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                   માહ ે૦૪/ર૦૧૯ ના માસમાાં પોલીસે કરેલ સારી કામગીરીન ાં પત્રક                             વડોદરા શહરે. 

અ. 
નાં. 

સારી કામગીરી 
ક૨ના૨ 

પોસ્ટે/શાખા/એજન્સી
ન  નામ 

કરેલ સારી કામગીરીની વવગત. રીકવર કરેલ મ દામાલ 

૧ 

જવાહરનગર પોલીસ 
સ્ ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે 

                જવાહરનગર પોલીસ સ્ ટેશન સ્ટાફ નાઓને તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૯ ના રોજ મળેલ બાતમી આધારે 
ગણેશનગર અજલેશ્વરી સોસા. પાસે કરોડીયા ગામ ખાતે રેઇડ કરતાાં આરોપીનામે (૧) હરીશભાઇ ઉદેવસિંહ ગોહીલ (ર) 
વવનોદભાઇ ઉફે ટોની  દેસાઇભાઇ તડવી રહ.ેગણશેનગર અજલેશ્વરી સોસા. પાસે કરોડીયા ગામ તા.જી.વડોદરા નાઓ 
પૈકી (૧) હરીશભાઇ ઉદેવસિંહ ગોહીલ રહ.ેગણેશનગર અજલેશ્વરી સોસા. પાસે કરોડીયા ગામ તા.જી.વડોદરા નાઓ પોતાના 
રહણેાાંક મકાનમાાં ભારતીય બનાવટની ઇગ્લીંશ દારૂનીબોટલો નાંગ-૯૦ કક.રૂ.૪૫,૦૦૦/- ની તથા બીયર ટીન નાંગ-૧૪ 
કક.રૂ.૧૪૦૦/- અને ઇગ્લીંશ દારૂ ભરેલ મોટા કારબા નાંગ-૦૪ જેમાાં ક લ્લે દારૂ લીટર-૧૪૦ કક.રૂ.૭૦,૦૦૦/- નો પ્રોહી 
મ દામાલ વગર પાસ પરમીટે રાખી આરોપી નાં-ર વવનોદભાઇ ઉફે ટોની  દેસાઇભાઇ તડવી  રહ.ે સદર  નાઓ સાથ ે
બન્નેની અંગઝડતી ના મો.ફો.નાંગ-૦૨ કક.રૂ.૨૫૦૦/- મળી ક લ્લે રૂ. ૧,૧૮,૯૦૦/- ના પ્રોહી મ દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ 
આ ઇગ્લીંશ દારૂનો જથ્થો આરોપી નાં-ર તથા વવજય ઉફે ગગી નાઓ માંગાવી તેમજ ઇગ્લીંશ દારૂ ભરેલ કારબા નાંગ-૪ 
આરોપી કદનેશ ઉફે બળેલો નાઓ મ કી જઇ તેમજ ઇગ્લીંશ દારૂની બોટલો તથા બીયર ટીન આરોપી મનોજ ઉફે પાપડ 
નાઓના માણસ અન્નો તથા ભોલો નાઓ આપી જઇ ગ નામાાં એક બીજાની મદદગારી કરી ગ નો કયાા વવગેરે  બાબતનો  
ગ નો શોધી  જવાહરનગર III ૧૫૬/૨૦૧૯  પ્રોહી એક્ટ ૬૫ ઇ, ૮૧  મ જબ તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૯ ના કલાક-૧૯/૪૦ વાગ ે
દાખલ કરવામાાં આવલે છે. 

ઇગ્લીંશ દારૂનીબોટલો નાંગ-
૯૦ કક.રૂ.૪૫,૦૦૦/- ની તથા 
બીયર ટીન નાંગ-૧૪ 
કક.રૂ.૧૪૦૦/- અને ઇગ્લીંશ 
દારૂ ભરેલ મોટા કારબા નાંગ-
૦૪ જેમાાં ક લ્લે દારૂ લીટર-
૧૪૦ કક.રૂ.૭૦,૦૦૦/- નો 
પ્રોહી મ દામાલ મો.ફો.નાંગ-
૦૨ કક.રૂ.૨૫૦૦/- મળી ક લ્લ ે
રૂ. ૧,૧૮,૯૦૦/-   

૨ 

જવાહરનગર પોલીસ 
સ્ ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે 

             જવાહરનગર પોલીસ સ્ ટેશન સ્ટાફ નાઓને તા.૦૩/૦૪/૨૦૧૯ ના રોજ મળેલ બાતમી આધારે બાજવા 
ફાટકના નવા બાંધાતા બ્રીજ પાસે ખ લ્લામાાં રેઇડ કરતાાં આરોપીનામ ે૧) શૈલષેભાઇ મનોજભાઇ હકરજન રહ-ેરણોલી ગામ 
બ્રીજ પાસે જીત ભાઇની ચાલી તા.જી.વડોદરા તથા નાં (૨) ઇન્રજીત સ ખદેવવસિંગ ગીલ રહ-ે ન્ય  આબાંડકર નગર સ્મશાન 
પાસે બાજવા તા.જી.વડોદરા તથા નાં (૩) સ રેશભાઇ કદનેશભાઇ ચ નારા રહ-ે બાજવા ગામ જલારામ માંકદર પાસે તળાવ 
પાસે તા.જી.વડોદરા નાઓ જાહરેમાાં ગોળ ક ાંડાળુ વળી પૈસા, પાના પત્તા વડ ે હાર જીતનો જ ગાર રમી રમાડી 

અંગઝડતીના રોકડા રૂ. 
૬૭૦૦/- તથા જમીનદાવના 
રૂ.૪૭૦૦/- ક લ્લે રોકડા 
ર .૧૧૪૦૦/- તેમજ પત્તા 
પાના નાંગ ૪૨ કક.રૂ.૦૦/-  
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અંગઝડતીના રોકડા રૂ. ૬૭૦૦/- તથા જમીનદાવના રૂ.૪૭૦૦/- ક લ્લ ેરોકડા ર .૧૧૪૦૦/- તેમજ પત્તા પાના નાંગ ૪૨ 
કક.રૂ.૦૦/- ના મ દ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ ગયેલ હોય ગ નો શોધી જવાહરનગર II - ૨૭/૧૯ જ ગાર ધારા કલમ 
-૧૨  મ જબ  તા.૦૩/૦૪/૨૦૧૯ ના કલાક-૧૫/૩૦ વાગે દાખલ કરવામાાં આવલે છે.  

૩ 

પી.સી.બી.શાખા, 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

            પી.સી.બી.શાખા, સ્ટાફ વડોદરા શહરે નાઓને તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ મળેલ બાતમી આધારે છાણી 
ગામ સીતારામ સપર માકેટ ની પાછળ એટલાન્ન્ટસ વવલાસ તા.જી વડોદરા .શહરે ખાતે રેઇડ કરતાાં આરોપીનામે (૧) 
કૃણાલ 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, એટલાન્ન્ટસ વવલાસ, સીતારામ સ પર માકેટ 
ની પાછળ, કેનાલ નજીક, છાણી વડોદરા શહરે નાઓ પાસેથી હૈદરાબાદ અને રોયલ ચલેેંન્જ ઓફ બેગ્લોર આઇ.પી.એલ 
ક્રીકેટ મેચનો ગ્રાહકો પાસેથી ઓન લાઇન સેશનનો હારજીત નો સટ્ટાના સાધાનો તથા અંગ ઝડતીમાાંથી મળેલ રોકડા 
રૂપીયા  ૫૮,૦૨૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ- ૦૬ તથા ચોપડો નાંગ-૦૧ તથા બોલપને નાંગ-૦૨ તથા ટી.વી.તથા 
ડી.વી.આર.તથા વેરાપાવતી ની નકલ તથા બીલ તથા ફોર વ્હીલ વાહનો નાંગ-૦૨ મળી ક લ્લે રૂપીયા ૩૦,૨૧,૫૨૦/- 
સાથે મળી આવી તથા પકડાયેલ કૃણાલ 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 પ્રવવણભાઇ  
મોબાઇલ ફોન નાંબર ૯૯૨૫૦ ૯૯૪૯૪  નાઓ પાસે લીધેલ કકકે્રટ સટ્ટા ન ાં કટીગ કરાવેલ અને મળી આવી પકડાઇ  જઇ 
ગ નો કયાા વવગેરે બાબતનો  ગ નો શોધી છાણી પો.સ્ટે. II- ૫૧/૨૦૧૯ જ ગાર ધારા કલમ  ૪,૫ મ જબનો  ગ નો તા-
૩૧/૦૩/૨૦૧૯  કલાક ૧૯/૫૫ વાગે રજી  કરવામાાં આવેલ છે 
 

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 વેરાપાવતી 
ની નકલ તથા બીલ તથા 
ફોર વ્હીલ વાહનો નાંગ-૦૨ 
મળી ક લ્લે રૂપીયા 
૩૦,૨૧,૫૨૦/-  

૪ 

જવાહરનગર પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહેર 

                  જવાહરનગર પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને મળેલ બાતમી આધારે તા.૪/૦૪/૨૦૧૯ ક.૧૧/૪૫ વાગે કરોડીયા 
ગામ ખત્રી ફળીયામાાં મકાના બહાર રઇેડ કરતાાં (૧) મકાન માલલક તેમજ ટેમ્પાનો ચાલક કકરીટભાઇ અમરવસિંહ પરમાર 
ઉ.વ-૩૫ રહ.ે કરોડીયાગામ ખત્રી ફળીય , તા-જી-વડોદરા હાલ રહ-ે૧૫ ક્ષત્રીય સોસા. કરોડીયા રોડ તા.જી. વડોદરા નો 
હોવાન  જણાવેલ નાં.(૨) ઘનશ્યામભાઇ ઉફે ધમો રયજીભાઇ પરમાર ઉ.વ-૩૨ રહ.ે જલારામ સોસા. કરોડીયા રોડ તા.જી. 
વડોદરા  જણાવેલ નામવાળા ઇસમો ટેમ્પો તથા હેલ્પરોએ પોતાના આર્થિક ફાયદા સારુ એક બીજાના મેળાપણામાાં જાહેર 

ર્વતરણ માટે આઇ.ઓ.સી.એલ. કાંપનીમાાંથી મળેવવામાાં આવતો ઘરલેુ વપરાશ તથા કોમશીયલ વપરાશ માટેનો પુરવઠો 

,એલ.પી.જી.ગેસના બોટલો કરોડીયા ગામ ખત્રી ફળીયુ વડોદરા મકાનના બહાર કમાપાઉન્ડમા જથ્થો ઉતારી ગ્રાહકોને સપ્લાય 

કરતાાં તેઓએ એકબીજાના મેળાપીપણામાાં લોખાંડની પાઇપ વાટે ભરલેા ગેસના બોટલોના સીલ ખોલી,ખાલી બોટલોમાાં થોડો 

થોડો ગેસ કાઢી, બોટલો ભરી તેને ફરીથી સીલ કરી રીફીલી ાંગ -રીપકેી ાંગ કરી,આગથી સળગી ઉઠે તેવા પદાથિ અાંગ ે

બોટલ નાંગ-૪૪ ર્ક.રુા.૩૧,૩૫૦. 

તથા ઘરલેુ વપરાશના ખાલી 

બોટલો નાંગ-૩ ર્ક.રૂ.૪૩૫૦. 

તથા કોમર્શિયલ વપરાશ 

માટેના ખાલી ગેસના બોટલો 

કુલ નાંગ-૬ ર્ક.રુા.૭૮૩૬.તથા 

વાહન કુલ-૧ ર્ક.રુા.૧,૫૦,૦૦૦. 

તથા રીફીલી ાંગ- રીપકેી ાંગ 

માટેના સાધનો પાઇપો 

ર્ક.રુા.૧૦૦.સહીત કુલ્લ ે

રુા.૧,૯૩,૬૩૬/- 



Vadodara City SAFLY GATHA 2018 – mahiti  2-2-19.. 3 

 

બેદરકારીભયુિ આચરણ કરી, ગેસના બોટલોમાાંથી એલ.પી.જી.ગેસની ચોરી કરી ,ગ્રાહકોને આ બોટલો ર્નયત સ્ટોક મજુબના છે 

તેવો ર્વશ્વાસ ભરોસો આપી,ગ્રાહકો સાથે છેતરપી ાંડી કરી,ગુનાર્હત પ્રવૃર્ત કરતાાં રઇેડ દરમ્યાન ઘરલેુ વપરાશના ભરલેા બોટલ 

નાંગ-૪૪ ર્ક.રુા.૩૧,૩૫૦. તથા ઘરલે ુ વપરાશના ખાલી બોટલો નાંગ-૩ ર્ક.રૂ.૪૩૫૦. તથા કોમર્શિયલ વપરાશ માટેના ખાલી 

ગેસના બોટલો કુલ નાંગ-૬ ર્ક.રુા.૭૮૩૬.તથા વાહન કુલ-૧ ર્ક.રુા.૧,૫૦,૦૦૦. તથા રીફીલી ાંગ- રીપેકી ાંગ માટેના સાધનો પાઇપો 

ર્ક.રુા.૧૦૦.સહીત કુલ્લે રુા.૧,૯૩,૬૩૬. ની મત્તા સાથે રઇેડ દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કયાિ ર્વ બાબતનો  ગુનો શોઘી  

જવાહરનગર I ૨૭/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો ૨૫૮,૩૭૯, ૪૦૬, ૪૨૦, ૧૧૪  તથા આવશ્યક ચીજ વસ્તુ અર્ધર્નયમ ૩,૭ મજુબનો  

ગુનો તા ૪/૦૪/૧૯ કલાક ૧૭/૫૦ સ્ટે.ડા ૧૫/૧૯ થી  રજી કરવામાાં આવેલ છે.   

૫ 

ગોરવા પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે 

           ગોરવા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને તા.૧૨/૪/૨૦૧૯ ના રોજ મળેલ બાતમી આધારે  જયગણેશ સોસાયટી 
ગોરવા વડોદરા ખાતે રેઇડ કરતાાં આરોપીઓ નામ ે (૧) રાજેશભાઇ દીલીપભાઇ વસાવા રહ-ે ૩૫૬ જયગણેશ 
સોસા.ગોરવા વડોદરા નાં.(૨) દીનેશ છીત  ભાઇ  માળી રહ-ે ૧૨૩ જવાહરનગર વોડા નાં-૧૧ ને સામે જવાહરનગર વડોદરા 
નાં. (૩) મહને્ર ગણપતવસિંહ ચાવડા રહ-ે અલકાપ રી વડીવાડી ગામ વડોદરા શહરે નાં. (૪) સ રેશ શનાભાઇ વાઘલેા રહ-ે 
જામવાડી ઝુ.પટ્ટી સ યાા પેલસેની સામે વડોદરા શહરે નાં (૫) વનલેશ રમેશભાઇ બારીયા રહ-ે ૦૦/ ગ્રાઉડ ફલોર વત્રમ વતિ 
એપાર્ટામેંટ અરૂણોદય અલકાપ રી સયાજીગાંજ વડોદરા નાં. (૬) રાકેશ બાબ ભાઇ વાધેલા રહ-ે ગણેશમાંદ્દીરની સામે નવી 
ચાલી ઝુ.પટ્ટી વડોદરા નાં. (૭) જોરૂભાઇ જીવરાજભાઇ દેવીપ જક રહ-ે કલાલીફાટ્ક પાસે સનફામાા રોડ અટલાદરા 
વડોદરા શહરે નાં. (૮) જયાંતીભાઇ જીવરાજભાઇ દેવીપ જક રહ-ે કલાલીફાટ્ક પાસે સનફામાા રોડ અટલાદરા વડોદરા 
શહરે નાઓએ પોતાના આથીક ફાયદા સારૂ રહણેાક મકાનમાાં આવેલ એક રૂમનો ઉપયોગ હારજીતના જ ગારના અખાડા 
તરીકે કરી આથીક ફાયદા સારૂ આ રૂમમા બેસી પતા પાના વડ ેહારજીતનો જ ગાર રૂપીયાથી રમી રમાડી પોલીસની રેઇડ 
દરમ્યાન મોબાઇલ ફોન નાંગ- ૮ ક લ્લે કક રૂ- ૨૩૮૦૦/- તથા ક લ્લે રોકડા રૂપીયા ૩૧૧૬૫/- તથા મો.સા વાહન. નાંગ- 
૨ ક લ કક.રૂ- ૪૦,૦૦૦/- મળી ક લ મળી ક લ્લ ેરૂ- ૯૪૯૬૫/- ની સાથ ેમળી આવી પકડાઇ જઇ એકબીજાની મદદગારી 
કરી ગ નો કયાા વવગેરે બાબતેનો ગ નોશોધી કાઢવામાાં આવેલ છે. જે અંગે ગોરવા સેકન્ડ- ૪૮/૧૯ જ ગાર ધારા કલમ - 
૪, ૫ મ જબ તા.૧૨/૪/૨૦૧૯ ના કલાક-૨૧/૦૫ વાગે દાખલ કરવામાાં આવેલ છે. અકામના આરોપીઓન ે
તા.૧૨/૪/૧૯ નારોજ કલાક ૨૨/૩૦ વાગે અટક કરવામાાં આવેલ છે.  

મોબાઇલ ફોન નાંગ- ૮ ક લ્લ ે
કક રૂ- ૨૩૮૦૦/- તથા ક લ્લ ે
રોકડા રૂપીયા ૩૧૧૬૫/- 
તથા મો.સા વાહન. નાંગ- ૨ 
ક લ કક.રૂ- ૪૦,૦૦૦/- મળી 
ક લ મળી ક લ્લે રૂ- 
૯૪૯૬૫/- ની 

૬ 

ગોરવા પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ  
વડોદરા શહરે   

               ગોરવા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને  તા.૧૫/૪/૨૦૧૯ ના રોજ મળેલ બાતમી આધારે સાંતોષનગર 
સીકોતરમાતાના માંદીર પાછળ ખ લ્લામાાં રેઇડ કરતાાં આરોપીઓ નામ ે(૧) મવનષ પ નલીક ચૌધરી રહ.ેમ.નાં.૬૨ સાંતોષ 
નગર,હા.ટે.રોડ,ગોરવા વડોદરા શહરે (૨) સ રેંર મન ભાઇ ગોહીલ રહ.ેમ.નાં.૧૫૩ સાંતોષ નગર,હા.ટે.રોડ,ગોરવા વડોદરા 
શહરે (૩) રણજીત રાજ ેંરભાઇ પરમાર રહ.ે મ.નાં.૫૪ સાંતોષ નગર,હા.ટે.રોડ,ગોરવા વડોદરા શહરે (૪) ગૌરાાંગ 
કમલેશભાઇ ચૌહાણ રહ ેમ.નાં.૫૫ હરીઓમ નગર,હા.ટે.રોડ,ગોરવા વડોદરા શહરે (૫) રાકેશ સરદારભાઇ વણજારા રહ.ે 
મ.નાં.૧૬૫ સાંતોષ નગર,હા.ટે.રોડ,ગોરવા વડોદરા શહરે (૬) કદનેશ સ રેશભાઇ જોટીંગ રહ.ે મ.નાં.૧૮૧ સાંતોષ 

અંગ 
ઝડતીમાાંના,જમીનદાવના, 
રોકડ રૂપીયા ૩૬,૦૧૦/- 
,મોબાઇલ નાંગ-૬  કીંમત 
રૂપીયા ૩૩,૦૦૦/-,એક્ટીવા 
કીંમત રૂપીયા ૫૦,૦૦૦/- 
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નગર,હા.ટે.રોડ,ગોરવા વડોદરા શહરે નાઓ નાંબર(૧) મવનષ પ નલીક ચૌધરી રહ.ેમ.નાં.૬૨ સાંતોષ નગર,હા.ટે.રોડ,ગોરવા 
વડોદરા શહરે નાઓ રેઇડ દરમ્યાન જાહરેમા રૂપીયાનો પત્તા પાના વડ ેહાર જીત નો જ ગાર રમી રમાડતા તેમની અંગ 
ઝડતીના તથા જમીનદાવ પરથી રોકડ રૂપીયા  ૩૬,૦૧૦/-, મોબાઇલ નાંગ-૬ કીંમત રૂપીયા ૩૩,૦૦૦/-, એક્ટીવા 
બાઇક કીંમત રૂપીયા ૫૦,૦૦૦/-,પાત્તા પાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ ૦૦/- મળી ક લ્લે રૂપીયા ૧,૧૯,૦૧૦/-ની સાથ ે મળી 
આવેલ હોય ગ નો શોઘી ગોરવા સેકન્ડ- ૪૯/૧૯ જ ગાર ધારા કલમ - ૧૨મ જબ તા.૧૫/૪/૨૦૧૯ ના કલાક-૦૩/૨૪ 
વાગે દાખલ કરવામાાં આવલે છે.  

તથા પત્તા પાના નાંગ-૫૨ 
કક.રૂ ૦૦/- મળી ક લ્લે રૂપીયા 
૧,૧૯,૦૧૦/- 

૭ 

લક્ષ્મીપ રા પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે 

                  લક્ષ્મીપ રા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને તા.૧૭/૦૪/૧૯ ના  રોજ  મળેલ બાતમી આધારે અંકોડીયા 
કેનાલ પાસે જાહરેમાાં વડોદરા શહરે ખાતે રેઈડ કરતા આરોપીઓ (૧) કાતીક મહીપતભાઇ ગોરડીયા રહ.ે મ.નાં ૯૦૧ 
રૂત્વા હાઇટસ ન્ય  અલકાપ રી ગોત્રી રોડ વડોદરા શહરે (૨) ઉત્સવ અનાંતભાઇ મોરડીયા રહ.ે ૧૦૧,અંજલી એપાટામેન્ટ 
બરોડા ડરેીની સામે મકરપ રા વડોદરા શહરે (૩) હરીકક્રષ્ણ રાધેશ્યામ બ્રહમભટ રહ.ે બી/૨૦૧ પ્રકવૂત રેસીડન્સી નારાયણ 
ગાડાન સામે ન્ય  અલકાપ રી ગોત્રી રોડ વડોદરા શહરે નાઓએ જય રણછોડ પાન હાઉસ દ કાન નાં જી.એફ/૧૨ નાંબરની  
દ કાનમાાં એક બીજા સાથે મોબાઇલ ફોન ઉપર તેમજ ગેરકાયદેસર આઇપીએલ -૨૦૧૯ ના ૨૦-૨૦ મેચના જીવાંત 
પ્રસારણ ઉપર પોતાના આવથિક ફાયદા સારૂ બહારના ગ્રાહ્કો પાસેથી મોબાઇલ ફોન ઉપર કક્રકેટ સટ્ટાનો જ ગાર રવવ 
બ્રહમભટ રહ.ે ખાંભાત નાઓની સાથે મોબાઇલ ફોન ઉપર રમી રમાડતા જ ગાર રેઇડ દરમ્યાન રોકડા રૂવપયા ૩૫૭૦૦/- 
તથા મોબાઇલ નાંગ- ૦૫ કક.રૂ ૯૫૦૦૦/- તથા મો.સા નાંગ- ૦૩ કક.રૂ ૧૫૦૦૦૦/- તથા એલ.ઇ.ડી ટી.વી કક.રૂ 
૨૫૦૦૦/- તથા સેટઅપ બોક્ષ કક.રૂ ૫૦૦/- મળી ક લ્લ ેરૂ ૩૦૬૨૦૦/- ના મ દામાલ સાથ ેપકડાઇ જઇ ગ નો કયાા વવગરેે 
બાબતનો  ગ નો શોઘી લક્ષ્મીપ રા પો.સ્ટે II ગ .ર.નાં ૭૩/૧૯  જ ગારધારા કલમ ૪.૫ મ જબ ગ નો તા.૧૭/૦૪/૧૯ ના 
કલાક ૨૨/૩૦ વાગે  રજી  કરવામાાં આવેલ છે.  

રોકડા રૂવપયા ૩૫૭૦૦/- 
તથા મોબાઇલ નાંગ- ૦૫ 
કક.રૂ ૯૫૦૦૦/- તથા મો.સા 
નાંગ- ૦૩ કક.રૂ ૧૫૦૦૦૦/- 
તથા એલ.ઇ.ડી ટી.વી કક.રૂ 
૨૫૦૦૦/- તથા સેટઅપ 
બોક્ષ કક.રૂ ૫૦૦/- મળી ક લ્લ ે
રૂ ૩૦૬૨૦૦/-  

૮ 

ગોરવા પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે 

                 ગોરવા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને તા.૧૯/૦૪/૨૦૧૯ ના  રોજ  મળેલ બાતમી આધારે 
જયનારાયણ સોસા નાકા ચાર રસ્તા  નાકા રેઇડ કરતાાં આ કામના આરોપી નામે સાજીત રજાકભાઇ શેખ રહ,ે 
સમશેરનગર બોરીયા તળાવ -૨ કરોડીયારોડ ગોરવા વડોદરાનો પોતના આથીક ફાયદા સારૂ પોતાના ઓપો મોબાઇલ 
ફોન વડ ે આંક ફરકનો આંકડાનો  જ ગાર રૂપીયા થી રમી રમાડી પોલીસ ની રેઇડ દરમ્યાન મોબાઇલ ફોન ૧ 
કક,રૂ,૧૦૦૦૦ /-તથા અંગઝડતી માાંથી આંક ફરકના આંકડાની  રકમ ક લ્લે રોકડા રૂપીયા ૨૫૩૪૦/-  મળી ક લ્લે રૂ 
૩૫૩૪૦/-  ની મતા સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ  વોટેડ ઇસમ એઝાદ પાદરા વાળા ને મો નાં ૯૯૦૪૦૨૫૦૪૪  ઉપર 
લખાવેલ હોય ગ નો કયાા વવ.બાબતનો  ગ નો શોઘી ગોરવા પોલીસ સ્ટેશન સેકન્ડ ગ .ર.નાં. ૫૦ /૨૦૧૯ જ ગાર ધારા 

મોબાઇલ ફોન ૧ 
કક,રૂ,૧૦૦૦૦ /-તથા 
અંગઝડતી માાંથી આંક 
ફરકના આંકડાની  રકમ ક લ્લ ે
રોકડા રૂપીયા ૨૫૩૪૦/-  
મળી ક લ્લ ેરૂ ૩૫૩૪૦/-   
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કલમ ૧૨ અ મ જબનો ગ નો ૧૯/૦૪/૨૦૧૯ દા.ટા   ૧૪/૧૫ વાગે  રજી  કરવામાાં આવેલ છે.          

૯ 

પી.સી.બી શાખા સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે 

                પી.સી.બી શાખા સ્ટાફ નાઓન ે તા.૨૦/૦૪/૧૯ ના રોજ  મળેલ બાતમી આધારે ઇગલ એપોટામેંન્ટમાાં 
નીચેના ભાગે " ધ મોબાઇલ શોપ " ના દ કાનમાાં ફતેગાંજ વડોદરા શહરે ખાતે રેઇડ કરતા આ કામના બન્ને તહોદારો નામે 
(૧) મ ાંત  ઝા ક રબાનહ સેન વાાંસદવાળા રહવેાસી આતે્રય બીલ્ડીગ પાાંચમાાં માળે, મકાન નાંબર-૫૦૨, ફતેગાંજ વડોદરા શહરે 
તથા (૨) હીમાાંશ ભાઇ જયેંન્રભાઇ ઠકકર રહવેાસી ૧૦૩, હરીસાઇ શરણમ  ટાવર-એ, ગણેશનગર ત્રણ રસ્તા પાસ,ે 
વાધોડીયા રોડ વડોદરા શહરે નાઓ પાસેથી મ ાંબઇ ઇન્ડીયન્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ  આઇ.પી.એલ ક્રીકેટ મેચનો ગ્રાહકો 
પાસેથી ઓન લાઇન સશેનનો હારજીતનો સટ્ટોના સાધાનો તથા અંગ ઝડતીમાાંથી મળેલ રોકડા રૂપીયા ૧૧,૫૦૦/- તથા 
મોબાઇલ ફોન નાંગ- ૦૩ તથા ચોપડો નાંગ- ૦૧ તથા બોલપેન નાંગ- ૦૧ તથા ટી.વી.તથા સેટોપ બોકસ જી.ટી.પી.એલ 
કાંપનીન ાં તથા બીલ મળી ક લ્લે રૂપીયા  ૧,૨૩,૦૦૦/- સાથે મળી આવી પકડાયેલ જઇ ગ નો કયાા વવગેરે બાબતનો  ગ નો 
શોઘી સયાજીગાંજ પો.સ્ટે. II ગ  ર નાં ૫૫/૧૯ જ ગારધારા કલમ ૪-૫ મ જબ નો ગ નો તા.૨૦/૦૪/૧૯ ના ક.૨૨/૧૫ 
વાગે રજી કરવામાાં આવેલ છે.   

રોકડા રૂપીયા  ૧૧,૫૦૦/- 
તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ- 
૦૩ તથા ચોપડો નાંગ-૦૧ 
તથા બોલપને નાંગ-૦૧ તથા 
ટી.વી.તથા સેટોપ બોકસ 
જી.ટી.પી.એલ કાંપનીન ાં તથા 
બીલ મળી ક લ્લે રૂપીયા  
૧,૨૩,૦૦૦/-  

૧૦ 

ગોરવા પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ  
વડોદરા શહરે   

              ગોરવા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને  તા.૨૧/૪/૨૦૧૯ નારોજ મળેલ બાતમી આધારે  ધરમપ રા બાગ 
પાસે ખ લ્લી જગ્યામા રેઇડ કરતાાં આરોપીઓ નામ ે (૧) વવરેન્ર અવનલભાઇ ગોકહલ રહ.ે મ.નાં ૪૯ ધરમપ રા ગામ 
હરીનગર સોસાયટી પાસે ગોરવા વડોદરા શહરેનો તથા નાં (૨) જયકદપ ભાન ભાઇ ગેડીયા રહ.ેમ.નાં ૧૧ ધરમપ રા ગામ 
હરીનગર સોસાયટી પાસે ગોરવા વડોદરા શહરે તથા નાં (૩) શ્રીકાાંન્ત શ્યામરાવ કેદાર રહ,ે મ.નાં ૬૫ ધરમપ રા ગામ 
હરીનગર સોસાયટી પાસે ગોરવા વડોદરા શહરે તથા નાં (૪) લક્ષ્મણવસિંહ મહેંરવસિંહ સોલાંકી રહ ેમ.નાં ૯૮ ધરમપ રા ગામ 
હરીનગર સોસાયટી પાસે ગોરવા વડોદરા શહરે તથા નાં (૫) કકરણ ચાંદ ભાઇ પઢીયાર રહ,ે મ.નાં ૧૦૨ ધરમપ રા ગામ 
હરીનગર સોસાયટી પાસે ગોરવા વડોદરા શહરે નાઓ જાહરેમા રૂપીયાનો પત્તા પાના વડ ે હાર જીત નો જ ગાર રમી 
રમાડતા તેમની અંગ ઝડતીના તથા જમીનદાવા પરથી રોકડ રૂપીયા ૨૫,૮૧૦/- તથા મોબાઇલ નાંગ-૦૩ કીંમત રૂપીયા 
૬,૯૦૦/- પાત્તા પાના નાંગ-૫૨ કક રૂ ૦૦/- ની સાથે મળી  ક લ્લે રૂપીયા ૩૨,૭૧૦/- મળી આવી ગ નો કયાા 
વવ.બાબતનો  ગ નો શોઘી ગોરવા સેકન્ડ- ૫૨/૧૯ જ ગાર ધારા કલમ - ૧૨મ જબ તા.૨૧/૪/૨૦૧૯ ના કલાક-૦૨/૪૦ 
વાગે દાખલ કરવામાાં આવલે છે.  

અંગ ઝડતીના તથા 
જમીનદાવના  રોકડ રૂપીયા 
૨૫,૮૧૦/- તથા મોબાઇલ 
નાંગ-૦૩ કીંમત રૂપીયા 
૬,૯૦૦/- પાત્તા પાના નાંગ-
૫૨ કક રૂ ૦૦/- ની સાથ ે
મળી  ક લ્લે રૂપીયા 
૩૨,૭૧૦/- 

૧૧ 
ગોરવા પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ  

            ગોરવા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને તા.૨૪/૦૪/૨૦૧૯ ના  રોજ  મળેલ બાતમી આધારે  સીતારામ 
કોમ્પલેક્ષના પાકીગ માાં   સ ભાનપ રા વડોદરા પાસે રેઇડ કરતાાં આ કામના આરોપી (૧) ધ્ર વીન  જીતેંરભાઇ પટેલ  

મોબાઇલ ફોન નાંગ-૩ ક લ્લ ે
કક,રૂ,૨૪,૦૦૦/-તથા રોકડા 
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વડોદરા શહરે ઉ.વ.૨૭ રહ,ે મકાન નાં ૯૨ મહશે્વર સોસા. સ ભાનપ રા  વધામાન  કોમ્પલકે્ષની સામે  વડોદરા નાં.(૨)  રાકેશ 
પરષોતમભાઇ પટેલ ઉ.વ. ૪૩ રહ,ે ૯૫, મહશે્વર સોસા.સ ભાનપ રા  વધામાન  કોમ્પલેક્ષની સામે  વડોદરા શહરે નાં.(૩) 
પરીમલ જયાંતીભાઇ પટેલ  ઉ.વ. ૨૮ રહ,ે બી/૩૩ સવેાશ્રમ સોસાયટી, ઇલોરાપાકા ગોરવા વડોદરા શહરે તથા વોન્ટેડ 
અખ્તર પાદરા વાળા મો.નાં. ૮૩૪૭૧૧૫૬૪૩ LIN -1 તથા ૬૩૫૯૧૮૩૫૫૫ LIN -2  નાઓએ ક્રીકેટ સટ્ટાના હારજીતનો 
જ ગાર આથીક ફાયદા સારૂ IPL  કક્રકેટ લીગ મેચની  કકગ્સ ઇલેવન પાંજાબ અન ે રોયલ ચેલજે બેગ્લોર વચ્ચે રમાય 
રહલે ટી-૨૦, ક્રીકેટ મેચન  મોબાઇલ ફોન ઉપર ઓન લાઇન જીવાંત પ્રસારણ જોઇ મોબાઇલ ફોન ક્રીકેટ સટ્ટાનો 
હારજીતનો જ ગાર રૂપીયા વડ ેરમાડી વોન્ટેડ પાદરાના અખ્તર નામના ઇસમ તેના નાંબર ૮૩૪૭૧૧૫૬૪૩ LIN -1 તથા 
૬૩૫૯૧૮૩૫૫૫ LIN -2 ઉપર  લખાવી રૂપીયાથી રમી રમાડી પોલીસની રેઇડ દરમ્યાન મોબાઇલ ફોન નાંગ-૩ ક લ્લ ે
કક,રૂ,૨૪,૦૦૦/-તથા રોકડા રૂપીયા ૨૪૨૨૦/- મળી ક લ્લે રૂ,૪૮૨૨૦- ની સાથ ે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગ નો કયાા 
વવ.બાબતનો  ગ નો શોઘી ગોરવા પોલીસ સ્ટેશન સેકન્ડ ગ .ર.નાં. ૫૩/૨૦૧૯ જ ગાર ધારા કલમ ૧૨ અ મ જબનો ગ નો 
૨૪/૦૪/૨૦૧૯ ક.૨૩/૫૦ વાગે  રજી  કરવામાાં આવલે છે.  

રૂપીયા ૨૪૨૨૦/- મળી ક લ્લ ે
રૂ,૪૮૨૨૦/- 

૧૨ 

પાણીગેટ પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે 

પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓએ પાણીગેટ પો.સ્ટે I ગ .ર.નાં ૮૬/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો કલમ ૪૫૭,૩૮૦ મ જબના કામ ે

તા.૬/૧/૧૯ ના કલાક.૨૨/૦ થી તા.૭/૧/૧૯ ના કલાક ૪/૪૫  વાગ ેમ.ન ૪૧૮ મહાદેવ ચોક કીશનવાડી આજવા 

રોડ, પાણીગટે વડોદરા શહરે ખાત ેબનેલ અનડીટેક્ટ ગ નો  ફરીયાદીશ્રીના મકાનનો લોખાંડની જાળીવાળા દરવાજાન ાં 

તાળુાં નક ચા સાથે તોડી ઘરમાાં પ્રવેશી કરી તીજોરી લોકર તોડી અંદર મ કેલ ચાાંદીના સાાંકળા કક.રૂ-૨,૦૦૦/- રોકડા રૂ.-

૧૫,૦૦૦/-મળી ક લ્લ ે રૂ.-૧૭,૦૦૦/-ની ચોરી કરી જઇ ગ નો કયાા મતલબની ફરીયાદ આધારે તા.૨૫/૪/૨૦૧૯ ના 

કલાક. ૧૯/૩૦ વાગ ેગ નો રજીસ્ટર થયેલ સદર ગ નાની તપાસ દરમ્યાન આ કામના આરોપીઓને ડીસીબી પો.સ્ટે. રારા 

પકડી પાડી પ છપરછ કરતા સદર ગ નાની કબ લાત કરતા આરોપી (૧) પ્રકાશ ઉફે અક્ષય ઉફે બોલો ગસેીયો ગોપાલભાઇ 

રાઠોકડયા રહ-ેનવીનગરી ગણપવત ગોડાઉનની પાસ ેઆમલલયારા ગામ તા-જી-વડોદરા શહરે (૨) રાજાવશિંગ માધ વશગ 

ટાાંક (શીકલીગર) રહ-ેમ.નાં-૨૮૦ સાંગમ સ્વાદ ક્વાર્ટાસ વડોદરા શહરેને તા.૨૭/૪/૧૯ ના કલાક ૧૫/૦ વાગે પકડી 

અટક કરી  મ દામાલ રીકવરકરી ગ નો શોધી કાઢેલ છે.  

કક.રૂ. ૮૫૨૧/-  

૧૩ 
વાડી પોલીસ સ્ટેશન 

સ્ટાફ વડોદરા શહરે  

                વાડી પો.સ્ટે I ૫૦/૨૦૧૭ ઇ.પી.કો ૩૭૯  મ જબના કામે તા ૨૨/૪/૧૭ ના કલાક ૨૨/૦ થી કલાક 

૨૩/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન સોમા તળાવ ચાર રસ્તા શાક માકેટ પાસે હન માનજીના માંકદર વાડી વડોદરા પાસેથી નમ દ 

મો.સા-૧ કક.ર . ૨૦,૦૦૦/- 
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નથી તે આરોપીએ ફરીન ાં હીરો હોન્ડા પેશન પ્રો મો.સા.નાં GJ- 06-FJ-1021 જેનો ચે.નાં MBLA10AWCGG31094 એ.નાં 

HA10ENCGG62323 નો છે, જે  સને ૨૦૧૨ ના મોડલની કાળા કલરની છે, જેની કક.રૂ. ૨૦,૦૦૦/-ગણાઇ તેની ચોરી કરી 

લઇ જતા ઉકત નાંબરથી ગ નો રજીસ્ટર થયેલ સદર ગ નામાાં બાતમી આધારે આરોપી  બનવારીભાઇ રામદેવભાઇ શમાાં 

રહ,ે૮૦૪ વવશાલનગર શરદનગર પાસે તરસાલી વડોદરા ને તા.૧૯/૪/૧૯ કલાક ૧૫/૩૦ વાગે પકડી અટક કરી 

મ દામાલ મો.સા.રીકવર કરી ગ નો શોધી કાઢવામાાં આવલે છે,    

૧૪ 

પો.ઇન્સ.શ્રી. 
એચ.એમ.રામાવત 
તથા મકરપ રા 

પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે  

         મકરપ રા પો.સ્ટે. I ગ .ર.નાં. ૧૮૫/૧૮ IPC ક.૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ મ જબના કામે મ.નાં.-૨ હરવસધ્ધનગર 
જનપતનગર સામ ેદાંતેશ્વર તા.૦૫/૧૦/૨૦૧૮ ના કલાક ૦૭/૦૦ થી તા ૦૬/૧૦/૨૦૧૮ ના કલાક ૦૯/૩૦ વાગ્યા 
દરમ્યાન આ કામના ફરી.ના ઘરના મ ખ્ય દરવાજાનો નક ચો તોડી લાકડાના દરવાજાને સ્ટોપર મારેલ તે ખોલી મકાનમાાં 
પ્રવેશ કરી સોના ચાાંકદના દાગીના જેની કક.રૂ.૨,૩૪,૦૦૦/- ગણી શકાય તથા રોકડા રૂ.૫૦,૦૦૦/- મળી ક લ્લ ે
રૂ.૨,૮૪,૦૦૦/- ના મત્તાની ચોરી કરી લઇ જઇ ગ નો કયાા વવ. મતલબની ફરીયાદ ફરીયાદીએ આપતા તા.૬/૧૦/૧૮ 
ના ક.૨૧/૫૦ વાગ ેગ નો રજીસ્ટર કરી આગળની તપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી. એ.એ.વછેટા નાઓન ેસોપવામાાં આવેલ તપાસ 
દરમ્યાન આ કામના આરોપી નામ ેશમશેરવસિંગ ઉફે ઢબ્બ વસિંગ માાંવસિંગ ટાાંક (સીકલીગર) રહ,ે વારસીયા વીમા દવાખાના 
પાછળ મેલડી માતાના માંદીર પાછળ વડોદરા શહરે નાન ેપકડી પાડી તા.૩/૪/૧૯ ના ક.૨૧/૧૦ વાગે અટક કરી ગ નો 
શોધી કાઢેલ છે. 

વળતર - ૨૮૪૦૦૦/- 

૧૫ 

મકરપ રા પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  

         મકરપ રા પો સ્ટે  ફસ્ટા  ગ .ર.નાં. ૨૦૬/૧૮ ઈ.પી.કો. કલમ ૪૫૭,૩૮૦,૧૧૪ મ જબ ના કામે મય ર સોસા.  વસિંધવાઈ 
માતા રોડ, પ્રતાપનગર - ૪ વડોદરા ખાતે તા-૦૧/૧૧/૨૦૧૮ ના કલાક ૫/૩૦ થી ૬/૩૦ વાગે આ કામના આરોપીએ 
ફરી.ના મ ખ્ય દરવાજાનો નક ચો તોડી મકાનમાાં પ્રવેશ કરી રોકડા રૂ.૩૦૦૦૦/- તથા ધન તેરસની પ જા માટે મ કેલ 
રૂ.૨૦૦/- ની કોઇ ચોર ઇસમ ચોરી કરી લઇ જઇ ગ નો કયાા વવ. મતલબની ફરીયાદ આધારે તા.૧/૧૧/૧૮ ના 
ક.૧૨/૧૫ વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરી આગળની તપાસ દરમ્યાન આરોપી શમશેરવસિંગ ઉફે ઢબ્બ વસિંગ માનસીંગ ટાાંક 
(વસકલીગર) રહ,ે વારસીયા વીમા દવાખાના પાછળ મેલડી માતાના માંદીર પાછળ વડોદરા શહરે. નાને પકડી 
તા.૪/૪/૧૯ ના ક.૧૧/૩૫ વાગે અટક કરી ગ નો શોધી કાઢેલ છે.   

---- 

૧૬ 

મકરપ રા પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  

           મકરપ રા પો સ્ટે  ફસ્ટા  ગ .ર.નાં. ૨૦૦/૧૮ ઈ.પી.કો. કલમ ૪૫૭,૩૮૦,૧૧૪ મ જબ ના કામે પ્રતાપનગર બ્રીજની 
બાજ મા કદમચાલ પો.હડે ક્વાટસાની સામ ેવડોદરા શહરે તા-૨૫/૧૦/૨૦૧૮ ના કલાક ૨૩/૦૦ થી તા-૨૬/૧૦/૨૦૧૮ 
ના કલાક ૦૭/૩૦ વાગ ે કોઇ આરોપીએ સોનાચાાંદીના દાગીના તથા રોકડા ર વપયા ૬૦૦૦/- મળી ક લ માલમતા 
૩૩૦૦૦/- ની ફરી.શ્રીના બાંધ મકાનમા મ ખ્ય દરવાજાનો નક ચો કોઈ સાધન વડ ે તોડી પ્રવેશ કરી ઉપરોક્ત 

વળતર -- ૩૦૦૦૦/- 
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ચીજવસ્ત ઓની ચોરી કરી લઈ ગયલે હોય વવ. મતલબની ફરીયાદ આધારે તા.૨૬/૧૦/૧૮ ના ક.૧૨/૦૦ વાગે ગ નો 
રજીસ્ટર કરી તપાસ દરમ્યાન આરોપી નામ ેશમશેરવસિંગ ઉફે ઢબ્બ વસિંગ માનસીંગ ટાાંક (વસકલીગર) રહ,ે વારસીયા વીમા 
દવાખાના પાછળ મેલડી માતાના માંદીર પાછળ વડોદરા શહરે. નાન ેપકડી તા.૪/૪/૧૯ ના ક.૧૧/૩૫ વાગે અટક કરી 
ગ નો શોધી કાઢેલ છે.  

૧૭ 

પાણીગેટ પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે  

              પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને મળેલ બાતમી આધારે તા.૫/૪/૧૯ ના કલાક ૧૨/૦૫ વાગ ે 

ગાજરાવાડી સ એજ પાંપીંગ રોડ ગણપવત માંકદર પાસે આરોપી નામે જગદીશ ઉફે જગો જાડીયો સ/ઓ કન ભાઇ ઠાકરડા 

રહ.ેભાલીયાપ રા ગામ સરપાંચવાળુ ફળીય  તા.જી.વડોદરા નાએ પોતાની સલેેરીયો ફોરવ્હીલ ગાડી નાં.GJ-06-LE-4987 

કક.રૂા.૪,૦૦,૦૦૦/-માાં ગેરકાયદેસર વગર પાસ પરવમટે ૭૫૦ વમ.લી.ની પ્લાન્સ્ટકની ભારતીય બનાવટના ઇંગ્લીશ દારૂની 

બોટલો નાંગ-૧૦૩  કક.રૂા.૩૬,૦૫૦/-તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૧ જેની કક.રૂા.૫૦૦/- સાથે મળી ક લ કક.રૂા.૪,૩૬,૫૫૦/- 

ના મ દૃામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગ નો કયાા વવગેરે મતલબની  ફરીયાદ આધારે પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન  III 

ગ .ર.નાં.-૩૨૭/૨૦૧૯ પ્રોહી.એક્ટ કલમ ૬૫-ઇ,૯૮(૨),૧૦૮ મ જબ તા.૫/૪/૧૯ ના કલાક ૧૨/૦૫ વાગે ગ નો રજીસ્ટર 

કરવામાાં આવેલ છે. 

૭૫૦ મીલી બોટલો નાંગ-
૧૦૩ કક.રૂા.૩૬,૦૫૦/- તથા 
મોબાઇલ ફોન નાંગ-૧ 
કક.રૂા.૫૦૦/- સેલેરીયો  ગાડી 
-૧ કક.રૂા.૪,૦૦,૦૦૦/- 
સાથે મળી ક લ કક.રૂા. 
૪,૩૬,૫૫૦/- 

૧૮ 

પાણીગેટ પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે 

            પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને મળેલ બાતમી આધારે તા-૨૮/૪/૧૯ ના કલાક ૪/૩૫  વાગ ે
ઉકાજીના વાડીયાની સામે, રણછોડ પાકાની ગલીમા, વાઘોડીયા રોડ પાણીગેટ ખાતે  આરોપી નાં (૧) પ નીતક માર 
લાલકક્રશ્ન ગ પ્તા રહ-ે ૧૦૩, વવનાયક રેવસડેંસી ,ક ાંતા રોડ વટાર (વાપી)ગામ તા-પાલડી જી-વલસાડ તથા (૨) 
પ્રવવણભાઇ નરવસિંહભાઇ ગ ડોલ રહ-ે સાંસ્ુતી એપાટામેંટ બ્લોક નાં-બી, રૂમ-૧૦૧,કકલા પારડી જી-વલસાડ (૩) સાગરભાઇ 
પ્રકાશભાઇ પ્રજાપતી રહ-ે સહકારનગર ઉકાજીન  વાડીય  વાઘોડીયા રોડ વડોદરા શહરે પૈકી આરોપી નાં- ૧,૨ નાઓએ 
સ્સ્વફ્ટ ફોરવ્હીલ ગાડી નાં. GJ-08-AJ-3522 કક. રૂા.૪,૦૦,૦૦૦/-મા ઇંગ્લીશ દારૂનો જથ્થો ભરી લાવી નાં-(૩) સાગરભાઇ 
પ્રકાશભાઇ પ્રજાપતી નાને આપવા માટે લાવી ભારતીય બનાવટના ઇંગ્લીશ દારૂની પાઉચ ૧૮૦ મી.લી.ની 8-PM 
વવસ્કીના ક લ પાઉચ નાંગ-૫૭૬ કક.રૂા.૫૭,૬૦૦/- અંગજડતીના મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૪ કક.રૂ-૧૧,૦૦૦/- તથા 
અંગજડતીના રોકડા રૂવપયા -૮૦૭૦/- તથા રાઇવવિંગ લાયસાંસ પોલીસ આઇ કાડા, સાથે વગર પાસ પરવમટે ઇંગ્લીશ 
દારૂની હરેાફેરી કરતા ક લ કક.રૂા.૪,૭૬,૬૭૦/- ના મ દૃામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઈ ગ નો કયાા વવગેરે બાબતનો 
ગ નો  પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન III ગ .ર.નાં-૪૧૦/૨૦૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫-ઇ, ૯૮ )૨( ,૮૧,૧૦૮ મ જબતા- 
૨૮/૦૪/૨૦૧૯  ના કલાક -૦૬/૧૫ વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરેલ કરેલ છે.  

પાઉચ ૧૮૦ મી.લી. પાઉચ 
નાંગ-૫૭૬ કક.રૂા.૫૭,૬૦૦/- 
મોબાઇલ ફોન નાંગ-૪ કક.રૂ-
૧૧,૦૦૦/- તથા 
અંગજડતીના રોકડા રૂવપયા -
૮૦૭૦/- ક લ 
કક.રૂા.૪,૭૬,૬૭૦/- 
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૧૯ 

પી.સી.બી.શાખા, 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે. 

             પી.સી.બી.શાખા, સ્ટાફ નાઓને મળેલ બાતમી આધારે તા-૭/૪/૧૯ ના ક. ૧૨/૩૦ વાગે વાડી ટાવર 

ભાડવાડાના નાકે સ્ટેટ બેંન્ક ઓફ ઇંન્ડીયાની સામે વાડી વડોદરા શહરે ખાતે  આરોપી (૧) કમલેશ નારાયણદાસ 

ખટવાણી  રહવેાસી ૩૦૩, ચાંદન કોમ્પ્લકે્ષ, ખેડકરફળીયા, વાડી વડોદરા શહરે (૨) પીય ષ જયકકશન સોલકી રહવેાસી 

જાબ ાંડી ક ઇ,સાાંઇબાબાના માંદીર પાસે, વાડી વડોદરા (૩) રમેશભાઇ ખાશેરાવ ગાડગ ે રહવેાસી ૧૦૩,શ્રી નાથ 

ફલેટ,ડાલીયાપ રા વાડી વડોદરા શહરેનાઓએ પોતાના આવથિક ફાયદા સારૂ વરલી મટકા ના આંક ફરક ના આંકડા લખી 

હારજીતનો જ ગાર રમી રમાડી જ ગારના સાધનો જેમાાં આંક ફરક આંકડા લખેલ સ્લીપો નાંગ-૬૭ તથા બોલપેન નાંગ-૨ 

જેની કકમત રૂપીયા ૦/૦ તથા અંગ ઝડતીના રોકડા રૂપીયા ૧૬,૫૬૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ- ૩ જેની કકમત રૂપીયા 

૧૧,૦૦૦/- મળી ક લ્લે કકમત રૂપીયા ૨૭,૫૬૦/- ના મ દામાલ સાથે રેઇડ દરમ્યાન મળી આવી પકડાઇ જતા વાડી 

પો.સ્ટે. II ૩૬/૧૯ ના જ ગારધારા કલમ ૧૨ (અ) મ જબનો તા-૭/૪/૧૯ ના ક. ૧૫/૪૫ વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરેલ છે. 

સ્લીપો નાંગ-૬૭ બોલપને 
નાંગ-૨  કકમત રૂપીયા ૦/૦ 
અંગ ઝડતીના રોકડા રૂપીયા 
૧૬,૫૬૦/ તથા મોબાઇલ 
ફોન - ૩ કકમત રૂપીયા 
૧૧,૦૦૦/- મળી ક લ્લે કકમત 
રૂપીયા ૨૭,૫૬૦/- 

૨૦ 

મકરપ રા પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે  

         મકરપ રા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓએ જીજી માતા માંકદર પાસ ેઆવલે ખ લ્લા મેદાનમાાં આરોપી નામે ૧) 
બીસ્મીલ્લા બચ સા કદવાન રહ.ે કદવાન ફળીય  મકરપ રા ગામ વડોદરા શહરે નાનો પોતાના આવથિક લાભ માટે પોતાની 
રીક્ષા નબર GJ 06 AY 4256 મા બેસી હાલમા રમાતી આઇ.પી.એલ ની રોયલ ચલેેન્જસા બેન્ગલોર અન ેકલકત્તા નાઈટ 
રાયડસા ની કક્રકે્રટ  મેચ ન  મોબાઈલ ફોનમા લાઈવ સ્કોર તથા લાઈવનો પ્રસારણ જોઈ સટ્ટો રમી રમાડી તેમજ 
ચીઠ્ઠીઓમા ક્રીકેટ સટ્ટા નો હીસાબ રાખી તમેજ ઈસમ નબર (૨) અકબરશા વલ્લીશા કદવાન રહ.ે કદવાન ફળીય  મકરપ રા 
ગામ વડોદરા મ ળ રહ.ે મીયાગામ તા. કરજણ જી વડોદરા તથા ઈસમ નબર (૩) ઈમ્તીયાઝખાન અય બખાન પઠાણ  
રહ.ે મ.ન. ૬૭ હીમાંતનગર જશોદા કોલોની  મકરપ રા ગામ વડોદરા શહરે નઓએ ઈસમ નબર ૦૧ પાસ ેસટ્ટો કપાવી 
હાર જીતનો જ ગાર રમી રમાડી મોબાઈલ ફોન નાંગ ૦૪ કી રૂ. ૧૩૮૦૦/- તથા અંગ ઝડતી ના રોકડા રૂપીયા ૨૩૮૦૦/- 
તથા ક્રીકેટ નો  હીસાબ લખેલ ચીઠ્ઠીઓ કી. રૂ. ૦૦/૦૦ તથા ઓટો રીક્ષા GJ 06 AY 4256 કી રૂ. ૭૫૦૦૦/- ની સાથ ે
મળી ક લ્લ ે રૂ. ૧,૧૨,૬૦૦/- ની મતા સાથ ે  મળી આવી પકડાય  જતા ગ નો શોધી મકરપ રા પો.સ્ટે. સેકન્ડ ગ .ર.નાં. 
૫૫/૧૯ જ ગારધારા કલમ ૧૨ (અ) મ જબનો તા.૧૯/૦૪/૧૯ ના રોજ રજી.કરવામાાં આવલે  છે. 

મોબાઈલ ફોન નાંગ ૦૪ કી રૂ. 
૧૩૮૦૦/- તથા અંગ ઝડતી 
ના રોકડા રૂપીયા ૨૩૮૦૦/- 
તથા ક્રીકેટ નો  હીસાબ 
લખેલ ચીઠ્ઠીઓ કી. રૂ. 
૦૦/૦૦ તથા ઓટો રીક્ષા GJ 
06 AY 4256 કી રૂ. 
૭૫૦૦૦/- ની સાથ ે મળી 
ક લ્લે રૂ. ૧,૧૨,૬૦૦/- 

૨૧ 

 પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ 
વડોદરા શહેર  

                    પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર હરણી પો.સ્ટે.વડોદરા શહેરનાઓની આગેવાની હેઠળ સ્ટાફના માણસોની ટીમ ે
તા.૦૧/૦૪/૧૯ ના કલાક ૦૬/૩૦ વાગ ે ગોલ્ડન ચોકડી આઇમાતા હોટલ પાસે હરણી ખાતે આરોપીઓ (૧) 
પ્રર્વણકુમાર અાંબાલાલ સ્વણિકાર (સોની) રહે:- હાલ કુાંભાસકિલ આઝાદનગર ભીલવાડા, જી.ભીલવાડા રાજસ્થાન મળુ 
રહે મનારવજી (૨) પરશેભાઇ જગજીવણભાઇ જઠેવા રહે: મરાઠી મહોલ્લો રોકડનાથ પોલીસ ચોકીની પાછળ નવા 

ભારતીય બનાવટના ઇગ્લીશ 
દારૂ ભરલે  પાઉચ  ૧૮૦ml 
ના નાંગ  ૭૨૦ કીમત 
રૂપીયા ૭૨,૦૦૦/-તથા   
મો.ફો.નાંગ ૨ કીમત રૂપીયા 
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બજાર કાળપુુરા વડોદરા (૩) વોન્ટેડ ર્પન્ટુ ઉફે તુષાર રહે.નાગરવાડા વડોદરા નાઓ ઓટોરીક્ષા નાં- GJ 06 AY 
3618  માાં વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના ઇગ્લીશ દારૂ ભરલે  પાઉચ  ૧૮૦ml ના નાંગ  ૭૨૦ કીમત 
રૂપીયા ૭૨,૦૦૦/-તથા   મો.ફો.નાંગ ૨ કીમત રૂપીયા ૧૦૦૦/- તથા ઓટોરીક્ષાની ર્કાંમત ૮૦,૦૦૦/- સાથ ેમળી કૂલ 
ર્ક.રૂ,૧,૫૩,૦૦૦ ની સાથે આરોપી નાં ૧,૨.નાઓ પકડાઇ જઇ ગનુો કયાિ ર્વગરે ેબાબતનો ગુનો હરણી પો.સ્ટે III 
ગુ.ર.નાં ૮૭/૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ઇ,૮૧,૯૮(૨),૧૧૬(બી) મજુબનો તા ૦૧/૦૪/૧૯ ના કલાક ૦૮/૧૦ વાગ ેદાખલ 
કરલે છે. 

૧૦૦૦/- તથા ઓટોરીક્ષાની 
ર્કાંમત ૮૦,૦૦૦/- સાથે મળી 
કૂલ ર્ક.રૂ,૧,૫૩,૦૦૦ /-  

૨૨ 

હરણી પોલીસ સ્ ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહેર  

                પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર હરણી પો.સ્ટે.વડોદરા શહેરનાઓની આગવેાની હેઠળ સ્ટાફના માણસોની ટીમ ે તા 
૦૮/૦૪/૧૯ ના કલાક ૧૩/૧૦ વાગ ેએલ.એાંડ.ટી સકિલ પાસ ેતહોમતદારો (૧) સુમીત્રાબને વા/ઓ મહેશભાઇ શાંકરભાઇ 
બીલવાલ રહે – ડુગરાગામ ગાટી ફળયુ તા- લીમખેડા જી- દાહોદ (૨) કમલશે કાંચનભાઇ રાણા રહે – ધોબી શેરી સદર 
બજાર ફતેગાંજ વડોદરા શહેર (૩) (વોન્ટેડ) ઇાં ગ્લીશ દારૂ માંગાવનાર નામે કાકી જનેા પુરા નામની ખબર નથી તે  રહે- 
વડોદરા શહેર છાણી ભાથજુી માંદીર પાસે વડોદરા નાઓએ પોતાની ઓટો રીક્ષામાાં  નાં- GJ-06-ZZ-5444 જનેી કીમત 
રૂપીયા ૫૫,૦૦૦/- માાં વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના ઇગ્લીશ દારૂ ભરલે  પ્લાસ્ટીકના ક્વાટરીયા એક જ 
સરખા કાંપની શીલબાંધ ક્વાટરીયા નાંગ - ૨૫૪ કીમત રૂપીયા ૨૫,૪૦૦/-નો રાખી  તથા મો.ફો.નાંગ ૨ કીમત રૂપીયા 
૧૦૦૦/- સાથ ેમળી આવી પકડાઇ જઇ નાં (૩) ઇાં ગ્લીશ દારૂ માંગાવનાર નામે કાકી જનેા પરુા નામની ખબર નથી તે  રહે- 
વડોદરા શહેર છાણી ભાથજુી માંદીર પાસે રહેતી કાકી જને ેજોયથેી ઓળખે છે ર્વગેર ે બાબતનો હરણી પો.સ્ટે III ગુ.ર.નાં 
૯૫/૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ઇ,૮૧,૯૮(૨) મજુબનો ગુનો તા.૦૮/૦૪/૧૯ ના કલાક ૧૪/૩૦ વાગે દાખલ કરલે છે. 

ઓટો રીક્ષામાાં  કીમત 
રૂપીયા ૫૫,૦૦૦/- ભારતીય 
બનાવટના ઇગ્લીશ દારૂ 
ભરલે  પ્લાસ્ટીકના ક્વાટરીયા 
નાંગ - ૨૫૪ કીમત રૂપીયા 
૨૫,૪૦૦/- મો.ફો.નાંગ ૨ 
કીમત રૂપીયા ૧૦૦૦/- સાથ ે

મળી કૂલ ર્ક.રૂ,૮૧,૪૦૦ /-  

૨૩ 

કારલેીબાગ પોલીસ 
સ્ ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહેર  

             પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર કારલેીબાગ પો.સ્ટે.વડોદરા શહેરનાઓની આગેવાની હેઠળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે તા 
તા.૦૮/૦૪/૨૦૧૯ ક.૧૫/૪૫ રામદેવપીરની ચાલી પાસ ેઆવેલ દ્રષ્ટી ફાયનાન્સ નામની દુકાનમા  આરોપીઓ પકૈી નાં.(૧) 
રાજશે ઉફે રાજુ રમશેભાઇ માધવન ઉ.વ ૩૬ રહે ડી ૩૦૭ સોમનાથ એપાટિમેન્ટ સોમનાથનગર પાસ ેતરસાલી વડોદરા 
નાઓએ તથા (૨) જીતુભાઇ કાાંતીભાઇ ખીમસરુીયા ઉ.વ ૨૭ રહે રામદેવપીરની ચાલી શ્રીનાથ પેટર ોલપાંપ પાસ ેહાથીખાના 
વડોદરા શહેર તથા (૩)  મહેશ કાાંન્તીભાઇ મારવાડી ઉ.વ ૩૦ રહે રામદેવપીરની ચાલી શ્રીનાથ પટેર ોલપાંપ પાસ ે
હાથીખાના વડોદરા શહેર નાઓ સાથે મળી નાં (૧) નાએ પોતાના આથીક લાભ માટે પોતાના કબજા ભોગવટા વાળી 
દ્રષ્ટી ફાયનાન્સ નામની ઓફીસની આડમા હાલમા ચાલતી આઇ.પી.એલ મેચમા અગાઉ રમાયેલ મચે ઉપર રમેલ સટ્ટાનો 
હીસાબ  લેપટોપ તથા મોબાઇલ ફોન મા કરી તથા નાં ૨ તથા ૩ મદદગારી કરી  મોબાઇલ ફોન નાંગ ૪ કીમાંત  
૪૪,૦૦૦/-  લેપટોપ ૧ કીમાંત રૂ ૨૨,૦૦૦ તથા ભારતીય દરની ચલણી નોટો રૂ ૧૮,૬૦૦/- મળી કુલ્લ ેરૂ ૮૪,૬૫૦/- ના 
મુદામાલ સાથે મળી  આવી પકડાય જઇ ગનુો કયાિ ર્વગેર ેબાબતનો ગનુો કારલેીબાગ પો.સ્ટે II ગુ.ર.નાં ૨૮/૧૯ જુગાર 

લેપટોપ તથા મોબાઇલ કીમાંત  
૪૪,૦૦૦/-  લપેટોપ ૧ કીમાંત 
રૂ ૨૨,૦૦૦ તથા ભારતીય 
દરની ચલણી નોટો રૂ 
૧૮,૬૦૦/- મળી કુલ્લ ે રૂ 
૮૪,૬૫૦/-  



Vadodara City SAFLY GATHA 2018 – mahiti  2-2-19.. 11 

 

ધારા કલમ કલમ ૪,૫ મજુબ તા.૦૮/૦૪/૧૯ ના ક. ૧૭/૨૫ વાગે દાખલ કરલે છે.  

૨૪ 

કારલેીબાગ પોલીસ 

સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહેર  

                પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર કારલેીબાગ પો.સ્ટે.વડોદરા શહેરનાઓની આગવેાની હેઠળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે તા 
૧૩/૦૪/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૫/૧૫ વાગે  જીવનભારતી ચાર રસ્તા થી  કાશીબા ચીલ્ડરન હોર્સ્પટલ જવાના રોડ ઉપર જય 
અાંબે પસ્તી ભાંડારની દુકાન પાસ ેઆરોપીઓ નાં.(૧) રશીકાન્ત ઓમપ્રકાશ પ્રજાપર્ત ની અાંગજડતી માથી રોકડા રૂર્પયા 
૨૮૦૦/- તથા એક  મોબાઈલ ફોન  કીમાંત રૂ.૧૧,૦૦૦  તથા  નાં. (૨) સર્તષ ઓમપ્રકાશ પ્રજાપર્ત ની અાંગજડતીમાથી 
રોકડા રૂપીયા ૫૩૫૦/- તથા એક મોબાઈલ ફોન જનેી  ર્ક.રુ. ૧૦,૦૦૦/- તથા નાં.(૩) ભરતર્સાંહ ભીખાભાઇ રાજપુત ની  
અાંગજડતીમાથી રોકડા રૂપીયા ૬૫૦૦/- તથા એક મોબાઈલ ફોન  જનેી  ર્ક.રુ.  ૮,૫૦૦/- તથા નાં.(૪) ર્મજશે છત્રર્સહ 
રાજપુત ની  અાંગજડતીમાથી રોકડા રૂપીયા  ૨૦૫૦/- તથા એક મોબાઈલ ફોન  જનેી  ર્ક.રુ.   ૨૨૦૦૦/- તમામના અાંગ 

ઝડતીના કુલ રૂર્પયા ૧૬,૭૦૦ /-  તથા વોાંટેડ આરોપી નાં.(૫) ર્પનેષ રાણારહે નાગરવાડા નવી ધરતી રાણાવાસ વડોદરા 
શહેરનાનો પાસે આાંક ફરકના આાંકડા   કપાવતો  હોય અને  આાંક ફરકના આાંકડાનો જુગાર રમી -રમાડતા  મળી આવી 
પકડાઇ જઇ તથા વોન્ટેડ ર્પનશે રાણા નાઓ મળી આવેલ ન હોય ગુનો કયાિ ર્વ.બાબતનો કારલેીબાગ પો.સ્ટે II ગુ.ર.નાં 
૩૦/૧૯ જુગાર ધારા કલમ ૧૨(અ) મજુબનો  ગુનો  તા ૧૩/૦૪/૧૯ ના કલાક વાગે દાખલ કરલે છે. 

અાંગજડતીમાથી રોકડા 
રૂપીયા  ૧૬,૭૦૦/-- તથા 
મોબાઈલ  
ફોન-૪    જનેી  
ર્ક.રુ.૫૧,૫૦૦/- તમામની કુલ  

રૂર્પયા  ૬૮,૨૦૦ /-  નો  
મુદામાલ 

૨૫ 

પી.સી.બી.શાખા,સ્ટા
ફ વડોદરા શહેર  

                પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર પી.સી.બી.શાખા ,વડોદરા શહેરનાઓની આગવેાની હેઠળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે તા 
૨૯/૦૪/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૮/૦૦  વાગ ેઆજવા રોડ મહાવીર  ચાર રસ્તા પાસ ેઅલ્હાબાદ બેંક પાસેના ચાર રસ્તા પાસ ે

આરોપીઓ (૧) ધવલ  ઘનશ્યામભાઇ  પટેલ રહે. બી  પ૦૩  હરીસાાંઇ શરણમફલેટ વાઘોડીયા ડભોઇ રીગ  રોડ 
ગણેશનગર  ચાર રસ્તાા પાસે વડોદરા  (૨) સાંજય ર્વહાભાઇ ચૌહાણ રહે.તુલસીધામ સોસાયટી, દુધેશ્વર સોસાયટીની 
બાજુમાાં વડોદરા શહેર (૩) સચીન બીપીનચાંન્દ્ર દેસાઇ રહે.એ/૧ અશોક નગર અલ્હાબાદ બેંન્ક પાછળ મહાવીર હોલ 
ચારરસ્તા પાસ ેવડૉદરા શહેર  તથા ર્બજા નહીાં પકડાયેલ આરોપી (૧)  જકેી મારવાડી મોબાઇલ નાં. ૯૬૩૮૩ ૭૭૧૧૧ 
(૨)હીમાાંશુાં પટેલ મો.નાં. ૯૯૦૪૪૫૬૭૭૦ (૩) જયશમાિ ઉફે ભોલ ુ મો.નાં  ૯૯૭૪૨૯૭૦૨૯ (૪)અાંકુર શઠે 
મો.નાં.૯૬૩૮૧૮૯૧૮૯ (૫)ધવલ વ્યાસ મો.નાં ૯૧૦૬૩૬૩૮૩૮ તથા નાં (૬) ર્િકેટ મચેના સટ્ટાનો મખુ્ય સુત્રધાર કે જનેી પાસ ે
સદર  ઇસમો હીસાબની લવેડ-દેવડ કરતા હોય જ ેનાંહી પકડાયેલ ઇસમ નામે જમીલ ગનીમીાંયા શેખગુનો એવી રીતે કે, 
ઉપરોક્ત ટાઈમ અને જગ્યા એ ઉપરોક્ત આરોપી ઓ (૧) ધવલ  ઘનશ્યામભાઇ  પટેલ(૨) સાંજય ર્વહાભાઇ ચૌહાણ (૩) 
સચીન બીપીનચાંન્દ્ર દેસાઇ  નાઓ અગાઉ રમાયેલ તથા આજ ે રમાનાર બન્ન ેમચેોના સશેનનો હારજીતનો સટ્ટો લખેલ 
સાહીત્ય  આઇ.પી.એલ િીકેટ મચેનો ગ્રાહકો પાસથેી ઓન લાઇન સેશનનો હારજીત નો સટ્ટો ના સાધાનો તથા અાંગ 
ઝડતીમાાંથી મળેલ રોકડા કુલ રૂપીયા ૩૧,૯૭૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ- ૦૩  ર્ક.રૂ. ૧૫,૦૦૦/- તથા ર્િકેટ સટ્ટાનો  
હીસાબ લખેલ ર્ચઠ્ઠી ર્ક.રૂ. ૦૦/૦૦ તથા બે મો.સા. ર્ક.રૂ.૪૫,૦૦૦/- સાથે મળી કુલ્લ ેરૂ.૯૧,૯૭૦/- સાથ ેમળી આવી 
પકડાયેલ ત્રણેય ઇસમો  તથા નાંહી પકડાયેલ ઇસમો  (૧)જકેી મારવાડી મોબાઇલ નાં. ૯૬૩૮૩ ૭૭૧૧૧ (૨)હીમાાંશુાં પટેલ 
મો.નાં. ૯૯૦૪૪૫૬૭૭૦ (૩) જયશમાિ ઉફે ભોલ ુમો.નાં  ૯૯૭૪૨૯૭૦૨૯ (૪)અાંકુર શેઠ મો.નાં.૯૬૩૮૧૮૯૧૮૯ (૫)ધવલ વ્યાસ 

સટ્ટો લખેલ સાહીત્ય  
આઇ.પી.એલ િીકેટ મેચનો 
ઓન લાઇન સશેનનો 
હારજીતનો સટ્ટાના સાધાનો 
તથા અાંગ ઝડતીમાાંથી મળેલ 
રોકડા કુલ રૂપીયા ૩૧,૯૭૦/- 
તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ- ૦૩  
ર્ક.રૂ. ૧૫,૦૦૦/- તથા બે 
મો.સા. ર્ક.રૂ.૪૫,૦૦૦/- 
સાથ ે મળી કુલ્લ ે
રૂ.૯૧,૯૭૦/-  
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મો.નાં ૯૧૦૬૩૬૩૮૩૮ તથા નાં (૬) ર્િકેટ મેચના સટ્ટાનો મુખ્ય સુત્રધાર કે જનેી પાસે સદર  ઇસમો હીસાબની લેવડ-દેવડ 
કરતા હોય જ ેનાંહી પકડાયેલ ઇસમ નામે જમીલ ગનીમીાંયા શેખ જનેો મો.નાં. ૯૭૨૫૧૪૯૯૫૧, ૯૫૧૦૧૦૩૫૭૭ તથા 
૯૯૭૪૭૨૯૫૧૪ છે. તેની પાસે આઇ.પી.એલ. ર્િકેટ મચેના સટ્ટાનો જુગાર તેની પાસ ે કપાવતા હોવાનુાં પકડાયેલ ર્વ. 
મતલબ નો ગુનો લખાઈ આવતા બાપોદ પો.સ્ટે II  ૩૮/૧૯ ગુ.ર.ન. કલમ જુગાર ધારા ૧૨ મજુબ  ગનુો તા ૨૯/૦૪/૧૯ 
ના કલાક ૨૧/૩૦ વાગ ેદાખલ કરલે છે.  

૨૬ 

એસ.ઓ.જી.સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે  

તા.૦૨/૦૪/૧૯ ના રોજ કારેલીબાગ પો.સ્ટે. થડા ૪૩/૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫ઇ, ૮૧,૯૮(ર),૧૦૮ મ જબના 
ગ નાનો વોન્ટેડ આરોપી કદપેશ ઉફે કદ૫ક દશરથભાઇ કહાર નાનો કારેલીબાગ પાણીની ટાાંકી પાસે ઉભો છે. તેવી મળેલ 
બાતમી આધારે ટીમ એસ.ઓ.જી.એ કારેલીબાગ પાણીની ટાાંકી  ખાતેથી કદપેશ ઉફે કદ૫ક દશરથભાઇ કહાર રહ.ેસ્લમ 
કવાટાર એકતાભવન પાણીગેટ વડોદરા વાળાને નાને ઝડપી પાડલે.  

-  

૨૭ 

 એસ.ઓ.જી.સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે 

તા.૦૬/૦૪/૧૯  ના રોજ મળેલ બાતમી આધારે આઇનોકસ વસનેમા પાસ ે રોડ ઉ૫રથી હોન્ડા સી.બી.આર. 
૨૫૦-આર, મોટર સાયકલ કક.રૂ.૧,૩૫,૦૦૦/- ના ચોર મ દામાલ સાથે વમલન અજયભાઇ પટેલ રહ.ેએ/૪, વનલકાંઠ 
સોસાયટી કોયલી મેઇન રોડ વડોદરા વાળાને ઝડપી પાડી ગોરવા પો.સ્ટે.માાં ફ.ગ .ન.૩૫/૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ 
મ જબનો ગ નો ડીટેકટ કરેલ છે. 

હોન્ડા સી.બી.આર. ૨૫૦-
આર, મોટર સાયકલ 
કક.રૂ.૧,૩૫,૦૦૦/- 

૨૮ 

એસ.ઓ.જી.સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે  

તા.૧૬/૦૪/૧૯ ના રોજ બોટાદ જીલ્લાના બરવાળા પો.સ્ટે.માાં તા.૨૬/૦૬/૧૪ ના રોજ નોંધાયેલ (૧) થડા 
૮૫/૧૪ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૬(બી), ૬૫ એ ઇ,૧૧૬ (બી), ૮૧ તથા (ર) ફ.ગ .ર.નાં.૯૯/૧૪ ઇ.પી.કો. કલમ ૨૭૯, ૩૩૭, 
૩૩૮, ૩૦૪, ૧૭૭,૧૮૪,૧૩૪ મ જબના ગ નાઓનો વોન્ટેડ આરોપી ઉમેશક માર ઉફે ફાલ્ગ ન સવયલાલ તડવી 
રહ.ેબી/૨૦૨, આધ્યા રેસીડને્સી મોટનાથ મહાદેવ માંકદર પાસે હરણી રોડ, વડોદરા મ ળ રહ.ેગામ રેંગણ કોલોની સ્ક લની 
બાજ માાં વતલકવાડા જી.નમાદા વાળાને આધ્યા રેસીડને્સી સોસાયટી પાસેથી મળેલ બાતમી આધારે ઝડપી પાડલે. 

- 

૨૯ 

એસ.ઓ.જી.સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે 

તા.૧૮/૦૪/૧૯ ના રોજ (૧) સયાજીગાંજ પો.સ્ટે.માાં સે.ગ .ર.નાં.૮/૧૮ એન.ડી.પી.એસ. એકટ કલમ 
૮(સી),૨૧,૨૨,૨૯ મ જબ તથા (ર) પાણીગેટ પો.સ્ટે.માાં સે.ગ .ર.નાં.૪૮/૧૮ એન.ડી.પી.એસ. એકટ કલમ 
૮(સી),૨૧,૨૨,૨૯ મ જબના ગ નાઓની વોન્ટેડ પ નમ ઉફે મન્ટો ઉફે મામી W/O વવરેન્રસીંગ ઉફે મામા જાટવ ઉ.વ.૩૨ 
રહ.ેઆંબેડકર કોલોની, ભોલેપ ર, ગમાદેવી માંકદરની પાસે, ફતેહગઢ, ફરૂખાબાદ, ઉત્તરપ્રદેશ મકહલાને ફરૂખાબાદ 
ઉત્તરપ્રદેશ થી ધરપકડ કરી સયાજીગાંજ પો.સ્ટે. સોપેલ છે. 

- 

૩૦ 
જે.પી.રોડ પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  

જે.પી.રોડ પો.સ્ટે.ના સ્થાવનક સ્ટાફ ધ્વારા તા:- ૦૧/૦૪/૨૦૧૯  ના ક:- ૦૦/૪૫ વાગે બ્લોક નાં ૧૩ ઘર નાં 
૧૯૭ નીલગીરી વ ડા તાાંદલજા વડોદરાશહરે ખાતે રેઇડ કરતાાં આ કામના આરોપીઓ (૧) ઈલીયાસ યાક બ ઘાચી રહ ે
ડ્રીમ હાઈટસ ટાવર બી/૬૦૧ સમીમ પાકાની બાજ મા તાાંદલજા વડોદરા શહરે (૨)જાબીર જબ્બર શાહ રહ ેમ.નાં ૮૧ 

 અંગ ઝડતી ના રોકડા રૂ. 
૧૧,૮૦૦/- તથા જમીન દાવ 
પરના વેરણ છેરણ મળી 
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જૈમીની સોસાયટી ભીરામ સોસા પાસે તા.પાદરા જીલ્લો.વડોદરા મ ળ રહ.ેગામ લાડો તા.સબાંગ જી.પસ્ચીમ મેદીનીપ ર 
વેસ્ટ બાંગાલ (૩) અબ્દ લ સત્તાર અબ્દ લ જબર રહ ે બ્લોકનાં ૧૩ મ.નાં ૧૯૮ નીલગીરી વ ડા સનફામાા રોડ તાાંદલજા 
વડોદરા શહરે મ ળ રહ ેગામ લાડો તા.સબાંગ જી. પસ્ચીમ મેદીનીપ ર પસ્ચીમ બાંગાલ (૪) કાદીર જબ્બર શાહા બ્લોક નાં 
૧૩ મ.નાં ૧૯૬ નીલગીરી વ ડા સનફામાા રોડ તાાંદલજા વડોદરા શહરે મ ળ રહ ે ગામ લાડો તા.સબાંગ જી.પસ્ચીમ 
મેદીનીપ ર પસ્ચીમ બાંગાલ (૫) હકીમ જબ્બર શાહા રહ ેમીમ સીટી નવી બાંધાતી સાઈટમા ડભોઈ રોડ વડોદરા શહરે મ ળ 
રહ ેગામ. સાતખાંડા તા. એગરા જી. પ વા મેદીનીપ ર પસ્ચીમ બાંગાળ (૬) રમેશ ભાન ભાઈ વસિંઘ રહ ેમીમ સીટી નવી 
બાંધાતી સાઈટમા ડભોઈ રોડ મ ળ રહ ે ગામ ચાાંદપ ર તા.બલેદા જી. પસ્ચીમ મેદીનીપ ર પસ્ચીમ બાંગાળ (૭) માંગલ 
ક્ષીતીશભાઈ સીંઘ રહ ે મીમ સીટી નવી બાંધાતી સાઈટમા ડભોઈ રોડ મ ળ રહ ે ગામ ચાાંદપ ર તા.બલેદા જી.પસ્ચીમ 
મેદીનીપ ર પસ્ચીમ બાંગાળનાઓએ બ્લોકનાં ૧૩ ઘર નાં ૧૯૭ નીલગીરી વ ડા તાાંદલજા વડોદરા શહરેમા રહતેા મકાન 
માલીક યાક બ ઈસ્માઈલ ઘાચીના પોતાના કબજા ભોગવટાવાળા મકાનમા ઉપર બતાવેલ જગ્યાએ ગોળ ક ડાળુ વળી 
પત્તા પાના પૈસા વડ ેતીન પત્તીનો હાર જીતનો જ ગાર રમી રમાડી રેઇડ દરમ્યાન ઉપરોક્ત ઇસમો નાં.(૧) થી (૭) નાઓ 
અંગ ઝડતી ના રોકડા રૂ. ૧૧,૮૦૦/- તથા જમીન દાવ પરના વેરણ છેરણ મળી આવેલ જે ગણી જોતા રોકડા રૂ.૮૯૦/- 
મળી ક લ્લે રૂ. ૧૨,૬૯૦/- તથા પત્તાપાના નાંગ ૫૨ જેની કકિંમત ૦૦/૦૦ તથા જ દી જ દી કાંપનીના મોબાઇલ નાંગ- ૩ 
કકિંમત રૂવપયા ૧૫૫૦૦/- તથા મો.સા નાંગ ૨ નાં (૧) મો.સા. બજાજ એવેંજર નાં GJ-06-JP-9536 તથા (૨) બજાજ 
પલ્સર નાં GJ-06-DK-5728 ની બને્ન સાથેની ક લ્લ ે રૂ. ૯૦,૦૦૦/- મળી ક લ્લ ે રૂ. ૧,૧૮,૧૯૦/- સાથે મળી આવી 
પકડાઇ જઇ ગ નો કયાા વવ. બાબતે જે.પી.રોડ પોલીસ સ્ટેશન II ગ .ર.નાં:- ૧૬/૨૦૧૯ જ ગારધારા કલમ:- ૪,૫, મ જબનો 
ગ નો તા:- ૦૧/૦૪/૨૦૧૯  ના  કલાક:- ૦૨/૦૦ વાગ ેગ નો રજી કરેલ છે. 

આવેલ જે ગણી જોતા રોકડા 
રૂ.૮૯૦/- મળી ક લ્લે રૂ. 
૧૨,૬૯૦/- તથા પત્તાપાના 
નાંગ ૫૨ જેની કકિંમત 
૦૦/૦૦ તથા જ દી જ દી 
કાંપનીના મોબાઇલ નાંગ- ૩ 
કકિંમત રૂવપયા ૧૫૫૦૦/- 
તથા મો.સા નાંગ ૨ નાં (૧) 
મો.સા. બજાજ એવેંજર નાં 
GJ-06-JP-9536 તથા (૨) 
બજાજ પલ્સર નાં GJ-06-
DK-5728 ની બન્ને સાથનેી 
ક લ્લે રૂ. ૯૦,૦૦૦/- મળી 
ક લ્લે રૂ. ૧,૧૮,૧૯૦/- 

 ૩૧     ૧ ટ્રાકફક શાખા        તા.૧/૪/૨૦૧૯ ના રોજ મોતી બાગ ત્રણ રસ્તા ખાતે ટ્રાકફક અવેરનેસ અંગેના પોગ્રામન ાં આયોજન કરેલ. સદર 
પોગ્રામમાાં ટ્રાકફકના વનયમો વવશે જાગવૃત લાવવા પેમ્પલેટન  વવતરણ કરી ટ્રાકફકના વનયમોન ાં પાલન કરવા સમજ આપી 
તથા ઝબે્રા ક્રોશીંગ પહલેા સ્ટોપ લાઈન ઉપર વાહન ઊભ ાં રાખવાની સમજ કરવાન  આયોજન કરેલ જેમાાં ૪૦૦.જેટલા 
નાગરી હાજર રહ્યા હતા.  

 

       તા.૦૨/૦૪/૨૦૧૯ ના રોજ Reach centre for needs દ્વારા World Autism Day વનવમત્તે જાગતૃતા લાવવા માટે 
GEB સકાલ થી એક્સપે્રસ હોટલ સ ધી કદવ્યાાંગ બાળકોની રેલીન ાં આયોજન  કરેલ.સદર રેલીને મદદનીશ પોલીસ 
કવમશ્નર સા.શ્રી ટ્રાકફક શાખા નાઓ દ્વારા ફ્લગે માચા કરવામાાં આવેલ.તેમજ કદવ્યાાંગ બાળકોને રસ્તા પર ક્રોવસિંગ માટે 
પ્રાધાન્ય આપવ ાં તથા તેમને સમાજમા સન્માન અને સહયોગ કરવા માટેની સમજ આપલે.તથા GEB સકાલ ખાત ે 
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ટ્રાકફકના વનયમો વવશે જાગવૃત લાવવા પેમ્પલેટન  વવતરણ કરવામાાં આવેલ.જેમા ૬૦ જેટલા માણસો હાજર રહ્યા હતા.  

          તા.૦૯/૦૪/૨૦૧૯ ના રોજ ગાય સકાલ ચાર રસ્તા તથા મ જમહ ડા ત્રણ રસ્તા ખાતે ટ્રાકફક ના પેમ્પલેટન  
વવતરણ કરી ટ્રાકફકના વનયમોન ાં પાલન કરવા સમજ આપી તથા લઝબ્રા ક્રોશીગ પહલેા સ્ટોપ લાઈન ઉપર વાહન ઊભ ાં 
રાખવાની સમજ કરેલ જેમા ૩૫૦ જેટલા માણસો હાજર રહ્યા હ્તા.  

 

        તા.૧૨/૦૪/૨૦૧૯ ના રોજ ઉમા ચાર રસ્તા ખાતે ટ્રાકફક અવેરનેસ અંગેના પોગ્રામન ાં આયોજન કરેલ.જેમાાં 
વડોદરા શહરેના નાગકરકોમાાં ટ્રાકફક વનયમો વવશે જાગતૃી લાવવા તેમજ પોતાની નૈવતક ફરજ સમજી વનયમોન ાં પાલન 
કરવા માટે    સમજ કરેલ.તેમજ ટ્રાકફકના વનયમો દશાાવતા  પેમ્પલેટન  વવતરણ કરવામાાં આવ્ય ાં. તથા લઝબ્રા ક્રોશીંગ 
પહલેા સ્ટોપ લાઈન ઉપર વાહન ઊભ ાં રાખવાની સમજ કેળવાય તે માટે ઝેબ્રા મસ્કોટન ાં પ્રદશાન કરવામાાં આવ્ય ાં. જેમા 
૧૭૦ જેટલા નાગરીકોની હાજર સાંખ્યા હતી.  

 

         તા.૧૩/૦૪/૨૦૧૯ ના રોજ વ ૃાંદાવન ચાર રસ્તા ખાતે ટ્રાકફક અવેરનેસ અંગેના પોગ્રામન ાં આયોજન કરેલ.જે 
પોગ્રામમાાં ટ્રાકફકના વનયમો દશાાવતા  પેમ્પલેટન  વવતરણ કરવામાાં આવ્ય ાં. તથા ઝબે્રા ક્રોશીંગ પહલેા સ્ટોપ લાઈન ઉપર 
વાહન ઊભ ાં રાખવાની સમજ કેળવાય તે માટે ઝબે્રા મસ્કોટન ાં પ્રદશાન કરવામાાં આવ્ય ાં.તેમજ ટ્રાકફક વનયમોન ાં પાલન 
કરવા સમજ કરેલ.જે પ્રોગ્રામમા આશરે ૨૦૦ જેટલાની સાંખ્યા હતી.  

 

          તા.૧૫/૦૪/૨૦૧૯ ના રોજ રાણેશ્વર ચાર રસ્તા ખાતે ટ્રાકફક અવેરનેસ અંગેના પોગ્રામન ાં આયોજન કરેલ.જેમાાં 
વડોદરા શહરેના નાગકરકોમાાં ટ્રાકફક વનયમો વવશે જાગતૃી લાવવા તેમજ પોતાની નૈવતક ફરજ સમજી વનયમોન ાં પાલન 
કરવા માટે    સમજ કરેલ.તેમજ ટ્રાકફકના વનયમો દશાાવતા  પેમ્પલેટન  વવતરણ કરવામાાં આવ્ય ાં. તથા લઝબ્રા ક્રોશીગ 
પહલેા સ્ટોપ લાઈન ઉપર વાહન ઊભ ાં રાખવાની સમજ કેળવાય તે માટે ઝેબ્રા મસ્કોટન ાં પ્રદશાન કરવામાાં આવ્ય ાં.  જે 
પ્રોગ્રામમા આશરે ૧૫૦ જેટલાની સાંખ્યા હતી.  

 

           તા.૧૬/૦૪/૨૦૧૯ ના રોજ શ સેન ચાર રસ્તા ખાતે ટ્રાકફક અવેરનેસ અંગેના પોગ્રામન ાં આયોજન કરેલ.જે 
પોગ્રામમાાં વાહન ચાલકોને ઝેબ્રા ક્રોવસિંગ ઉપર રાહદારીઓને ચાલવા માટે પ્રથમ પ્રાયોકરટી આપવી તથા પોતાન ાં વાહન 
ઝેબ્રા ક્રોવસિંગ પહલેા સ્ટોપલાઈન ઉપર જ ઉભ ાં રાખવાની સમજ કરેલ. તેમજ ટ્રાકફકના વનયમો દશાાવતા  પેમ્પલેટન  
વવતરણ કરવામાાં આવ્ય ાં અને ઝેબ્રા મસ્કોટન ાં પ્રદશાન કરવામાાં આવ્ય ાં. જે પ્રોગ્રામમા આશરે ૨૦૦ જેટલાની સાંખ્યા હતી.  

 

           તા.૧૮/૦૪/૨૦૧૯ ના રોજ સવારે SSG હોસ્સ્પટલમાાં ઓકડટોકરયમ  ખાતે ડો.રાહ લ પટેલ દ્વારા ટ્રાકફક 
પોલીસના  કમાચારીઓને કફજીયોથેરાપી ટ્રીટમેન્ટ વવશે માકહતગાર કરવા માટેના પોગ્રામન ાં આયોજન કરેલ. જેમાાં 
શરીરના વવવવધ અંગોમાાં થતા દ ખાવા માટે કેટલીક એક્સરસાઇઝ વવશે પે્રન્ક્ટકલ માકહતી આપી. જે પોગ્રામમાાં 100 
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જેટલા ટ્રાકફક પોલીસના કમાચારીઓ હાજર રહ્યા.  

           તા.૧૮/૦૪/૨૦૧૯ના રોજ બપોરે નવલખી ગ્રાઉન્ડ ખાતે વોટોત્સવ ત્યોહાર નો કાયૅક્રમ રાખવમા આવેલ 
જેમા મ.ે કલેક્ટર સાહબે ના હસ્તે રીક્ષા ને બેનર લગાવવામા આવેલ  જેમા ટ્રાફીક શાખાના  એ.સી.પી સા.શ્રી, પી.આઈ 
શ્રીઓ, પી.એસ.આઈ શ્રીઓ,RSP ટીમ તથા ટ્રાફીક પોલીસના કમાચારીઓ હાજર રહલે જે કાયાક્રમમાાં ૫૦૦ જેટલા ને સાંખ્યા 
હતી.  

 

           તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૯ ના રોજ દાાંકડયા બજાર ચાર રસ્તા તથા માકેટ ચાર રસ્તા ખાતે ટ્રાકફક અવેરનેસ અંગેના 
પોગ્રામન ાં આયોજન કરેલ. સદર પોગ્રામમાાં ટ્રાકફકના વનયમો વવશે જાગવૃત લાવવા પેમ્પલેટન  વવતરણ કરી ટ્રાકફકના 
વનયમોન ાં પાલન કરવા સમજ આપી તથા ઝેબ્રા ક્રોશીંગ પહલેા સ્ટોપ લાઈન ઉપર વાહન ફરજીયાત ઊભ ાં રાખાવાની  
સમજ કરી. જે પ્રોગ્રામમા આશરે ૩૫૦ જેટલાની સાંખ્યા હતી.  

 

           તા.૨૮/૦૪/૨૦૧૯ ના રોજ રાજમહલે ગેટ ત્રણ રસ્તા ખાતે ટ્રાકફક અવેરનેસ અંગેના પોગ્રામન ાં આયોજન 
કરેલ.જેમાાં વડોદરા શહરેના નાગકરકોમાાં ટ્રાકફક વનયમો વવશે જાગતૃી લાવવા તેમજ પોતાની નૈવતક ફરજ સમજી 
વનયમોન ાં પાલન કરવા માટે    સમજ કરેલ.તેમજ ટ્રાકફકના વનયમો દશાાવતા  પેમ્પલેટન  વવતરણ કરવામાાં આવ્ય ાં. જે 
પ્રોગ્રામમા આશરે ૨૧૦ જેટલાની સાંખ્યા હતી.  

 


