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                   માહ ે૦૩/ર૦૧૯ 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 

૧ 

જવાહરનગર પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે   

           જવાહરનગર પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને તા.૯/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ  મળેલ બાતમી આધારે બાજવા બજાર ત્રણ રસ્તા 
પાસે રેઇડ કરતાાં  આરોપીનામે  (૧) અશોકભાઇ જગદીશભાઇ પાટણવાડીયા રહે-કરચીયા ગામ  પાટણવાડીયા ફળીય  તા જી 
વડોદરા તથા નાં (૨) રણજીતભાઇ રણછોડભાઇ પાટણવાડીયા રહ-ેકરચીયા ગામ  પાટણવાડીયા ફળીય  તા જી વડોદરા (૩) 
સ રેશભાઇ કાતીભાઇ ચૌહાણ રહ ેબાજવા ચાર રસ્તા ઇંન્દીરાનગર તા જી વડોદરા તથા (૪) અવીનાશ જગમોહન અરોરા રહ-ેબાજવા 
ગામ ટપાલી ફળીય  તા જી વડોદરા (૫) વીન ભાઇ બબ ભાઇ પાટણવાડીયા રહ-ેકરચીયા ગામ પાટણવાડીયા ફળીય  તા જી વડોદરા 
તથા (૬) જસવાંતભાઇ અંબાલાલ પરમાર રહ-ેકરચીયા ગામ ધનક વા તા જી વડોદરા તથા (૭) રમેશભાઇ કન ભાઇ ગોહીલ રહ-ે
કરચીયા ગામ પાટણવાડીયા ફળીય   તા જી વડોદરા શહરે નાઓ  જાહરેમાાં ગોળ ક ાંડાળુ વળી પૈસા, પાના પત્તા વડે હાર જીતનો 
જ ગાર રમી રમાડી અંગઝડતીના રોકડા રૂ. ૭,૯૭૦/- તથા જમીનદાવના રૂ.૨૧૨૦/- ક લ્લે રોકડા ર .૧૦,૦૯૦/- તેમજ પત્તા પાના 
નાંગ ૫૦  કક.રૂ.૦૦/- ગણી તથા ૦૩  મોબાઇલ જેની કકિંમત ર . ૨૦૦૦/- ગણી  ક લ્લે રૂ. ૧૨,૦૯૦/- નો મ દ્દામાલ સાથે મળી આવી  
પકડાઇ ગયેલ હોયગ નો કયાાવવગેરે બાબતે નો  ગ નોશોધી કાઢવામાાં આવેલ છે.  જે અંગે જવાહરનગર પો.સ્ટે સેકન્ડ  ૨૦/૧૯ જ ગાર 
ધારા ૧૨ મ જબ  તા.૯/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક-૦/૩૫ વાગે દાખલ કરવામાાં આવેલ છે.  

અંગઝડતીના રોકડા રૂ. 
૭,૯૭૦/-, જમીનદાવના 
રૂ.૨૧૨૦/- રોકડા ર .૧૦,૦૯૦/-
,પત્તા પાના નાંગ ૫૦  
કક.રૂ.૦૦/-, તથા ૦૩  મોબાઇલ 
જેની કકિંમત ર . ૨૦૦૦/- ગણી  
ક લ્લે રૂ. ૧૨,૦૯૦/-  

૨ 

જવાહરનગર પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે   

               જવાહરનગર પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને તા.૧૦/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ મળેલ બાતમી આધારે ઇભાભાઇના ફામાના 
બાજ ના ખેતરમાાં ખ લ્લામાાં રેઇડ કરતાાં આરોપીનામે (૧) રવવન્રવસિંહ સ રેન્રવસિંહ રાજપ ત રહ.ે સ દામાનગર ગાંગાનગર કેનાલ પાસે 
વડોદરા તથા નાં (૨) જીગ્નેશભાઇ ગૌતમભાઇ ચૌહાણ રહ.ે ઇન્દીરાનગર વચલ  ફળીય  કોયલી ચરો વડોદરા (૩) શૈલેષભાઇ 
રમણભાઇ ગોકહલ રહ.ે રામપ રા ઉમેટીયા ફળીય  વડોદરા તથા (૪) મ કેશભાઇ શાાંતીલાલ ઠક્કર રહ.ે કોયલી ચરો ભાથીજી ફળીય  
વડોદરા તથા (૫) રકફકભાઇ મહબે બભાઇ કદવાન રહ.ે કરફાયનરી ચાર રસ્તા પાસે તળાવડી ની બાજ માાં વડોદરા નાઓએ જાહરેમાાં 
ગોળ ક ાંડાળુ વળી પૈસા, પાના પત્તા વડે હાર જીતનો જ ગાર રમી રમાડી અંગઝડતીના રોકડા રૂ. ૬૩૨૦/- તથા જમીનદાવના 
રૂ.૩૭૦૦/- ક લ્લે રોકડા ર .૧૦,૦૨૦/- તેમજ પત્તા પાના નાંગ ૫૦  કક.રૂ.૦૦/- ગણી તથા એક મોબાઇલ જેની કકિંમત ર . ૩૦૦૦/- 
તેમજ ત્રણ વાહનો કક.રૂ.૫૦૦૦૦/- ગણી ક લ્લે રૂ.૬૩૦૨૦/- નો મ દ્દામાલ સાથે મળી આવી  પકડાઇ જઈ ગ નો કયાા વવગેરે બાબતનો  
ગ નો શોઘી જવાહરનગર પો.સ્ટે સેકન્ડ ૨૧/૧૯ જ ગાર ધારા ૧૨ મ જબ  તા.૧૦/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક-૧૭/૪૫ વાગે દાખલ 
કરવામાાં આવેલ છે.  

અંગઝડતીના રોકડા રૂ. 
૬૩૨૦/-, જમીનદાવના 
રૂ.૩૭૦૦/- , રોકડા 
ર .૧૦,૦૨૦/- ,પત્તા પાના નાંગ 
૫૦  કક.રૂ.૦૦/-, એક મોબાઇલ 
જેની કકિંમત ર . ૩૦૦૦/- તેમજ 
ત્રણ વાહનો કક.રૂ.૫૦૦૦૦/- 
મળી ક લ્લે રૂ.૬૩૦૨૦/-  
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૩ 

ફતેહગાંજ પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે 

           ફતેહગાંજ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને તા-૧૦/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૬/૪૫ ઓમ રેસીડેંસીના પાકીંગમા રીક્ષાનાં GJ-
06-VV-2386 માાં મળેલ બાતમી આઘારે રેઇડ કરતાાં આરોપીએ  (૧) વવજય રમણભાઇ બારીયા રહ,ે બ્લોક નાં ૪૦૭, ઓમ 
રેસીડેંસી,આશપ રી બગગચાની સામે, જ ના છાણીરોડ વડોદરા શહરેના મ ળ રહ-ે વનશાળવાળુ ફળીય , ગામ: ચાંરનગર તા: ઘોઘાંબા 
જજ:પાંચમહાલ (ર)  મયાંક ઉફે બાબ  મહાદેવ જાન્જે રહ-ેએ-૬ સરસ્વતીનગર નવી રામવાડી નવાયાડા વડોદરા શહરે નાઓ  પોતાના 
રહણેાાંક મકાનમાાં વગર પાસ પરમીટે પરપ્ાાંતીય ઇગ્ લીશ દારૂની બોટલો ક લ્લે નાંગ-૧૦૦ કકિંમત રૂ.૩૦,૦૦૦/- તથા રીક્ષા નાં GJ-06-
VV- 2386 કકિંમત રૂ-૫૫,૦૦૦/-, મોબાઇલ નાંગ ૦૨ કકિંમત રૂ-૧૭,૦૦૦/- ,રોકડા રૂ.૨૪૦૦ મળી ક લ્લે મ દ્દામાલ કકિંમત 
રૂ.૧,૦૪,૪૦૦/- તથા લાઇટ બીલ કક.રૂા. ૦૦/૦૦ ગણી શકાય જે તમામ મ દ ામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગ નો કયાા વવ.બાબત નો  ગ નો 
શોઘી ફતેગાંજ III ૧૮૬/૧૯ પ્ોહી એક્ટ કલમ ૬૫(ઇ) ૧૧૬(બી) ૯૮(૨) ૮૧ મ જબનો ગ નો તા.૧૦/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૮/૧૫ 
વાગે રજીસ્ટર કરવામાાં આવેલ છે.  

પરપ્ાાંતીય ઇગ્ લીશ દારૂની 
બોટલો ક લ્લે નાંગ-૧૦૦ કકિંમત 
રૂ.૩૦,૦૦૦/- તથા રીક્ષા નાં 
GJ-06-VV- 2386 કકિંમત રૂ-
૫૫,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ 
૦૨ કકિંમત રૂ-૧૭,૦૦૦/- તથા 
રોકડા રૂ.૨૪૦૦ મળી ક લ્લ ે
મ દ્દામાલ કકિંમત રૂ.૧,૦૪,૪૦૦/- 
તથા લાઇટ બીલ કક.રૂા. 
૦૦/૦૦  

૪ 

એસ.ઓ.જી.સ્ટાફ   
વડોદરા શહરે    

             એસ.ઓ.જી.સ્ટફ વડોદરા શહરે નાઓને તા-૧૨/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ મળેલ બાતમી અઘારે ગચસ્તીયાનગર ત્રણ રસ્તા 
જ ના છાણી રોડ વડોદરા શહરે ખાતે રેઇડ કરતાાં આરોપી નાંબર (૧) મનોજ ઉફે મહને્રસીંગ રઘ વીરસીંગ રાઠોડ (રાજપ ત) રહ.ે ૪૮૪,  
આનાંદનગર, કારેલીબાગ,વડોદરા તથા વોન્ટેડ આરોપી નાં.(૨) કન ભાઇ નામનો ઇસમ રહ,ેનીઝામપ રા તથા  નાં.(૩) ય .પી. તરફનો 
શેખ જેના પ રા નામ સરનામા જણાયેલ નથી તેઓએ નાં.(૧) નાએ પોતાના આથીક ફાયદા સારૂ ગેરકાયદેસર વેચાણ કરવાના હતે  સર 
અફીણ ૧૯૩ ગ્રામ કક.રૂ.૧પ૪૪/-નો વગર પાસ પરમીટે કે લાયન્સે પોતાના કબજામાાં રાખી ગેરકાયદેસર ડ્રગ્સની હરેાફેરી કરી 
અફીણનો જથ્થો કન ભાઇ નામના ઇસમ પાસેથી લાવી તેમજ ય .પી. તરફની શેખ જેના પ રા નામઠામની ખબર નથી તેને આપવા 
જતા માદક પદાથા અફીણનો જથ્થો ૧૯૩ ગ્રામ કકિં.રૂ ૧૫૪૪/- તથા રોક્ડ રૂ.૪૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૧ કક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- 
સહીત ક લ્લે રૂ.૧૧,૯૪૪/- ની મત્તા સાથે વોચ/રેઇડ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ એકબીજાની મદદગારી કરી ગ નો કયાા વવગેરે બાબતનો 
ગ નો શોઘી ફતેહગજ પો.સ્ટે. II ગ .ર.નાં. ૫૩/૧૯ NDPC ACT સને ૧૯૮પની કલમ ૮(સી),૧૭,૧૮,ર૯ મ જબ તા.૧૨/૦૩/૨૦૧૯ ના 
કલાક ૨૦/૧૦ વાગે રજીસ્ટર કરવામાાં આવેલ છે.  

 માદક પદાથા અફીણનો જથ્થો 
૧૯૩ ગ્રામ કકિં.રૂ ૧૫૪૪/- તથા 
રોક્ડ રૂ.૪૦૦/- તથા મોબાઇલ 
ફોન નાંગ-૧ કક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- 
સહીત ક લ્લે રૂ.૧૧,૯૪૪/-  

૫ 

નાંદેસરી પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે   

            નાંદેસરી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને તા.૧૭/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ મળેલ બાતમી આધારે અનગઢ ગામ વખતપ રા 
દ ધની ડેરી સામે ખ લ્લામા તા.જી.વડોદરા  પાસે  રેઇડ કરતાાં આરોપી નામે (૧) ચીમનભાઈ રયજીભાઈ ગોકહલ તથા (૨) 
બહાદ રભાઈ મગનભાઈ ગોકહલ રહ.ે અનગઢ ગામ ભગવનપ રા તા.જી.વડોદરા નાઓ જાહરેમા પતા-પાના વડે હારજીતનો જ ગાર 
રમી-રમાડી સ્થળ ઉપર પતા પાના નાંગ-૫૨ તથા દાવ પરના રોકડા રૂ.૪,૧૦૦/- તથા અંગ ઝડતી ના ક લ રૂ.૬,૦૪૦/- મળી ક લ 
રૂ.૧૦,૧૪૦/- ના મ દ્દામાલ સાથે પકડાઇ ગયેલ હોય અને (૧) સોમભાઈ ચાંદ ભાઈ ગોકહલ તથા (૨) મનહરભાઈ રમણભાઈ ગોકહલ 
બને્ન રહ.ેભગવાનપ રા અનગઢ ગામ નાઓ નાસી જઈ ગ નો કયાા વવગેરે બાબતનો  ગ નો શોધી નાંદેસરી પો.સ્ટે સેકન્ડ ૧૪/૧૯ જ ગાર 
ધારા ૧૨ મ જબ તા.૧૭/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક-૧૮/૫૫ વાગે દાખલ કરવામાાં આવેલ છે. 

દાવ પરના રોકડા રૂ.૪,૧૦૦/- 
તથા અંગ ઝડતી ના ક લ 
રૂ.૬,૦૪૦/- જે મળી ક લ 
રૂ.૧૦,૧૪૦/-  

૬ છાણી પોલીસ સ્ટેશન                છાણી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને તા.૧૭/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ મળેલ બાતમી આધારે છાણી ગામ હન માનજીના વવદેશી દારૂના રોયલ સીલેક્ટ 
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સ્ટાફ વડોદરા શહરે   માંદીર સામે માળી મોહોલ્લા પાસે તા.જી-વડોદરા ખાતે રેઇડ કરતાાં આરોપી મીનાબેન વવજયભાઇ રામાભાઇ માળી ઉ.વ - ૩૫ રહ.ે 
માળી મોહોલ્લા હન માનજી માંદીર સામે છાણી ગામ તાજી-વડોદરા નાનીને વગર પાસ પરમીટે પોતાના કબ્જામા ભારતીય બનાવટના 
વવદેશી દારૂના રોયલ સીલેક્ટ કડલક્ષ વવસ્સ્ક બ્રાન્ડના પ્લાસ્સ્ટકના ક્વાટરીયા ક લ નાંગ-૨૮૮  કકમત રૂવપયા ૨૫,૯૨૦/-  ના વેચાણ 
અથે પોતાના કબ્જામા રાખી રેઇડ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગ નો કયાા બાબતનો  ગ નો શોઘી છાણી પો.સ્ટે. III-૧૧૫/૨૦૧૯ પ્ોહી એકટ 
કલમ ૬૫ ઇ,૧૧૬ (ખ) મ જબ  તા.૧૮/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક- ૦૩/૧૫ વાગે   રજી  કરવામાાં આવેલ છે.  

કડલક્ષ વવસ્સ્ક બ્રાન્ડના પ્લાસ્સ્ટક 
ના ક્વાટરીયા  ક લ નાંગ-૨૮૮  
કકમત રૂવપયા ૨૫,૯૨૦/-  

૭ 

છાણી પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે    

                છાણી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને તા.૧૮/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ  મળેલ બાતમી આધારે ને.હા.નાં.૦૮ પદમલા થી 
દશરથગામ તરફ જતા સવવિસ રોડ પર L&T કાંપનીની સામે કકષ્ણા કાઠીયાવાડી હોટલની બાજ મા તા.જી.-વડોદરા પાસે રેઇડ કરતાાં 
આરોપી શ ક્રમ રસ લભાઇ કડિંડોળ ઉ.વ—૩૫  રહ-ે ને.હા.નાં.૦૮ પદમલા થી દશરથગામ તરફ જતા સવવિસ રોડ પર L&T કાંપની ની 
સામે કકષ્ણા કાઠીયાવાડી હોટલની બાજ મા ગોડાઉન ની દ કાનમા મ ળ રહ-ે ચરેલ ફરીય  સ ડીયા ગામ તા.ગલિંબખેડા જી.દાહોદ નાનો 
વગર પાસ પરમીટે (૧) ભારતીય બનાવટના વવદેશી બીયર ટીનના ખાખી કલરના બોક્ષ મા જેના પર અંગે્રજીમા હવેાડાસ ૫૦૦૦ 
સ પર સ્રોંગ બીયર ૫૦૦ એમ.એલ ફોર સેલ ઇન રાજસ્થાન ઓન્ન્લ લખેલ છે જે કાંપની શીલ બાંધ ક લ નાંગ-૨૪૦ કક.રૂ.૨૪૦૦૦/-
ગણી શકાય (૨) ભારતીય બનાવટના વવદેશી દારૂ ના સફેદ તથા વાદળી કલરના બોક્ષમા ક્વાટર જેના પર અંગે્રજીમા લાંડન પ્ાઇડ 
પ્ીમીયમ સ્હહસ્કી જે.કે. એંટરપ્ીસેસ ૧૮૦ એમ.એલ. જે એક ક્વાટરની કક.રૂ.૧૨૦/- લેખે ક લ નાંગ-૧૪૪ જેની કક.રૂ.૧૭,૨૮૦/- ગણી 
શકાય (૩) ભારતીય બનાવટ ના વવદેશી દારૂ ના સફેદ કલરના બોક્ષમા ૧૮૦ એમ.એલ.ના કાંપની વશલ પેક પ્લાસ્ટીકના ક્વાટસા 
નાંગ ૪૮ જેના પર અંગે્રજીમા રોયલ સીલેક્ટ કડલેક્ષ વવસ્સ્ક ફોર સેલ ઇન મધ્યપ્દેશ સ્ટેટ ઓન્લી જે.કે.એન્ટરપ્ાઇઝ પ્ીતમપ ર જી-ધાર 
મધ્યપ્દેશ તથા B.NO.૨૦ તા.૧૭/૦૭/૨૦૧૮ અગે્રજીમા લખેલ છે તે ૧ નાંગ ક્વાટરીયા ની કક.રૂ ૯૦/- લેખે ક લ કવાટર નાંગ-૯૬ 
ની કક.રૂ ૮,૬૪૦/- ગણી શકાય વેચાણ અથે પોતાના કબ્જામા રાખી તથા ગ નામા વપરાયેલ સેવરોલેટ ટવેરા કાર નાં.GJ-06-DB-
3463 ની કક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- (એક લાખ ) ગણી ક લ મ દામાલ  કક.રૂ.૧,૪૯,૯૨૦/- રેઇડ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગ નો કયાા બાબતનો  
ગ નો શોઘી છાણી પો.સ્ટે. III-૧૧૬/૨૦૧૯ પ્ોહી એકટ કલમ  ૬૫ઇ,૯૮(૨),૧૧૬(ખ) મ જબ મ જબ  નો  ગ નો તા.૧૮/૦૩/૨૦૧૯ 
ના કલાક- ૧૨/૩૦ વાગે રજી કરવામાાં આવેલ છે. 

 બીયર ૫૦૦ એમ.એલ ફોર  
ક લ નાંગ-૨૪૦ કક.રૂ.૨૪૦૦૦/-
(૨) ક્વાટર ની કક.રૂ.૧૨૦/- 
લેખે ક લ નાંગ-૧૪૪ 
કક.રૂ.૧૭,૨૮૦/- (૩) સફેદ 
કલરના બોક્ષમા ૧૮૦ 
એમ.એલ.ના કાંપની પ્લાસ્ટીકના 
ક્વાટસા નાંગ ૪૮ ક લ કવાટર 
નાંગ-૯૬ ની કક.રૂ ૮,૬૪૦/- કાર 
નાં.GJ-06-DB-3463 ની 
કક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- (એક લાખ ) 
ગણી ક લ  કક.રૂ.૧,૪૯,૯૨૦/- 

૮ 

ગોરવા  પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે   

              ગોરવા  પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને તા.૧૯/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ  મળેલ બાતમી આધારે ધરમપ રા બગીચા પાસે 
બહ્મપ રી ફલેટ નીચે રેઇડ કરતાાં આકામના આરોપી (1) રાજેશભાઇ જેશાભાઇ વપપરોતર ઉ.વ ૪૧ રહ.ે૮૬ ગ લમહોર વેસ્ટ લક્ષ્મીપ રા 
ગોત્રી રોડ વડોદરા શહરે મ ળ રહ.ેરેટાકાલા વડગામ તા.ભાણવડ જી.જામનગ (2) વવરેન્ર ઉફા ગ રૂ શ્યામદેવ ભારરાજ રહ ે ૧૦૨ 
બહ્મપ રી ફલેટ ધરમપ રા બાગ પાસે હરીનગર ગોત્રી રોડ વડોદરા શહરે મ ળ રહ ે . ધ આજ ાન ગામ તા.સૈયદપ ર જી.ગાજીપ ર ય .પી  
નાઓએ વગર પાસ પરમીટે ગેરકાયદેસરના  ભારતીય બનાવટ ની ઇગ્લીશ દારૂ જ દી જ દી બ્રાન્ડ ની બોટલો નાંગ-૧૦૩ કક રૂ 
૬૧,૨૦૦/-  તથા બીયર ટીન નાંગ - ૧૦૮ કક રૂ ૧૦,૮૦૦/- નો જથ્થો બલેનો કાર નાં GJ 06 LK 3007  કક.રૂ૪,૦૦,૦૦૦/-મા તથા 
જ્ય પીટર નાં. GJ 06 JH 8019 કક.રૂ. ૨૫૦૦૦/- ના વાહનો મા રાખી તેમજ તેઓ બને્ન ના ક લ મોબાઇલ ફોન નાંગ - ૦૩ કક રૂ 
૬૦૦૦/- મળી ક લ્લે રૂ ૫,૦૩,૦૦૦/-ના મ દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઈ ગ નો કયાા વવ.બાબતનો  ગ નો શોઘી ગોરવા પો.સ્ટે 

ઇગ્લીશ દારૂ જ દી જ દી બ્રાન્ડ ની 
બોટલો નાંગ-૧૦૩ કક રૂ 
૬૧,૨૦૦/-  તથા બીયર ટીન 
નાંગ -૧૦૮ કક રૂ ૧૦,૮૦૦/- નો 
જથ્થો બલેનો કાર નાં GJ 06 LK 
3007 કક.રૂ ૪,૦૦,૦૦૦/-મા 
તથા જ્ય પીટર નાં GJ. 06 JH 
8019 કક.રૂ. ૨૫૦૦૦/- ના 
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થડા ૧૪૧/૨૦૧૯ પ્ોહી કલમ ગ જરાત નશાબાંધી ધારા કલમ ૬૫-ઇ,૮૧, ૧૦૮, ૯૮(૨) મ જબ  તા.૧૯/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક- 
૦૧/૩૫ વાગે  રજી  કરવામાાં આવેલ છે. 

વાહનોમાાં રાખી તેમજ તેઓ 
બને્નના ક લ મોબાઇલ ફોન નાંગ 
-૦૩ કક રૂ ૬૦૦૦/- મળી ક લ્લ ે
રૂ. ૫,૦૩,૦૦૦/- 

૯ 

પી.સી.બી.શાખા સ્ટાફ  
શાખા વડોદરા  શહરે 

            પી.સી.બી.શાખા સ્ટાફ વડોદરા  શહરે નાઓને તા.૨૬/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ મળેલ બાતમી આધારે બાબા સાહબે 
આંબેડકર નગર ટી.પી.૧૩ ની સામે છાણી જકાત નાકા પાસે ખ લ્લા મેદાનમાાં રેઇડ કરતાાં આરોપી નામે (૧) સતીષભાઇ કાાંતીભાઇ 
પરમાર રહ.ેએફ/૨૮ અમરનગર નવાયાડા ડી કેબીન વડોદરા (૨) કકશોર રામચાંર ખડેવાલ રહ.ેઆંબેડકરનગર ટી.પી ૧૩ છાણી 
જકાતનાકા વડોદરા શહરે (૩) દયાશાંકર ઇંરાશન શમાા રહ.ે ૨૩૭૨૦ સત્યમ એપાટા .આઇ.ટી.આઇ પાસે વડોદરા  શહરે (૪) 
કમલેશક માર ભયજીભાઇ પરમાર રહ.ેછાણી જકાત નાકા દતક્રુપા સોસા. મ નાં એ૧૭ અમરનગરની બાજ મા વદોદરા શહરે (૫) 
જયેશભાઇ મહશેભાઇ શમાા રહ.ે ટી.પી ૧૩ મ નાં ૮૫ આંબેડકર નગર છાણી જકાતનાકા વડોદરા  શહરે (૬) સાંતોષભાઇ શ્રીક્રુષણ 
પાંચાલ રહ.ે ૬૩ આંબેડકરનગર  ટી.પી ૧૩ છાણી જકાતનાકા વદોદરા  શહરે (૭) કદનેશભાઇ નાથાભાઇ જાદવ રહ.ેબી/૨૪ કલ્પવ્ર ક્ષ 
સોસા. છાણી જકાતનાકા મોટા એપાટામેંટ પાસે વડોદરા  શહરે  (૮) લક્ષ્મણ ગણેશભાઇ માળી રહ.ેતાાંદલજા બાંસલ સ્ક લની સમે 
સહકાર નગર મ નાં કે/૪૮ વડોદરા(૯) અલ્પેશ ઉફે સાગર મહશેભાઇ શમાા રહ.ે૮૫ આંબેડકર નગર વડોદરા શહરે નાઓ  નાં.(૧) થી 
(૮) નાઓ જાહરેમાાં પાના પતા વડે પૈસા ની હારજીતનો  જ ગાર  રમી  રમાડી  અંગ  ઝડતીના રોકડા રૂપીયા ૨૪,૪૨૦/- તથા 
જમીના દાવના રોકડા  રૂપીયા ૨૪૯૫/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૦૬ ર પીયા ૨૯,૦૦૦/- તથા પાના પત્તા નાંગ-૫૨૫ કક.રૂ.૦૦ તથા એક 
બેટરી કક.રૂ.૧૦૦/-સાથે મળી ક લ્લે ર પીયા ૫૬,૦૧૫/- ના મ દ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ તથા અરોપી નાં.(૯) નાનો રેઇડ 
દરમ્યાન નાશી જઈ ગ નો કયાા વવગેરે  બાબતનો  ગ નો શોધી ફતેહગાંજ પો.સ્ટે સેકન્ડ  ૫૫/૧૯ જ ગાર ધારા ૧૨ મ જબ  
તા.૨૬/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક-૦૨/૪૫ વાગે દાખલ કરવામાાં આવેલ છે.  

અંગ  ઝડતીના રોકડા રૂપીયા 
૨૪,૪૨૦/- તથા જમીના 
દાવના રોકડા  રૂપીયા ૨૪૯૫/- 
તથા મોબાઇલ નાંગ-૦૬ ર પીયા 
૨૯,૦૦૦/- તથા પાના પત્તા 
નાંગ-૫૨૫ કક.રૂ.૦૦ તથા એક 
બેટરી કક.રૂ.૧૦૦/-સાથે મળી 
ક લ્લે ર પીયા ૫૬,૦૧૫/-  

૧૦ 

પી.સી.બી.શાખા, સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે. 

          પી.સી.બી. શાખા, સ્ટાફ નાઓને તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ મળેલ બાતમી આધારે છાણી ગામ સીતારામ સ પર માકેટ ની 
પાછળ એટલાસ્ન્ટસ વવલાસ પાસે તા.જી વડોદરા શહરે ખાતે રેઇડ કરતાાં આરોપી નામે (૧) ક ણાલ ઉફે ભયલ  જયેશક માર શાહ 
રહવેાસી ૧૦૩, પ જન ટાવર યોગીગ્રીન રેસીડાંન્સી, છાણી દ માડ રોડ, છાણી વડોદરા શહરે (૨) વનશીત મહશેભાઇ ઉફે ટીનાભાઇ 
અમીન રહવેાસી છાણીગામ મહાદેવમાંદીર આગળ, નાગરીક બેંન્ક પાસે, અમીન ફળીય , વડોદરા શહરે (૩) ધ વશ દેવેન્રભાઇ પટેલ 
રહવેાસી એ/૪૮, એટલાસ્ન્ટસ વવલાસ, સીતારામ સ પર માકેટ ની પાછળ, કેનાલ નજીક, છાણી વડોદરા શહરે નાઓ પાસેથી 
હૈદરાબાદ અને રોયલ ચેલેંન્જ ઓફ બેગ્લોર આઇ.પી.એલ ક્રીકેટ મેચનો ગ્રાહકો પાસેથી ઓન લાઇન સેશનનો હારજીત નો સટ્ટો ના 
સાધાનો તથા આવી તથા પકડાયેલ ક ણાલ ઉફે ભયલ  જયેશક માર શાહએ પોતાના ધાંધાનો લીધેલ સટ્ટો જય ભાઇ જેનો મોબાઇલ ફોન 
નાંબર ૭૫૬૭૩૩૨૯૬૯ તથા ભાવવનભાઇ ગારડી રહ.ે માાંજલપ ર મોબાઇલ ફોન નાંબર- ૮૨૩૮૦૭૦૩૧૭ તથા વનખીલભાઇ પટેલ રહ ે
છાણી મોબાઇલ ફોન નાંબર ૯૭૨૩૯૩૩૮૦૭ તથા અમદાવાદ થી નરોડાવાળા પ્વવણભાઇ  મોબાઇલ ફોન નાંબર ૯૯૨૫૦ ૯૯૪૯૪  
નાઓ પાસે લીધેલ કકકે્રટ સટ્ટા ન ાં કટીગ કરાવેલ અને મળી આવી પકડાઇ  જઇ ગ નો કયાા બાબતનો  ગ નો શોધી છાણી પો.સ્ટે. II - 

 અંગ ઝડતીના રોકડા રૂપીયા  
૫૮,૦૨૦/- તથા મોબાઇલ ફોન 
નાંગ- ૦૬ તથા ચોપડો નાંગ- 
૦૧ તથા બોલપેન નાંગ- ૦૨ 
તથા ટી.વી.તથા 
ડી.વી.આર.તથા વેરા પાવતીની 
નકલ તથા બીલ તથા ફોર 
હહીલ વાહનો નાંગ- ૦૨ મળી 
ક લ્લે રૂપીયા ૩૦,૨૧,૫૨૦/-  
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૫૧/૨૦૧૯ જ ગાર ધારા કલમ ૪,૫ મ જબ તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯  કલાક ૧૯/૫૫ વાગે રજી  કરવામાાં આવેલ છે  

૧૧ 

નવાપ રા પોલીસ 
સ્ટેશન,સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે 

           નવાપ રા પોલીસ સ્ટેશન,સ્ટાફ રારા આરોપી નામે (૧) અમીત મહેંરભાઇ પારેખ ઉ.વ.૩૩,રહ-ેખાંડેરાવ માકેટ કહમ્મતરાવ ની 
ચાલી વડોદરા શહરે. (૨) વપય ષ રમેશભાઇ ખારવા ઉ.વ.૪૨ રહ-ેનવાપ રા ખારવાવાડ કનૈયા પાન સેંટર ની સામે વડોદરા શહરે  
(૩) કમલેશ ઠાકોરભાઇ ઓડ ઉ.વ.૩૦ રહ-ેવારસીયા લોકમાન્ય સોસાયટી ની બાજ માાં ઇમામપ ર વડોદરા શહરે. (૪) રાજેશ 
વવજયભાઇ ધોબી ઉ.વ.૩૨ રહ-ેશીયાબાગ હરીહરભ વન ટેમ્પો સ્ટેંડ ની સામે નવાપ રા વડોદરા શહરે. -(૫) ક્રુણાલ વવજયભાઇ માછી 
ઉ.વ.૩૧ રહ-ેમ.ન.૨૩,બળીયાદેવનગર જવેરનગર પાસે વાઘોડીયા રોડ વડોદરા શહરે. (૬) લખન ઉમેશભાઇ કહાર ઉ.વ.૨૬ રહ-ે
લાલબાગ ક મ્ભારવાડા બળીયાદેવ નગર યોગીની દવાખાના પાછળ વડોદરા શહરે. નાઓ તા.૦૩/૦૩/૧૯ . કલાક: ૧૮/૫૦ વાગે 
નવાપ રા ખાંડેરાવ માકેટમાાં શાક-ભાજી માકેટ  ખાતે રેઇડ કરતા આ કામના તહોદારોએ પોતાના આથીક ફાયદા સારૂ  ટોળુ વડી દાણા 
વાળી ક કરી વડે રૂપીયા-પૈસા નો હાર-જીત નો જાહરે માાં જ ગાર રમી રમાડી ક કડી દાણા કકમત રૂ.૦૦/- મળી ક લ્લે રૂવપયા 
૧૩,૨૯૦/- ના રોકડ મ દ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જતા તેઓ વવરૂધ્ ધ નવાપ રા પો.સ્ ટે.સ્ટે.II ૧૧/૧૯ જ ગારધારા કલમ ૧૨ 
મ જબનો ગ નો રજીસ્ ટર કરેલ છે. 

ક કડી દાણા કકમત રૂ.૦૦/- મળી 
ક લ્લે રૂવપયા ૧૩,૨૯૦/-  

૧૨ 

રાવપ રા  પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહ ે

           રાવપ રા પોલીસ સ્ટેશન સ્થાવનક સ્ટાફ ધ્વારા તા.૧૫/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૮/૪૦ વાગે ન્યાયમાંકદર દ ધવાળા મહોલ્લાાં 

વડોદરા શહરે ખાતે રેઇડ કરતાાં આરોપીઓ (૧) વશતલ કદલીપભાઇ રાણા રહ.ેરાવપ રા કાપડીપોળ રાણાવાસ રાવપ રા પો.સ્ટે.સામે 

વડોદરા શહરે (૨) આવસફ સત્તારભાઇ આગેવાન રહ.ેનાગરવાડા નવી ધરતી ૧૦ નાંબરની સરકારી સ્ક લ સામે વડોદરા શહરે (૩) 

ભ પેન્ર મોતીલાલ કાછીયા રહ.ે પરદેશી ફગળયા, જ ની કાછીયાવાડ ન્યાયમાંકદર પાછળ  વડોદરા શહરે (૪) સાજીદ ગ લામહ શૈન શેખ 

રહ.ે નવાપ રા કહારનાઓએ ઉપરોક્ત બતાવેલ જગ્યાએ  જાહરેમાાં ભેગા મળી ક કી વડે રૂવપયા પૈસાનો હાર જીતનો જ ગાર રમતા રેઇડ 

કરતાાં અંગ ઝડતીના રૂવપયા ૪,૮૭૦/- તથા જમીનદાવ ઉપરના રૂ.૧૦,૨૫૦/- મળી ક લ રૂવપયા ૧૪,૧૨૦ /- તથા ક કી નાંગ ૦૨ 

કકિંમત રૂ.૦૦/- ની સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગ નો કયાા વવગેરે બાબનો વપ રા પો.સ્ટે. II ગ .ર.ન ૨૧/૨૦૧૯ જ ગાર ઘારા કલમ 

૧૨ મ જબનો ગ નો તા.૧૫/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૮/૪૦ વાગે રજી. કરેલ છે. 

અંગ ઝડતીના રૂવપયા ૪,૮૭૦/- 
તથા જમીનદાવ ઉપરના 

રૂ.૧૦,૨૫૦/- મળી ક લ રૂવપયા 
૧૪,૧૨૦ /- તથા ક કી નાંગ ૦૨ 

કકિંમત રૂ.૦૦/- 

૧૩ 

નવાપ રા પોલીસ 
સ્ટેશન,સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે. 

           નવાપ રા પોલીસ સ્ટેશનના સ્થાવનક સ્ટાફ ધ્વારા તા.૧૮/૦૩/૨૦૧૯ના ક.૨૩-૧૫ વાગે નવાપ રા પથ્થગેટ મદનઝાાંપા 
રોડ હન માનજીના માંદીરની વડોદરા શહરે ખાતે રેઇડ કરતાાં  આરોપી (૧) રવી મહશેભાઇ ખારવા ઉ.વ.૨૬ રહ-ેપથ્થગેટ નાણી 
ખારવાવાડ સાાંઇબાબા માંદીરની ગલીમાાં નવાપ રા વડોદરા શહરે.(૨) જગદીશભાઇ ચાંદ લાલ ખારવા ઉ.વ.૬૪ રહ-ે પથ્થગેટ નાણી 
ખારવાવાડ સાાંઇબાબાની માંદીરની ગલીમાાં નવાપ રા વડોદરા શહરે.(૩) કલ્પેશ મધ સ દન ઠ્કકર ઉ.વ.૪૦ રહ-ે૧૪૮ ખોડીયારનગર 
નાં-૩, મ ખીનગર ની સામે ન્ય  વી.આઇ.પી.રોડ વડોદરા શહરે. (૪) કકરીટભાઇ ગચમનભાઇ રાજપ ત ઉ.વ.૫૦ રહ-ેબરાનપ રા ચોકદાર 
ફળીયા વડોદરા શહરે.(૫) જીત ભાઇ કાાંતીલાલ ખારવા ઉ.વ.૫૨ રહ-ે બરાનપ રા પરદેશી ફળીયા, શાંકર ભગવાનની માંદીરની ગલી 
વડોદરા શહરે.(૬) વનલકેશ અરવીંદભાઇ ખારવા ઉ.વ.૨૬ રહ-ે પથ્થગેટ નાણી ખારવાવાડ સાાંઇબાબાની માંદીરની  ગલીમાાં નવાપ રા 

અંગ ઝડતીના તથા જમીન દાવ 
ઉપર ના મળી ક લ્લે 

રૂ.૧૦૨૩૦/- તથા પત્તા-પાના 
નાંગઅંગ ઝડતીના તથા જમીન 
દાવ ઉપર ના મળી ક લ્લે 

રૂ.૧૦૨૩૦/- તથા પત્તા-પાના 
નાંગ૫૨ કક. રૂા. ૦૦ 
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વડોદરા શહરે.(૭) વનકેશ લાલાભાઇ ચૌધરી રહ-ેલહરેીપ રા ન્ય  રોડ સાાંઇબાબાના માંદીરની પાસે વડોદરા શહરે.   જાહરેમાાં પતા પાના 
પૈસા વડે હાર-જીતનો જ ગાર રમી રમતા અંગ ઝડતીના તથા જમીન દાવ ઉપર ના મળી ક લ્લે રૂ.૧૦૨૩૦/- તથા પત્તા-પાના નાંગ 
સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગ નો કયાા બાબનો નવાપ રા પો.સ્ટે.II ગ .ર.નાં.૧૩/૨૦૧૯ જ ગાર ધારા કલમ ૧૨ મ જબનો ગ નો 
તા.૧૯/૦૩/૨૦૧૯ના  કલાક:૦૦/૧૫ વાગે રજી. કરેલ છે. 

૧૪ 

પાણીગેટ પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે 

             પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ રારા પાણીગેટ પો.સ્ટે. I ૪૪/૧૯ ઇપીકો કલમ ૪૫૭,૩૮૦ મ જબના કામે તા.૨૩/૨/૧૯ 

થી તા.૨૫/૨/૧૯ ના કલાક ૮/૨૦ વાગ્યા દરમ્યાન કોઇ અજાણયા ઈસમે ફરી.ની નીલકાંઠ પાન એન્ડ નાસ્તા હાઉસની દ કાનન  

મારેલ તાડ  નક ચા સાથે તોડી નાખી દ કાનમા પ્વેશ કરી રોકડા ૩૦,૦૦૦/-તથા ૧૫,૦૦૦/-નો સામાન મળી ક લ્લે રૂ.-૪૫,૦૦૦/- 

ની ચોરી કરી લઇ જઇ ગ નો કયાા વવગેરે મતલબની ફરીયાદ આધારે તા.૨૫/૨/૧૯ ના કલાક ૧૪/૨૫ ગ નો રજીસ્ટર કરવામાાં 

આવેલ સદર ગ નાની તપાસ દરમ્યાન બાતમી આધારે આરોપી (૧) અજય ઉફે લાલો અમરવસિંગભાઈ લ હાર રહ-ેલ હારવાસ સરકારી 

સ્ક લની બાજ ાંમા ઝવેરનગર પાસે વાઘોકડયા રોડ (૨)  સ વનલ કાલીદાસ  દેવીપ જક રહ-ે કકશનવાડી ઝાંડાચોક સાંતોષી ફળીય ાં જોગણી 

માતાના માંદીર પાસે (૩) ગૌતમ રમેશભાઈ સોલાંકી રહ-ેકેદારેશ્વર સોસાયટી પાસે ભાથ જી માંદીર પાસે પરીવાર સ્ક લની પાસે આજવા 

રોડ વડોદરા શહરેને તા.૩/૩/૧૯ ના કલાક વાગે પકડી અટક કરી ગ નો શોધી કાઢેલ છે.   

કક.રૂ.૩૨,૫૦૦/-  

૧૫ 

પાણીગેટ પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  

        પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ રારા પાણીગેટ પો.સ્ટે. I - ૧૭૭/૧૮ ઇપીકો કલમ ૪૫૭,૩૮૦ મ જબના કામે તા:૭/૯/૧૮ ના 
કલાક ૩/૦ થી ૫/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન મોજે-૭૯ સ રભી પાકા સોસાયટી પાણીગેટ ખાતે નોંધાયેલ ગ નો ફરીયાદીશ્રીના મકાનની 
જાળીની સ્ટૉપર ખોલી વતજોરીમાાં રાખેલ રૂવપયા ૮,૫૦૦/-તથા બે મોબાઇલ ફોન જેની કકિંમત રૂવપયા ૪૦૦૦/ તથા ચાાંદીના દાગીના 
કક.રૂ. ૨,૫૦૦/-મળી ક લ્લે રૂવપયા ૨૩,૦૦૦/-ની મતાની ચોરી કરી લઇ જઇ ગ નો કયાા વવગેરે મતલબની  ફરીયાદ આધારે 
તા.૭/૯/૧૮ ના કલાક ૧૪/૧૫ વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરવામાાં આવેલ સદર ગ નાની તપાસ દરમ્યાન બાતમી આધારે આરોપી અજય 
રતીલાલ વસાવા રહ,ેબાવચવાડ ટેકરા ઉપર પાણીગેટ વડોદરા શહરેને તા.૫/૩/૧૮ કલાક ૧૭/૦ વાગે પકડી અટક કરી ચોરીમાાં 
ગયેલ મ દામાલ પૈકી કક.રૂ.૮૦૦૦/-નો મ દામાલ રીકવર કરી ગ નો શોધી કાઢેલ છે.  

કક.રૂ. ૮૦૦૦/- 

૧૬ 

વાડી પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે   

           વાડી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ રારા વાડી પોલીસ સ્ટેશન I  ગ .ર.ન. ૨૭/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો-.કલમ ૩૮૦, ૪૫૭ મ જબના કામે 
તા.૧૩/૩/૧૯ થી  ના કલાક-૧/૩૦  થી ૩/૩૦ દરમ્યાન શરાફી મેરેજ હોલમાાં અપ્સરા ટોકકઝ પાછળ વાડી વડોદરા શહરે ખાતે 
ફરી.નો ફરાસખાનાનો સર સામાન મેરેજ હોલમાાં મ કેલ હતો ત્યાાંથી દરવાજાન ાં તાળુ તોડી પ્વેશ કરી રસોઇ બનાવવાના પીતળના 
નાના મોટા તપેલા નાંગ ૧૪ કી.રૂ આશરે ૧,૫૦,૦૦૦/- ગણી શકાય જેની ચોરી કરી લઇ જઇ જતા તા.૨૩/૩/૧૯ ના કલાક 
૧૭/૧૫ ગ નો રજીસ્ટર કરવામાાં આવેલ સદર ગ નાની તપાસ દરમ્યાન બાતમી આધારે આરોપી (૧) રવવિંર ઉફે રવવ સ રેંર જૈન 
વસકાંદર રાજપ ત રહ.ેડેરાવાળુ ફળીય  દાંતેશ્વર ગામ વડોદરા (૨) કહતેષ ઉફે વમતેષ ઉફે બગ્ગ  સાંજયભાઇ રાજપ ર (૩) કદપકભાઇ 
પપ્પ ભાઇ શમાા રહ,ે અનપૂમ નગર રેલ્વે કોલોની દાંતેશ્વર વડોદરાને તા.૨૬/૩/૧૮ ના કલાક ૧૮/૪૫ વાગે પકડી  અટક કરી ગ નો 

૧,૫૦,૦૦૦/- 



Vadodara City SAFLY GATHA 2018 – mahiti  2-2-19.. 7 

 

શોધી કાઢેલ છે.  

૧૭ 

પાણીગેટ પોલીસ 
સ્ ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે 

             પાણીગેટ પોલીસ સ્ ટેશન સ્ટાફ નાઓને મળેલ બાતમી આધારે તા-૬/૩/૧૯ ના કલાક ૦/૩૫ વાગે અજબડી મીલ 

જોગણી માતાના માંદીરની પાસેના મકાનોની પાછળ ખ લ્લી જગ્યામાાં, વડોદરા શહરે ખાતે આ કામના આરોપી (૧) મોહમદ આમીર 

કાસમભાઇ શેખ (૨) અબ્દ લહક મહમદનકકર મકરાણી (૩) તરૂન ઉફે સોન  કકશનચાંદ લાલવાણી (૪) તશ્મીરઅલી સબ્ય કદ્દન સૈયદ 

નાં-(૫) કદલીપભાઇ રમેશભાઇ શાહ નાં-(૬) ઉમેશ હશાદભાઇ દરજી નાં-(૭) રાજેશ ઉફે રવવ વ્રજેશભાઇ પરીખ નાં-(૮) ગણેશ કાળાભાઇ 

દેવીપ જક નાં-(૯) ઇમ્તીયાઝ મલાંગભાઇ શેખ નાં-(૧૦) મ સ્તકીમ મોહમદ હનીફ શેખ નાં-(૧૧) શેહનાજબાન  બાબાજાની ય સ  ફઅલી 

સૈયદ તમામ રહ.ેવડોદરા શહરેજાહરેમાાં મોબાઇલ લાઇટના અજવાળામાાં નીચે જમીન ઉપર બેસી ગોળ ક ાંડાળુ વળી પત્તાપાના પૈસા 

વડે હારજીતનો જ ગાર રમી રમાડી તમામની અંગ ઝડતીના રોકડા રૂપીયા ૪૨,૭૩૫/-તથા જમીન દાવ ઉપરના રોકડા રૂ.૧૮,૯૬૫/-

તથા પત્તા પાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ.૦/૦ મળી ક લ્લે કકિં.રૂ.૬૧,૭૦૦/-તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૮ જેની ક લ કકિં.રૂ.૪૯,૫૦૦/-તથા બે 

મોપેડ જેની કકિં.રૂ.૬૦,૦૦૦/-ક લ્લે કકિં.રૂ.૧,૭૧,૨૦૦/-ના મ દ્દામાલ સાથે પકડી પાડી ગ નો શોધી  પાણીગેટ પો.સ્ટે II ગ .ર.નાં-

૨૦/૨૦૧૯ જ ગાર ધારા કલમ ૧૨ મ જબ તા-૬/૩/૧૯ ના કલાક ૨/૩૫ વાગે  ગ નો રજીસ્ટર કરવામાાં આવેલ છે.  

રોકડા રૂ.૧૮,૯૬૫/- તથા પત્તા 
પાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ 
મળી ક લ્લે કકિં.રૂ.૬૧,૭૦૦/-તથા 
મોબાઇલ ફોન નાંગ-૮ જેની ક લ 
કકિં.રૂા.૪૯,૫૦૦/- તથા બે મોપેડ 
જેની કકિં.રૂ.૬૦,૦૦૦/- ક લ્લ ે
કકિં.રૂ.૧,૭૧,૨૦૦/- 

૧૮ 

પાણીગેટ પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે 

પાણીગેટ પો.સ્ટે II ગ .ર.નાં-૨૧/૧૯ જ ગાર ધારા કલમ ૧૨ મ જબના  કામે તા- ૭/૩/૧૯ કલાક ૧૯/૦૫ વાગે  

મોજે--વાઘોકડયા રોડ વ  દાવન ચાર રસ્તા પાસે ૫૬ ક્વાટસાની બાજ માાં આવેલ આંગણવાડીની પાછળ દીવાલની આડમાાં ખ લ્લી 

જગ્યામાાં આરોપી (૧) કમલભાઇ રામચાંર ગાંગવાણી રહ.ેટી-૧૩ વાસવાણી કોલોની માંગ  ભજીયા પાસે વારસીયા વડોદરા શહરે (૨) 

રમેશભાઇ રામકકરપાલ શાહ રહ.ેશાસ્ત્રીબાગ વ ડાના મકાનમાાં બ્લોક નાં.૪ રૂમ નાં.૧૩ મહમદ તળાવ વાડી વડોદરા શહરે (૩) 

રાકેશભાઇ દશરથભાઇ કહાર રહ.ેબ્લોક નાં.૪ રૂમ નાં.૨૧ જીવણનગર વ ડાના મકાનમાાં પ્ભાત ચાર રસ્તા વાઘોડીયા રોડ વડોદરા 

શહરે (૪) ચાંરશે કન ભાઇ ચ નારા રહ.ેગાજરાવાડી સ એજ પાંપીગ વવશ્વકમાાનગર દશામાતાના માંદીર પાસે વડોદરા શહરે (૫) 

અક્ષયક માર સ ભાષભાઇ તડવી રહ.ેબ્લોક નાં.૩ રૂમ નાં.૩ યોગીનગર સ્લમ ક્વાટાસ બાપોદ જકાત નાકા વડોદરા શહરેનાએ ગોળ 

ક ાંડાળુ વળી પત્તાપાના પૈસા વડે હારજીતનો જ ગાર રમી રમાડી તમામની અંગ ઝડતીના રોકડા રૂપીયા ૧૬,૧૦૦/-તથા જમીન દાવ 

ઉપરના રોકડા રૂ.૧૫૦૦/- તથા પત્તા પાના નાંગ-૫૨ કકિં.રૂ.૦૦/૦૦ મળી ક લ્લે કકિં.રૂ.૧૭,૬૦૦/-તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૨ જેની 

ક લ કકિં.રૂા.૬૫૦૦/-ક લ્લે કકિં.રૂ.૨૪,૧૦૦/- ના મ દ્દામાલ સાથે તા-૭/૩/૧૯ મ દ્દામાલ સાથે પકડી પાડી તા-૭/૩/૧૯ ના રોજ ગ નો 

રજીસ્ટર થયેલ જે ગ નો શોધી કાઢેલ છે. 

અંગ ઝડતીના રોકડા રૂપીયા 
૧૬,૧૦૦/-તથા જમીન દાવ 
ઉપરના રોકડા રૂ.૧૫૦૦/- તથા 
પત્તા પાના નાંગ-૫૨ 
કકિં.રૂ.૦૦/૦૦ મળી ક લ્લ ે
કકિં.રૂ.૧૭,૬૦૦/-તથા મોબાઇલ 
ફોન નાંગ-૦૨ જેની ક લ 
કકિં.રૂા.૬૫૦૦/-ક લ્લે 
કકિં.રૂ.૨૪,૧૦૦/- 

૧૯ 
પાણીગેટ પોલીસ 
સ્ ટેશન, વડોદરા શહરે 

         પાણીગેટ પોલીસ સ્ ટેશન સ્ટાફ તા.૧૪/૩/૧૯ ના કલાક ૧૭/૪૦ બાતમી આધારે પાણીગેટ કહાર મહોલ્લામાાં પેરેડાઇઝ 

ફ્લેટની પાછળ ગલીમાાં ખ લ્લી જગ્યામાાં આરોપી (૧) વવનોદભાઇ જયાંવતભાઇ દેવીપ જક (વાઘરી) રહ.ેકહાર મહોલ્લો હરણખાના રોડ 

અંગ ઝડતી ના રોકડા 
રૂ.૨૦,૭૩૦/- તથા દાવના 
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ડબી ફળીયા વાડી એસ.એન.રોડ વડોદરા શહરે (૨) રમેશભાઇ લક્ષ્મણભાઇ દેવીપ જક રહ.ેપ્લોટ નાં.૧૭ ગણેશનગર મોતીભાઇ પાકા 

સામે ન્ય  વીઆઇપી રોડ વડોદરા શહરે (૩) કફરદોશ મ સ્તાક પઠાણ રહ.ેમદની મહોલ્લા બાવામાનપ રા શાકમાકેટ પાછળ વડોદરા 

શહરે (૪) ફરીદ નાસીર મલેક રહ.ે મદની મહોલ્લા બાવામાનપ રા શાકમાકેટ પાછળ વડોદરા શહરે  (૫) ઇમરાન ઇરફાન શેખ 

રહ.ેહ સેની ચોક ન ર એપાટા મેન્ટની સામે બાવામાનપ રા વડોદરા શહરે (૬) ક ણાલ રાજ ભાઇ કહાર રહ.ેજોગણી માતાના માંદીર પાસે 

ઝાંપડામાાં બાવચાવાડ પાણીગેટ વડોદરા શહરે  (૭) ભગતભાઇ ભીખાશાંકર દેવીપ જક રહ.ેકાગડાની ચાલી ગાંજખાના પોલીસ ચોકી 

સામે ઝાંપડામાાં પાણીગેટ વડોદરા શહરે (૮) ગોપાલભાઇ કાાંવતભાઇ વાઘેલા રહ.ેબાલાજીનગર સોસાયટી પાસે રબારી મહોલ્લાની 

બાજ માાં વડોદરા શહરે મ ળ રહ.ેગામ લાખોર તા.જી.મહસેાણાનાઓએ જાહરેમાાં જમીના ઉપર બેસી ગોળ ક ાંડાણ  કરી પત્તાપાના પૈસા 

વડે હારજીતનો જ ગાર રમી રમાડી તમામની અંગ ઝડતી ના રોકડા રૂ.૨૦,૭૩૦/- તથા જમીનાઉપર દાવના રોકડા રૂ,-૭,૮૫૦/- 

તથા પત્તાપાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ-૦૦/૦૦ મળી ક લ્લે રૂ.૨૮,૫૮૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૨ જેની કકિંમત રૂ.-૮,૫૦૦/- મળી ક લ્લે 

રૂ.- ૩૭,૦૮૦/- ના મ દ્દામાલ સાથે પકડી પાડી પાણીગેટ પો સ્ટે II- ગ .ર.ન ૨3/૧૯ જ ગારધારા કલમ ૧૨ મ જબના કામે તા-

૧૪/૩/૧૯ ના રોજ ગ નો રજીસ્ટર કરવામાાં આવેલ છે. 

 

રોકડા રૂ,-૭,૮૫૦/- તથા 
પત્તાપાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ-
૦૦/૦૦ મળી ક લ્લ ે
રૂ.૨૮,૫૮૦/- તથા મોબાઇલ 
ફોન નાંગ-૦૨ જેની કકિંમત રૂ.-
૮,૫૦૦/- મળી ક લ્લે રૂ.- 
૩૭,૦૮૦/- 

૨૦ 

પાણીગેટ પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ  વડોદરા 

શહરે 

               પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ  રારા તા.૨/૩/૧૯ ના કલાક ૧૦/૪૦ વાગે પરીવાર ચાર રસ્તા પાસે સવવતા 

હોસ્સ્પટલ પાસે  આ કામના આરોપી (૧) સાંજયક માર ઉફે સાંજ  રમેશભાઇ પરમાર રહ.ેઉંડ  ફળીય  સમા ગામ કકરણ પ્ોવવઝનની 

બાજ માાં વડોદરા શહરે (૨) જીગર રાજક માર પટેલ રહ.ેશાાંવતનગર ઝાંપડપટ્ટી સમા જ ના બસ સ્ટેશન પાસે સમા ગામ વડોદરા શહરે 

(૩) લીમખેડા પાસેના કોઇ ગામમાાં રહતેો મ નીમનાઓએ વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટની પ્લાસ્ટીકની ઇગ્લીશની ૭૫૦ 

મીલી ની બોટલ નાંગ ૧૧૮ જેની કકમાંત રૂ-૪૧,૩૦૦/- તથા ફોર હહીલ વેગેનર ગાડી GJ-1-HR-5698 જેની આશરે કક- ૭૦,૦૦૦/- 

તથા સેમસાંગ કાંપનીનો મોબાઇલ જેની કી.રૂ.૨૦૦૦ તથા અંગ ઝડતીના રોકડા રૂપીયા ૭૫૫૦/- મળી ક લ્લે રૂપીયા ૧,૨૦,૮૫૦/- ના 

મ દ્દામાલ સાથે નાં-(૧),(૨) નાઓનેપકડી પાડી તથા નાં. (૩) નાઓ હાજર નહી  મળી આવી વવ.બાબતનો પાણીગેટ પો સ્ટે III- 

ગ .ર.ન ૧૬૩/૧૯ પ્ોહી કલમ ૬૫-ઇ, ૧૦૮,૮૧,૯૮(૨) મ જબ તા.૨/૩/૧૯ ના કલાક -૧૧/૫૫ વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરવામાાં 

આવેલ છે.   

૭૫૦ મીલીની બોટલ નાંગ ૧૧૮  
કકમાંત રૂ-૪૧,૩૦૦/- તથા ફોર 
હહીલ વેગેનર ગાડી જેની આશરે 
કક- ૭૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ-
૧ કી.રૂ.૨૦૦૦/- તથા અંગ 
ઝડતીના રોકડા રૂપીયા 
૭૫૫૦/- મળી ક લ્લે રૂપીયા 
૧,૨૦,૮૫૦/- 

૨૧ 

પાણીગેટ પોલીસ 
સ્ ટેશન  સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે 

           પાણીગેટ પોલીસ સ્ ટેશન સ્ટાફ રારા તા.૯/૩/૧૯ ના કલાક ૧૪/૩૦ વાગે ડી-માટા ત્રણ રસ્તા પાણીગેટ ખાતે આરોપી 

(૧) ચેતન ઠાકોરભાઇ કહાર રહ.ે મ.નાં.૧૨૭ હઠીસીંગનગર ભાથ જી નગરની બાજ માાં ડી-માટાની સામે વાઘોડીયા રોડ વડોદરા શહરે 

તથા નાં. (૨) ધમેશ કકશોરભાઇ માળી રહ.ે માળી મહોલ્લો મધ ક ાંજ સોસાયટી પાસે મહાદેવ તળાવ પાસે પાણીગેટ વડોદરા શહરે 

૭૫૦ મી.લી.ની કાચની તથા 
પ્લાસ્ટીકની બોટલ નાંગ-૨૪ 
તથા ૧૮૦ મી.લી.ના કવાટરીયા 
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નાઓએ વોંટેડ નાં .(૩) આનાંદ મો.નાં.૭૦૪૬૧૧૦૮૨૫ રહ.ેવનઝામપ રા વડોદરા શહરે નાઓની પાસેથી ભારતીય બનાવટનો ઇંગ્લીશ 

દારૂનો જથ્થો માંગાવી નાં (૧) નાએ પોતાની ઓટોરીક્ષા નાં GJ-06-AV-3147 કકિં.રૂ.૪૫૦૦૦/- માાં તથા ભાડાના મકાનમાાં વગર પાસ 

પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો ઇંગ્લીશ દારૂની ૭૫૦ મી.લી.ની કાચની તથા પ્લાસ્ટીકની બોટલ નાંગ-૨૪ તથા ૧૮૦ મી.લી.ના 

કવાટરીયા નાંગ-૨૮૮ મળી ક લ્લે કકિં.રૂ.૩૯,૦૦૦/-તથા મોબાઇલ નાંગ-૦૨ કકિં.રૂ.૩૫૦૦/-ક લ્લે કકિં.રૂ.૮૭,૫૦૦/- નો જથ્થો રાખી નાં.૧ 

તથા ૨ નાઓને પકડી પાડી  તથા નાં.૩ નાનો હાજર નહીં મળી આવી તમામે એકબીજાની મદદગારી કરી અંગેનો ગ નો શોધી કાઢી 

પાણીગેટ પો.સ્ટે III ૧૮૯/૧૯ પ્ોહી એક્ટ કલમ-૬૫ ઈ,૮૧,૧૦૮  મ જબ તા.૯/૩/૧૯ ના કલાક -૧૬/૦૫ વાગે રજીસ્ટર કરવામાાં 

આવેલ છે.  

નાંગ-૨૮૮ મળી ક લ્લ ે
કકિં.રૂ.૩૯,૦૦૦/-તથા મોબાઇલ 
નાંગ-૨.કક.રૂ.૩૫૦૦/- રીક્ષા -૧ 
કકિં.રૂ.૪૫૦૦૦/- ક લ્લ ે
કકિં.રૂ.૮૭,૫૦૦/- 

૨૨ 

પી.સીબી શાખા સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે 

            પી.સીબી શાખા સ્ટાફ નાઓ રારા તા.૨૦/૩/૧૯ ના કલાક ૧૬/૩૦ વાગે વાધોડીયા રોડ ડીમાટા આગળ પાણીગેટ 

વડોદરા શહરે ખાતે આરોપી (૧) નીલય રમેશ વૈદ રહ,ેબી૩૪ વવહાર સોસયટી પ નમ કોમપ્લેક્ષ સમવાટીકાની બાજ માાં વાઘોડીયા 

રોડ વડોદરા શહરે વડોદરા શહરે.(૨) વવપ લભાઇ છગનભાઈ પરમાર રહ,ેગજરાવાડી બાલા સાહબેની પીઠા પાછળ વાડી વડોદરા  

શહરે (૩) વોંન્ટેડ- રવવ જીતેન્રભાઇ વમસ્ત્રી જેના નામઠામની ખબર નથી  (૪) વોન્ટેડ-ભાવેશ જેના નામ સરનામાની ખબર નથી તે 

આરોપીઓ પૈકી પકડાયેલા આરોપીઓએ વવદેશી દારૂ આપનાર રવવ વમસ્ત્રી તથા રેઇડ દરમ્યાન નાશી જનાર ભાવેશ જેના પ રા નામ 

સરનામાની ખબર નથી તે વવગેરે નાએ વગર પાસ પરવમટે ભારતીય બનાવટના વવદેશી દારૂ રોયલ સ્ટેગ વપ્યમ હહીસ્કીની ૭૫૦ 

એમ એલ ની કાંપની સીલ બાંધ હાલતમાાં બોટલ નાંગ ૮૦ જે એક બોટલની કક રૂ ૪૦૦/- લેખે ક લ કકરૂ ૩ર,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ 

નાંગ ર કક.રૂ.૧૦,૫૦૦/-તથા સેન્રો કાર કક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/-તથા એક ઓટો કરક્ષા કક.રૂ.૨૫,૦૦૦/-ક લ કક.રૂ.૧,૬૭,૫૦૦/-ના 

મ દામાલ.સાથે પકડી પાડી ગ નો શોધી  પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન III ગ .ર.નાં.૨૪૮/૧૯ પ્ોહી કલમ ૬૫-ઇ,,૮૧,૯૮(૨) મ જબના 

તા.૨૦/૩/૧૯ ના કલાક ૨૦/૩૫ વાગે રજીસ્ટર કરવામાાં આવેલ છે.  

૭૫૦ એમ એલ ની કાંપની સીલ 
બાંધ હાલતમાાં બોટલ નાંગ ૮૦ 
ક લ કકરૂ ૩ર,૦૦૦/- તથા 
મોબાઇલ નાંગ ર 
કક.રૂ.૧૦,૫૦૦/-તથા સેન્રો કાર 
કક.રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- તથા એક 
ઓટો કરક્ષા કક.રૂ ૨૫,૦૦૦/- 
ક લ કક.રૂ.૧,૬૭,૫૦૦/- 

૨૩ 

પી.સી.બી.શાખા સ્ટાફ  
વડોદરા શહરે 

               પી.સી.બી.શાખા સ્ટાફ  નાઓને અંગત બાતમીદાર રાહ ેબાતમી મળેલ કે, અલવાનાકા શાકા માકેટ જી.આઇ.ડી.સી ખાતે 
બહને નામે (૧) આરતીબેન કદનેશભાઇ સાંગાડા રહ ે ગામ નાનામાળ પ્ાથવમક શાળાની બાજ માાં રાવળ ફળીય ાં તાલ કો લીમખેડા 
જી.દાહોદ(૨)વોન્ટેડ વનીબેન રાઠવા રહ.ેમાાંજલપ ર અલવાનાકા વડોદરા જેના પ રાનામ સરનામાની ખબર નથી નાઓ જાહરેમાાં 
વગર પાસ પરમીટે પોતાના કબજા ભોગવટામાાં ભારતીય બનાવટના ઈગ્લીશ દારૂના કવાટરીયા નાંગ.૨૩૨ કક.રૂ.૨૩૨૦૦/-૪ તથા 
રોયલબાર કાંપનીના પ્લાસ્ટીકના મોટી બોટલ નાંગ-૧૨ કક.રૂ.૩૬૦૦/- મળી ક લ્લે રૂ.૨૬,૮૦૦/-નો મ દ્દામાલ જે વોન્ટેડ આરોપી 
વનીબેન રાઠવારહ.ેમાાંજલપ ર અલવાનાકા નાઓને આપવા જતા મળી આવી આરોપી બહને નાં.(૧) આરતીબહને કદનેશભાઇ સાંગાડા 
રહ.ે ગામ નાનામાળ પ્ાથવમક શાળાની પાસે, રાવળ ફળીય ાં તા. લીમખેડા, જી. દાહોદ નાની પકડાઈ જતા માાંજલપ ર પો.સ્ટે. થડા 
ગ .ર.ન. ૧૬૪/૧૯ પ્ોકહ એકટ ક. ૬૫(ઈ),૮૧ મ જબનો ગ નો શોધી કાઢેલ છે.   

કવાટરીયા નાંગ.૨૩૨ 
કક.રૂ.૨૩૨૦૦/- તથા રોયલબાર 
કાંપનીના પ્લાસ્ટીકના મોટી 
બોટલ નાંગ-૧૨ કક.રૂ.૩૬૦૦/- 
મળી ક લ્લે રૂ.૨૬,૮૦૦/- 

https://egujcop.gujarat.gov.in/hdiits/hdiits.htm?actionFlag=reportService&reportCode=281&action=generateReport&FromParaPage=TRUE
https://egujcop.gujarat.gov.in/hdiits/hdiits.htm?actionFlag=reportService&reportCode=281&action=generateReport&FromParaPage=TRUE
https://egujcop.gujarat.gov.in/hdiits/hdiits.htm?actionFlag=reportService&reportCode=281&action=generateReport&FromParaPage=TRUE
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૨૪ 

મકરપ રા પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે   

              મકરપ રા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ રારા અંગત બાતમીદાર રાહ ેબાતમી મળેલ કે, દતેશ્વર દશાનમ એન્ટીકા ટાવર એ  રૂમ 
નબર ૧૦૪ (પ્થમ માળ) ખાતે આ કામના આરોપી નામે (૧)પ્જ્ઞેશભાઈ ચાંદ ભાઈ પરમાર રહ.ે મ.ન. ૧૦૪ દશાનમ એન્ટીકા દાંતેશ્વર 
વડોદરા શહરે (૨) સાગર અશોકભાઈ સોની રહ.ે ૭ હીરાબાગ સોસાયટી પ્ર ષ્ટીપ્ભા સોસા. ની સામે વાઘોડીયા રોડ વડોદરા (૩) 
રાજેશભાઈ બાબ ભાઈ વસાવા રહ.ે બાવચાવાડ ઝપડપટ્ટી ની બાજ મા રામગઢ ઝપડપટ્ટી ની બાજ મા પાણીગેટ વડોદરા શહરે (૪) 
જીતેન્ર બાલક્રુષ્ણ દ બે રહ.ે ૩૦/૩ જલારામ નગર કોતર તલાવડી અલવાનાકા માાંજલપ ર વડોદરા શહરે (૫) ત  ષાર સ રેશભાઈ 
બારોટ રહ.ે સી/૬૯૮ જી.આઈ.ડી.સી. કોલોની વવવેકાનાંદ સ્ક લની અલવાનાકા વડોદરા શહરે (૬) રાહ લ મન ભાઈ કહાર રહ.ે 
ઉકાજીવાડીય  વ ધ્ધાવન ચાર રસ્તા વાઘોડીયા રોડ વડોદરા નાએ પોતાના આવથિક ફાયદા સારૂ પોતાના મકાનમા બહારથી માણસો 
બોલાવી તેઓને પત્તાપાના પૈસા વડે જ ગારની હારજીતની રમત રમવા માટે સ ખ સગવડ સ વીધા પ રીપાડી તીનપત્તી નો જ ગાર રમી 
રમાડતા અંગ  ઝડતી ના નાણા ક લ્લે રૂવપયા ૪૬૯૦૦/- તથા જમીનદાવ ઉપરના રૂવપયા ૩૪૦૦/- તથા જ ગાર રમવાસારૂ વાપરેલ 
પત્તાપાના નાંગ ૫૨ કી. રૂ. ૦૦/૦૦ ની સાથે મળી ક લ્લે રૂવપયા ૫૦૩૦૦/- ના  મ દ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઈ જતા મકરપ રા 
પો.સ્ટે. સેકન્ડ ગ .ર.નાં . ૩૪/૧૯ જ ગારધારા કલમ ૪,૫ મ જબનો ગ નો શોધી કાઢેલ છે.  

અંગ  ઝડતી ના નાણા ક લ્લ ે
રૂવપયા ૪૬૯૦૦/- તથા 
જમીનદાવ ઉપરના રૂવપયા 
૩૪૦૦/- તથા જ ગાર રમવાસારૂ 
વાપરેલ પત્તાપાના નાંગ ૫૨ કી. 
રૂ. ૦૦/૦૦ ની સાથે મળી ક લ્લ ે
રૂવપયા ૫૦૩૦૦/- 

૨૫ 

મકરપ રા પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વદોદરા 

શહરે  

              મકરપ રા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ રારા અંગત બાતમીદાર રાહ ેબાતમી મળેલ કે, માણેજા, વ ડાના મકાન બ્લોક નાં. ૧૯ ની 
સામે આ કામના આરોપીઓ નામે (૧) વવનયભાઇ ઓમપ્કાશભાઇ શમાા રહ,ે શીવબા નગર મ.નાં ૨૬૪ ફેગ કાંપની પાછળ માણેજા 
વડોદરા શહરે (૨) સાંદીપભાઇ સહદેવભાઇ પઢીયાર રહ,ે માણેજા ગામ ભાથ જી ફળીય  માણેજા વડોદરા શહરે (૩) પ્ભાતભાઇ 
રતીલાલભાઇ પઢીયાર રહ,ે મ.નાં ૪૧ શ્રીજી ટેનામેંટ એ.બી.બી કાંપનીની બાજ મા માણેજા વડોદરા શહરે  (૪) પીય શ વવનોદભાઇ 
પાટણવાડીયા રહ,ે ભાથ જી ફળીય  માણેજા ગામ વડોદરા શહરે (૫) ભરત પ્વીણભાઇ પાટણવાડીયા, રહ,ે ગામ માજરોલ, નાન  
પાટણવાડીય  ફળીય , તા,શીનોર જી.વડોદરા (૬) વવકાસ રમેશભાઇ તૈલાંગ રહ,ે મ.નાં ૩૨ બ્લોક નાં ૨૫ માણેજા વ ડાના મકાન વડોદરા 
શહરે (૭) શૈલેષ અરવવિંદભાઇ પરમાર રહ,ે માણેજા ગામ ભાથ જી ફળીય  વડોદરા શહરે નાઓ પત્તા પાના પૈસા વડે હારજીત નો 
જ ગાર રમી રમાડી પત્તા પાના નાંગ ૫૨ કક. રૂા ૦૦/૦૦ તથા સાતેય ઈસમોની અંગ ઝડતીના રોકડા રૂ.,૮૭૭૦/- તથા જમીનદાવના 
રોકડા ૪૫૦૦/-  રૂા. ની સાથે મળી ક લ્લે રૂા. ૧૩૨૭૦/- ના મ દ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જતા મકરપ રા પો.સ્ટે. સેકન્ડ 
ગ .ર.નાં. ૪૦/૧૯ જ ગારધારા કલમ ૧૨ મ જબનો ગ નો શોધી કાઢેલ છે.  

અંગ  ઝડતી ના નાણા ક લ્લ ે
રૂવપયા ૮૭૭૦/- તથા 
જમીનદાવ ઉપરના રૂવપયા 
૪૫૦૦/- તથા જ ગાર રમવાસારૂ 
વાપરેલ પત્તાપાના નાંગ ૫૨ કી. 
રૂ. ૦૦/૦૦ મળી ક લ્લ ે
રૂ.૧૩૨૭૦/-  

૨૬ 

માાંજલપ ર પોલીસ 
સ્ટેશન  સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે 

                માાંજલપ ર પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને  અંગત બાતમીદાર રાહ ે બાતમી મળેલ કે, મારૂવતધામ ત  લસીવન 
એપાટા મેન્ટ પાસે ખ લ્લા મેદાનમાાં આ કામના આરોપીઓ નામે  (૧)બનવારીભાઇ હરીભાઇ ભાટ (વણઝારા) ત  લસીવન એપાર્ટામેંટ 
મ.નાં.૨૩૪૫ મારૂતીધામ પાસે માાંજલપ ર વડોદરા શહરે(૨) જગકદશભાઇ માલાભાઇ ભાટ (વણઝારા) રહ.ે ત  લસીવન એપાર્ટામેંટ 
મ.નાં.૨૩૮૨ મારૂતીધામ પાસે માાંજલપ ર વડોદરા શહરે (૩) સ રેશભાઇ બાપ ભાઇ બાટ (વણઝારા) રહ.ે ત  લસીધામ એપાર્ટામેંટ  
મારૂતીવન પાસે માાંજલપ ર વડોદરા શહરે (૪) જજત  ભાઇ કકશોરભાઇ બાટ (વણઝારા) રહ.ે ત  લસીવન એપાર્ટામેંટ મારૂતીધામ પાસે 
માાંજલપ ર વડોદરા શહરે (૫) રવવભાઇ રાજ ભાઇ બાટ (વણઝારા) રહ.ે ત  લસીવન એપાર્ટામેંટ મારૂતીધામ પાસે માાંજલપ ર વડોદરા 
શહરે નાઓ જાહરેમાાં પત્તા પાના પૈસા વડે હારજીત નો જ ગાર રમી રમાડી પત્તાપાના નાંગ ૫૨ કક .રૂા ૦૦/૦૦ તથા તમામ ઈસમોની 

પત્તાપાના નાંગ ૫૨ કક. રૂા 
૦૦/૦૦ તથા તમામ ઈસમોની 
અંગ ઝડતીના રોકડા 
રૂ.૫૪૭૦/- તથા જમીનદાવના 
રોકડા રૂા.૫૯૯૦/- મળી ક લ્લ ે
રૂા. ૧૧,૪૬૦/- 
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અંગ ઝડતીના રોકડા રૂ.૫૪૭૦ /- તથા જમીનદાવના રોકડા રૂા.૫૯૯૦ /- મળી ક લ્લે રૂા .૧૧,૪૬૦ /- ના મ દ્દામાલ સાથે મળી આવી 
પકડાઇ જતા માાંજલપ ર પો.સ્ટે. સેકન્ડ ગ .ર.નાં. ૩૫/૧૯ જ ગારધારા કલમ. ૧૨ મ જબનો ગ નો શોધી કાઢેલ છે..  

૨૭ 

માાંજલપ ર પોલીસ 
સ્ટેશન  સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  

               માાંજલપ ર પોલીસ સ્ટેશન  સ્ટાફ રારા માાંજલપ ર પો.સ્ટે ફસ્ટ ૧૩/૧૯ ઇ.પી.કો કલમ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ મ જબનો 
અંડીટેક્ટ ગ નો મ.ન.૪૪ કીષ્ના સોસાયટી બીલગામ રોડ ખાતે તા.૧૧/૦૧/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૮/૦૦ વાગ્યા થી તા.૧૨/૦૧/૧૯ 
ના કલાક ૦૨/૪૫ વાગ્યા દરમ્યાન બનેલ આ કામના ફરીયાદીના મકાનમાાંથી કોઇ ચોર ઇસમે મકાનમા મ ખ્ય દરવાજાન  તાળુ તોડી 
મકાન માાં પ્વેશ કરી મકાન મા મ કેલ લોખાંડની તીજોરી તથા કબાટ તોડી તેમા મ કેલ સોના ચાાંદીના દાગીના તથા રોકડા રૂપીયા 
૭૦,૦૦૦/- મળી ક લ રૂપીયા ૧,૮૫,૦૦૦/- ની કોઇ ચોર ઇસમ ચોરી કરી લઇ ગ નો કયાા વવગેરે મતલબની ફરીયાદ આધારે 
તા.૧૨/૧/૧૯ ના ક.૧૦/૩૫ વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરી આગળની તપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી. એમ.કે.ખરાડી,માાંજલપ ર પો.સ્ટે. નાઓને 
સોપવામાાં આવેલ તપાસ દરમ્યાન આ કામના આરોપી નામે સાંજય લક્ષ્મણભાઇ રાઠોડ રહ.ે વસાવા ફળીય ાં,ચાપડ ગામ, તા.જી. 
વડોદરા નાને પકડી પાડી તા.૧૦/૩/૧૯ ના ક.૧૮/૪૦ વાગે અટક કરેલ છે.  

ક લ રૂપીયા ૧,૮૫,૦૦૦/- 

૨૮ 

માાંજલપ ર પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  

                માાંજલપ ર પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ રારા માાંજલપ ર પો.સ્ટે I ૨૩/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો કલમ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ મ જબના કામે  
મકાન નાં.૧૮ ઇન્રવવલા સોસાયટી પ્થમ કરવેરાની બાજ માાં ગબલ કેનાલ રોડ ખાતે તા૧૯/૦૧/૧૯ ના ક.૧૮/૦૦ વાગ્યા થી 
તા.૨૦/૦૧/૧૯ ના ક.૧૦/૩૦વાગ્યા ના સમ્ય દરમ્યાન કોઇ ચોર ઇસમ મકાનમાાં અગાશીના કેગબનની લોખાંડની બારી કાઢી નાખી 
મકાનમાાં પ્વેશ કરી સોના ચાાંદીના દાગીના તથા રોકડ રૂવપયા મળી ક લ્લે રૂવપયા ૧,૯૫,૦૦૦/-ની ચોરી કરી લઇ ગયેલ હોય ગ નો 
કયાા  વવગેરે મતલબની ફરીયાદ આધારે તા.૨૦/૧/૧૯ ના ક.૧૪/૩૦ વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરી આગળની તપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી. 
એચ.એ.વસાવા,માાંજલપ ર પો.સ્ટે. નાઓને સોપવામાાં આવેલ સદર ગ નાની તપાસ દરમ્યાન આ કામના આરોપી સાંજય લક્ષ્મણભાઇ 
રાઠોડ રહ.ે વસાવા ફળીય ાં,ચાપડ ગામ, તા.જી. વડોદરા નાને પકડી પાડી તા.૧૦/૩/૧૯ ના ક.૧૯/૦૦ વાગે અટક કરેલ છે. 

ક લ્લે રૂવપયા ૧,૯૫,૦૦૦/- 

૨૯ 

માાંજલપ ર પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે 

               માાંજલપ ર પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ રારા માાંજલપ ર પો.સ્ટે I ૨૮/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો કલમ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ મ જબના કામે ધ 
સનવવલા સોસાયટી.અટલાદરા બીલ રોડ ખાતે તા.૨૧/૦૧/૨૦૧૯ ના કલાક ૨૦/૦૦ થી તા.૨૯/૦૧/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૯/૦૦ 
વાગ્યા દરમ્યાન આ કામના કોઇ ચોર ઇસમે આ કામના ફરી.ના મકાનના દરવાજાન ાં કોઇ સાઘન વડે લોક તોડી ઘરમાાં પ્વેશ કરી 
ઘરમાાં બેડરૂમમાાં દરવાજાની પાછળ લટકાવેલ પસામાાંથી સોના ચાાંદીના તથા રોકડા રૂ.૧૫,૦૦૦/-મળી ક લ્લે ર વપયા ૧,૬૦,૦૦૦/-ની 
મત્તાની ચોરી કરી લઇ જઇ ગ નો કયો વવગેરે મતલબની ફરીયાદ આધારે તા.૨૯/૧/૧૯ ના ક.૨૨/૩૦ વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરી 
આગળની તપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી. એસ.એન.ચૌધરી, માાંજલપ ર પો.સ્ટે. નાઓને સોપવામાાં આવેલ જે તપાસ દરમ્યાન આ કામના 
આરોપી નામે સજય લક્ષ્મણભાઇ રાઠોડ રહ.ે વસાવા ફળીય ાં, ચાપડ ગામ, તા.જી. વડોદરા નાને પકડી પાડી તા.૧૦/૩/૧૯ ના 
ક.૧૮/૨૦ વાગે અટક કરેલ છે.  

ક લ્લે ર વપયા ૧,૬૦,૦૦૦/- 

૩૦ 
બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન, 
સટાફ વડોદરા શહરે  

             બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન, સટાફના માણસોની ટીમે તા.૦૫/૦૩/૧૯ ના કલાક ૨૦/૪૫ વાગે વપળા વ ડા આવાસ ના ભાગે 
આરોપી નાં.(૧) વનતીનક માર બાબ લાલ ઠ્ક્કર રહ.ેસી/૫૩૩ શ્રીહરી ટાઉનશીપ આજવા રોડ વડોદરા (૨) સતીષ ગીરીષભાઈ વસાવા 
રહ ેઝ ાંડા ચોક કકશનવાડી આજવા રોડ વડોદરા મ ળ વતન ગામ પ વનતપ રા તા કરજણ , જી વડોદરાનાઓએ ગેરકાયદેસરનો વગર 

ભારતીય બનાવટના ઇંગ્લીશ 
દારૂ  એપીસોડ ક્લાસીક સ્હહસ્કી 
ઇંગ્લીશ દારૂની  ૭૫૦ મી.લી ની 
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પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટના ઇંગ્લીશ દારૂ  એપીસોડ ક્લાસીક સ્હહસ્કી ઇંગ્લીશ દારૂની  ૭૫૦ મી.લી ની બોટલ નાંગ-૧૦૮ ની 
ક લ કકિં.રૂ ૫૪,૦૦૦/- નો ઇંગ્લીશ દારૂનો જથ્થો પોતાના કબજામાાંની ફોડા આઇકોન ગાડી નાંબર GJ 18 BB 6785 મા રાખી ઇન્ગલીશ 
દારૂની હરેાફેરી વાહન કરી ઈંગ્લીશદારૂના મ દ્દામાલ તથા હરેાફેરી મા ઉપયોગ મા લીધેલ ફોરહહીલર ગાડીની કક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- તથા  
મોબાઈલફોન નાંગ ૨ ની કક.રૂ.૬,૦૦૦/- ક લ મળી  કીમત રૂપીયા કકિં.રૂ ૧,૬૦,૦૦૦/- ના મ દ્દામાલ સાથે પકડાઈ જઇ ગ નો કયાા 
વવગેરે બાબત.ની ફરીયાદ LRD સાંજયભાઇ જવવસિંગભાઇ બ.ન.૧૭૩૮ નોકરી બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન, વડોદરા શહરેનાઓએ આપતાાં 
બાપોદ પો.સ્ટે III ૧૬૩/૧૯ પ્ોકહ એક્ટ કલમ ૬૫ ઈ, ૯૮(૨), ૮૧ મ જબ તા ૦૫/૦૩/૧૯ ના કલાક ૨૧/૩૫ વાગે દાખલ કરેલ છે. 

બોટલ નાંગ-૧૦૮ ની ક લ કકિં.રૂ 
૫૪,૦૦૦/- નો ઇંગ્લીશ દારૂનો 
જથ્થો પોતાના કબજામાાંની ફોડા 
આઇકોન ગાડી નાંબર GJ 18 BB 
6785 મા રાખી ઇન્ગલીશ 
દારૂની હરેાફેરી વાહન કરી 
ઈંગ્લીશદારૂના મ દ્દામાલ તથા 
હરેાફેરી મા ઉપયોગ મા લીધેલ 
ફોર હહીલર ગાડીની 
કક.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- તથા  
મોબાઈલફોન નાંગ ૨ ની 
કક.રૂ.૬,૦૦૦/- ક લ મળી  કીમત 
રૂપીયા કકિં.રૂ ૧,૬૦,૦૦૦/- 

૩૧ 

હરણી પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે  

               હરણી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફના માણસોની ટીમે તા.૦૯/૦૩/૧૯ ના આશરે કલાક ૧૯/૦૦ વાગે દેણા ચોકડી પાસે 
ને.હા.નાં ૪૮ પર તહોમતદાર કૌવશકભાઇ ગોક લભાઇ ડઢાણીયા રહ ે સરઘાસણા ગાાંધીનગર નોકરી હાલ પ્ો.પો.સ.ઇ આઇ.બી 
ગાાંધીનગર પોતાની માર તી કાર નાં GJ-01-HK-1166 ની માાં વગર પાસ પરમીટે માનવ સ્વાસ્થ્યને હાનીકારક ભારતીય બનાવટનો 
ઇગ્લીંશ દાર ની બોટલો અલગ અલગ બ્રાન્ડની ક લ્લે બોટલ નાંગ- ૯૯ કકિં રૂ ૪૯,૫૦૦/- તથા માર વત ઝેન કાર કકિં રૂ ૫૦,૦૦૦/-તથા 
સેમસાંગ કાંપનીનો મોબાઇલ ફોન નાં ૦૧ કકિં રૂ ૯૦૦૦/-મળી ક લ્લે રૂ.૧,૦૮,૫૦૦/-નો મ દ્દામાલ સાથે રાખી હરેાફેરી કરી ગ નો કયાા 
વવ.બાબતની ફરીયાદ હરણી પો.સ્ટે III ગ .ર.નાં ૫૯/૧૯ પ્ોહી એક્ટ કલમ ૬૫(ઇ),૯૮(૨) મ જબનો ગ નો તા ૦૯/૦૩/૧૯ ના કલાક 
૨૧/૩૦ વાગે દાખલ કરેલ છે. 

કાર નાં GJ-01-HK-1166  
ઇગ્લીંશ દાર ની બોટલો અલગ 
અલગ બ્રાન્ડની ક લ્લે બોટલ 
નાંગ- ૯૯ કકિં રૂ ૪૯,૫૦૦/- તથા 
માર વત ઝેન કાર કકિં રૂ 
૫૦,૦૦૦/-તથા સેમસાંગ 
કાંપનીનો મોબાઇલ ફોન નાં ૦૧ 
કકિં રૂ ૯૦૦૦/-મળી ક લ્લે રૂ 
૧,૦૮,૫૦૦/-  

૩૨ 

ડી.સી.બી પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે  

                 ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફના માણસોની ટીમે તા.૧૫/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક ૨૩/૩૫ વાગે  ગોલ્ડન ટોલ 
નાકાથી આગળ ટોબેકો કાંપની પહલેા રોડ પર આ કામના તહોમતદારોએ  પોતાના કબજા ભોગવટા ની મહને્રા ગાડી  XUV 500 
જેનો આર.ટી.ઓ રજીસ્ટેશન નાંબર GJ-6-FK-2305માાં ભારતીય બનાવટ નો ઇગ્લીશાં દારૂની બોટલો નાંગ ૫૭૬ કીંમત રૂપીયા 
૧,૭૨,૮૦૦/- ની કકિંમત નો રાખી તહોમતદાર -(૧) શાંકરવસિંહ ગૌતમવસિંહ વસસોકદયા રહ ે - ગામ અદવાસ એડ મગરી ફળીય  
તા.સરાડા જી ઉદેપ ર રાજય રાજસ્થાન (૨) વોન્ટેડ:- પવન નાઇ રહ:ે- બસીગામ સરાડા જીલ્લા ઉદેપ ર રાજસ્થાન નાઓ ભાગી ગયેલ 
તેમજ કાર XUV 500 જેનો આર.ટી.ઓ રજીસ્ટેશન નાંબર GJ-6-FK-2305 જેની કકિંમત રૂ:-૭,૦૦,૦૦૦/- ની રાખી ક લ્લ મતા  

મહને્રા ગાડી  XUV 500 જેનો 
આર.ટી.ઓ રજીસ્ટેશન નાંબર 
GJ-6-FK-2305 જેની કકિંમત 
રૂ:-૭,૦૦,૦૦૦/-  માાં ભારતીય 
બનાવટ નો ઇગ્લીશાં દારૂની 
બોટલો નાંગ ૫૭૬ કીંમત રૂપીયા 
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૮,૭૨,૮૦૦/- ના મ દામાલ રાખી જે વગર પાસ પરમીટે પોતાના કબજા મા ભારતીય બનાવટ ના ઇંગ્લીંશ દારૂ રાખી આરોપી (૧) 
પકડાઇ જઇ તથા આરોપી(૨) ભાગી જઇ ગ ના કયાા વવગેરે બાબતની ફરીયાદ હરણી પો.સ્ટે III -૭૦/૧૯ પ્ોહી એક્ટ 
૬૫ઇ,૯૮(૨),૮૧ મ જબનો ગ નો તા ૧૬/૦૩/૧૯ ના કલાક ૦૨/૪૫ વાગે દાખલ કરેલ છે. 

૧,૭૨,૮૦૦/- ની કકિંમત નો 
રાખી ક લ્લ મતા  ૮,૭૨,૮૦૦/-  
ના  મ દામાલ 

૩૩ 

સમા પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડૉદરા શહરે  

                  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર સમા પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરેનાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે 
તા.૨૧/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક ૨૧/૪૫ વાગ્યે ચાણક્યપ રી ચાર રસ્તા રાધાક્રુષ્ણના માંદીર પાછળ વ્ર ાંદાવન સોસાયટી ના મકાન નાં 
૪૪ મા સમા વડોદરા શહરે ખાતે આ કામના તહોમતદાર પ્વવણવસિંહ શાાંન્ત  વસિંહ  જાદવ રહ.ેવ્ર ાંદાવન સોસાયટી રાધાક ષ્ણ માંદીર 
પાછળ  સમા વડોદરા શહરે મ ળ રહ.ેવેળાવાપ રા પર  મ .પો સમો તાલ કો ડીસા જીલ્લો બનાસકાાંઠાનાનો વગર પાસ પરમીટે પોતાના 
કબ્જામા ભારતીય બનાવટનો વવદેશી દારૂની ક લ્લે બોટલો  નાંગ ૯૦૫ જે તમામની ક લ્લે કકમત ૨,૭૧,૫૦૦/- ની તથા એક 
મોબાઇલ કકમત રૂ.૫,૦૦૦/- તથા અંગઝડતીના દારૂના વેચાણના રૂવપયા ૨૨૦૦/- નાની સાથે ક લ્લે રૂવપયા ૨,૭૮,૭૦૦/- મ દ્દામાલ 
પોલીસની રેઇડ દરમ્યાન હાજર મળી આવી  પકડાઇ જઇ ગ નો કયાા વવ.બાબતની ફરીયાદ સમા પો.સ્ટે III ગ .ર.નાં ૧૧૮/૧૯ પ્ોહી 
એક્ટ ૬૫એ,ઇ,તથા ૧૧૬(૩) મ જબનો ગ નો તા.૨૦/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૧/૪૫ વાગ્યે દાખલ કરેલ છે. 

વવદેશી દારૂની ક લ્લે બોટલો નાંગ 
૯૦૫ ક લ્લે કકમત ૨,૭૧,૫૦૦/- 
ની તથા એક મોબાઇલ કકમત 
રૂ.૫,૦૦૦/- તથા અંગઝડતીના 
દારૂના વેચાણના રૂવપયા 
૨૨૦૦/- ની સાથે ક લ્લે રૂવપયા 
૨,૭૮,૭૦૦/-  

૩૪ 

ડી.સી.બી પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે  

             ડી.સી.બી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ માણસોની ટીમે તા:૨૩/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક:૧૨/૪૫ વાગે રાત્રી બજાર પાસે L&T 
સકાલ તરફ આવતા જાહરે રોડ ઉપર આ કામના આરોપી નામે (૧) રાજેશભાઇ વીરવસહ ભાભોર રહવેાસી ગામ ફુલપરી તા. 
લીમખેડા જજ. દાહોદ (૨) વોન્ટેડ આરોપી -રીક્ષા ચાલક જેના નામ ઠામ ની ખબર નથી તે (૩)  વોન્ટેડ આરોપી-સ કરામભાઇ 
ચત રભાઇ (૪) વોન્ટેડ આરોપી-રવવ રાજ ભાઇ માળી રહ:ે-વાસી. છાણીગામ માળી મહોલ્લો, વડોદરા ડામોર રહ:ે-વાસી ભીમ 
પાણીયાગામ તા.લીમખેડા જજ. દાહોદ (૫) વોન્ટેડ આરોપી-અરવવિંદભાઇ૫ કાાંન્તીભાઇ માળી રહ:ે-વાસી. છાણીગામ માળી મહોલ્લો, 
વડોદરા નાઓએ વગર પાસ પરમીટે પોતાના કબજા માાં "રોયલ વસલેકટ ડીલક્ષ હહીસ્કી " લખેલ ૧૮૦ મી.લી. શીલબાંધ હાલતના 
પ્લાસ્ટીક ના ભારતીય બનાવટ ના વવદેશી દારૂ ના  ક લ્લે નાંગ- ૫૭૨/- જે એક કવાટરીયા ની કકમત રૂપીયા ૧૦૦/- લેખે ક લ્લે 
કવાટરીયા નાંગ-૫૭૨/- ની કકમત રૂપીયા ૫૭,૨૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ- ૦૧ કકમત રૂપીયા ૩,૦૦૦/- તથા સી.એન.જી. 
ઓટો રીક્ષા GJ-06-AW-5215  કકમત રૂપીયા ૬૦,૦૦૦/- મળી ક લ્લે રૂપીયા ૧,૨૦,૨૦૦/- ના મ દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ 
જઇ  ગ નો કયાા વવગેરે બાબતની ફરીયાદ હરણી પો.સ્ટે III ગ .ર.નાં ૭૪/૧૯ પ્ોહી. એક્ટ કલમ ૬૫(ઇ), ૮૧, ૯૮(૨)  મ જબનો ગ નો 
તા ૨૩/૦૩/૧૯ ના કલાક ૧૮/૧૦ વાગે દાખલ કરેલ છે. 

પ્લાસ્ટીક ના ભારતીય બનાવટ 
ના વવદેશી દારૂ ના  ક્વાટરીયા 
ક લ્લે નાંગ- ૫૭૨/- ની કકમત 
રૂપીયા ૫૭,૨૦૦/- તથા 
મોબાઇલ ફોન નાંગ- ૦૧ કકમત 
રૂપીયા ૩,૦૦૦/- તથા ઓટો 
રીક્ષા GJ-06-AW-5215 કકમત 
રૂપીયા ૬૦,૦૦૦/- મળી ક લ્લ ે
રૂ. ૧,૨૦,૨૦૦/- 

૩૫ 

વારસીયા પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે  

             પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર વારસીયા પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરેનાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે 

તા.૨૪/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૪/૦૦ કકશનવાડી,વ ડાના મકાન,બ્લોક નાં.૨૯ રૂમ નાં.૩૧મા આરોપી મીલન ઉફે ગટ્ટી રમેશભાઇ 

પરમાર રહ.ેવ ડાના મકાન,બ્લોક નાં.૨૯ રૂમ નાં.૩૧ વ ડાના મકાન,કકશનવાડી,વડોદરા નાં.(૨)વોન્ટેડ:કીરણ રમેશ પરમારનાઓમાાં 

આરોપી નાં.(૧)નાએ પોતાના કબજામાાં વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટનો ઇગ્લીશ દારૂની બોટલો નાંગ-૧૩૨ ક લ્લ ે

કક.રૂ.૫૨,૮૦૦/- ના મ દ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાય ગયેલ હોય તથા સદર મ દ્દામાલ કીરણ રમેશભાઇ પરમાર 

ભારતીય બનાવટનો 
ઇગ્લીશ દારૂની બોટલો નાંગ-
૧૩૨ ક લ્લે કક.રૂ.૫૨,૮૦૦/-  
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રહ.ેકકશનવાડી,વ ડાના મકાન,બ્લોક નાં.૨,રૂમ નાં.૧૨ વડોદરા શહરેનાઓની પાસેથી માંગાવી એકબીજાને મદદગારી કરેલ હોય ગ નો 

કયાા વવ.મતલબની ફરીયાદ વારસીયા પો.સ્ટે. III ગ .ર.નાં.૧૩૩/૧૯ પ્ોહી એક્ટ કલમ ૬૫ઇ,૧૦૮,૮૧ મ જબ તા.૨૪/૦૩/૧૯ ના 

કલાક ૦૫/૧૫ વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરવામાાં આવેલ છે. 

 

૩૬ 

પી.સી.બી.શાખા સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે  

           ઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર પી.સી.બી.શાખા વડોદરા શહરેનાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે 
તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૦/૪૫ સયાજીપ રા પાણીની ટાાંકી રોડ પર આરોપી (૧)ભ પેન્રભાઇ શનાભાઇ મકવાણા 
રહ.ેપરથમપ રા તળગામ તા.ઝાલોદ જી.દાહોદ (૨)રોશનભાઇ બાંસીભાઇ પટેલ રહ.ેબી/૪૮ દશાનમ રેસીડન્સી ન્ય .સયાજીપ રા પાણીની 
ટાાંકી પાસે,આજવા રોડ,વડોદરા નાં.(૩) શસ્ક્તરાજ ગલાભાઇ હટીલા રહ.ેગામ અમ્બા રીછુમરા ફળીય ,તા.ઝાલોદ જી.દાહોદ નાં.(૪) 
વોન્ટેડ; સગચન ઉફે ગ ડ્ડુ ગડરીયા રહ.ેલીમડી દાહોદ નાં.(૫) વોન્ટેડ:મનીષનાઓમાાં આરોપીઓએ વગર પાસ પરમીટે ભારતીય 
બનાવટના (૧) રોયલ વસલેક્ટ ડીલક્ષ હહીસ્કી કોટરીયા ક લ નાં.૬૭૦ કક.રૂ.૬૭૦૦૦/- નાં.(૨) લાંડન પ્ાઇડ વપ્વમયમ હહીસ્કી કોટરીયા 
નાંગ ૪૩૨ કક.રૂ.૪૩,૨૦૦/- તથા કકિંગ ફીસર એકસ્રા સ્રોગ વપ્વમયમ બીયરના ટીન નાંગ ૧૫૪ કક.રૂ.૧૫,૪૦૦/- તથા મોબાઇ ફોન 
નાંગ-૨ કક.રૂ.૬૦૦૦/- તથા તવેરા અને સ્વીફ કડઝાયર કાર કક.રૂ.૮,૦૦,૦૦૦/-મળી ક લ્લે કક.રૂ.૯,૩૧,૬૦૦/-સાથે પકડાઇ જઇ તેમજ 
નાં.(૪)અને (૫) નહી પકડાઇ આવી ગ નો કયાા વવ.મતલબની ફરીયાદી અ.પો.કો. અબ્દ લરશીદ શેરમહમદ બ .નાં. ૭૧૮ નોકરી 
પી.સી.બી.શાખા વડોદરા શહરેનાઓએ ફરીયાદ આપતા બાપોદ પો.સ્ટે. III ગ .ર.નાં.૨૫૦/૧૯ પ્ોહી એક્ટ કલમ ૬૫ઇ,૯૮(૨),૮૧ 
મ જબ તા.૨૮/૦૩/૧૯ ના કલાક ૦૩/૧૦ વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરવામાાં આવેલ છે.  

ક્વાટરીયા નાં.૬૭૦ 
કક.રૂ.૬૭૦૦૦/- નાં. (૨) લાંડન 
પ્ાઇડ વપ્વમયમ હહીસ્કી કોટરીયા 
નાંગ ૪૩૨ કક.રૂ.૪૩,૨૦૦/- તથા 
કકિંગ ફીસર એકસ્રા સ્રોગ 
વપ્વમયમ બીયરના ટીન નાંગ 
૧૫૪ કક.રૂ.૧૫,૪૦૦/- તથા 
મોબાઇ ફોન નાંગ-૨ 
કક.રૂ.૬૦૦૦/- તથા તવેરા અને 
સ્વીફ કડઝાયર કાર 
કક.રૂ.૮,૦૦,૦૦૦/-મળી ક લ્લ ે
કક.રૂ.૯,૩૧,૬૦૦/-  

૩૭ 

ડી.સી.બી.  પોલીસ 
સ્ટેશન  સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે  

         પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ડી.સી.બી.પો.સ્ટે.વડોદરા શહરેનાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે તા.૨૭/૦૩/૨૦૧૯ ના 
ક. ૧૪/૧૦ વાગે  ગોલ્ડન ચોકડી પાસે  આ કામના તહોમતદારો (૧) કાાંતાબેન મ કેશભાઇ બદીયાભાઇ ભ રીયા રહ ે-ઉસવાની ગામ 
તા.કટવારા જી. દાહોદ (૨) કવવતાબેન જેમલભાઇ રાયવસિંગભાઇ મેડાની વવધવા રહ ે -ખાંગીલાગામ તા.કટવારા જી. દાહોદ (૩) 
સવલીબેન દમડીયાભાઇ તેજીયાભાઇ મેડાની વવધવા રહ ે -ખાંગીલાગામ તા.કટવારા જી. દાહોદ (૪) જ નાબેન તીતરીયાભાઇ 
રાયવસિંગભાઇ મેડા રહ ે -ખાંગીલાગામ તા.કટવારા જી. દાહોદ (૫) થાવરીબેન હ મજીભાઇ નાનકાભાઇ મેડા રહ ે -ખાંગીલાગામ 
તા.કટવારા જી. દાહોદ (૬) રાધીકાબેન રાકેશભાઇ કસલાભાઇ મેડા રહ ે-ખાંગીલાગામ તા.કટવારા જી. દાહોદ (૭) કર્ બેન કસનાભાઇ 
મેડાની વવધવા રહ ે-ખાંગીલાગામ તા.કટવારા જી. દાહોદ નાઓ  વગર પાસ પરમીટે પોતાના કબ્જામા ભારતીય  બનાવટની કાંપની 
સીલ બાંધ કવાટરીયા  નાંગ-૩૩૨ જેની ક લ્લ ે  કકમત રૂ-૩૩૨૦૦/- ના રાખી મળી આવી એકબીજાને મદદગારી કરી ગ નો કયાા 
વવ.બાબતની ફરીયાદ હરણી પો.સ્ટે. III ગ .ર.નાં.૮૦ /૨૦૧૯ પ્ોહી એક્ટ કલમ ૬૫(ઇ), ૮૧, ૧૧૬(ખ) મ જબનો ગ નો તા. 
૨૭/૦૩/૨૦૧૯ ના ક. ૧૪/૧૦ વાગે દાખલ કરેલ છે.  

ભારતીય  બનાવટની કાંપની 
સીલ બાંધ કવાટરીયા  નાંગ-
૩૩૨ જેની ક લ્લે  કકમત રૂ-
૩૩૨૦૦/- 

૩૮ પી.સી.બી.શાખા, સ્ટાફ                    પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર પી.સી.બી.શાખા, વડોદરા શહરેનાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે  બોટલો નાંગ-૨૨૮ કી.રૂ. 
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વડોદરા શહરે  તા:૨૭/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક:૨૨/૨૦ વાગે સાધ વાસવાણી સ્ક લના સામેના રોડ ઉપર આ કામના તહોમતદાર નામે (૧) વવનોદ 
નારણભાઇ ખટીક તથા (ર) ડેવીડ રવવન્રભાઇ હઠીલા નાઓ પોતાની કબજાવાળી  વોકસ વેગન કાર તેનો રજી. નાં. GJ-06-FC-1200   
વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના વવદેશી દારૂની બોટલો નાંગ-૨૨૮ કી.રૂ. ૧,૧૪,૦૦૦/- નો  રાખી વોન્ટેડ આરોપી (૩)રોશન 
બાંસીભાઇ પટેલને આપવા લઇ જઇ દારૂ ના જથ્થા ની હરેાફીરી કરી વોકસ વેગન કાર જેની કી.રૂ. ૬,૦૦,૦૦૦/- તથા રોકડા રૂ. 
૧૨૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૨ કી.રૂ. ૫૫૦૦/- મળી ક લ્લે કી.રૂ. ૭,૨૦,૭૦૦/- ના મ દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ 
ગ નો કયાા વવગેરે બાબત.ની ફરીયાદ હરણી III ગ .ર.નાં- ૮૧/૨૦૧૯ પ્ોહી કલમ-૬૫(ઇ), ૯૮(૨), ૮૧,૧૧૬(ખ) મ જબનો ગ નો 
તા:૨૮/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક:૦૩/૧૦ વાગે દાખલ કરેલ છે. 

૧,૧૪,૦૦૦/-  વોકસ વેગન 
કાર  કી.રૂ. ૬,૦૦,૦૦૦/- તથા 
રોકડા રૂ. ૧૨૦૦/- તથા 
મોબાઇલ ફોન નાંગ-૨ કી.રૂ. 
૫૫૦૦/- મળી ક લ્લે કી.રૂ. 
૭,૨૦,૭૦૦/-  

૩૯ 

કારેલીબાગ પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે  

              પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર કારેલીબાગ પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરેનાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે તા 
૦૫/૦૩/૧૯ ના કલાક ૧૩/૦૫ વાગે આરાધના વસનેમા રોડ ઉપર આવેલ વવશ્વાવમત્રી નદી પાસે જાહેરમાાં આ કામના તહોમતદારો 
(૧) શીતલભાઇ કદલીપભાઇ રાણા રહ ેકાપડીપોળ રાણાવાસ ગણેશ માંકદરની બાજ માાં રાવપ રા વડોદરા (૨) ઇનાયત ઇસ્માઇલ શેખ 
રહ ે વશયાપ રા ફળીય  સ્ક લ નાં ૧ ની પાછળ રાવપ રા વડોદરા (૩) કદનેશ ઉફે કદપ  અશોકભાઇ શેવાણી રહ ે ટી-૨૦ રૂમ નાં ૩૦૪ 
સાંતકવર કોલોની વારસીયા ઝલેલાલ માંકદરની બાજ માાં   વડોદરા શહરે (૪) અલ્તાફહ સેન ચાાંદવમયા શેખ રહ ેનવાપ રા ખાડકીવાડા 
આર.વી.દેસાઇ રોડ વડોદરા શહરે નાઓએ જાહરેમાાં ક કરી(દાણા) વડે પૈસાનો હારજીતનો જ ગાર રમી રમાડતા જમીન પર ફેકેલ તથા 
અંગજડતી રોકડા રૂ ૪૦,૬૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૩ રૂ ૧૫૦૦/- તથા ક કરી(દાણા) નાંગ-૨ કકિં રૂ ૦૦/૦૦ સાથે મળી ક લ્લે 
રૂ ૪૨,૧૦૦/- ના મત્તાના મ દ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગ નો કયાા વવ.બાબતની ફરીયાદ કારેલીબાગ પો.સ્ટે II ૨૧/૧૯ 
જ ગારધારા ૧૨ નો ગ નો તા.૦૫/૦૩/૧૯ ના કલાક ૧૪/૧૦ વાગે દાખલ કરેલ છે. 

જમીન પરના તથા અંગજડતી 
રોકડા રૂ ૪૦,૬૦૦/- તથા 
મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૩ રૂ 
૧૫૦૦/- તથા ક કરી(દાણા) 
નાંગ-૨ કકિં રૂ ૦૦/૦૦ સાથે મળી 
ક લ્લે રૂ ૪૨,૧૦૦/-  

૪૦ 

બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે  

              પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરેનાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે 
તા.૧૭/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૯/૩૦  મારૂતીનગર એન.કે.કેટરસમા બાંટ્ટીભાઇના મકાનમા,ખોડીયાર નગર પાસે આરોપી નાં. 
(૧)સાંજ  રમેશભાઇ ઉપરેતી મ ળ રહ.ેગામ સોનીયા જ ના માંદીરની બાજ માાં,તા.અંબા જી.મોરાના રાજ્ય એમ.પી.હાલ રહ.ે મારૂતીનગર 
એન.કે.કેટરસા,ડ્રીમવીલા રોડવડોદરા નાં.(૨)બ્રીજેશભાઇ કેલાશભાઇ રાજપ ત મ ળ રહ.ેડાાંગરપ રા,જી.મોરેના રાજ્ય મધ્યપ્દેશ હાલ રહ.ે 
મારૂતીનગર એન.કે.કેટરસા,ડ્રીમવીલા રોડવડોદરા નાં.(૩)જબ્બરવસિંગ રાજપ ત મ ળ રહ.ેમહવેાપ ર તા.જી. મોરેના રાજ્ય મધ્યપ્દેશ હાલ 
રહ.ે મારૂતીનગર એન.કે.કેટરસા,ડ્રીમવીલા રોડ વડોદરા નાં.(૪)કૈલાશભાઇ વતવારી મ ળ રહ.ે  શીહોનીયા તા.અંબા જી.મોરેના રાજ્ય 
મધ્યપ્દેશ હાલ રહ.ે મારૂતીનગર એન.કે.કેટરસા,ડ્રીમવીલા રોડ વડોદરા નાં.(૫)ટીંક ભાઇ બૈજનાથ વતવારી મ ળ રહ.ેશીહોનીયા તા.અંબા 
જી.મોરેના રાજ્ય મધ્યપ્દેશ હાલ રહ.ે મારૂતીનગર એન.કે.કેટરસા,ડ્રીમવીલા રોડ વડોદરા નાં.(૬)બલરામ કેશવ શમાા મ ળ રહ.ેસેના 
તા.જોરા,જી.મોરેના હાલ રહ.ે મારૂતીનગર એન.કે.કેટરસા,ડ્રીમવીલા રોડ વડોદરા નાં.(૭)દશરથભાઇ સ જાનભાઇ આકદવાસી મ ળ 
રહ.ેસેનાજ તા.કોલારસ, જી.શીવપ રી રાજ્ય એમ.પી.હાલ રહ.ે મારૂતીનગર એન.કે.કેટરસા,ડ્રીમવીલા રોડ વડોદરાનાઓએ પોતાના 
આવથિક કાયદા સાર  ગોળ ક ડાળુ વળી આવેલ હોય તેઓ તેમજ તેઓ તમામની અંગ ઝડતીમાાંથી મળી આવેલ ક લ્લે રૂ.૪૯૧૦/-તથા 
જમીનદાવ રૂ.૯૪૨૦/- મળી ક લ્લે રૂ.૧૪૩૩૦/- તથા મળી આવેલ મોબાઇલની આશરે કકિં.૩૦,૦૦૦/- ગણી ક લ્લે રૂ.૪૪૩૩૦/-તથા 
પત્તાપાના નાંગ ૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ ગણી સાથે મળી આવતા પકડાઇ જઇ ગ નો કયાા વવ.મતલબની ફરીયાદ બાપોદ પો.સ્ટે. II 

અંગ ઝડતીમાાંથી મળી આવેલ 
ક લ્લે રૂ.૪૯૧૦/-તથા 
જમીનદાવ રૂ.૯૪૨૦/- મળી 
ક લ્લે રૂ.૧૪૩૩૦/- તથા 
પત્તાપાના નાંગ ૫૨ 
કક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી આવેલ 
મોબાઇલની આશરે 
કકિં.૩૦,૦૦૦/- ગણી ક લ્લ ે
રૂ.૪૪૩૩૦/-   
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ગ .ર.નાં.૩૦/૧૯ જ ગારધારા કલમ ૪,૫ મ જબ તા.૧૮/૦૩/૧૯ ના કલાક ૨૨/૪૦ વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરવામાાં આવેલ છે. 

૪૧ 

બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે  

            પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરેનાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે 
તા.૨૧/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૯/૩૦  રામનગર નાકા પાસે,આરોપી નાં. (૧) પવનક માર કેજોડમલ ક માવત રહ.ે૧૮/બી 
મારૂતીનગર કોતર તલાવડી રોડ, અલવાનાકા, માાંજલપ ર, વડોદરા મ ળ રહ.ેગામ પાંચલાંગી તા.ઉદેપ રવાટી,જી.જ જલો રાજસ્થાન નાં. 
(૨) સ રેશ જભાઇ વશવચાંદ ક માવત  રહ.ે બી/૪૦૨,પાલનબ્ય  માઇ સાનેન સ્ક લ પાસે, ખોડીયારનગર, પાસે, ન્ય .વી. આઇ. 
પી.રોડ,વડોદરા મ ળ રહ.ેગામ લોહરવાડા,તા.શ્રી માધવપ ર,જી.વસકર રાજસ્થાન (૩) જીતેન્ર બાબ લાલ ક માવત 
રહ.ેમ.નાં.૩૩,ફોજીનગર રણછોડનગર,સરદાર એસ્ટેટ પાસે,આજવા રોડ, વડોદરા મ ળ રહ.ેગામ બાંલનદર તા.છાપરા જી.જયપ ર 
રાજસ્થાન નાં.(૪)ગોવવિંદરામ બાલારામ પ્જાપવત રહ.ે મ.નાં.૩૩, ફોજીનગર, રણછોડ નગર,સરદાર એસ્ટેટ પાસે,આજવા રોડ,વડોદરા 
શહરે મ ળ રહ.ેગામ માલાસર,તા.કકડવાના જી.નાગોર રાજસ્થાન નાં.(૫) રાજેન્ર કહરાલાલ ક માવત રહ.ેમ.નાં.૧૧૨,ભવાની 
નગર,જી.આઇ.ડી.સી.મકરપ રા,વડોદરા મ ળ રહ.ેગામ માધવપ રા,તા.માધવપ રા જી.વસકર રાજસ્થાન નાઓએ પોતાના આવથિક ફાયદા 
સારૂ ગોળ ક ડાળુ વળી પત્તા પાના ના પૈસા વડે હારજીતનો જ ગાર રમી રમાડે છે જેથી સદર જગ્યાએ રેડ કરતા જીત ભાઇના કમાનની 
આડમાાં કેટલાક ઇસમો પાથરણ  પાથરી ગોળ ક ડાળુ વળી જ ગાર રમતા મળી આવતા જેથી આરોપીઓની અંગ ઝડતી માાંથી રોકડ 
રૂ.૨૩૯૪૦/- તથા દાવ ઉપરથી મળી આવેલ રોકડા રૂ.૧૯૦૦/- મળી રોકડા રૂ.૨૫,૩૯૦/- તથા મોબાઇલ ફોન-૬ કક.રૂ.૨૪,૦૦૦/- 
તથા પત્તાપાના નાંગ ૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા પાથરણ ાં કક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી ક લ્લે રૂ.૪૯,૮૪૦/-નો તમામ મ દ્દામાલ સાથે મળી આવી 
પકડાઇ જઇ ગ નો કયાા વવ.મતલબની ફરીયાદ બાપોદ પો.સ્ટે. II ગ .ર.નાં.૩૧/૧૯ જ ગારધારા કલમ ૧૨ મ જબ તા.૨૧/૦૩/૧૯ ના 
કલાક ૨૧/૪૫ વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરવામાાં આવેલ છે.  

રોકડ રૂ.૨૩૯૪૦/- તથા દાવ 
ઉપરથી મળી આવેલ રોકડા 
રૂ.૧૯૦૦/- મળી રોકડા 
રૂ.૨૫,૩૯૦/- તથા મોબાઇલ 
ફોન-૬ કક.રૂ.૨૪,૦૦૦/- તથા 
પત્તાપાના નાંગ ૫૨ 
કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા પાથરણ ાં 
કક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી ક લ્લ ે
રૂ.૪૯,૮૪૦/-  

૪૨ 

બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

                 પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર બાપોદ પો.સ્ટે.વડોદરા શહરેનાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે 
તા.૩૦/૦૩/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૦/૪૫  બાપોદ ગામ સાગર ફ્લેટની નીચે કાંપાઉન્ડમાાં આરોપી (૧)સ રજ વનવાંતભાઇ મ લાણી 
રહ.ેમ.નાં.એ/૧૦૨ સાગર ફ્લેટ ગ ર દત્ત સોસા.વાઘો.રોડ,વડોદરા (૨)આનાંદભાઇ સ શીલભાઇ ઓખા રહ.ેએ/૧૦૧,સાગર ફ્લેટ,નાની 
બાપોદ,આજવા વાઘોડીયા રોડ,વડોદરા નાં.(૩) રાજેશભાઇ બાલા સાહબે ખરડે રહ.ેબી/૧૪ ગ રૂદત્ત સોસા.,નાની બાપોદ આજવા 
રોડ,વડોદરા નાં.(૪)જીગરભાઇ પ્કાશભાઇ દેસાઇ રહ.ેમ.નાં.બી/૯૦ આશાપ રી પાકા .વાઘો.રોડ,વડોદરા નાં.(૫)ભાવેશ રાજ ભાઇ મહતેા 
રહ.ેમ.નાં.૩ શ્યામ કોલોની,પ્ભ નગર પાસે,વાઘો.રોડ, વડોદરા નાં.(૭)હરીશભાઇ પાંકજભાઇ સોલાંકી રહ.ેમ.નાં.૯૩ રાધીકા સોસા.રેવાપાકા 
ગાડાન પાસે ડીમાટાની બાજ માાં ડભોઇ રોડ,વડોદરાનાઓએ જાહરેમાાં પત્તા પાના પૈસા વડે હારજીતની જ ગાર રમી રમાડી મળી આવેલ 
હોય તેમજ તેઓ તમામની અંગ ઝડતીમાાંથી મળી આવેલ ક લ્લે રૂવપયા ૯૪૦૦/-તથા જમીનદાવના રૂ.૫૦૬૦/-મળી ક લ્લ ે
રૂ.૧૪૪૬૦/-તથા પત્તાપાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ ગણી સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગ નો કયાા વવ.મતલબની ફરીયાદ બાપોદ 
પો.સ્ટે. II ગ .ર.નાં.૩૨/૧૯ જ ગારધારા ક.૧૨ મ જબ તા.૩૦/૦૩/૧૯ ના કલાક ૦૨/૧૦ વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરવામાાં આવેલ છે.  
 

અંગ ઝડતીમાાંથી મળી આવેલ 
ક લ્લે રૂવપયા ૯૪૦૦/-તથા 
જમીનદાવના રૂ.૫૦૬૦/- તથા 
પત્તાપાના નાંગ-૫૨ 
કક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી ક લ્લ ે
રૂ.૧૪૪૬૦/-   
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૪૩ 

કારેલીબાગ પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે  

                 પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર કા.બાગ પો.સ્ટે.વડોદરા શહરેનાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે તા 
૨૭/૦૩/૨૦૧૯ કલાક ૦૧/૪૦ ત  લસીવાડી મન્સ રી કબ્રસ્તાન રોશનનગર તળાવના કીનારે ખ લ્લામાાં આ કામના તહોમતદારો (૧) 
મહમદ ઝેન રફીકભાઇ પઠાણ રહ ેફતેપ રા ચાર રસ્તા પાસે ધ ળધોયાવાડ ગોપાલદાસ ભજીયાવાલાની ગલી નઇમ કોમ્પલેક્ષ મનાં 
૧૦૩ વડોદરા તથા નાં (૨) શહજેાદ મ ઝફર શેખ ઉ.વ ૨૬ રહ ેમન્સ રી કબ્રસ્તાન મસ્જીદ પાછળ ટેકરા ઉપર મોતીનગર વડોદરા શહરે 
નાઓ  ઉપર જણાવેલ તા.વ.જગ્યાએ પત્તા પાના પૈસા વડે હાર-જીતનો જ ગાર રમી રમાડી પોલીસ રેઇડ દરમ્યાન પકડાય જઇ બને્ન 
ઇસમો પાસેથી મળેલ રોકડા ર પીયા ૨૬૦૦/- તથા જમીન દાવના રોકડા ર પીયા ૩૦,૪૭૦/- તેમની મોબાઇલ ફોન નાં.-૨ જેની 
કકિંમત રૂપીયા ૧૮,૦૦૦/- તથા પત્તા-પાના નાં.-૫૨ કકિંમત રૂ.૦૦/૦૦ મળી ને ક લ રૂ.૫૧,૦૭૦/- ની મત્તા સાથે મળી આવી પકડાય 
જઇ ગ નોકયાા વવગેરે બાબતની ફરીયાદ કા.બાગ પો.સ્ટે. II ૨૫/૧૯ જૂગાર ધારા કલમ ૧૨ મ જબનો ગ નો તા- ૨૭/૦૩/૨૦૧૯ 
કલાક ૩/૧૫ વાગે દાખલ કરેલ છે. 

રોકડા ર પીયા ૨૬૦૦/- તથા 
જમીન દાવના રોકડા ર પીયા 
૩૦,૪૭૦/- તેમની મોબાઇલ 
ફોન નાં.-૨ જેની કકિંમત રૂપીયા 
૧૮,૦૦૦/- તથા પત્તા-પાના 
નાં.-૫૨ કકિંમત રૂ.૦૦/૦૦ મળીને 
ક લ રૂ.૫૧,૦૭૦/-  

૪૪ 

પો.ઇન્સ.શ્રી તથા 
પોલીસ સ્ટાફના માણસો 

ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. 
વડોદરા શહરે   

      ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નાં.૦૫/૧૯, સી.આર.પી.સી.૪૧(૧)ડી મ જબના કામે આરોપી અજય રતીલાલ વસાવા રહ.ે 
પાણીગેટ બાવચાવાડ ટેકરા ઉપર વડોદરા નાને તા.૦૫/૦૩/૧૯ ના ક.૦૮/૪૫ વાગ્યે અટક કરી MI કાંપનીનો મોબાઇલ ફોન 
કકિં.રૂ.૮૦૦૦/- નો કબજે કરવામાાં આવેલ છે. સદર મોબાઇલ ફોન પાણીગેટ પો.સ્ટે.માાં નોધાયેલ ગ .ર.નાં. ફ. ૧૭૭/૧૮ ઇ.પી.કો કલમ 
૪૫૭, ૩૮૦ મ જબના કામનો હોય સદર અનડીટેકટ ગ નો શોધી કાઢેલ છે.  

MI કાંપનીનો મોબાઇલ ફોન 
કકિં.રૂ.૮૦૦૦/- 

૪૫ 

પો.ઇન્સ.શ્રી તથા 
પોલીસ સ્ટાફના માણસો  

ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. 
વડોદરા શહરે   

        ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નાં.૦૭/૧૯, સી.આર.પી.સી કલમ ૪૧(૧)આઇ મ જબના કામે આરોપી વવપીનભાઇ ગણપતભાઇ 
ભાલીયા ઉ.વ. ૩૯ રહ.ે અણખી ગામ  છાપર ફળીય  તા.જી વડોદરા તથા મ ળ રહ ેરાણીપ રા ગામ. તા. સાવલી. જી. વડોદરા નાનો 
વડોદરા શહરે મહીલા પો.સ્ટે ફ. ગ .ર.નાં ૦૧/૧૭ ઇ.પી.કો કલમ ૪૯૮(ક), ૩૨૩, ૫૦૬(૨), ૧૧૪ દહજે ધારા કલમ ૩, ૭ મ જબનો 
અનડીટેકટ ગ નો શોધી કાઢેલ છે. જેને તા.૦૫/૦૩/૧૯ ના ક.૧૨/૦૦ વાગે અટક કરેલ છે. 

-- 

૪૬ 

પો.ઇન્સ.શ્રી તથા 
પોલીસ સ્ટાફના માણસો 

ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. 
વડોદરા શહરે   

        ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નાં.૭/૧૯ CRPC ૪૧(૧)અ મ જબના કામે આરોપી ઈમરાન ઊસ્માનભાઈ શેખ રહ.ે વ ડાના મકાન 
સોમાતલાવ ડભોઈ રોડ વડોદરા નાનો પાણીગેટ પો.સ્ટે. ફ. ૩૭/૧૯ ઈ.પી.કો.૪૫૪,૩૮૦ મ જબના કામે નાસતો ફરતો હોય 
તા.૧૨/૩/૧૯ ના ક.૧૩/૧૦ વાગે અટક કરવામાાં આવેલ છે. 

-- 

૪૭ 

પો.ઇન્સ.શ્રી તથા 
પોલીસ સ્ટાફના માણસો 

ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. 
વડોદરા શહરે   

        ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નાં.૭/૧૯, સી.આર.પી.સી.૪૧(૧)ડી મ જબના કામે આરોપી (૧) જગદીશ ઉફે જગલો દલસ ખભાઇ 
કરશનભાઇ દાંતાણી (દેવીપ જક) (ર) કરણ ઉફે કીરણ ખીમજીભાઇ સોલાંકી (દેવીપ જક) (૩) મ કેશ ઉફે ચોથી મન ભાઇ ઘરમશીભાલ 
સોલાંકી (દેવીપ જક) (૪) કહતેશ ઉફે હીતો માવજીભાઇ નાનજીભાઇ ચ ડાસમા (દેવીપ જક) નાઓને તા.૧૬/૩/૧૯ ના ક.૧૬/૩૦ વાગે 
અટક કરી ઓટોરીક્ષા તથા દાગીના કારપવા માટેના કટરો તથા મો.ફોન મળી ક લ્લે કકિં.રૂ.૧૦ર૧૦૦/- નો મ દામાલ કબજે કરી ગોત્રી 
પો.સ્ટે. ફ. ૩૭/૧૯, ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯, ૧૧૪ મ જબનો અનડીટેકટ ગ નો શોધી કાઢેલ છે. 

ઓટોરીક્ષા તથા દાગીના 
કારપવા માટેના કટરો તથા 

મો.ફોન મળી ક લ્લે 
કકિં.રૂ.૧૦ર૧૦૦/- 

૪૮ 
પો.ઇન્સ.શ્રી તથા 

પોલીસ સ્ટાફના માણસો 
      ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નાં.૯/૧૯, CRPC કલમ ૪૧(૧)ડી મ જબના કામે આરોપી (૧) અલ્તાફભાઇ કદલાવર પઠાણ, 
ઉ.વ.ર૪, રહ.ે ગોરવા બાપ નગર, ગોરખનાથ માંકદરની સામે, માળી મહોલ્લો મકાન નાં.૩૮, વડોદરા (ર) અક્ષયવસિંહ અવનલક માર 

મોબાઇલ ફોન-૩ 
કકિં.રૂ.૧૦૫૦૦/- તથા કે.ટી.એમ. 
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ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. 
વડોદરા શહરે   

રાઠોડ, ઉ.વ. રર, જી.એફ. ૧, ત્રીમ તી સોસાયટી, સહીયોગ બાગની પાછળ, વડોદરા, મ ળ રહ.ે માંકદરવાળુ ફળીય , રાયવસિંગપ રા ગામ, 
તા. ગોધરા, જી.પાંચમહાલ નાઓને તા.૧૮/૦૩/૨૦૧૯ ના ક.૧૭/રપ, વાગે અટક કરી મોબાઇલ ફોન-૩ કકિં.રૂ.૧૦૫૦૦/- તથા 
કે.ટી.એમ. બાઇક-૧ કકિં.રૂ.૫૫૦૦૦/- તેની પાસેથી કબજે કરી ગોરવા પો.સ્ટે. ફ. ૨૭/૧૯, ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મ જબનો અનડીટેકટ 
ગ નો શોધી કાઢવામાાં આવેલ છે. 

બાઇક-૧ કકિં.રૂ.૫૫૦૦૦/- 

૪૯ 

પો.ઇન્સ.શ્રી તથા 
પોલીસ સ્ટાફના માણસો 

ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. 
વડોદરા શહરે   

       ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નાં.૮/૧૯, સી.આર.પી.સી. ૪૧(૧)આઇ મ જબના કામે આરોપી હીનાબેન ગોપાલભાઇ ભરતભાઇ 
માળી (દેવીપ જક) ઉ.વ.૩૦ રહ.ે તત્વજ્યોતી વાવેરા રોડ તા. રાજ લા જી. અમરેલી નાની ગોત્રી પો.સ્ટે ફ. ગ .ર.નાં ૩૭/૧૯ઇ.પી.કો 
કલમ ૩૭૯, ૧૧૪ મ જબના ગ નાના કામે નાસતો ફરતા હોય જેને તા.૧૯/૦૩/૨૦૧૯ ના ક.૧૧/૩૫ વાગે અટક કરવામાાં આવેલ છે.  

-- 

૫૦ 

પો.ઇન્સ.શ્રી તથા 
પોલીસ સ્ટાફના માણસો 

ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. 
વડોદરા શહરે   

      ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નાં.૧૬/૧૯, સી.આર.પી.સી. ૪૧(૧)ડી મ જબના કામે આરોપી અલ્પેશ  ઉફે અલ્લ  S/O 
મહાવીરભાઇ શાહ ઉ.વ.૨૩ રહ.ેગાજરાવાડી સ વેજ પાંપીંગ સ્ટેશનની પાસે દશામાના માંદીરની ગલીમા વડોદરા નાને 
તા.૧૯/૦૩/૨૦૧૯ ના ક.૧૭/૨૦ વાગે અટક કરી ગેસના બોટલ નાંગ–૨૦ ની કીમત રૂવપયા ૨૦,૦૦૦/- ના કબજે કરવામાાં આવેલ 
છે.   

ગેસના બોટલ નાંગ–૨૦ ની 
કીમત રૂવપયા ૨૦,૦૦૦/- 

૫૧ 

પો.ઇન્સ.શ્રી તથા 
પોલીસ સ્ટાફના માણસો 

ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. 
વડોદરા શહરે   

        ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નાં.૦૮/૧૯ CRPC ૪૧(૧)ડી મ જબના કામે આરોપી વવનોદક માર શ્રીબરી યાદવ ઉ.વ.૩ર રહ.ે 
સોનલ પ્લાસ્ટીકના ગોડાઉનમાાં ફુટ માકેટ ને હા-૮ આજવા રોડ વડોદરા મ ળ રહ ેગામ. ચતરા થાના અરેર પોસ્ટ બેનીપટ્ટી, તા.જી 
મધ બની ગબહાર (૨) ઈસમે પોતાન ાં નામ ગોપાલભાઇ વાઘાભાઇ ભરવાડ ઉ.વ.રર રહ ેગામ. વસકાંદરપ રા તા. વાઘોડીયા જી. વડોદરા 
(૩) રઈસઅહમેદ ઈસરાઈલભાઈ સૈયદ રહ.ે સરસીયા તળાવ વડોદરા શહરે નાઓના કબજામાાંથી પ્લાસટીકના દાણા ભરેલ થેલા 
નાંગ-૭ કકિં.ર .રપ૦૦૦/-  મહને્ર જીતો ટેમ્પો કકિં.ર .૧૦૦૦૦૦/- વવવો કાંપનીના મો.ફોન-ર કકિં.ર .ર૦૦૦/- ના શાંકાસ્પદ મ દામાલ સાથે 
મળી આવતા તા.રપ/૩/૧૯ ક.૧૨/૦૦ વાગે અટક કરવામાાં આવેલ છે. આ અંગે દાખલ થયેલ બાપોદ પો.સ્ટે ફ. ગ .ર.નાં.૫૬/૧૯ 
ઈ.પી.કો. ૩૭૯ મ જબનો અનડીટેકટ ગ નો શોધી કાઢવામાાં આવેલ છે.  

પ્લાસટીકના દાણા ભરેલ થેલા 
નાંગ-૭ કકિં.ર .રપ૦૦૦/-  મહને્ર 
જીતો ટેમ્પો કકિં.ર .૧૦૦૦૦૦/- 
વવવો કાંપનીના મો.ફોન-ર 

કકિં.ર .ર૦૦૦/- 

૫૨ 

પો.ઇન્સ.શ્રી તથા 
પોલીસ સ્ટાફના માણસો 

ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. 
વડોદરા શહરે   

       ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નાં.૧૫/૧૯ CRPC ૪૧(૧)આઈ મ જબના કામે આરોપી કમલ ઊફે કમ્મ  બાંસીલાલ તોલાણી રહ.ે 
હમેદીપ સોસા. કમલાનગર તળાવ પાસે વડોદરા નાનો મકરપ રા થડા ૧૫૯/૧૯ પ્ોહીબીશન એકટ ક. ૬૫ઈ, ૧૦૮, ૧૧૬(ખ) 
મ જબના કામે નાસતો ફરતો હોય જેને તા.રપ/૩/૧૯ ક.ર૨/૧૦ વાગે અટક કરવામાાં આવેલ છે. 
 
 

-- 

૫૩ 

પો.ઇન્સ.શ્રી તથા 
પોલીસ સ્ટાફના માણસો 

ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. 
વડોદરા શહરે   

     ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નાં.૦૩/૧૯, CRPC કલમ ૪૧(૧) આઇ મ જબના કામે આસીફા ઉફે પા.અનવરહ સેન બાવરચી ઉવ. 
૨૪, ધધો- કેરીન નો રહ ે -માાંડવી રજપ રાની પોળ હરખેલ એપાટમેંટ મ.ન. જીજે-૧ વડોદરા નાનો સીટી પો.સ્ટે. ફસ્ટ. ગ .ર.ન. 
૬૪/૧૭ ઇ.પી.કો.ક. ૩૦૭, ૧૪૩, ૧૪૪, ૧૪૬. ૧૪૭, ૧૪૮, વવ.મ જબના કામે નાસતો ફરતો હોય, જેનેતા.ર૫/૩/૧૯ ના 
ક.ક.૨૨/૩૦ વાગે અટક કરેલ છે. 

-- 
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૫૪ 

પો.ઇન્સ.શ્રી તથા 
પોલીસ સ્ટાફના માણસો 

ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. 
વડોદરા શહરે   

       ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા.એ.નાં.૮/૧૯ સી.આર.પીસી ૪૧(૧) અ મજૂબના કામે કલ્પેશ ઉફે કલ્પ  મગનભાઇ પમાર ઉ.વ ૨૩ રહ.ે 
સ્ટાફ ક્વાટ્ર્શ આયાકન્યા વવધ્યાલય પાસળ કાળેલીબાગ વડોદરા નાનો રાવપ રા પોસ્ટે થડા ૪૪૭/૧૮ પ્ોહી એક્ટ કલમ 
૬૫ઇ.૧૧૬ખ.૧૦૮ મ જબ ના ગ નાના કામે નાસતોફરતો હોય, જેને તા-૨૮/૦૩/૧૯ નાકલાક ૦૯/૪૫ વાગે અટક કરવામાાં આવેલ 
છે. 

-- 

૫૫ 

પો.ઇન્સ.શ્રી તથા 
પોલીસ સ્ટાફના માણસો 

ડી.સી.બી.પો.સ્ટે. 
વડોદરા શહરે   

        ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટે.ડા.એ.નાં.૯/૧૯, CRPC કલમ ૧૪(૧) આઇ મ જબ ના કામે આરોપી ક્રીષ્ણા ઉફે કામેશ ઉફે કરણ 
કકશોરભાઇ કહારઉ.વ.૨૩રહ.ે૨૮, મહાકાળીનગર કકશનવાડીવડોદરા નાનો પાણીગેટપો.સ્ટે ફ.ગ .ર.નાં ૧૮/૧૯ઇ.પી.કો કલમ 
૩૫૪એ(૧)ડી, ૩૨૩,૫૦૬(૨), ૧૧૪ તથા ધ પ્ોટેકશન ગચલ્ડ્રન ફોમ સેકસ્ય અલ ઓફેન્સ ૨૦૧૨ ની કલમ ૮, ૧૨મ જબના કામે 
નાસતો ફરતો હોય જેને તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ના ક.૧૫/૩૦ વાગે અટક કરવામાાં આવેલ છે. 

-- 

૫૬ 

રાકફક શાખા          તા.૦૬/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ કલાક:૧૦:૦૦ વાગે GPS સ્કૂલ અટલાદરા,GPS સ્કૂલ વાઘોકડયા,GPS સ્કૂલ છાણી તથા ઊવમિ 
સ્કૂલ આ ચાર સ્કૂલો દ્વારા સર સયાજી નગર ગ  હ અકોટા ખાતે બાળકોમાાં તથા તેમના વાલીઓમાાં રાકફક અવેરનેસ આવે તે માટે 
પોગ્રામન ાં આયોજન કરેલ.તથા કલાક:૧૬:૦૦ વાગે ગ લબ્રાન્ડસન કાંમ્પની ગોરવા ખાતે કાંમ્પનીના કમા ચારીઓ સાથે રાકફક અવેરનેસ 
આવે તે માટે પોગ્રામન ાં આયોજન કરેલ.તથા પીપીટી પે્ઝન્ટેશન દ્વારા માકહતી પ રી પાડવામાાં આવી.સદર પોગ્રામમાાં આશરે ૭૭૦ 
જેટલી સાંખ્યામાાં હાજર રહ્યા હતા. 

-- 

         તા.૦૮/૦૩/૨૦૧૯ના રોજ ઈવા મોલ ખાતે વ મનડે પ્ોગ્રામ રાખેલ હોય જે પ્ોગ્રામ મો સ્કૂલ ના વવધાથીઓ તથા 
વવદ્યાથીનીઓ તથા મકહલા ઓ તથા વાલીઓ તથા JCI તથા બરોદાવેબ તથા જ દી જ દીજ દી કાંમ્પનીઓ જે પ્ોગ્રામમા સેવ ગઝબ્રા 
મોસ્કોટન  પ્દશાન કરવામાાં આહય ાં અને રાકફકના વનયમોન ાં પાલન કરવા માટે અન રોધ કરવામાાં આવેલ.સદર પોગ્રામમાાં ક લ ૪૦૦ 
જેટલી સાંખ્યા હાજર રહ્યા  હતા. 

-- 

         તા.૧૩/૦૩/૨૦૧૯ના રોજ વવદ્યા માંકદર વવદ્યાલય ગોત્રી ખાતે રાકફક અવેરનેસ અંગેનો પ્ોગ્રામન ાં આયોજન કરેલ જે 
પ્ોગ્રામમાાં સેવ ગઝબ્રા મોસ્કોટન  પ્દશાન કરવામાાં આહય ાં અને રાકફકના વનયમોન ાં પાલન કરવા માટે અન રોધ કરવામાાં આવેલ.તેમજ 
રાકફક ના વનયમોની વવસ્ત  ત માકહતી વવદ્યાથીઓ ને મળી રહ ેતે માટે રાકફક વનયમોના પેમ્પલેટન ાં વવતરણ કરવામાાં આવેલ.સદર 
પોગ્રામમાાં ક લ ૫૧૦ જેટલા વાલી તથા બાળકો હાજર રહ્યા  હતા. 

-- 

          તા.૧૫/૦૩/૨૦૧૯ના રોજ વવદ્ય ત બોડા વવદ્યાલય ઓલ્ડ પાદરા રોડ ખાતે રાકફક અવેરનેશ અંગેના  પ્ોગ્રામમા  સ્કૂલના 
વવધાથીઓ તથા વશક્ષકો મળી ક લ 230 જેટલા  હાજર રહલે.જે પ્ોગ્રામમાાં સેવ ગઝબ્રા મોસ્કોટન  પ્દશાન કરવામાાં આહય ાં અને રાકફકના 
વનયમોન ાં પાલન કરવા માટે અન રોધ કરવામાાં આવેલ. તેમજ રાકફક ના વનયમોની તથા હલે્પલાઈન નાંબરો વવશે  વવસ્ત  ત માકહતી 
વવદ્યાથીઓ ને મળી રહ ેતે માટે રાકફક વનયમોના પેમ્પલેટન ાં વવતરણ કરવામાાં આવેલ  

-- 

       તા.૧૮/૦૩/૨૦૧૯ના રોજ શે્રયસ ત્રણ રસ્તા ખાતે રાકફક અવેરનેસ અંગે પ્ોગ્રામમાાં સેવ ગઝબ્રા મોસ્કોટન  પ્દશાન કરવામાાં 
આહય ાં. તથા રાકફક વનયમોના પેમ્પલેટન ાં વવતરણ કરવામાાં આહય .સદર પોગ્રામમાાં ક લ ૩૦૦ જેટલા નાગરીકો હાજર રહ્યા  હતા. 

-- 
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      તા.૧૯/૦૩/૨૦૧૯ના રોજ રાજમહલે મેનગેટ  ખાતે રાકફક અવેરનેસ અંગેના પ્ોગ્રામમાાં સેવ ગઝબ્રા મોસ્કોટન  પ્દશાન 
કરવામાાં આહય ાં. તથા રાકફક વનયમોના પેમ્પલેટન ાં વવતરણ કરવામાાં આહય .સદર પોગ્રામમાાં ક લ ૨૫૦ જેટલા નાગરીકો હાજર રહ્યા  
હતા  

-- 

        તા.૨૫/૦૩/૨૦૧૯ના રોજ કલાક:૧૦:૦૦ વાગે મનીષા ચાર રસ્તા ખાતે રાકફક ના પેમ્પલેટન  વવતરણ કરી રાકફકના 
વનયમોન ાં પાલન કરવા સમજ આપી તથા ગઝબ્રા ક્રોશીગ પહલેા સ્ટોપ લાઈન ઉપર વાહન ઊભ ાં રાખવાની સમજ કરી. 
કલાક:૧૬:૩૦ વાગે જ્ય પીટર  ચાર રસ્તા ખાતે રાકફક અવેરનેસ અંગેના પોગ્રામમાાં રાકફકના વનયમો વવશે જાગ વત લાવવા પેમ્પલેટન  
વવતરણ કરી રાકફકના વનયમોન ાં પાલન કરવા સમજ આપી તથા ગઝબ્રા ક્રોશીંગ પહલેા સ્ટોપ લાઈન ઉપર વાહન ઊભ ાં રાખવાની 
સમજ કરી.સદર પોગ્રામોમાાં ક લ ૪૨૦ જેટલા નાગરીકો હાજર રહ્યા  હતા. 

-- 

        તા.૨૭/૦૩/૨૦૧૯ના રોજ સેલ પેરોલ પાંપ મકરપ રા ખાતે રાકફક અવેરનેસ અંગેના પોગ્રામમાાં રાકફક અવેરનેસ વવશે વધ  
જાગ વત લાવવા માટે જે લોકો પેરોલ પાંપ પર હલે્મેટ તથા સીટબેલ્ટ પહરેીને આવે તેવા લોકોને પાણીની બોટલ આપી સન્માનીત 
કરવામાાં આવેલ તથા જે લોકો વનયમોન ાં પાલન નથી કરતા તેવા લોકોને રાકફકના વનયમોના પેમ્પલેટન ાં વવતરણ કરી રાકફકના 
વનયમોન ાં પાલન કરવા સમજ આપી .તેમજ પેરોલ પાંપના કમાચારીઓ ને રાકફક અવેરનેસ માટે વક્તહય દ્વારા વવષેશ સમજ 
આપેલ.સદર પોગ્રામમાાં ક લ ૨૫૦ જેટલા નાગરીકો/કમાચારીઓ હારજ રહ્યા  હતા. 

-- 

        તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૯ના રોજ સેલ પેરોલ પાંપ ગોત્રી ખાતે રાકફક અવેરનેસ અંગેના પોગ્રામમાાં રાકફકના અવેરનેસ વવશે વધ  
જાગ વત લાવવા માટે જે લોકો પેરોલ પાંપ પર હલે્મેટ તથા સીટબેલ્ટ પહરેીને આવે તેવા લોકોને પાણીની બોટલ તથા ચોકલેટ આપી 
સન્માનીત કરવામાાં આવેલ તથા જે લોકો વનયમોન ાં પાલન નથી કરતા તેવા લોકોને રાકફકના વનયમોના પેમ્પલેટન ાં વવતરણ કય ા. 
સદર પોગ્રામમાાં ક લ ૫૧૦ જેટલા નાગરીકો હાજર રહ્યા  હતા.   

-- 

       તા.૨૯/૦૩/૨૦૧૯ના રોજ નરવસિંહ મહતેા પ્ાથવમક શાળા,દાંતેશ્વર ખાતે રાકફક અવેરનેસ અંગેના પોગ્રામમાાં રાકફકના વનયમો 
જેવા કે રાકફક વસગ્નલ, ઝેબ્રા ક્રોવસિંગ,ટાઇગર ઝોન-ઝેબ્રા ઝોન વગેરેની વવષેશ સમજ આપેલ.તેમજ પોગ્રામમાાં રાકફકના વનયમો વવશે 
જાગ વત લાવવા પેમ્પલેટ તથા બ કન ાં વવતરણ કરી રાકફકના વનયમોન ાં પાલન કરવા સમજ આપી તથા ગઝબ્રા મસ્કોટને પ્દવશિત 
કરવામાાં આવેલ.સદર પોગ્રામમાાં ક લ ૧૮૦ જેટલા નાગરીકો હાજર રહ્યા હતા.  

-- 


