 

પટેલ વાસ તા.દશકોઇ જી.અમદાવાદ (૩) જીતેન્દ્ર ઉફે જીત  રમેશભાઇ કાકળીયા રહ ેમકાન ન.એફ/૩૦૨ કે.પી રેસીડેન્ડી સનકોલ 

અમદાવાદ શહરે મ ળ રહ ે ગામ વેરડી તા.ગારીયાધાર જી.ભાવનગર (૪) દહમતસસિંહ કાળુસસિંહ રાજપ ત રહ ે બી/૧૪ દેવાસ 

એપાટા મેન્ટ-૧,૨ રજવાડી હોટલ ની પાસે વાસણા ગ પ્તાનગર અમદાવાદ શહરે નાઓને તા.૧૪/૦૨/૧૯ ના ક.૧૩/૨૫ વાગ્યે 

પકડી પાડી ગ નો શોધી કાઢેલ છે.  

વળતર - ૩૦૦૦૦/- 

૩૧ 

માાંજલપ ર  પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે 

                    આ કામના ફરીયાદી પોતાના ધરમાાં જવા માટે ઝાાંપો ખોલેલ તે દરમ્યાન એક એકદટવા ઉપર બે અજાણ્યા 

ઇસમો ૨૦થી૨૫ વર્ાની ઉમરના પાતળા બાાંધાના આવેલા અને એક ઇસમ ચાલતો ચાલતો આવી ફરીયાદીના ગળામાાંથી સવા 

તોલા વજનની સોનાની ચેઇન દકમત રૂ.૨૫,૦૦૦/- ની તોડી લઇ લ ાંટ કરી નાસી જતા માાંજલપ ર પો.સ્ટે. I ગ .ર.નાં. ૨૫/૧૯ IPC 

ક.૩૯૨,૧૧૪ મ જબનો ગ નો તા.૨૬/૧/૧૯ ના ક.૧૭/૦૫ વાગે રજીસ્ટર કરી આગળની તપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી. એમ.કે.ખરાડી, 

માાંજલપ ર પો.સ્ટે. નાઓને સોપવામાાં આવેલ તપાસ દરમ્યાન આ કામના આરોપીઓ નામે ૧) મનીર્ ઉફે મનીયો ઉફે બતી 

ધનશ્યામભાઇ પટેલ રહ ેબી/૧૩ માતભૃ મી ટેનામેન્ટ ડી-માટા પાસે ખોડલ પાટી પ્લોટ સનકોલ અમદાવાદ (૨) ભૌમીક ઉફે લાલો 

ભ પેન્દ્રભાઇ સત્રવેદી રહ ેન.૨૮ સત કમા નગર ચાંન્દ્રનગર જવાહનગર પાસે નડીયાદ મ ળ રહ ેવાાંચ ધામતવાડ રોડ પટેલ વાસ 

તા.દશકોઇ જી.અમદાવાદ    (૩) જીતેન્દ્ર ઉફે જીત  રમેશભાઇ કાકળીયા રહ ે મકાન ન.એફ/૩૦૨ કે.પી રેસીડેન્ડી સનકોલ 

અમદાવાદ શહરે મ ળ રહ ે ગામ વેરડી તા.ગારીયાધાર જી.ભાવનગર (૪) દહમતસસિંહ કાળુસસિંહ રાજપ ત રહ ે બી/૧૪ દેવાસ 

એપાટા મેન્ટ-૧,૨ રજવાડી હોટલ ની પાસે વાસણા ગ પ્તાનગર અમદાવાદ શહરે નાઓને તા.૧૩/૦૨/૧૯ ના ક.૦૦/૧૫ વાગ્યે 

પકડી પાડી ગ નો શોધી કાઢેલ છે.  

વળતર -- ૨૫૦૦૦/- 

૩૨ 
માાંજલપ ર  પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે 

                      આ કામના ફરી પોતાની બાઇક લઇ ને પોતાન ાં મકાન સસકોતર નગર-૨ માાં ભાડે આપેલ હોય અને તેઓ 

ભાડ આતને  મળવા જતા હતા તે વખતે રોડ ઉપર માણસોની અવર જવર વધ  હોય બાઇકનો હોના મારેલ તે વખતે આ કામના 

--- 
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આરોપીઓ રોડ ઉપર ફરી.ની બાઇક ઉભી રખાવી કહવેા લાગેલ કે બાઇક નો હોના કેમ જોર થી વગાડેલ ? ત્યારે  ફરી એ 

આરોપીને જણાવેલ કે માણસો રોડ ઉપર ઉભા હોય જેથી મે સાઇડ માાંગવા માટે હોના વગાડેલ છે તેમ કહતેા આ તમામ 

આરોપીઓ ફરી.ને ગાંદી ગાળો આપી અને આરોપી ન.૧,૨ નાએ ફરી.ની ફેટ પકડી ગડદા પાટ્ટુનો માર મારી તેમજ પટ્ટાથી શરીરને 

ભાગે માર મારી તેમજ આરોપી ૩,૪ નાઓએ પકડી રાખી આરોપી ન.૫ નાએ ફરી.એ ગળામાાં પહરેેલ સોનાની ચેન આશરે એક 

તોલા વજન ની જેની દક.રૂ.૨૦,૦૦૦/- ની તોડી  પેન્ટના બખસ્સામાાં મ કી એક બીજાને મદદકરી સોનાની ચેનની લ ટ કરી ગ નો 

કરતા માાંજલપ ર પો.સ્ટે. I ગ .ર.નાં. ૪૨/૧૯ IPC ક.૩૯૨,૧૪૩,૨૯૪(ખ),૩૨૩ GPA ૧૩૫ મ જબનો ગ નો તા.૧૪/૨/૧૯ ના 

ક.૨૨/૩૫ વાગે રજીસ્ટર કરી તપાસ પો.ઇન્સ.શ્રી. ઝેડ.એમ.સસન્ધી, માાંજલપ ર પો.સ્ટે. નાઓએ કરતા તપાસ દરમ્યાન આ કામના 

આરોપીઓ નામે (૧) સ રજ સ ખદેવ પનાડ (૨) સ ખદેવ ભાવરાવભાઇ પનાર (૩) લક્ષ્મીબેન સ ખદેવ પનાર તમામ રહ ેમ.ન.૬૫ 

સસકોતરનગર-૨ અલવાનાકા માાંજલપ ર વડોદરા શહરે નાઓને તા.૧૫/૦૨/૧૯ ક.૧૩/૦૦ વાગ્યે પકડી પાડી ગ નો શોધી કાઢેલ 

છે.  

૩૩ 

માાંજલપ ર  પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે 

                  આ કામના ફરીયાદીની  એક્ટીવા જેનો રજી.ન. GJ-06-JG 7931 જે સફેદ કલરની જેનો ચેસીસ નાં 

ME4JF504CFT196565 તથા એન્જીન નાં JF50ET2197565 જે સને ૨૦૧૫ ના મોડલ ન  એક્ટીવા મા આશરે દોઢ લીટર જેટલ  

પેરોલ હત   જે એક્ટીવા કીં ૩૦,૦૦૦/- રૂપીયા ગણી શકાય જે  કોઇ ચોર ઇસમ ડ પ્લીકેટ ચાવી થી તાળુ ખોલી ચોરી કરી લઇ 

જતા માાંજલપ ર પો.સ્ટે. I ગ .ર.નાં. ૪૦/૧૯ IPC ક.૩૭૯ મ જબનો ગ નો તા. ૧૩/૨/૧૯ ના ક.૧૯/૦૦ વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરી 

આગળની તપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી. વી.ડી.ઝાલા, માાંજલપ ર પો.સ્ટે. નાઓ કરતા તપાસ દરમ્યાન આ કામે કાયદાના સાંધર્ામાાં આવેલ 

બાળક નામે મહશેભાઇ શનાભાઇ પરમાર ઉ.વ. ૧૩ રહ.ે માાંજલપ ર, કાંચબાગ પાછળ, વડોદરા નાને દડટેઇન કરેલ છે.ગ નો શોધી 

કાઢેલ છે.  

વળતર -- ૩૦૦૦૦/ 

૩૪ 

માાંજલપ ર  પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે 

તે એવી રીતે કે આ કામના તોહદાર ઉપર બતાવેલ તા.વ. અને જગ્યાએ ગઇ તા.૧૦/૦૭/૨૦૧૮ ના સાાંજના સાડા પાાંચેક 

વાગ્યાના સ મારે મારી માતા નીચે પડી ગયેલ જેથી કમ્પાઉન્ડ સ ધી મદદ કરવાના બહાને આવી એકટીવાની પાછળ બેસેલ ઇસમે 

મારા માતાના ગળામાાં હાથ નાાંખી ગળામાાં પહરેેલ બે સોનાની ચેઇન, નીચેના ભાગે તથા વચ્ચેના ભાગે મણકાવાળી, સરખી 

ડીઝાઇનની, જે એક ચેઇન દોઢ તોલા વજનની, જેની આશરે દક.રૂા.૪૫,૦૦૦/- તથા બીજી ચેઇન દોઢ તોલા વજનની, જેની 

આશરે દક.રૂા.૪૫,૦૦૦/- મળી ક લ્લે દક.રૂા.૯૦,૦૦૦/- ની મત્તાની ચેઇનો તોડી લ ાંટ કરી નાસી જતા માાંજલપ ર પો.સ્ટે. I ગ .ર.નાં. 

૩૯/૧૯ IPC ક.૩૯૨,૧૧૪ મ જબનો ગ નો તા.૧૨/૨/૧૯ ના ક.૧૮/૧૦ વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરી આગળની તપાસ પો.સ.ઈ. 

વી.ડી.ઝાલા માાંજલપ ર પો.સ્ટે.નાઓને સોપવામાાં આવેલ તપાસ દરમ્યાન આ કામના આરોપીઓ નામે ૧) મનીર્ ઉફે મનીયો ઉફે 

વળતર -- ૯૦૦૦૦/- 
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બતી ધનશ્યામભાઇ પટેલ રહ ેબી/૧૩ માતભૃ મી ટેનામેન્ટ ડી-માટા  પાસે ખોડલ પાટી પ્લોટ સનકોલ અમદાવાદ (૨) ભૌમીક ઉફે 

લાલો ભ પેન્દ્રભાઇ સત્રવેદી રહ ેન.૨૮ સત કમા નગર ચાંન્દ્રનગર જવાહનગર પાસે નડીયાદ મ ળ રહ ેવાાંચ ધામતવાડ રોડ પટેલ 

વાસ તા.દશકોઇ જી.અમદાવાદ  (૩) દહમતસસિંહ કાળુસસિંહ રાજપ ત રહ ેબી/૧૪ દેવાસ એપાટામેન્ટ-૧,૨ રજવાડી હોટલ ની પાસે 

વાસણા ગ પ્તાનગર અમદાવાદ શહરે શહરે નાઓને તા.૧૪/૦૨/૧૯  ના ક.૧૪/૦૫ વાગ્યે અટક કરેલ છે. સદર ગ નાની તપાસ 

આરોપીઓ સવરૂધ્ધ વધ  પ રાવા એકત્રીત કરી ચાર્જશીટ કરવા ઉપર બાકી 

૩૫ 

કારલેીબાગ પો.સ્ટે  સ્ટાફ                       કારલેીબાગ પો.સ્ટે સ્ટાફના માણસોની ટીમે તા.૨/૦૨/૧૯ ના કલાક ૦૦/૨૯ વાગે કાસમઆલા ચાર રસ્તા ખાતે 
બનેલ છે આ કામના ફરીયાદી અ.હે.કો કવક્રમકસાંહ જબાભાઇ બ.નાં ૧૨૧૫ કારલેીબાગ પો.સ્ટે નાઓએ ફરીયાદ આપી કે આ 
કામના તહોમતદાર ેવગર પાસ પરમીટે પોતની બજાજ ઓટો રીક્ષા નાં GJ-06-AY-5023 કકાં રૂ ૫૦,૦૦૦/- તથા રોયલ સીલેક્ટ 
ડીલક્ષ કવસ્કી ભારતીય બનાવટનો કવદેશી દારુની બોટલો મળી નાંગ ૧૦૮ કુલ્લે રૂ ૩૨,૪૦૦/- તથા અાંગજડતીનો સેમસાંગ સી-૯૦૦ 
એફ મોડેલ નો મોબાઇલ ફોન કકાંરૂ ૪૦૦૦/- સાથે મળી કુલ રૂ ૮૬,૪૦૦/- નો મુદ્દામાલ મળી આવી આરોપી નાં(૧) કવપુલ 
બાબુભાઇ કહાર રહે સાઇબાબા માંકદર પાછળ વલી મેંસન પાછળ પાણીગેટ વડોદરા (૨) કદપેશભાઇ દશરથભાઇ કહાર રહે સ્લમ 
ક્વાટસા એક્તા ભવન પાણીગેટ વડોદરા અાંધારાનો લાભ લઇ દોડીને ભાગી જઇ એક્બીજાની મદદગારી કરી ગુનો કયાા કવ 
બાબતની  ફરીયાદ કારલેીબાગ પોસ્ટે III-4૩/2019 પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫(ઇ),૯૮(બી),૮૧,૧૦૮ મજુબ તા ૦૨/૦૨/૧૯ ના કલાક 
૦૧/૪૦ વાગે દાખલ કરલે છે  

બજાજ ઓટો રીક્ષા નાં GJ-06-
AY-5023 કકાં રૂ ૫૦,૦૦૦/- તથા 
રોયલ સીલેક્ટ ડીલક્ષ કવસ્કી 
ભારતીય બનાવટનો કવદેશી 
દારુની બોટલો મળી નાંગ ૧૦૮ 
કુલ્લે રૂ ૩૨,૪૦૦/- તથા 
અાંગજડતીનો સેમસાંગ સી-૯૦૦ એફ 
મોડેલ નો મોબાઇલ ફોન કકાંરૂ 
૪૦૦૦/- સાથે મળી કુલ રૂ 
૮૬,૪૦૦/- નો મુદ્દામાલ 

૩૬ 

બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહેર 

    બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફના માણસોની ટીમે  તા.૦૫/૦૨/૧૯ ના કલાક ૧૧/૩૦ વાગે ખોડીયારનગર,સત્યમ પાટી 

પ્લોટ પાછળ,સજાન રસેીકોમ,આજવા રોડ,વડોદરા શહેર આરોપી (૧)અજયભાઇ અમરાભાઇ દેસાઇ રહે.બ્લોક નાં.૨૧,મ.નાં.૨૧ 

સફેદવુડાના મકાન બ્રહ્માનગરની સામે, ખોડીયારનગર ,દરજીપુરા, એરફોસા,, વડોદરાનાં .(૨)વોન્ટેડ ગોકવાંદ ભરવાડ 

રહે.પુનમનગર,આજવા રોડ,વડોદરા શહેરનાઓએ આરોપી નાં(૧)નાએ પોતાના આકથાક ફાયદા સારૂ વગર પાસ પરમીટે સ્વાસ્થ 

માટે હાનીકારક ઇગ્લીશદારૂનો જથ્થો આરોપી નાં.૨ ના કહેવાથી પોતાની હુાંડાઇ એસેન્ટ કાર નાં.MH-04-CB-3701 માાં રાખી 

પોલીસની રઇેડ દરમ્યાન ભારતીય બનાવટના કવદેશી દારૂની બોટલ તથા ક્વાટરીયા તથા બીયરના ટીન કુલ મળી નાંગ-૩૧૬ જનેી 

કકાંમત રૂ.૪૩,૪૬૦/- તથા હુન્ડાઇ એસને્ટ કાર નાં.MH-04-CB-3701ની કકાંમત રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/-મળી કુલ્લે રૂ.૨,૪૩,૪૬૦/-ની સાથે 

મળી આવી ઉપર નાં.(૧)પકડાઇ જઇ તથા આરોપી નાં.૨ નહી મળી આવતા ફરીયાદી શ્રી સ.ત.પો.સ.ઇ.એમ.એસ.સુતરીયા નોકરી 

બાપોદ પો.સ્ટે.વડોદરા શહેર નાઓએ ફરીયાદ આપતા બાપોદ પો.સ્ટે. થડા ગુ.ર.નાં.૮૫/૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ઇ,૮૧,૯૮(૨)મજુબ 

તા.૦૫/૦૨/૧૯ ના કલાક ૧૪/૧૦ વાગે ગુનો રજીસ્ટર કરવામાાં આવેલ છે.  

પોતાની હુાંડાઇ એસેન્ટ કાર નાં.MH-
04-CB-3701 કકાંમત 
રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/-માાં રાખી પોલીસ 

ની રઇેડ દરમ્યાન ભારતીય 
બનાવટના કવદેશી દારૂની બોટલ 
તથા ક્વાટરીયા તથા બીયરના 
ટીન કુલ મળી નાંગ-૩૧૬ જનેી 
કકાંમત રૂ.૪૩,૪૬૦ /- મળી કુલ્લે 
રૂ.૨,૪૩,૪૬૦/-ના મુદ્દામાલ સાથ ે

૩૭ 
ડી.સી.બી.પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહેર  

ડી.સી.બી.પોલીસ સ્ટાફના માણસોની ટીમે  તા.૦૫/૦૨/૧૯ ના કલાક ૧૧/૪૦ વાગે મોજ.ેઆજવા રોડ,કૃષ્ણનગર બારીયા સેન્ટર ો કાર નાં.GJ-06-CM-6594 
કક.રૂ.૭૦,૦૦૦/- માાં રાખી 
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સમાજના વાડી પાસે વડોદરા શહેર આરોપી (૧)અજય ઉફે અજીત પ્રકવણભાઇ પરમાર રહે.મ.નાં.૪૩૧,કૃષ્ણનગર-૨,સયાજીપાકા  ચાર 

રસ્તા પાસે,આજવા રોડ, વડોદરા નાં.(૨)વોન્ટેડ ગોકવાંદ ભરવાડ રહે.પુનમનગર,આજવા રોડ,વડોદરા શહેરનાઓએ આરોપી 

નાં(૧)નાએ પોતાના આકથાક ફાયદા સારૂ વગર પાસ પરમીટે સ્વાસ્થ માટે હાનીકારક ઇગ્લીશદારૂનો જથ્થો આરોપી નાં.૨ ના 

કહેવાથી પોતાની સેન્ટર ો કાર નાં.GJ-06-CM-6594 માાં રાખી પોલીસની રઇેડ દરમ્યાન ભારતીય બનાવટના કવદેશી દારૂની બોટલ 

તથા બીયર ભરલે ટીન નાંગ-૬૧૭ કક.રૂ.૧,૦૩,૫૪૫/- એક મોબાઇલ ફોન કક.રૂ.૫૦૦૦/- તથા સેન્ટર ો કારની કક.રૂ.૭૦,૦૦૦/- મળી 

કુલ્લે કકાં .રૂ.૧,૭૮,૫૪૫/- ની સાથે આરોપી નાં.(૧)પકડાઇ જઇ તથા આરોપી નાં.૨ નહી મળી આવતા ફરીયાદી શ્રી 

સ.ત.અ.હે.કો.દેવેન્રભાઇ વજેાભાઇ બ.નાં.૧૦૦૩ નોકરી ડી.સી.બી પો.સ્ટે.વડોદરા શહેર નાઓએ ફરીયાદ આપતા બાપોદ પો.સ્ટે. થડા 

ગુ.ર.નાં.૮૬/૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ઇ, ૮૧,૯૮(૨)મજુબ તા.૦૫/૦૨/૧૯ ના કલાક ૧૪/૧૫ વાગે ગુનો રજીસ્ટર કરવામાાં આવેલ છે. 

પોલીસની રઇેડ દરમ્યાન ભારતીય 
બનાવટના કવદેશી દારૂની બોટલ 
તથા બીયર ભરલે ટીન નાંગ-૬૧૭ 
કક.રૂ.૧,૦૩,૫૪૫/- એક મોબાઇલ 
ફોન કક.રૂ.૫૦૦૦/- મળી કુલ્લે 
કકાં .રૂ.૧,૭૮,૫૪૫/-  ના મુદ્દામાલ 

સાથે 

૩૮ 

 
સીટી પોલીસ ફસ્ટેશન 
વડોદરા શહેર સ્ટાફ 

          સીટી પોલીસ ફસ્ટેશન સ્ટાફના માણસોની ટીમે તા.૧૨/૦૨/૧૯ ના કલાક ૧૯/૪૫ વાગે મ.નાં.૫૦૨,યાસર 
કોમ્પલેક્ષ,પટેલ ફળીયા,હાથીખાના,વડોદરા શહેર આરોપી મહાંમદભાઇ સલીમ ગુલામ અકબર શેખ રહે. મ.નાં.૫૦૨,યાસર 
કોમ્પલેક્ષ,પટેલ ફળીયા,હાથીખાના,વડોદરા શહેરનાએ પોતાના રહેણાાંક મકાનમાાં આાંક ફરકના આાંકડાની કાચી ચીઠ્ઠીમાાં આાંક 
ફરકના આાંકડાઓ ગ્રાહકોના લખી ધાંધો કરતા તેની પાસેથી રોકડા રૂકપયા ૪૬,૩૦૦/- તથા બે આાંકડા લખેલી કાચી ચીઠ્ઠી તથા 
ચાલુ હાલતની બોલપેન-૧,કક.રૂ.૦૦/૦૦ ત્થા એક સેમસાંગ કાંપનીનો મોબાઇલ કક.રૂ.૫૦૦૦/- ગણી કુલ્લે રૂ.૫૧,૩૦૦/-ના મુદ્દામાલ 
સાથ ેમળી આવતા ફરીયાદી શ્રી સ.ત.અ.પો.કો.આઝાદ રઘુનાથ નોકરી સીટી પો.સ્ટે.વડોદરા શહેર નાઓએ ફરીયાદ આપતા સીટી 
પો.સ્ટે. સેકન્ડ ગુ.ર.નાં.૧૯/૧૯ જુગારધારા કલમ ૪,૫ મજુબ તા.૧૨/૦૨/૧૯ ના કલાક ૨૧/૦૫ વાગે ગુનો રજીસ્ટર કરવામાાં આવેલ 
છે.  

રોકડા રૂકપયા ૪૬,૩૦૦/- તથા બે 
આાંકડા લખેલી કાચી ચીઠ્ઠી તથા 
ચાલુ હાલતની બોલપેન-
૧,કક.રૂ.૦૦/૦૦ ત્થા એક સેમસાંગ 
કાંપનીનો મોબાઇલ કક.રૂ.૫૦૦૦/- 
ગણી કુલ્લે રૂ.૫૧,૩૦૦/-  

૩૯ 

વારસીયા પોલીસ સ્ટેશન 
વડોદરા શહેર સ્ટાફ 

       વારસીયા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફના માણસોની ટીમે તા.૧૩/૦૨/૧૯ ના કલાક ૧૩/૫૦ વાગે કલ્પના નગર,મ.નાં. બી-
૫૪,વડોદરા શહેર આરોપીઓ(૧)જમૈીનભાઇ કકરીટભાઇ સોલાંકી (૨)ઉવાશીબેન જમૈીનભાઇ સોની (૩)સાંગીતાબેન જમૈીનભાઇ 
સોની રહે.૫૪,કલ્પનાનગર,સો.સા.ન્યુ.વી.આઇ.પી.રોડ, વડોદરા શહેર તથા વોન્ટેડ આરોપી (૧)સમીરભાઇ (૨)કે.કે. ટેક્ષી ડર ાઇવર 
(૩)રાજુભાઇ ગોસાઇ (૪)મકુુન્દ કાકા (૫)જ.ેડી.(જયેશ) (૬)કકશોર કાકા(૭)પપ્પુભાઇ તમામ રહે.વડોદરાનાઓ સ્થાયી હુકમ 
નાંબર:૧/૨૦૧૯ ક્રમાાંક:જી/ક્રાઇમ/સીપી/જનરલ વોરાંટ/ ૩૨૨/૧૯ તા.૫/૧/૨૦૧૯નો બોમ્બે કપ્રવેન્સ ઓફ ગેમ્બલી ાંગ એક્ટ કલમ 
૬(૧)આઇ મજુબની સત્તા આપતા જનરલ ઓડાર આધાર ેરઇેડ કરતા વરલી મટકાના આાંક ફરકના આાંકડા લખેલ ચીઠ્ઠીઓ નાંગ-૦૩ 
મીલીન તથા રતન તથા ટાઇમ બજારના આાંકડાની કાચી ચીઠ્ઠીમાાં આાંક ફરકના આાંકડા ગ્રાહકોના લખી ધાંધો કરતા ત્રણ ઇસમો 
પૈકી નાં.(૧)નાઓની પાસેથી રોકડા રૂકપયા ૧,૦૦,૧૧૦/-તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૫ કક.રૂ.૬૭૦૦૦/- તથા બે ચાલુ હાલતની 
બોલપેન તથા અલગ કોરી ચીઠ્ઠીઓ તથા સદર મકાનનુ લાઇટ બીલ તથા એક ચોપડી મળી આવેલ જ ે ઉપરોક્ત તમામની 
કક.રૂ.૦૦/૦૦ ગણી ઉપરોક્ત તમામ મુદ્દામાલ સાથ ે કુલ્લે રૂ.૧,૬૭,૧૧૦/-નો મુદ્દામાલ સાથ ેમળી આવી પકડાઇ જઇ પોતાના 
આકથાક ફાયદા સારૂ પોતાના મકાનમાાં પોતે હાજર રહી મળી આવી રઇેડ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ એકબીજાને મદદગારી કરી ગુનો 
કયાા કવ.મતલબની ફરીયાદી શ્રી સ.ત.અ.પો.કો.મુકેશભાઇ ઇશ્વરભાઇ નોકરી વારસીયા પો.સ્ટે.વડોદરા શહેર નાઓએ ફરીયાદ 
આપતા વારસીયા પો.સ્ટે. સેકન્ડ ગુ.ર.નાં.૩૬/૧૯ જુગારધારા કલમ ૪,૫ મજુબ તા.૧૩/૦૨/૧૯ ના કલાક ૧૫/૨૫ વાગે ગુનો રજીસ્ટર 
કરવામાાં આવેલ છે.હાલ ગુનાની તપાસ ઇન્ચાજા પો.ઇન્સ.શ્રી એસ.એસ.આનાંદ વારસીયા પો.સ્ટે.વડોદરા શહેરનાઓ કર ે છે હાલ 

રોકડા રૂકપયા ૧,૦૦,૧૧૦/-તથા 
મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૫ 
કક.રૂ.૬૭૦૦૦/- તથા બે ચાલુ 
હાલતની બોલપેન તથા અલગ 
કોરી ચીઠ્ઠીઓ તથા સદર મકાનન ુ
લાઇટ બીલ તથા એક ચોપડી મળી 
આવેલ જ ેકુલ્લે રૂ.૧,૬૭,૧૧૦/- 
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તપાસ ચાલુ છે. 

૪૦ 

કારલેીબાગ પોલીસ 
સ્ટેશન  સ્ટાફ  વડોદરા 
શહેર  

                     કારલેીબાગ પોલીસ સ્ટેશન  સ્ટાફના માણસોની ટીમે તા:૧૧/૦૨/૧૯ ના કલાક:૧૪/૩૫ વાગે  ઉત્કર્ા પેટર ોલપાંપ પાસ ે
આવેલ બી.એચ. કોમ્પલેક્ષ માાં ગ્રાઉન્ડ ફલોર પર દુકાન નાં-૦૮ ફાસ્ટટર ેક કુરીયરની ઓફીસમાાં આ કામના તહોમતદાર (૧) પ્રમોદ 
ઉફે પીન્ટૂ હસમુખભાઇ રાણા પોતાના આથીક ફાયદા માટે પોતાની ફાસ્ટટર ેક કુરીયરની ઓફીસની આડમા પત્તા પાના પૈસા વડે 
જગાર રમાડવા માટે બહારથી લોકોને બોલાવી પોતાના કબજા ભોગવટા વાળા ઓફીસમાાં જુગારના અખાડા તરીકે ઉપયોગ કરી 
સદર ઓફીસના ભોય તળીયાની જમીન પર બેસી હાર-જીતનો જગાર રમવા બેસાડી જુગાર રમવા આવનાર લોકો તહોમતદાર નાં 
૧થી ૭ સુધીના  પાસેથી રૂપીયા મેળવી રૂપીયાની અવજેીમા જુદા-જુદા કલરના પ્લાસ્ટીકના કોઇન આપી આ પ્લાસ્ટીકના કોઇન 
તથા રોકડ રૂપીયાથી પત્તા પાનાનો હારજીતનો જુગાર રમી-રમાડી પોલીસ રઇેડ દરમ્યાન કુુ્ લ્લે પકડાયેલ ૦૭ ઇસમો પાસેથી મળેલ 
કુલ્લે રોકડ રૂા-૪૩,૬૨૦/-તથા જમીનદાવ ના રોકડા રુપીયા ૬,૫૮૦/- તેમજ મોબાઇલ ફોન નાંગ ૦૭ જનેી કક.રૂા-૫૧,૦૦૦/ તથા 
પત્તા પાનાનાંગ-૫૨ તથા લાલ કલર ના કોઇનો નાંગ-૩૫ તથા પોપટી કલરના કોઇન નાંગ-૪૯ પ્લાસ્ટીકના કોઇનો કક.રૂ.-૦૦/૦૦ જ ે
તમામ મળી કુલ્લે કક.રૂા-૧,૦૧,૨૦૦/-ની મત્તા સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કયાા કવ. બાબતની ફરીયાદ કારલેીબાગ પો.સ્ટે. 
II ૧૬/૧૯ જગાર ધારા કલમ ૪,૫ મજુબ  તા:૧૧/૦૨/૧૯ ના ક.૧૬/૦૦ વાગે દાખલ કરલે છે  

જુગારના રોકડ રૂા-૪૩,૬૨૦/- 
તથા જમીનદાવ ના રોકડા રુપીયા 
૬,૫૮૦/- તેમજ મોબાઇલ ફોન 
નાંગ ૦૭ જનેી કક.રૂા-૫૧,૦૦૦/ 
તથા પત્તા પાનાનાંગ-૫૨ તથા લાલ 
કલર ના કોઇનો નાંગ-૩૫ તથા 
પોપટી કલરના કોઇન નાંગ-૪૯ 
પ્લાસ્ટીકના કોઇનો કક.રૂ.-૦૦/૦૦ 
જ ે તમામ મળી કુલ્લે કક.રૂા-
૧,૦૧,૨૦૦/-ની મત્તા સાથે 

૪૧ 

  બાપોદ  પોલીસ સ્ટેશન 

સ્ટાફ વડોદરા શહેર  
                  બાપોદ  પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફના માણસોની ટીમે તા.૨૩/૨/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૩/૧૫  કડરમ કવલા ચાર રસ્તા પાસે 
આવેલ કસધ્ધેશ્વર હોમ્સ શોપી ાંગ સેન્ટરમા ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપર (૧)ધવલભાઇ કદલીપભાઇ ચૌહાણ રહે;- હાલ ફ્લેટ નાંબર આઇ-૪૦૨ 
કસધ્ધેશ્વર હોમ્સ ડર ીમ કવલા ચાર રસ્તા પાસે આજવારોડ વડોદરા મુળ રહે કશનોર ટાવર પાસે તા કશનોર જી વડોદરા(૨) કસધ્ધાથા 
કદલીપભાઇ પાંચાલ રહે હાલ ફ્લેટ નાંબર ડી-૩૦૧ કસધ્ધેશ્વર કહલ્સ સ્ક્વેર કમનાક્ષી નસારીની બાજુમા ને.હા નાં-૮ વડોદરા મુળ રહે 
આગરવા ગામ તા ડાકોર જી ખેડા ગેરકાયદેસરનો વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો ઇગ્લીશ દારુ એપીસોડ કલાસઈક 
કવહ્સસ્કી ઇગ્લીશ દારુની ૭૫૦ મી.લી ની બોટલ નાંગ-૧૮૦ ની કુલ કકાં .રૂ ૯૦,૦૦૦/- નો ઇાં ગ્લીશ દારૂનો જથ્થો એકબીજાના 
મેળાપીપણામા પોતાના કબજા ભોગવટાની દુકાનોમા વેચાણ કરવાના ઇરાદે રાખી ઇાં ગ્લીશ દારૂની હેરાફેરી કરી ઈાં ગ્લીશદારૂના 
મુદ્દામાલ તથા હેરાફેરી માટેના હોન્ડા એક્ટીવા નાંબર જીજ ે૦૬ જસેી ૨૩૫૯ કકાં .રૂ ૨૫,૦૦૦/- તથા બ્લ્યુ કલરની નાંબર વગરની 
એક્ટીવા કકાં .રૂ ૨૫,૦૦૦/- તથા સેમસાંગ મોબાઇલ ફોન કકાં .રૂ ૫૦૦/- તથા ટેક્નો મોબાઇલ ફોન કકાં .રૂ ૨૦૦૦/- મળી મળી કુલ 
કીમત રૂપીયા કકાં .રૂ ૧,૪૨,૫૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથ ેપકડાઈ જઇ ગુનો કયાા કવ.મતલબની ફરીયાદી બાપોદ પો.સ્ટે.થડા ગુ.ર.નાં. 
૧૨૪/૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ઇ, ૯૮(૨),૮૧ મજુબ તા.૨૩/૦૨/૧૯ ના કલાક ૧૭/૦૦ વાગે ગુનો રજીસ્ટર કરવામાાં આવેલ છે. 

ભારતીય બનાવટનો ઇગ્લીશ દારુ 
એપીસોડ કલાસઈક કવહ્સસ્કી 
ઇગ્લીશ દારુની ૭૫૦ મી.લી ની 
બોટલ નાંગ-૧૮૦ ની કુલ કકાં .રૂ 
૯૦,૦૦૦/- નો ઇાં ગ્લીશ દારૂનો 
જથ્થો ,હેરાફેરી માટેના હોન્ડા 
એક્ટીવા નાંબર જીજ ે ૦૬ જસેી 
૨૩૫૯ કકાં .રૂ ૨૫,૦૦૦/- તથા બ્લ્યુ 
કલરની નાંબર વગરની એક્ટીવા 
કકાં .રૂ ૨૫,૦૦૦/- તથા સેમસાંગ 
મોબાઇલ ફોન કકાં .રૂ ૫૦૦/- તથા 
ટેક્નો મોબાઇલ ફોન કકાં .રૂ 
૨૦૦૦/- મળી મળી કુલ કીમત 
રૂપીયા કકાં .રૂ ૧,૪૨,૫૦૦/-  

૪૨ 
કારલેીબાગ પોલીસ 

સ્ટેશન  સ્ટાફ વડોદરા 

શહેર  

               તા.૨૧/૦૨/૧૯ ના કલાક ૨૨/૧૦ વાગે કાસમઆલા કબ્રસ્તાન બાળ કરમાન્ડ હોમ ની પાછળ ઝુપડપટ્ટીમાાં  ઝુપડાની 
આડમાાં ખાતે આ કામના આરોપીઓ જાહેરમાાં ઝુપડાની આડમાાં પત્તા પાન્ના પૈસા વડે હારજીતનો જુગાર રમી-રમાડી પોલીસ રઇેડ 
દરમ્યાન પકડાઇ જઇ તથા  હુસેન કાદરમીયા સુન્ની તથા મહેબુબખાન હબીબખાન પઠાણ રઇેડ દરમ્યાન હાજર નહી મળી આવેલ 

રોકડા રૂપીયા ૧૯,૪૩૦/-  તથા 
મો.ફો   નાંગ -૦૮  કક.રૂ૧૭,૫૦૦/-
તથા જમીનદાવ ના રોકડા રુપીયા 
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તથા કુુ્ લ્લે પકડાયેલ ૦૮ ઇસમો પાસેથી રોકડા રૂપીયા ૧૯,૪૩૦/-  તથા મો.ફો   નાંગ -૦૮  કક.રૂ૧૭,૫૦૦/-તથા જમીનદાવ ના 
રોકડા રુપીયા ૨૨,૨૧૦/- તેમજ  પત્તા પાનાનાંગ-૫૨ કક.રૂ.-૦૦/૦૦ તથા મો.સા.નાં-જી.જ.ે૦૬ એલ.ક્ય.ુ૪૯૨૦ જનેી કક.રૂ.૧૦,૦૦૦ /-
ઓટોરીક્ષા નાં- જી.જ ે૦૬ એ.ટી ૧૭૨૧ જનેી કક.રૂ.૭૫,૦૦૦/-જ ેતમામ મળી રોકડા રૂપીયા ૪૧,૬૪૦ તથા મો.ફોન તથા વાહનો 
મળી કુલ્લે કક.રૂા-૧,૪૪,૧૪૦ /-ની મત્તા સાથે મળી આવી પકડાય જઇ ગુનો કયાા કવગેર ે બાબતની ફરીયાદ કારલેીબાગ 
II/૧૮/2019 જુગાર ધારા ૧૨ મજુબ, તા.૨૨/૦૨/૧૯ ના કલાક ૦૦/૨૫ વાગે દાખલ કરલે છે.  

૨૨,૨૧૦/- તેમજ  પત્તા પાનાનાંગ-
૫૨ કક.રૂ.-૦૦/૦૦ તથા મો.સા.નાં-
જી.જ.ે૦૬ એલ.ક્યુ.૪૯૨૦ જનેી 
કક.રૂ.૧૦,૦૦૦ /-ઓટોરીક્ષા નાં- 
જી.જ ે ૦૬ એ.ટી ૧૭૨૧ જનેી 
કક.રૂ.૭૫,૦૦૦/-જ ે તમામ મળી 
રોકડા રૂપીયા ૪૧,૬૪૦ તથા 
મો.ફોન તથા વાહનો મળી કુલ્લે 
કક.રૂા-૧,૪૪,૧૪૦ /-ની મત્તા 

૪૩ 

કારલેીબાગ પો.સ્ટે તથા 

સ્ટાફ 
           તા -૨૨/૦૨/૨૦૧૯ કલાક ૧૬/૩૦ વાગે કારલેીબાગ આનાંદનગર પાસે બનેલ છે આ કામના ફરીયાદી અ હે કો રાજેંન્રકસાંહ 
ભીમકસાંહ બ.ન.૮૬૧ કારલેીબાગ પો.સ્ટે નાઓએ ફરીયાદ આપી કે આ કામના તહોમતદારો (૧)  કવજયભાઇ અરકવાંદભાઇ માળી 
રહે.નાગરવાડા નવીધરતી ગોલવડ જગદાંબા ચોક માળી મહોલ્લો વડોદરા શહેર (૨)  ભરતભાઇ નાગજીભાઇ રબારી રહે.નવીધરતી 
ગોલવાડ રબારીવાસ ચતુરભાઇની ચાલ વડોદરા શહેર નાઓએ પોતાના કબજા માાં વગર પાસ પરમીટે ભારત બનાવટનો 
ઇગ્લીશદારૂ  ના  પાઉચ નાંગ ૪૮૦ કીમત રૂ ૪૮,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ ૦૨ કી.રૂ ૧૫૦૦૦/- તથા એક ઓટો રીક્ષા નાં GJ06 
AY 0769 જનેી કી.રૂ ૫૦,૦૦૦/- ગણી તમામ નુાં કુલ્લે ૧,૧૩,૦૦૦/- ના મુદામાલ સાથ ેમળી આવી  જઇ  ગુનો  કયાા વીગેર ે
બાબતની ફરીયાદ કારલેીબાગ  III ૫૫/૧૯  પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫ ઇ,૮૧,૯૮(૨)  મજુબનો ગુનો તા -૨૨/૦૨/૨૦૧૯ કલાક ૧૮/૪૦ 
વાગે દાખલ કરલે છે.  

ભારતીય બનાવટનો ઇગ્લીશદારૂ  
ના  પાઉચ નાંગ ૪૮૦ કીમત રૂ 
૪૮,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ ૦૨ 
કી.રૂ ૧૫૦૦૦/- તથા એક ઓટો 
રીક્ષા નાં GJ06 AY 0769 જનેી 
કી.રૂ ૫૦,૦૦૦/- ગણી તમામ નુાં 
કુલ્લે ૧,૧૩,૦૦૦/- ના મુદામાલ 
સાથે 

૪૪ 

ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન 

સ્ટાફ વડોદરા શહેર  

                          તા.૨૩/૦૨/૨૦૧૯ ના ક.૧૧/૦૦ વાગે   માણેક પાકા  ચાર રસ્તા બસ સ્ટેંન્ડ પાસે બનેલ છે આ કામના ફરીયાદી 
અ.હે.કો. કહતેંન્રકસાંહ બહાદુરકસાંહ બ.નાં ૨૮૭૫ ધાંધો-નોકરી  ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહેરનાઓએ ફરીયાદ આપી કે આ 
કામના આરોપીઓ (૧) મનસુખભાઇ મુળીયાભાઇ મેડા રહે.ગામ હાથીયાવન ચીભડીયા ફળીયુ તા.લીમખેડા જી.દાહોદ(૨) 
પાંકજભાઇ મનસુખભાઇ મેડા રહે.ગામ હાથીયાવન ચીભડીયા ફળીયુ તા.લીમખેડા જી.દાહોદ (૩)શૈલેર્ભાઇ મનુભાઇ નીનામા 
તા.લીમખેડા જી.દાહોદ રહે, ગામ મોટામાલ નીનામા ફળીયુ નાઓએ પોતાના કબજામાાં  વગર પાસ  પરમીટે  પોતાના ફાયદા સારૂ 
માનવ સ્વાસ્થયને હાકનકારક કવદેશી દારુની બોટલો  ૭૫૦ મીલીની બોટલો  નાંગ-૫૯ તથા બીયરના ટીન ૫૦૦ મી.લીના નાંગ –
૧૧૮ મળી કુલ્લે ૧૭૭  કીમત રૂકપયા ૨૯,૫૦૦/- તથા  મોબાઇલ ફોન નાંગ-૨  કક.રૂ.૩૫૦૦/-તેમજ  એસ.ટી બસની  ટીકીટ 
કક.રૂ.૦૦/- મળી કુલ્લે કક.રૂ.૩૩,૦૦૦/- ની સાથે જાહેરમાથી મળી આવીપકડાઇ જઇ એકબીજાની મદદગારી કરી ગુનો  કયાા 
કવગેર ેબાબતની ફરીયાદ હરણી પો.સ્ટે. III ગુ.ર.નાં. ૪૦/૨૦૧૯ પ્રોહી. એક્ટ કલમ ૬૫  ઇ, ૮૧ મજુબનો ગુનો  તા. ૨૩/૦૨/૨૦૧૯ 
ના ક.૧૪/૧૫ વાગે દાખલ કરલે છે. 

કવદેશી દારુની બોટલો  ૭૫૦ 
મીલીની બોટલો  નાંગ-૫૯ તથા 
બીયરના ટીન ૫૦૦ મી.લીના નાંગ 
–૧૧૮ મળી કુલ્લે ૧૭૭  કીમત 
રૂકપયા ૨૯,૫૦૦/- તથા  
મોબાઇલ ફોન નાંગ-૨  
કક.રૂ.૩૫૦૦/-તેમજ  એસ.ટી 
બસની  ટીકીટ કક.રૂ.૦૦/- મળી 
કુલ્લે કક.રૂ.૩૩,૦૦૦/- ની સાથે 

૪૫ 
બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન 

સ્ટાફ વડોદરા શહેર  
               તા-૨૪/૨/૧૯ કલાક ૧૬/૫૫ વાગે સયાજીપુરા નવીનગરી માાં એક ઝુપડા પાછળ ખુલ્લામાાં ગોળ કુાંડાળુ વળી  આ અાંગ ઝડતીના રૂકપયા ૬,૧૨૦/- 

તથા જમીન દાવના રૂકપયા ૫૦૯૦ 
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કામના આરોપીઓ (૧) કવજય માધવકસાંહ ચૌહાણ રહે-  સયાજીપુરા ગામ , પોસ્ટ ઓફીસની બાજુમાાં સયાજીપુરા આજવા રોડ 
વડોદરા શહેર  (૨) શૈલેર્ભાઇ લક્ષ્મણભાઇ વસાવારહે-  સયાજીપુરા ગામ  નવીનગરી, આજવા રોડ વડોદરા શહેર (૩) નરને્રભાઇ 
ભઇલાલભાઇ માછીરહે- મ.નાં. ૨૦૯, જય અાંબેનગર , જ.ેપી.નગર પાણીની ટાાંકીની બાજુમાાં આજવા રોડ  વડોદરા શહેર(૪) 
અલ્તાફ બદરૂશાહ દીવાન  રહે-  મ.નાં. ૩૫, આશાપુરી સોસા. , સયાજીપુરાગામ, આજવા રોડ શહેર. જુગાર ધારા કલમ ૧૨  
મજુબ તે એવી રીતે કે, આ કામના તહોમતદારો જાહેરમાાં  ગોળ કુાંડાળુ વળી પત્તા પાના પૈસા વડે હાર જીતનો જુગાર રમાતા મળી 
આવતા  તેઓની અાંગ ઝડતીના રૂકપયા ૬,૧૨૦/- તથા જમીન દાવના રૂકપયા ૫૦૯૦ /- તથા   અલગ અલગ કાંપનીના બે  
મોબાઇલ જનેી કક.રૂ. ૭,૦૦૦/-  પત્તા પાના નાંગ ૫૨ કકમાંત રૂપીયા ૦૦ મળી કુલે રૂકપયા ૧૮,૨૧૦/- ના મુદામાલ સાથે મળી 
આવી પકડાઈ જઈ ગુનો કયાા કવ. બાબતની ફરીયાદ બાપોદ પો.સ્ટે.II-ગુ.ર.નાં.-૧૯/૧૯ જુગાર ધારા કલમ ૧૨ મજુબ તા- 
૨૪/૦૨/૧૯ ના કલાલ ૧૮/૫૦ દાખલ કરલે છે.  

/- તથા   અલગ અલગ કાંપનીના 
બે  મોબાઇલ જનેી કક.રૂ. 
૭,૦૦૦/-  પત્તા પાના નાંગ ૫૨ 
કકમાંત રૂપીયા ૦૦ મળી કુલે 
રૂકપયા ૧૮,૨૧૦/- ના મુદામાલ 
સાથે 

૪૬ 

કારલેીબાગ પો.સ્ટે.સ્ટાફ  
,વડોદરા શહેર  

                        તા.૨૫/૦૨/૧૯ કલાક ૨૧/૨૦ વાગે કારલેીબાગ તુલસીવાડી ખાતે આ કામના આરોપી મહમદ અઝીઝ  મહમદ 
હનીફ શેખ  રહે. મન્સુરી કબ્રસ્તાન મસ્તાન બાવા દરગાહની પાછળ તુલસી વાડી વડોદરા, નાએ વગર પાસ પરમીટે ઇાં કગ્લશ 
દારૂની બોટલો નાંગ ૪૪  કક.રૂ.૪૪૦૦/- તથા  બીયરના ટીન નાંગ -૯૨ કક.રૂ ૧૩૮૦૦/- મલી કુલ્લે રૂ. ૧૮૨૦૦/- તથા મોબાઈલ 
ફોન  કક રૂ. ૭૦૦૦ મળી  કુલ્લે રૂ. ૨૫૨૦૦/- ના મુદ્દામાલ  સાથ ે  મળી આવી પકડાય જઇ  ગુનો  કયાા વીગેર ેબાબતની ફરીયાદ 
કા.બાગ પો.સ્ટે. III ૭૦/૧૯ પ્રોહી કલમ  ૬૫એ, ૧૦૮ મજુબ તા.૨૫/૦૨/૨૦૧૯ કલાક ૨૨/૧૫ વાગે દાખલ કરલે છે  

ઇાં કગ્લશ દારૂની બોટલો નાંગ ૪૪  
કક.રૂ.૪૪૦૦/- તથા  બીયરના 
ટીન નાંગ -૯૨ કક.રૂ ૧૩૮૦૦/- 
મલી કુલ્લે રૂ. ૧૮૨૦૦/- તથા 
મોબાઈલ ફોન  કક રૂ. ૭૦૦૦ મળી  
કુલ્લે રૂ. ૨૫૨૦૦/-  

૪૭ 

રાદફક શાખા વડોદરા 
શહરે.  

            તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ  ૩૫૦ જેટલા માણસોને TATA CONSULTANCY SERVICES ના મેનેજર શ્રી પાંકજભાઈ 
ગઢવી અને તેઓની સાથે તેમની સેફટી ટીમ સાથે મળી ને આ કાંપનીના  કમાચારીઓને રાદફક અવેરનેસ આવે તે માટે એક 
પોગ્રામન ાં આયોજન કરેલ. જેમાાં હલે્મેટ/સીટ બેલ્ટ બાાંધ્યા સવના આવતા અંદાજે 200 જેટલા કમાચારીઓને ગેટ પર જ રોકી ને 
તેમને રાદફકના સનયમો પાળવા માટેની સમજ આપી. તેમજ રાદફક જાગસૃત અંગે સવસ્તતૃ માદહતી આપી. તેમજ TATA 
CONSULTANCY SERVICES   આ કાંપનીના  કમાચારીઓને રાદફક અવેરનેસ આવે તે માટે એક પોગ્રામન ાં આયોજન કરેલ.જે 
અંતગાત 150 જેટલા કમાચારીઓને PPT દ્વારા રાદફકના સનયમો સવશે સમજ કરી તેમજ રાદફક જાગસૃત અંગે સવસ્તતૃ માદહતી આપી. 
 

-- 

             તા.૦૪/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ ૩૦ માાં રાષ્રીય માગા સલામતી સપ્તાહન ાં ઉદ્દઘાટન મે. પોલીસ કસમશ્નર સા.શ્રી 
અન પમસસિંહ ગહલૌત તથા વડોદરા શહરે મેયર શ્રીમસત જીગીશાબેન શેઠ દ્રારા કરવામાાં આવેલ ઉદ્દઘાટન સમારોહમાાં ઉચ્ચ 
અસધકારીઓ, રાદફક શાખા, તમામ પોલીસ સ્ટેશન, દડવીઝન, રાદફક બબ્ગેડ, રાદફક શાખા સાથે સાંલગન સાંસ્થાઓ, MS ય સન.ના 
સ્ટ ડન્ટ સવગેરે ૭૫૦ જેટલી જનમેદનીએ ઉદ્દઘાટન તથા રેલીમાાં ભાગ લીધેલ. જે કાયાક્રમની શરૂઆતમાાં રાદફક સીનેરીયો સવડીયો 
લોંચીંગ કરવામાાં આવેલ જેમાાં રાદફક શાખા દ્રારા કરવામા આવતી રાદફક જાગસૃત કાયાક્રમો, ડ્રાઇવ, સાંસાધનો, રાદફક સનયમનની 
કામગીરી, કે્રનો સવગેરે. જેમાાં ૭૫૦ જેટલા માણસો હાજર રહલે હતા.  

-- 
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              તા.૦૬/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ રીલાયન્સ કાંપની ઉંડેરા ખાતે કાંપનીના કમાચારીઓમાાં રાદફક જાગસૃત માટે રાદફક જાગસૃત 
કાયાક્રમ રાખવામાાં આવેલ હતો. જેમાાં પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી જે.કે. પટેલ તથા આર.એસ.પી ટીમના સભ્યો હાજર રહલે હતા. જેમાાં 
રીલાયન્સ કાંપનીના કમાચારીઓને રાદફકના સનયમોન ાં પાલન કરવા તેમજ પોતાના પદરવાર તથા સાથી સમત્રોને રાદફકના સનયમોન ાં 
પાલન કરવા અન રોધ કરવામાાં આવેલ. તેમજ રાદફક જાગસૃત પેમ્પલેટ તથા માગા સલામતી પ સ્તીકાન ાં સવતરણ કરવામાાં આવેલ. 
જેમાાં ૧૩૦ જેટલા માણસો હાજર રહલે હતા. 

-- 

               તા.૦૭/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ 30 માાં રાષ્રીય માગા સલામતી સપ્તાહ અન્વયે વડોદરા શહરે પોલીસ કસમશ્નર સાહબે 
શ્રી અન પમસસિંહ ગહલૌત નાઓના અધ્યક્ષસ્થાને ગ જરાતમાાં પોલીસ સવભાગમાાં સૌ પ્રથમવાર Ward wizard, મકરપ રા દ્રારા JOY 
e-bike સાયકલ નાંગ-૫ અને સ્ક ટર નાંગ -૨ન ાં અનાવરણ કાયાક્રમ રાખવામાાં આવેલ. આ પ્રોગ્રામમાાં પોલીસ કસમશનર શ્રી, નાયબ 
પોલીસ કસમશનર શ્રી રાદફક, મદદનીશ પોલીસ કસમશ્નર રાદફક, ward wizard કાંપનીના CEO યતીન ગ પ્તે  તથા તેઓની ટીમ 
હાજર રહલે હતા. ward wizard કાંપનીના  CEO યતીન ગ પ્તે નાઓએ પોલીસ કસમશ્નર શ્રી ને joy e bike જેમાાં 5 ઇલેક્રીક 
સાયકલ તથા 2 ઈલેક્રીક સ્કૂટર સોપેલ હતા. જે બાઇકન ાં પોલીસ કસમશ્નર સા.શ્રી તથા નાયબ પોલીસ કસમશ્નર રાદફક શાખા 
નાઓએ નસસિંગ હોમ ચાર રસ્તાથી સીટી પોલીસ સ્ટેશન સ ધી રાઇડ કરેલ. જે પાાંચ સાયકલો પોલીસ કસમશ્નર નાઓના હ કમથી 
રાદફક શાખાના પોલીસ કમાચારીઓને શહરેના અંદર નાના નાના રસ્તાઓ ઉપર, તથા રાદફકવાળા સવસ્તારોમાાં પેરોબલિંગ માટે 
સોપેલ. તેમજ બે સ્કૂટરમાાં P.A સસસ્ટમ રાખી ઝેબ્ા ક્રોસસિંગ ઉપર વાહન પાકા નહી કરવા તેમજ પ્રોપર પાદકિંગ અંગેન  
અનાઉન્સમેન્ટ કરવામા આવેલ જેમાાં ૫૦૦ જેટલા માણસો હાજર હતા. 

-- 

             તા.૧૦/૨/૨૦૧૯ ના રોજ ૩૦ માાં માગા સલામસત સપ્તાહની પણૂાાહ તી પ્રસાંગે સયાજીબાગ ખાતે રાદફક સપ્તાહ 
દરમ્યાન વડોદરા શહરેની અલગ અલગ સ્ક લોમાાં સવસવધ રાદફક સવર્યો ઉપર બચત્ર સ્પધાા, સનબાંધ સ્પધાા, દડબેટ, ક્વીઝ સવગેરે 
સ્પધાાઓન ાં આયોજન કરવામાાં આવેલ. જેમાાં પ્રથમ ત્રણ સવજેતાઓને નાયબ પોલીસ કસમશ્નર શ્રી યશપાલ જગાણીયા તથા 
મદદનીશ પોલીસ કસમશ્નર શ્રી અસમતા કે. વાનાણી નાઓના મારફતે મોમેન્ટ આપી સન્માનીત કરવામાાં આવેલ. તેમજ ૧૦૦ 
જેટલા સવદ્યાથીઓને મેડલ આપવામાાં આવેલ તેમજ ૧૦૦ જેટલા કમ્પાસ બોક, ૫૦ કલર બોકસન ાં સવતરણ કરવામાાં આવેલ.જેમાાં  
૧૫૦ જેટલા માણસો હાજર રહલે હતા. 

-- 

             તા.૧૩/૨૨૦૧૯ ના રોજ લાયન ક્લબ ઓફ બરોડાના સહયોગથી RSP ટીમ દ્વારા શ્રી પ્રગસત હાઈસ્ક લ,ભાયલી 
ખાતે  250 જેટલા સવદ્યાથીઓમાાં  રાદફક અવેરનેસ આવે તે હતે  થી પોગ્રામન ાં આયોજન કરેલ.જેમાાં તે સવદ્યાથીઓને PPT ના 
માધ્યમથી રાદફક સનયમોની સમજ કરેલ.તેમજ રાદફક સનયમોની વધ  માદહતી  માટે માગા સલામતી પ સ્સ્તકાન ાં સવતરણ કરવામાાં 
આવેલ.જેમાાં ૨૫૦ જેટલા હાજર રહલે હતા. 

-- 

             તા.૨૧/૨/૨૦૧૯ ના રોજ હદરસેવા ઈશ્વરીબાઈ બ ક્ષાની ઈંગ્લીશ એકેડેમી સ્કૂલ  ખાતે બાળકોમાાં રાદફક અવેરનેસ 
આવે તે માટે પોગ્રામન ાં આયોજન કરેલ.જે અંતગાત 150 જેટલા બાળકોને રાદફકના સનયમો સવશે સવરે્શ સમજ કરી. તેમજ રાદફક 
જાગસૃત અંગે સવસ્તતૃ માદહતી આપી. તેમજ અગત્યના હલે્પલાઇન નાંબરોની પણ માદહતી આપવામાાં આવેલ.  

-- 
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તા.૨૧/૨૨૦૧૯ ના રોજ અલકાપ રી આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક ખાતે  રાદફક અવેરનેસ આવે તે માટે પોગ્રામન ાં આયોજન કરેલ.જે 
અંતગાત 65 જેટલા કમાચારીઓને રાદફકના સનયમો સવશે સવરે્શ સમજ કરી.તેમજ રાદફકને અવેરનેસને લગતા  પ્રશ્નોન ાં પણ 
વાતાાલાપ દ્વારા માદહતી પ રી પાડેલ. તેમજ અગત્યના હલે્પલાઇન નાંબરો જેવા કે મદહલાઓ માટે 181,એમ્બ્ય લન્સ સેવા માટે 108 
વગેરે ની પણ માદહતી આપવામાાં આવેલ જેમાાં ૬૫ જેટલા માણસો હાજર રહલે હતા. 

-- 

            તા.૨૩/૨/૨૦૧૯ ના GPSC સ્ક લખાતે સદહદોને શ્રધ્ધાાંજબલ આપવા ના કાયાક્રમ મો હાજર રહ્યા તેમજ બાળકોએ 
સ્કેટીગ રમોત્સવ માાં ભાગ લીધો જેમાાં સવજેતા ને મેદલ તથા પ રષ્કાર તેમજ રાદફક શાખા તરફથી કાંપાશબોક્ષ સવતરણ કરવામાાં 
આવ્ય ાં. તેમજ રાદફક જાગસૃત અંગે સવસ્તતૃ માદહતી આપવામાાં આવેલ જેમાાં ૪૦૦ જેટલા બાળકો/માણસો હાજર રહલે હતા. 

-- 

            તા.૨૫,૨૬/૨/૨૦૧૯ ના રોજ eTECH (ઇટેક) કાંપની, છાણી રોડ ખાતે કાંપનીના કમાચારીઓને  હલે્મેટ, સીટ બેલ્ટ, 
તેમજ રાદફક જાગસૃત અંગે સવસ્તતૃ માદહતી આપી રાાંદફકના સનયમો પોતે અને પોતાના પદરવારને પાલન કરવા જણાવેલ. તેમજ 
નેલ્સન કાંપની, સ ભાનપ રા ખાતે કાંપનીના કમાચારીઓને  પણ હલે્મેટ, સીટ બેલ્ટ, તેમજ રાદફક જાગસૃત અંગે સવસ્તતૃ માદહતી 
આપી રાાંદફક ના સનયમો પોતે અને પોતાના પદરવારને પાલન કરવા જણાવેલ જેમાાં ૧૧૫ જેટલા માણસો હાજર રહલે. હતા  

-- 


