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                   માહ ે૦૬/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 મળેલ બાતમી આધારે કરચીયા રેલ્વે કેબીનની સામે 
આરોપી (૧) સાંગીતાબેન અશોકભાઇ પરમાર તથા (ર) તથા ભ રીબેન જેન  પ રૂનામ ખબર નથી તે તથા (૩) 
વવન ભાઇ રાજ ભાઇ પરમાર રહ.ે કરચીયા રેલ્વે કેબીનની સામે આવેલ ઝુપડામાાં  તા.જી.વડોદરા  નાઓએ ભારતીયા 
બનાવટના ઇગ્લીંશ દારૂના કવાટરીયા નાંગ-૪૪૬ કક.રૂ. ૬૬,૯૦૦/- પોતાના કબજામા ગેર કાયદેસર રીતે વગર પાસ 
પરમીટે રાખી એકબીજાની મદદગારીથી લઇ આવી પોલીસની રેઇડ દરમ્યાન પ્રોહી મ દામાલ ફેકી નાસી  જઈ ગ નો 
કયાા બાબતે નો ગ નો શોઘી જવાહરનગર III ૨૩૦/૧૯ પ્રોહી કલમ ૬૫-ઈ,૮૧ મ જબ તા.૦૧/૦૬/૧૯ ના ક.-
૧૫/૫૫ વાગે રજી  કરવામાાં આવેલ છે. 

ઇગ્લીંશ દારૂના કવાટરીયા નાંગ-૪૪૬ 
કક.રૂ. ૬૬,૯૦૦/-  

૨ 

લક્ષ્મીપ રા  પોલીસ 
સ્ટેશન  સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે 

                લક્ષ્મીપ રા  પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને તા.૪/૬/૨૦૧૯ ના રોજ  મળેલ બાતમી આધારે 
નારાયણનગર અક્ષર એપાટા મેન્ટની પાછળ સમતા વડોદરા શહરે  ખાતે રેઇડ કરતાાં  (૧) પાંકજ શીવશાંકર  
જયસ્વાલ રહ-ે બ્લોક નાં ૧૪ મકાન નાં ૧૬૦ નારાયણનગર અક્ષર એપાટા મેન્ટની પાછળ સમતા વડોદરા શહરે (૨)  
નાસીર કમરૂદીન બાબ  રહ-ેગોરવા પોલીસ સ્ટેશનની પાછળ બજાણીયા વાસ ગોરવા વડોદરા શહરે નાઓએ પોતાના 
કબજા ભોગવટાના મકાનમાાં વગર પાસ પરમીટે ગેરકાયદેસર ભારતીય બનાવટની બબયર ટીન નાંગ ૩૧ 
કક.રૂ.૩૧૦૦/-તેમજ ઇંગ્લીસ  દારૂની બોટલ નાંગ ૫૫ કક.રૂ.૨૭,૫૦૦/-તથા  અંગઝડતીના રોકડ  રૂ,૯૭૦૦/-તથા 
મોબાઇલ  ફોન નાંગ-૨ કક.રૂ.૧૦,૫૦૦/-મળી  ક લ્લે  રૂ,૫૦,૮૦૦/-નો મ દામાલ  રાખી  રેઇડ  દરમ્યાન પકડાઇ જઇ 
ગ નો કયાા વવ.બાબતે ગ નો શોઘી લક્ષ્મીપ રા III ગ .ર.નાં ૧૬૮/૧૯  પ્રોહી કલમ ૬૫,ઇ, ૧૧૬(ખ), ૧૦૮, ૮૧ મ જબનો 
ગ નો તા.૦૪/૦૬/૧૯ ના  રોજ  રજી કરવામાાં આવેલ છે. 

ભારતીય  બનાવટની બબયર ટીન નાંગ 
૩૧ કક.રૂ.૩૧૦૦/-તેમજ ઇંગ્લીસ  દારૂની 
બોટલ નાંગ ૫૫ કક.રૂ.૨૭,૫૦૦/-તથા  
અંગઝડતીના રોકડ  રૂ,૯૭૦૦/-તથા 
મોબાઇલ  ફોન નાંગ-૨ કક.રૂ.૧૦,૫૦૦/-
મળી  ક લ્લે  રૂ,૫૦,૮૦૦/-  

૩ 

સ્ટેટ મોનેટરીંગ સેલ  
ગ જરાત રાજય  
ગાાંધીનગર  સ્ટાફ  

                સ્ટેટ મોનેટરીંગ સેલ  ગ જરાત રાજય ગાધીનગર  નાઓને  તા.૭/૬/૨૦૧૯ નારોજ મળેલ બાતમી 
આઘારે કોયલી ગામની સીમમાાં રીફાઇનરીથી મીની નદી તરફ જતી કેનાલ અને કોયલીથી શેરખી તરફ જતા રોડ 
ઉપરથી  આરોપીઓ (૧) શશીકાન્ત અમરવસિંગ ચૌહાણ ઉ.વ. ૨૨, રહ.ે કરચીયા ગામ, મહાદેવ ફળીય , તા.જી. 
વડોદરા, મ ળ રહ.ે વશહોર, તા.પાદરા, જી.વડોદરા (૨) મ ન્નાભાઇ હરેન્રપ્રસાદ ચૌહાણ ઉ.વ. ૨૧, રહ.ે જાદવનગર, 
વશવશકતી હોટલ પાસે, રીલાયન્સ ગેટ નાં.૦૭ સામે, કોયલી ગામ, તા.જી. વડોદરા શહરે મ ળ રહ.ે નાંદનપ ર, 
તા.મરાવડા, જી. છાબરા, બબહાર  વોન્ટેડ આરોપી : (૧) દારૂ ભરાવી આપનાર વપન્ટ  વાઘેલા રહ.ે લીમડી જેનો મો.નાં. 

ભારતીય બનાવટની વવદેશી દાર ની 
બીયર ટીન કૂલ બોટલ નાંગ- ૨૮૮ ક લ 
કકમત રૂ. ૨૮,૮૦૦/- નો પ્રોહી. મ દ ામાલ 
તથા કાર માાંથી મળેલ રોકડા રૂ.-
૪,૦૦૦/- તથા અંગ ઝડતી માાંથી મળેલ 
રોકડા રૂપીયા.૮૪૧૦/- મળી ક લ રોકડા 
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૮૩૨૦૧ ૪૪૨૧૨ જેન ાં પ રૂ નામ સરનામ ાં મળેલ નથી. (૨) દારૂના ઠેકાવાળો અલ્કેશ બાકલીયા રહ.ે બાકલીયા 
મધ્યપ્રદેશ જેન ાં પ રૂ નામ સરનામ ાં મળેલ નથી. (૩) અજય ઉફે ચપો રહ.ેશેરખીતા.જી. વડોદરા નાઓએ શશીકાન્ત 
અમરવસિંગ ચૌહાણ રહ.ે કરચીયા ગામ, મહાદેવ ફળીય , તા.જી. વડોદરા, મ ળ રહ.ે વશહોર, તા. પાદરા, જી. વડોદરાનો 
ગે.કા.રીતે મધ્યપ્રદેશ રાજ્ય માાંથી ભારતીય બનાવટનો વવદેશી દારૂનો જથ્થો લાવી વેપાર કરતો હોય તે પોતે 
પોતાની માલીકીની મારૂતી SX-4 કાર નાંબર-GJ-06-DB-1011 લઇને મ ન્નાભાઇ હરેન્રપ્રસાદ ચૌહાણ રહ.ે જાદવનગર, 
વશવશકતી હોટલ પાસે, રીલાયન્સ ગેટ નાં.૦૭ સામે, કોયલી ગામ, તા.જી. વડોદરા શહરે મ ળ રહ.ે નાંદનપ ર, 
તા.મરાવડા, જી. છાબરા, બબહાર સાથે મધ્યપ્રદેશના બાકલીયા ખાતે જઇ વપન્ટ  વાઘેલા રહ.ે લીમડી જેનો મો.નાં. 
૮૩૨૦૧ ૪૪૨૧૨ છે. તેના રારા અલ્કેશ બાકલીયા રહ.ે બાકલીયા મધ્યપ્રદેશ ના દારૂના ઠેકા ઉપરથી ઉપરોકત 
ભારતીય બનાવટની વવદેશી દાર ની બીયર ટીનનો જથ્થો લઇને શેરખી ગામના અજય ઉફે ચપો નામના માણસને 
વેચાણ આપવા જતા દરમ્યાન શશીકાન્ત અમરવસિંગ ચૌહાણ તથા મ ન્નાભાઇ હરેન્રપ્રસાદ ચૌહાણ તેઓના કબજાની 
મારૂતી SX-4 કાર નાંબર-GJ-06-DB-1011 માાં ભારતીય બનાવટની વવદેશી દાર ની બીયર ટીન કૂલ બોટલ નાંગ- 
૨૮૮ ક લ કકમત રૂ. ૨૮,૮૦૦/- નો પ્રોહી. મ દ ામાલ તથા કાર માાંથી મળેલ રોકડા રૂ.-૪,૦૦૦/- તથા સદર બાંને 
ઇસમોની અંગ ઝડતી માાંથી મળેલ રોકડા રૂપીયા.૮૪૧૦/- મળી ક લ રોકડા રૂ. ૧૨,૪૧૦/ તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-
૦૨ કક.રૂ. ૨૦,૦૦૦/- તથા મારૂતી SX-4 કાર નાંબર-GJ-06-DB-1011 વાહન કક.રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦/- મળી ક લ રૂ. 
૩,૬૧,૨૧૦/- ના મ દામાલ સાથે પ્રોહી. નાકાબાંધી દરમ્યાન પકડાઇ ગયેલ હોય તેઓ બાંને ઇસમો તેમજ સદર દારૂ 
વેચાણ આપનાર, વેચાણ અપાવનાર, વેચાણ લેનાર તથા તપાસમાાં મળી આવે તેઓ તમામે ગ નો કયાા બાબતે ગ નો 
શોઘી જવાહરનગર III ૨૪૫/૧૯ પ્રોહી.એકટ કલમ ૬૫-એ.ઇ, ૮૧, ૮૩, ૯૮(૨), ૧૧૬(બી), મ જબ તા.૦૭/૦૬/૧૯ 
ના ક.-૧૩/૦૫ વાગે રજી  કરવામાાં આવેલ છે 

રૂ. ૧૨,૪૧૦/ તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-
૦૨ કક.રૂ. ૨૦,૦૦૦/- તથા મારૂતી SX-4 
કાર નાંબર-GJ-06-DB-1011 વાહન કક.રૂ. 
૩,૦૦,૦૦૦/- મળી ક લ રૂ. ૩,૬૧,૨૧૦/-  

૪ 

જવાહર નગર   
પોલીસ સ્ટેશન  સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે 

                       જવાહરનગર પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને તા.૧૨/૬/૨૦૧૯ ના રોજ મળેલ બાતમી આધારે 
ગાંગાનગર મસ્જીદની પાછળ  ખ લ્લા મેદાનમા વડોદરા શહરે  ખાતે રેઇડ કરતાાં (૧) સન્ની ઠાકોરભાઇ પટેલ રહ-ે 
પરેશનગર ગવમેંટ સ્ક લ સામે ગાજરાવાડી  જી.વડોદરા તથા નાં (૨) ક રનભાઇ શનાભાઇ પાંડયા રહ-ે આશીવાદ 
સોસાયટી બાપ ની દરગાહ સામે ગોરવા તા.જી વડોદરા તથા નાં (૩) ઇમરાન અહમેદભાઇ રાઠોડ  રહે- બીસ્મીલ્લા 
સોસાયટી ગોરખનાથ માંદીર પાસે ગોરવા તા.જી  વડોદરા તથા નાં (૪) વીકેસ કાતીભાઇ રાઠવા રહ-ે પાંચવટી કેનાલ 
પાસે ગાંગાનગર શ્રી હરી ટેનામેંન્ટ તા.જી  વડોદરા તથા નાં (૫) પરીક્ષીતવસહ અશોકવસહ ચ ડાસમા રહ-ે બી/૬૭ 
જી.આઇ.ડી.સી કોલોની નાંદેશરી તા.જી વડોદરા તથા નાં (૬) સાંદીપભાઇ નટવરવસહ રાણા રહ-ે પાંચવટી કેનાલ પાસે 
ગાંગાનગર તા.જી વડોદરા તથા નાં (૭) ગ્વાસ દીન મકસ દભાઇ ચૌહાણ રહ-ે પાંચવટી કેનાલ પાસે ગાંગાનગર તા.જી 
વડોદરા તથા નાં(૮) પ્યારાસાહબે પ્રતાપવસહ ચૌહાણ રહે- પાંચવટી કેનાલ પાસે ગાંગાનગર તા.જી વડોદરા તથા નાં 
(૯) આશીફભાઇ હ સેનભાઇ બેલીમ રહ-ે છાણી જકાતનાકા એકતાનગર મસ્સ્જદ પાસે તા.જી વડોદરા તથા નાં (૧૦) 

અંગઝડતીના રોકડા રૂ. ૧૩,૩૦૦/ તથા 
જમીનદાવના રૂ. ૮,૬૦૦/- મળી ક લ્લે 
રોકડા ર . ૨૧,૯૦૦/તેમજ પત્તા પાના 
નાંગ ૭૧  કક.રૂ.૦૦/- ગણી તથા ૧૧ 
મોબાઇલ જેની કકિંમત ર .૨૧,૨૦૦/ તથા 
૦૫  વાહનો જેની કકિંમત ર . ૧,૨૦,૦૦૦/ 
ગણી  ક લ્લે રૂ.૧,૬૩,૧૦૦/-  
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ભાવેશભાઇ મનહરભાઇ પટેલ  રહ-ે અનગઢ ફળીય  પ્ર થ્વી કોમ્પ્લેક્ષ ની પાછળ ગોરવા તા.જી વડોદરા તથા નાં (૧૧) 
વવક્રમવસહ દીપવસહ રાઠોડ રહ-ે વીહાર સીનેમા પાસે પ્રતાપનગર રામજી માંદીર ની ચાલી તા.જી  વડોદરા  તે એવી 
રીતે કે  આ કામના આરોપી નાઓ નાઓ  જાહરેમાાં ગોળ ક ાંડાળુ વળી પૈસા, પાના પત્તા વડે હાર જીતનો જ ગાર રમી 
રમાડી અંગઝડતીના રોકડા રૂ. ૧૩,૩૦૦/ તથા જમીનદાવના રૂ. ૮,૬૦૦/- મળી ક લ્લે રોકડા ર . ૨૧,૯૦૦/તેમજ 
પત્તા પાના નાંગ ૭૧  કક.રૂ.૦૦/- ગણી તથા ૧૧ મોબાઇલ જેની કકિંમત ર .૨૧,૨૦૦/ તથા ૦૫  વાહનો જેની કકિંમત 
ર . ૧,૨૦,૦૦૦/ ગણી  ક લ્લે રૂ.૧,૬૩,૧૦૦ /- નો મ દ્દામાલ સાથે મળી આવી  પકડાઇ ગયેલ હોય તેમજ પોલીસ ની 
રેઇડ જોઇ નાશી જનાર સમીર ઉફે ટીપો અનઅરભાઇ રાઠોડ રહ ેપાંચવટી ગાંગાનગર વડોદરા નાઓના વવર ધ્ધમાાં 
ગ નો શોઘી જવાહરનગર II 43/19 જ ગાર ધારા કલમ ૧૨ મ જબ મ જબનો ગ નો   તા ૧૨/૬/૨૦૧૯  ના રોજ  
કલાક ૫/૧૫  વાગે  રજી  કરવામાાં  આવેલ  છે. 

૫ 

નાંદેસરી    પોલીસ 
સ્ટેશન  સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે 

               નાંદેસરી  પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને તા.૨૧/૬/૨૦૧૯ ના રોજ  મળેલ બાતમી આધારે 
નાંદેસરીગામ હરીનગર સોસાયટી ઓટલા પાસે તા.જી.વડોદરા શહરે ખાતે રેઇડ કરતાાં (૧) સરદારવસિંહ ચાંરવસિંહ 
સોંલાંકી ઉ.વ.૬૫ રહ.ેસવોદયનગર સોસાયટી નાંદેસરીગામ તા.જી.વડોદરા (૨) રવીક માર ભાઇલાલભાઇ પટેલ 
ઉ.વ.૪૦ રહ.ેહરીનગર ૭/૧૬૩ ગ .હા.બોડા ન ાંદેસરીગામ તા.જી.વડોદરા (૩) વવજયવસિંહ ચાંરવસિંહ પરમાર ઉ.વ.ઉ.વ.૪૧ 
રહ.ેગ્રામપાંચાયત પાછળ નાંદેસરીગામ તા.જી.વડોદરા (૪) જસવાંતભાઇ મણીભાઇ પરમાર ઉ.વ.૫૦ રહ.ેહરવસધ્ધ્ધ 
માંકદરની પાછળ નાંદેસરીગામ તા.જી.વડોદરા.નાઓ જાહરેમા પતા-પાના વડે હારજીતનો જ ગાર રમી-રમાડી પતા 
પાના નાંગ-૫૨ તથા દાવ પરના રોકડા રૂ.૬૫૦/- તથા અંગ ઝડતી ના ક લ્લે રૂ.૧૫૨૫૦/- મળી ક લ્લે રોકડ રૂવપયા 
૧૫૯૦૦/- તથા પત્તા પાના નાંગ-૫૨ કકિં.રૂ.૦૦/૦૦ ગણી તથા મોબાઇલ નાંગ-૪ ક લ કકમત આશરે રૂ-૮૫૦૦/- તથા 
ક લ્લે રૂ.૨૪૪૦૦/- ના મ દ્દામાલ સાથે  પકડાઇ જઈ ગ નો કયાા વવગેરે બાબતેનો ગ નો શોઘી નાંદેસરી પો.સ્ટે.સેકન્ડ 
ગ .ર.નાં.૨૮/૨૦૧૯ જ ગારધારા કલમ ૧૨ મ જબ તા ૨૧/૬/૨૦૧૯  ના રોજ  કલાક ૧૯/૧૦  વાગે  રજી  કરવામાાં  
આવેલ  છે. 

દાવ પરના રોકડા રૂ.૬૫૦/- તથા અંગ 
ઝડતી ના ક લ્લે રૂ.૧૫૨૫૦/- મળી ક લ્લે 
રોકડ રૂવપયા ૧૫૯૦૦/- તથા પત્તા પાના 
નાંગ-૫૨ કકિં.રૂ.૦૦/૦૦ ગણી તથા 
મોબાઇલ નાંગ-૪ ક લ કકમત આશરે રૂ-
૮૫૦૦/- તથા ક લ્લે રૂ.૨૪૪૦૦/- 

૬ 

છાણી પોલીસ સ્ટેશન  
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

                    છાણી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને તા. ૨૩/૬/૨૦૧૯ ના રોજ મળેલ બાતમી આધારે આજોડ 
સોખડા જવાના રોડના ફાટાથી ડાબી તરફ જતા કાચા રસ્તાની જમણી તરફ દરથગામની સીમમા મનહરભાઇના 
ખેતરમા બનાવેલ મકાનમાથી  તા.જી વડોદરા શહરે ખાતે રેઇડ કરતાાં (૧) મનહરભાઇ રાવજીભાઇ સોલાંકી ઉ.વ-૩૭  
(૨) દક્ષેસ મનહરભાઇ સોલાંકી ઉ.વ-૧૯ બને્ન રહ-ેદશરથ ગામ સોલાંકી વવભાગ ફબળય  BOB સામે તા.જી વડોદરા (૩) 
કક્રષ્ણાકાન્ત રામાભાઇ પરમાર રહ ે માધવનગર દશરથગા (૪) વવપ લ ભાઇ  ગણપતભાઇ સોલાંકી દશરથગામ (પ) 
મય રવસિંહ ધ્વજવસહ  ગોહીલ  પોતાના કબજા ભોગવટા વાળા ખેતરમા બનાવેલ મકાન કે જેનો કબજો પણ તેઓનો 
છે તે મકાનમા (IMFL) ભારતીય બનાવટનો વવદેશી દાર  પાટી સ્પેશયલ વ્હહસકી ની બોટલોના નાંગ-૧૫૯ જે દરેક 
બોક્સમા ૭૫૦મીલી ની ૧૨ બોટલ કૂલ-૧૫૯ મા બોટલ નાંગ-૧૯૦૮ જે એક બોટલ ની કકમત રૂ.૪૦૦/- લેખે  નાંગ-

વવદેશી દાર  પાટી સ્પેશયલ વ્હહસકી ની 
બોટલો નાંગ-૧૫૯ ૭૫૦મીલી ની , 
નાંગ-૧૯૦૮ જે એક બોટલ ની કકમત 
રૂ.૪૦૦/- લેખે  નાંગ-૧૯૦૮ બોટલ ની 
કકમત રૂ.૭,૬૩,૨૦૦/- નો ભારતીય 
બનાવટનો વવદેશી દાર નો જથ્થો, 
મોબાઇલ ફોન કકમત રૂ. ૧૦,૦૦૦/- ના 
તથા એકટીવા રજી.નાં-GJ-06-KS-7286 
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૧૯૦૮ બોટલ ની કકમત રૂ.૭,૬૩,૨૦૦/- નો ભારતીય બનાવટનો વવદેશી દાર નો જથ્થો જે માનવ સ્વાસ્થયને 
હાનીકારક હોવા છતા વગર પાસપરમીટે વેચાણ અથા માંગાવી સાંગ્રહ કરી તથા બને્ન આરોપીએ આ કામ માટે 
મોબાઇલ ફોન કકમત રૂ. ૧૦,૦૦૦/- ના રાખી તથા આરોપી મનહર પાસેથી એકટીવા રજી.નાં-GJ-06-KS-7286 
કકમત રૂ. ૨૦,૦૦૦ ન  રાખી આમ ક લે રૂ.૭,૯૩,૨૦૦/- નો મ દામાલ સાથે એકબીજાની મદદગારી કરી ગ નો કયાા  
વવગેરે બાબતે નો  ગ નો શોધી છાણી પો.સ્ટે  III-૨૪૮/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫(ઇ) ,૮૧,૯૮(૨),૧૧૬(બી) 
મ જબનોગ નો તા. ૨૩/૬/૨૦૧૯ ના કલાક ૨૨/૪૫  વાગે રજજસ્ટર કરવામાાં આવેલછે 

કકમત રૂ. ૨૦,૦૦૦  ક લે રૂ.૭,૯૩,૨૦૦/-  

૭ 

જવાહરનગર પોલીસ 
સ્ટેશન  સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે  

                જવાહરનગર  પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને તા. ૨૩/૬/૨૦૧૯ ના રોજ મળેલ બાતમી આધારે 
ઉંડેરા, કોયલી રોડ એસાર પેટ્રોલ પાંપની પાછળ આવેલ ખ લ્લા ખેતરમાાં  રેઇડ કરતાાં )૧ (જગદીશભાઇ મેલાભાઇ 
ચૌહાણ રહ ેકોયલી ગામ આશાપ રા માંદીર પાસે તા.જી વડોદરા તથા નાં  ) ૨ (નગીનભાઇ પ ાંજાભાઇ ચૌહાણ રહ ેકોયલી 
ગામ આશાપ રા માંદીર પાસે તા.જી વડોદરા તથા નાં  ) ૩ (હર્ાદભાઇ ભીમવસહ પાટણવાડીયા રહ ેઅંકોડીયા ગામ 
ઇંદીરાનગર તા.જી વડોદરા તથા નાં  ) ૪ (પ્રીતેશક માર રમેશભાઇ મકવાણા રહ ેઉંડેરાગામ પરામા તા.જી વડોદરા તથા 
નાં  ) ૫ (હીતેશભાઇ ચાંદ ભાઇ ચૌહાણ રહ ેકોયલી ગામ બેન્ક ઓફ બરોડા પાછળ મામાવાળુ ફળીય  તા.જી વડોદારા 
શહરેનાઓ જાહરેમાાં ગોળ ક ાંડાળુ વળી પૈસા, પાના પત્તા વડે હાર જીતનો જ ગાર રમી રમાડી અંગઝડતીના રોકડા 
રૂ.૬૨૨૦ / તથા જમીનદાવના રૂ.૧૧,૪૩૦ /- મળી ક લ્લે રોકડા ર  .૧૭,૬૫૦/તેમજ પત્તા પાના નાંગ ૪૫  કક.રૂ.૦૦ /- 
ગણી તથા ૦૪  મોબાઇલ જેની કકિંમત ર  ૭૦૦૦ / મળી કકિંમત ર  .૨૪,૬૫૦ /- ના  મ દામાલ સાથે મળી આવી 
પકડાઇ ગયેલ  વવગેરે બાબતેનો ગ નો શોધી જવનહરનગર  II/૪૭/૧૯  જ ગાર ધારા કલમ  ૧૨   મ જબનો ગ નો 
તા.૨૩/૦૬/૨૦૧૯     ક .૧૫/૩૦   વાગે રજી  કરવામાાં આવેલ છે.  

અંગઝડતીના રોકડા રૂ.૬૨૨૦ / તથા 
જમીનદાવના રૂ.૧૧,૪૩૦ /- મળી ક લ્લે 
રોકડા ર  .૧૭,૬૫૦/તેમજ પત્તા પાના 
નાંગ ૪૫  કક.રૂ.૦૦ /- ગણી તથા ૦૪  
મોબાઇલ જેની કકિંમત ર  ૭૦૦૦ / મળી 
કકિંમત ર  .૨૪,૬૫૦ /-  

૮ 

જવાહરનગર પોલીસ 
સ્ટેશન  સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે   

          જવાહરનગર પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને  તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૯ ના રોજ  મળેલ બાતમી આધારે બાજવા 
બજારમાાં આવેલ લક્ષ્મીપાન પાલાર પાસે  વડોદરા શહરે ખાતે રેઇડ કરતાાં આરોપી નાઓએ કક્રકેટ  મેચમાાં પોતાના 
આથીક ફાયદા સાર  હારજીતના સટ્ટના કહસાબો તથા અંગઝડતીના રોકડા રૂ. ૧૨,૩૦૦/ તથા ૦૩ મોબાઇલ જેની 
કકિંમત ર .૧૬,૦૦૦/ તથા  કહસાબોની સ્લીપની વપ્રન્ટ જેની કક.રૂ ૦૦/- ગણી  ક લ્લે કી.રૂ.૨૮,૩૦૦/- નો મ દ્દામાલ 
સાથે મળી આવી  પકડાઇ ગયેલ હોય તથા નહી પકડાયેલ ઇસમ સલીમ ઉફે લબ ક મલેક રહ ેપાદરા એ જે વલ્ડાકપ 
ક્રીકેટ મેચના સટ્ટા નો હારજીતનો જ ગાર રમી રમાડે છે જે બાંને્ન ઇસમો વવર ધ્ધમાાં ગ નો શોઘી જવાહરનગર પો.સ્ટે. 
II.૪૯/૧૯ જ ગાર ધારા કલમ ૧૨ મ જબનોગ નો તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૯ ના કલાક ૨૨/૫૦ વાગે રજીસ્ટર કરવામાાં 
આવેલ છે.  

અંગઝડતીના રોકડા રૂ. ૧૨,૩૦૦/ તથા 
૦૩ મોબાઇલ જેની કકિંમત ર .૧૬,૦૦૦/ 
તથા  કહસાબોની સ્લીપની વપ્રન્ટ જેની 
કક.રૂ ૦૦/- ગણી  ક લ્લે કી.રૂ.૨૮,૩૦૦/- 

૯ 
ડી.સી.બી. પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  

          ડી.સી.બી. પો.સ્ટે.ના સ્ટાફ ધ્વારા તા.૨૧/૦૬/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૭/૩૦ વાગે વવશ્વાવમત્રી  બ્રીજના છેડાથી 
અંદર જવાના રોડ ઉપર વવશ્વાવમત્રી રેલ્વે સ્ટેશન જવાના રોડ ઉપર રેલ્વે ફાટકની પહલેાના રસ્તા ઉપર વડોદરા 
શહરે ખાતે રેઇડ કરતાાં આરોપી (૧) સાજન મધ સ દનભાઇ ભોઇ રહ,ે મ સ્લીમ મેડીકલની પાછળશ્રી શાંકરક પા બીલ્ડીંગ 

ઇંગ્લીશ  દારૂની બોટલો નાંગ-૪૭ કક.રૂ./-
૩૭૦૩૬/- ની એકટીવા નાંબર GJ 06 
MA 6604 કક.રૂ.૪૦,૦૦૦/- તથા એક 
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ડબીફળીયાની સામે હરણખાના રોડ વડોદરા શહરે (ર)  સોભરાજ ઉફે સ વમત કાાંતીરાજ સરારીયા રહ,ે મ.નાં.૧૦૪, 
પવનદ તનગર અલવાનાકા માાંજલપ ર વડોદરા શહરે (૩) હાદીક સ ભાર્ભાઇ ત્રીવેદી રહ,ે મ.નાં.૫૦૯, પામ 
હય એન્કલેવ ગોવત્ર ચાંન્રમોલેશ્વર માંકદરની પાછળ ગોવત્ર રોડ વડોદરા શહરે (૪) મનીર્ ચાંન્રસીંહ મહીડા  રહ,ે પાલકર 
લાઇન ખાંડેરાવ માકેટસામે રાજમહલે રોડ વડોદરા શહરેનાઓ પૈકી  આરોપી નાંબર (૧) અને (૪) નાઓની પાસેથી 
વગર પાસ પરવમટે ભારતીય બનાવટ નો ઇંગ્લીશ  દારૂની બોટલો નાંગ-૪૭ કક.રૂ./-૩૭૦૩૬/- ની સાથે આજરોજ 
વવશ્વાવમત્રી રેલ્વે સ્ટેશન જવાના રોડ ઉપર રેલ્વે ફાટક ની પહલેાઆજ રોજ વવશ્વામીવત્ર રેલવે સ્ટેશન જવાના રોડ 
ઉપર રેલવે ફાટક પહલેા એકટીવા નાંબર GJ 06 MA 6604 કક.રૂ.૪૦,૦૦૦/- તથા એક ઓટોરીક્ષા નાં.GJ 06 AY 
0445 ની કક.રૂ.૧,૭૫,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન-૫, ની કક.રૂ.૩૬,૫૦૦/- તથા રોકડા રૂ.૧૨,૧૫૦/- તથા  
રેલ્વેનીકટકકટ નાંગ-૨ કકમત રૂ-૦૦/૦૦ મળી મળી ક લ્લે રૂ-૩,૦૦,૬૮૬/-નો મ દ ામાલ સાથે મળી આવી 
ઇગ્લીશદારૂનો જથ્થો મનીર્ ચાંન્રસીહ મહીડા તથા હાકદિક સ ભાર્ભાઇ વત્રવેદી નાઓ ટે્રન મારફતે લાવી અને સાજન 
મધ સ દનભાઇ ભોઇ તથા સોભરાજ ઉફે સ વમત કાાંતીરાજ સરારીયા નાઓ માંગાવી એક બીજાને મદદગારી કરી ગ નો 
કરી પકડાઇ જઇ ગ નો  કયાા બાબતે રાવપ રા પો.સ્ટે. III ગ .ર.ન ૨૨૨/૨૦૧૯ પ્રોકહ એકટ  કલમ ૬૫ ઇ, 
૧૧૬(ખ),૯૮(ર),૮૧ મ જબ તા ૨૧/૦૬/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૨/૧૫  વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરેલ છે.  

ઓટોરીક્ષા નાં.GJ 06 AY 0445 ની 
કક.રૂ.૧,૭૫,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન-
૫, ની કક.રૂ.૩૬,૫૦૦/- તથા રોકડા 

રૂ.૧૨,૧૫૦/- તથા  રેલ્વેનીકટકકટ નાંગ-૨ 
કકમત રૂ-૦૦/૦૦ મળી મળી ક લ્લે રૂ-

૩,૦૦,૬૮૬/-  

૧૦ 

જે.પી.રોડ પોલીસ 
સ્ ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  

               જે.પી.રોડ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ ધ્વારા  તા.૦૯/૦૬/૨૦૧૯  ના   કલાક:- ૨૦/૩૦  ભાયલી કેનાલ 
રોડ ઉપર અક્ષરચોક વાટીકા એપાટા મેન્ટ ટાવર ના બીજા માળે આવેલ ફ્લેટ નાં- ૨૦૨, આગળ, વડોદરા શહરે. ખાતે 
રેઇડ કરતાાં આ કામના આરોપીઓે કક્રકેટ સટ ાના હારજીતના જ ગારના અખાડા તરીકે કરી પોતાના આથીક ફાયદા 
સારૂ આ ફ્લેટના રૂમમાાં બેસી હાલમાાં રમાઈ રહલે ભારત અને આસ્ટે્રલીયા મેચ ટીમો વચ્ચે રમાઇ રહલે વવશ્વકપની 
વનડે ક્રીકેટ મેચન ાં જીવાંત પ્રસારણ ટીવી જોઈ કક્રકેટ સટ ાના હારજીતના ભાવ જાણવા મોબાઈલ ફોનનો ઉપયોગ કરી 
મો.ફોનોથી ગ્રાહકોના સાંપકામાાં રહી ગ્રાહકો પાસેથી કક્રકેટનો સટ ો તેમજ હારજીત માટેની રકમ પોતાની પાસેના 
નોટબ કમાાં ટ ાંકા અને સાાંકેતીક ભાર્ામાાં લખી લઈ ગ્રાહકો પાસેથી લીધેલ ક્રીકેટ સટ્ટાનો જ ગાર અમદાવાદના રોમી 
નામના ઇસમ પાસે કપાવી કક્રકેટ સટ્ટાનો હારજીતનો જ ગાર રૂવપયાથી રમી રમાડી પોલીસ રેઈડ દરમ્ યાન સદર 
ઈસમ મોબાઈલ ફોન નાંગ-૨, એલસીડી ટીવી-૧, રોકડ ર પીયા ૨૨૦૦/-, નોટબ ક-૧,બોલપેન-૧ તથા લાઈટબીલ 
મળી તમામની ક લ્ લે  કક.રૂ ૧૫,૭૦૦/-  સાથે મળી આવી  પકડાઇ જઇ ગ નો કયાા વવ. બાબતે ફરી.શ્રી રાજેન્ર લોટન 
અનામા પોલીસ કોન્ સ્ ટેબલ બ.નાં.૨૮૫૦ નોકરી જે.પી.રોડ પોલીસ સ્ ટેશન વડોદરા શહરે,નાઓએ ફરીયાદ આપતાાં 
જે.પી.રોડ પો.સ્ટે.  II ગ .ર.નાં:- ૨૫/૨૦૧૯ જ ગાર ધારા કલમ:- ૪,૫, મ જબનો ગ નો તા. ૦૯/૦૬/૨૦૧૯  ના   
કલાક:-  ૨૨/૧૫  વાગે રજી. કરેલ છે.  

મોબાઈલ ફોન નાંગ-૨, એલસીડી ટીવી-
૧, રોકડ ર પીયા ૨૨૦૦/-, નોટબ ક-
૧,બોલપેન-૧ તથા લાઈટબીલ મળી 
તમામની ક લ્ લે  કક.રૂ ૧૫,૭૦૦/- 

૧૧ 
વાડી પોલીસ સ્ટેશન              વાડી પોસ્ટે I ગ .ર.નાં-૫૬/૧૯ IPC કલમ ૪૫૪, ૩૮૦ મ જબના કામે તા.૧૧/૬/૧૯ ના કલાક-૧૩/૩૦ 

થી ૧૫/૦ વાગ્યા દરમ્યાન  ભગવતી પ્લાઇ એંન્ટ ટીમ્બરની દ કનમાાંથી નમદૂ નથી તે આરોપીએ ફરીની દ કાનના 
લેપટોપ-૧ કકરૂ.૧૫૦૦૦/- 
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સ્ટાફ વડોદરા શહરે  ખ લ્લા દરવાજા વાટે પ્રવેશ કરી દ કાનમાાંથી સોનીકાંપનીન  લેપટોપ મોડલ નાં. Vaio SVE 1511 AEN/B39 CM 
સીરીયલ નાં S 017046308/E જેની કક.રૂ.૧૫૦૦૦/ ગણી સકાય જેની ચોરી કરી લઇ જતા તા.૧૩/૬/૧૯ ના 
કલાક-૧૫/૧૦ વાગે ગ નો રજીસ્ટર થયેલ સદર ગ નાની તપાસ દરમ્યાન બાતમી આધારે આરોપીમૌવસન ઉફે મ વસદ 
ઇસ લભાઇ રાંગવાલા ઉક ૧૭ રહ.ેઆજવા રોડ વોડા નાં ૯ ની ઓકફસ પાસે (૨) જાફર ઉફે પપલ  આરીફભાઇ ઘાચી 
ઉવ ૧૭ રહ,ે એ/૪ બહાર કોલોની આજવારોડ વડોદરાને તા.૧૪/૬/૧૯ કલાક ૦/૩૦ વાગે ડીટેઇન કરી મ દામાલ 
રીકવર કરી ગ નો શોધી કાઢેલ છે.  

૧૨ 

વાડી પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

વાડી પો.સ્ટે I ગ .ર.ન.૧૬/૧૮ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯ મ જબના કામે તા.૨૪/૨/૧૮ ના કલાક ૨૨/૦ થી 
તા.૨૫/૨/૧૮ ના કલાક ૫/૦ વાગ્યા દરમ્યાન બી/૧૧૪ વૈષ્ણવ વાટીકા સોસાયટી સોમા તળાવ ડભોઇ રોડ વાડી 
વડોદરા શહરે ખાતેથી ફરી.ન ાં હોન્ડા કાંપનીન  સીડી ડીલક્ષ મો.સા નાં રજી.નાં- GJ -06 –FN- 5794 નો છે. જેનો 
ચેવસસ નાં-MBLHA11EWD9A05511 તથા એંજીન નાં-HA11EFD9A05288 ની છે. જે બ્લેક અને બલ્ય  પટ્ટાવાળી સને  
૨૦૧૩ ના  મોડેલની  કક.ર .૨૦,૦૦૦/- છે, જેની ચોરી કરી લઇ જતા ગ નો નોધાયેલ સદર આરોપી વસીમ અક્રમ 
અલીબાબા ઉફે કાલ મીયાદાયમા રહ-ેગલી નાં-૩ પ્લોટ નાં–૨૨૪ મારૂતીનગર લીબાયત સ રત શહરે મ ળ રહ,ેવાસણા 
ગામ ટાાંકીવાળુ ફબળય  તા.તીલકવાડા જી- નમાદાને તા.૩/૬/૧૯ ના કલાક ૧૬/૩૦ વાગે અટક કરેલ છે. મ દામાલ 
રીલવર કરી  ગ નો શોધી કાઢેલ છે.  

મો.સા.-૧ કક.રૂ. ૨૦,૦૦૦/- 

૧૩ 

વાડી પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે  

           પાણીગેટ પો.સ્ટે I ગ .ર.નાં-૨૨/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯ મ જબના કામે તા-૨/૨/૧૮ ના કલાક ૨૩/૦ 
વાગે  મારૂતીધામ સોસા. વશવમ ડ પ્લેક્ષની સામે પાણીગેટ વડોદરા શહરે ખાતેથી નમદૂ નથી તે આરોપીએ ફરી.ન ાં 
હીરો હોન્ડા મો.સા.નાં-GJ-06-FA-0309 જેનો ચેસીસ નાં-MBLHA10EYCHA70542 તથા એન્જીન નાં-
HA10EFCHA72615 છે, જે સને ૨૦૧૨ ના મોડલન ાં કક.ર .૨૫૦૦૦/- છે, જેની ચોરી કરી લઇ જતા ગ નો નોધાયેલ 
સદર આરોપીને વાડી પો.સ્ટે.ના ગ નાની પ છપરછ દરમ્યાન પાણીગેટ પો.સ્ટે.ના ગ નાની કબ લાત કરતા આરોપી 
વસીમ અકમ અલીબાબા ઉફે કાલ મીયા દાયમા રહ,ે ગલી નાં.૩ બ્લોક નાં.૨૨૪ મારૂવતનગર લીંબાયત સ રત મ ળ રહ,ે 
વાસનાગામ ટાાંકીવાળુ ફબળય  તા.વતલકવાડા જી.નમાદા ને તા.૪/૬/૧૯ ના કલાક.૧૮/૫૫ વાગે અટક કરી મ દામાલ 
રીકવર કરી  ગ નો શોધી કાઢેલ છે. 

મો.સા.-૧ કક.રૂ. ૨૫,૦૦૦/- 

૧૪ 

પાણીગેટ ગેટ પોલીસ 
સ્ટેશન  સ્ટાફ વડોદરા  

                  પાણીગેટ પો.સ્ટે I ગ .ર.નાં-૧૦૦/૨૦૧૯ IPC કલમ ૩૭૯,૧૧૪ મ જબના કામે તા.૯/૫/૧૯ ના 
કલાક ૨૨/૦ થી તા.૧૦/૫/૧૯ ના ક.૧૦/૦ વાગ્યા દરમ્યાન સી/૮ વ્રજ વવહાર સોસાયટી કલાદશાન ચાર રસ્તા 
વાઘોડીયા રોડ ખાતેથી નમદૂ નથી તે આરોપીઓએ ફરીન ાં કહરો એચ.એફ કડલક્ષ મો.સા ન GJ06HP 6842 સને 
૨૦૧૪ ના મોડલ ની છે જેનો એંધ્ન્જન નાં. MB LH 11ALE9G18372 તથા ચેવસસ નાં. HH11EJE9G07611 નો છે જેની 

મો.સા.-૧ કક.રૂ. ૧૫,૦૦૦/- 
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કક.રૂવપયા ૧૫,૦૦૦/- ગણી શકાય જેની ચોરી કરી લઇ જતા તા.૨૬/૫/૧૯ ના કલાક.૧૨/૩૦ ગ નો નોધાયેલ 
ગ નાની તપાસ દરમ્યાન આરોપી (૧) બાળ આરોપી પરેશ સ/ઓ ધનજીભાઇ પ રાભાઈ વણઝારા રહ-ેહાલ વાઘોડીયા 
રોડ કડમાટા  સામે હાઉવસિંહ બોડા વડોદરા શહરે મ ળ રહ-ેવવજયપ ર ગમ-તા-સાગવાડા જી-ડ ાંગરપ ર (૨) બાળ આરોપી 
પીંટ  સન/ઓ મણીલાલ ઠાકરૂભાઇ વણઝારા રહ-ેઅવમતનગર બ્રાઈઝ સ્ક લ વનચે કલ્પેશ અગ્રવાલની દ કાનમાાં 
વડોદરા મ ળ રહ-ેવવજયપ ર ગામ-કોલોની ફળીયા જી-ડ ાંગરપ ર રાજસ્થાન નાઓએ રાવપ રા પો.સ્ટે.માાં પકડાતા 
ગ નાની કબ લાત કરતા સદર ગ નામાાં તા-૫/૬/૧૯ ના કલાક ૨૦/૧૫ વાગે અટક કરી ગ નો શોધી કાઢેલ છે.  

૧૫ 

પાણીગેટ ગેટ પોલીસ 
સ્ટેશન  સ્ટાફ વડોદરા 

         પાણીગેટ પો.સ્ટે I ગ .ર.નાં-૮૯/૨૦૧૯ IPC કલમ ૩૭૯,૧૧૪ મ જબના કામે તા.૨/૫/૧૯ કલાક ૪/૦ થી 
૪/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન વ્રજ વેણ  કોમ્પ્લેક્ષના પાકીગમાાંથી નમદૂ નથી તે આરોપીએ ફરી.ની ટી.વી.એસ અપાચે 
160-4V-DD-ABS BLACK RTR મોટર સાયકલ સને ૨૦૧૯ જેનો TMP નાં.GJ06TMP2018 ન  કક.રૂ. ૯૦૦૦૦/- 
ગણાઇ જેને કોઇ સાધન વડે અથવા ડ બ્લીકેટ ચાવી વડે લોક ખોલી અથવા તોડી ચોરી કરી લઇ જતા તા.૫/૫/૧૯ 
કલાક ૨૧/૫૦ વાગે ગ નો દાખલ થયેલ સદર ગ નાની તપાસ દરમ્યાન આરોપી (૧) પીંટ  સ/ઓ મણીલાલ 
ઠાકરૂભાઇ વણઝારા રહ-ેઅવમત નગર બ્રાઈઝ સ્ક લ વનચે કલ્પેશ અગ્રવાલની દ કાનમાાં વડોદરા મ ળ રહ-ેવવજયપ ર 
ગામ-કોલોની ફળીયા જી-ડ ાંગરપ ર રાજસ્થાન (૨) જીગર સ/ઓ બાબ લાલ માંડોરભાઈ વણઝારા હાલ રહ-ેમ.નાં-૫ 
બ્લોક નાં-૨૦ કકશનવાડી વ ડાના મકનમાાં વડોદરા મ ળ રહ-ેઉપૈયા ગામ ચીતરી તા-ગલીયા કોટ જી-ડ ાંગરપ ર 
રાજસ્થાન (૩) બાળ આરોપી પરેશ સ/ઓ ધનજીભાઇ પ રાભાઈ વણઝારા રહ-ેહાલ વાઘોડીયા રોડ કડમાટા સામે 
હાઉવસિંહ બોડા વડોદરા શહરે મ ળ રહ-ેવવજયપ ર ગમ-તા-સાગવાડા જી-ડ ાંગરપ ર (૪) બાળ આરોપી અનીલ 
દલપતભાઇ વણઝારા રહે-હાલ રહ-ેકડમાટા બોડાના મકાનમાાં (નાંદ ભાઇ વણઝરાના રસોડા) મ ળ રહ-ેવવજયપ ર ગામ-
તા-સાગવાડા જી-ડ ાંગરપ રનાઓએ રાવપ રા પો.સ્ટે.ખાતે પકડાતા પાણીગેટ પો.સ્ટે.ના સદર ગ નાની કબ લાત કરતા 
સદર ગ નાના કામે તા-૫/૬/૧૯ ના કલાક ૨૦/૫ વાગે અટક કરી ગ નો શોધી કાઢેલ છે. 

મો.સા.-૧ કક.રૂ. ૯૦,૦૦૦/- 

૧૬ 

પાણીગેટ ગેટ પોલીસ 
સ્ટેશન  સ્ટાફ વડોદરા 

          પાણીગેટ પો.સ્ટે. I-ગ .ર. નાં-૧૦૩/૧૯ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૭૯,૧૧૪ મ જબના કામે તા.૨૪/૪/૧૯ ના રોજ 
કલાક ૭/૦ થી તા.૨૫/૪/૧૯ કલાક ૬/૦ વાગ્યા દરમ્યાન ૩૭, શ્રી વલ્લભા ડ પ્લેક્ષ દેવાર્ીશ ડ પ્લેક્ષની સામે ડી-
માટા રોડ વાઘોડીયા ડભોઇ રીંગ રોડ ખાતે નમદૂ નથી તે આરોપીએ ફરી.ની હોન્ડા એક્ટીવા રજી.નાં.GJ06-LD-3690 
ની જેની આશરે કકિંમત રૂવપયા.૪૦,૦૦૦/- ગણી શકાય જેને ડ બ્લીકેટ ચાવી વડે લોક ખોલી  લોક તોડી  ચોરી કરી 
લઇ જઈ લાઇ જતા તા.૩/૬/૧૯ ના  કલાક ૨૧/૩૦ વાગે ગ નો દાખલ થયેલ સદર ગ નાની તપાસ દરમ્યાન 
આરોપી (૧) બાળ આરોપી વવષ્ણ  સન/ઓ મણીલાલ વણઝારા ઉવ ૧૭ (૨) બાળ આરોપી- અનીલ દલપતભાઇ 
વણઝારા રહ-ેહાલ રહ-ેકડમાટા  બોડાના મકાનમાાં (નાંદ ભાઇ વણઝરાના રસોડા) મ ળ રહ-ેવવજયપ ર ગમ-તા-સાગવાડા 
જી-ડ ાંગરપ ર (૩) બાળ આરોપી પરેશ સ/ઓ ધનજીભાઇ પ રાભાઈ વણઝારા રહ-ેહાલ વાઘોડીયા રોડ કડમાટા સામે 
હાઉવસિંહ બોડા વડોદરા શહરે મ ળ રહ-ેવવજયપ ર ગમ-તા-સાગવાડા જી-ડ ાંગરપ રનાઓ રાવપ રા પો.સ્ટે.ખાતે પકડાતા 

મો.સા.-૧ કક.રૂ. ૪૦,૦૦૦/- 
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પાણીગેટ પો.સ્ટે.ના સદર ગ નાની કબ લાત કરતા સદર ગ નાના કામે તા-તા.૫/૬/૧૯ ના કલાક ૨૦/૩૫ વાગે અટક 
કરી કરી ગ નો શોધી કાઢેલ છે. 

૧૭ 

પાણીગેટ ગેટ પોલીસ 
સ્ટેશન  સ્ટાફ વડોદરા 

              પાણીગેટ પો.સ્ટે. I- ગ .ર.નાં-૧૦૪/૧૯ ઈ.પી.કો. કલમ-૩૭૯,૧૧૪ મ જબના કામે તા.૧૨/૪/૧૯ ના 
રોજ કલાક.૧/૦ થી ૮/૦ વાગ્યા દરમ્યાન ૯૧ રાધીકા ટેનામેંટ વનચે પાકીંગમાથી નમદૂ નથી તે આરોપીએ ફરી.ની 
નાં-GJ 06 HE 3488 જેનો ચેસીસ નાં- ME4JC36JKD7653270 તથા એન્જીન નાં-JC36E77973896 કાળા કલરની  
કક.રૂ-૩૦૦૦૦/-ની ચોરી કરી લઇ જતા તા-૪/૬/૧૯ ના કલાક ૧૨/૪૫ ગ નો દાખલ થયેલ સદર ગ નાની તપાસ 
દરમ્યાન આરોપી (૧) ચેતન સ/ઓ નાંદ ભાઈ જવરાભાઈ વણઝારા હાલ રહ-ેકડમાટા ની સામે હાઉ વસિંગ બોડા ના 
મકાન માાં (નાંદ ભાઈ જવરાભાઈ વણઝારાના રસોડામાાં ) મકાનમાાં વડોદરા શહરે મ ળ રહ-ેવવજયપ ર ગામ-તા-
ગલીયાકોટ જી.ડ ાંગરપ ર રાજસ્થાન (૨) બાળ આરોપી પરેશ સ/ઓ ધનજીભાઇ પ રાભાઈ વણઝારા રહ-ેહાલ 
વાઘોડીયા રોડ કડમાટા  સામે હાઉવસિંહ બોડા વડોદરા શહરે મ ળ રહ-ેવવજયપ ર ગમ -તા-સાગવાડા જી-ડ ાંગરપ ર (૩) 
બાળ આરોપી- અનીલ દલપતભાઇ વણઝારા રહ-ેહાલ રહ-ેકડમાટા બોડાના મકાનમાાં (નાંદ ભાઇ વણઝરાના રસોડા ) 
મ ળ રહ-ેવવજયપ ર ગમ-તા-સાગવાડા જી-ડ ાંગરપ ર રાવપ રા પો.સ્ટે.ખાતે પકડાતા પાણીગેટ પો.સ્ટે.ના સદર ગ નાની 
કબ લાત કરતા સદર ગ નાના કામે તા-૦૫/૦૬/૨૦૧૯ ના કલાક ૨૦/૨૫ વાગે અટક કરી કરી ગ નો શોધી કાઢેલ 
છે.      

મો.સા.-૧ કક.રૂ. ૩૦,૦૦૦/- 

૧૮ 

પાણીગેટ ગેટ પોલીસ 
સ્ટેશન  સ્ટાફ વડોદરા 

              પાણીગેટ પો.સ્ટે I-  ગ .ર.નાં ૧૦૭/૨૦૧૯ ઈ.પી .કો. કલમ-૩૭૯,૨૮૫,૧૧૪ તથા આવશ્યક ચીજ વસ્ત    
અવધવનયમ-૩,૭ મ જબના કામે તા.૭/૬/૧૯ કલાક ૧૦/૫૦ વાગે ગાજરાવાડી ભોલેનાથના  માંકદર પાસે માંગળ 
પરર્ોતમનીચાલી. ખાતે આરોપી (૧) મોન્ટ ભાઇ ડાહ્યાભાઇ પરમાર રહ.ેએકતાનગર મ.નાં.૧૧૬ સાઇડેન સવીસ 
ક્વાટર હન માનજી માંદીની ગલીમાાં આજવા રોડ વડોદરા શહરે તથા નાં.(૨) વવક્કી વવનોદભાઇ પટેલ રહ.ેગોમતીપ રા 
માંગળ પરસોત્તમની ચાલી ગાજરાવાડી વડોદરા શહરે અત લ શસ્ક્ત ટેમ્પો GJ-06-AW-4267 ના ચાલક તથા હલે્પરે 
પોતાના આવથિક ફાયદા સારૂ એકબીજાના મેળાપીપણામાાં જાહરે વવતરણ માટે અપના બજાર ઇન્ડેન ડીસ્ટ્રીબ્ય ટર 
એજન્સીમાાંથી ગ્રાહકોને વવતરણ કરવાના ઘર વપરાશના ગેસના શીલબાંધ બોટલોના શીલ ખોલી ખાલી બોટલોમાાં 
થોડો થોડો ગેસ ભરી ફરીથી શીલ કરી રીપેકીંગ કરી આગથી સળગી ઉઠે તેવા પદાથા હોવાન  જાણવા છતા બેદરકારી 
ભય ા ક ત્ય કરી ગેસના બોટલોમાાંથી ગેસની ચોરી કરી રેડ દરમ્યાન (૧) ઘરેલ  વપરાશના ઇન્ડેન કાંપનીના કડફોલ્ટ 
બોટલો નાંગ-૮ કકિં.રૂ.૨૧,૯૪૮/-(૨) ઘરેલ  વપરાશના ઇન્ડેન કાંપનીના ભરેલા બોટલો નાંગ-૧૦ કકિં.રૂ.૨૭,૪૩૫.૧૦/- 
(૩) ઘરેલ  વપરાશના ઇન્ડેન કાંપનીના ખાલી બોટલો નાંગ-૦૪ કકિં.રૂ.૮૦૦૦/- (૪) અંગઝડતીના રોકડા રૂ.૩૪૫૦/- 
(૫) એક સેમસાંગ કાંપનીનો મોબાઇલ ફોન કકિં.રૂ.૧૦૦૦/- (૬) અપના બજાર ઇન્ડેન ડીસ્ટ્રીબ્ય ટર માાંડવી બ્રાન્ચના 
વાઉચરો નાંગ-૩૪ કકિં.રૂ.૦૦/૦૦ (૭) ટેમ્પાનો રજી.નાં. GJ-06-AW-4267 કકિં.રૂ.૭૦,૦૦૦/- ગણી (૮) એક વજનકાાંટો 
કકિં.રૂ.૫૦૦/- (૯) એક નોઝલ/પાઇપ કકિં.રૂ.૫૦/- (૧૦) બ ચ નાંગ-૩ કકિં.રૂ.૦૦/૦૦ મળી ક લ્લે કકિં.રૂ.૧,૩૨,૩૮૩.૧૦/-

(૧) ઘરેલ  વપરાશના ઇન્ડેન કાંપનીના 
કડફોલ્ટ બોટલો નાંગ-૮ કકિં.રૂ.૨૧,૯૪૮/- 
(૨) ઘરેલ  વપરાશના ઇન્ડેન કાંપનીના 
ભરેલા બોટલો નાંગ-૧૦ 
કકિં.રૂ.૨૭,૪૩૫.૧૦/- (૩) ઘરેલ  
વપરાશના ઇન્ડેન કાંપનીના ખાલી બોટલો 
નાંગ-૪ કકિં.રૂ.૮૦૦૦/- (૪) અંગઝડતીના 
રોકડા રૂ.૩૪૫૦/- (૫) એક સેમસાંગ 
કાંપનીનો મોબાઇલ ફોન કકિં.રૂ.૧૦૦૦/- 
(૬) અપના બજાર ઇન્ડેન ડીસ્ટ્રીબ્ય ટર 
માાંડવી બ્રાન્ચના વાઉચરો નાંગ-૩૪ 
કકિં.રૂ.૦૦/૦૦ (૭) ટેમ્પાનો રજી.નાં. GJ-
06-AW-4267 કકિં.રૂ.૭૦,૦૦૦/- ગણી 
(૮) એક વજનકાાંટો કકિં.રૂ.૫૦૦/- (૯) 
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ના મ દ્દમાલ સાથે બાંને ઇસમો પકડાઇ જઈ ગ નો કયાા વવગેરે મતલબની અ.હ.ેકો. જયેંરવસિંહ બભમવસિંહ બ.નાં-૧૩૧૩ 
નોકરી પાણીગેટ પોબલસ સ્ટેશન,વડોદરા શહરેનાઓની ફરીયાદ આધારે તા-૭/૬/૧૯ ના કલાક ૧૪/૩૫ વાગે  ગ નો 
રજીસ્ટર કરી ગ નો શોધી કાઢેલ છે.  

એક નોઝલ/પાઇપ કકિં.રૂ.૫૦/- (૧૦) 
બ ચ નાંગ-૩ કકિં.રૂ.૦૦/૦૦ મળી ક લ્લે 
કકિં.રૂ.૧,૩૨,૩૮૩.૧૦/- 

૧૯ 

પાણીગેટ ગેટ પોલીસ 
સ્ટેશન  સ્ટાફ વડોદરા 

               પાણીગેટ પો.સ્ટે I ગ .ર.નાં ૧૧૧/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯ મ જબના કામે તા.૨૮/૨/૧૯ ના 
કલાક.૨૦/૦ થી તા.૧/૩/૨૦૧૯ ના કલાક. ૧૬/૦ વાગે -નાંદવવહાર ફ્લેટ નીચે પાકીગમાાં પાકા વડોદરા શહરે ખાતે 
નમદૂ નથી તે આરોપીએ ફરીન ાં હીરો હોન્ડા એકટીવા રજી.નાં.GJ 06-DM-4968 જેનો એન્જીન નાં 0422257 તથા 
ચેસીસ નાં.98352646 છે. જેને ડ બ્લીકેટ ચાવી વડે લોક ખોલી અથવા લોક તોડી ચોરી કરી લઈ જઈ જતા 
તા.૧૫/૬/૧૯ ના કલાક ૧૨/૨૫ ગ નો રજીસ્ટર થયેલ સદર ગ નાની તપાસ દરમ્યાન બાતમી આધારે કાયદાના 
સાંઘર્ામાાં આવેલ ઇસમ રાજ હમે ાંતભાઇ સોલકીને તા.૧૫/૬/૧૯ ના કલાક ૧૯/૩૦ વાગે ડીટેઇન કરી મ દામાલ 
રીકવર કરી  ગ નો શોધી કાઢેલ છે.  

મો.સા-૧ કક.રૂ. ૧૫૦૦૦/- 

૨૦ 

પાણીગેટ ગેટ પોલીસ 
સ્ટેશન  સ્ટાફ વડોદરા 

             પાણીગેટ પો.સ્ટે I ગ .ર.નાં ૧૧૬/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯ મ જબના કામે તા.૯/૫/૧૯ ના કલાક. 
૩/૩૦ વાગેથી ૭/૦ વાગ્યા દરમ્યાન ૫૯ અનસ યાનગર હન માન ટેકરીની બાજ માાં ડભોઇ રોડ વડોદરા શહરે ખાતે 
નમદૂ નથી તે આરોપીએ ફરીયાદીનો વવવો કાંપનીનો મોબાઇલ ફોન-૧, વીવો V9 ગોલ્ડ કલરનો જેનો  IMEI NO 
868888030600133 જેની કક.રૂ.૧૬૯૯૦/-ગણી શકાય તથા સાહદે કેતનભાઇ મ કેશભાઇ શાહ રહ,ેશાાંતીનગર -૨ 
ગોપાલભાઇની દ કાન સામે ડભોઇ રોડ વડોદરા શહરે નાઓનો ઓપો કાંપનીનો  A5 RED મોબાઇલ ફોન-૧ જેનો  
IMEI NO 869147030999519 જેની કક.રૂ.૧૪,૯૯૦/-તથા સાહદે અન રાગ મહશેભાઇ સોલાંકી રહ-ેસી/૨૩,વ્રજમાંગલ 
સોસાયટી,કપ રાઇ ચોકડી પાસે,વડોદરા શહરે.નાઓનો બલનોવા કાંમ્પનીનો મોબાઇલ ફોન-૧ A7000 ટબો સફેદ કલર 
નો જેનો  IMEI NO 869071026842972980 જેની કક.રૂ.૧૦,૭૦૦/- મળી ક લ કક.રૂ,૪૨,૬૮૦/- ગણી શકાય.જેની 
ચોરી કરી લઈ જતા તા.૨૧/૬/૧૯ ના કલાક ૨૨/૩૦ વાગે ગ નો રજીસ્ટર થયેલ સદર ગ નાની તપાસ દરમ્યાન 
કોલ્ડીટેઇલ આધારે આરોપી શૈલેર્ ઉફે સાંજય જજવણભાઈ વસાવા રહ ે-નવી નગરી બાળ માંદીરની બાજ માાં ધનયાવી 
ગામ તા-જી-વડોદરા શહરેને તા-૨૩/૬/૧૯ના કલાક ૨૧/૧૫ અટક કરી ગ નો શોધી કાઢેલ છે.  

મો.ફો-૩ કક.રૂ. ૪૨,૬૮૦/- 

૨૧ 

વાડી પોલીસ સ્ટેશન  
સ્ટાફ વડોદરા 

                 વાડી I  ગ .ર.નાં ૬૨/૧૯ ઇપીકો કલમ ૩૭૯(A)(3) (A)(4) મ જબના કામે તા-૨૪/૬/૧૯ ના કલાક 
૧૬/૩૦ વાગે સાંત કબીર રોડ ચા ની લારી પાસે લહરેીપ રા વાડી વડોદરા શહરે ખાતે નમદૂ નથી તે આરોપીએ 
ફરીયાદીબેન પોતાના ફોન ઉપર વાત કરતા કરતા જતા હતા તે વખતે પાછળથી મો.સા. ઉપર આવી  એપ્પલ 
આઇફોન XR (128GB) કાંપનીનો લાલ કલરનો મોબાઇલ ફોન કી.રૂ. 62,500/-જે મોબાઇલમાાં એરટેલ કાંપનીનો 
વસમકાડા નાં-૮૦૦૦૮૪૦૧૫૧ નો અને બીજ  જજઓ ન  સીમ.નાં.-૯૧૦૬૫૫૧૧૪૪ નો જી.પી.એસ સીસ્ટમ વાળો 
હાથમાથી ઝુાંટવી લઇ નાશી  જતા તા-૨૫/૬/૧૯ કલાક ૨૦/૩૦ વાગે ગ નો રજીસ્ટર થયેલ સદર ગ નાની તપાસ 
દરમ્યાન મોબાઇલ ફોનની માહીતી આધારે આરોપી મોહમદ હકીમ સન/ઓ મહમદ મ નાફ આરેફીનવાલા રહ,ે ૩૦૬ 

મો.ફોન -૧ કક.રૂ. ૬૨૫૦૦/- 
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એહમદ પાન ડી ટાવર રામાપાકા આજવારોડ વડોદરાને તા.૨૬/૬/૧૯ ક, ૧૬/૩૦ વાગે પકડી અટક કરી મ દામાલ 
રીકવર કરી ગ નો શોધી કાઢેલ છે  

૨૨ 

વાડી પોલીસ સ્ટેશન  
સ્ટાફ વડોદરા. 

                વાડી I  ગ .ર.નાં ૬૫/૧૯ ઇપીકો ૩૭૯(A)3 મ જબના કામે તા-૧૪/૬/૧૯ કલાક ૧૩/૦ વાગે  
ગાંગોત્રી એપાટાન્ટ પાસેથી  વાડી વડોદરા  શહરે ખાતે નમદૂ નથી તે આરોપીએ ફરીયાદીબેન પોતાના ફોન ઉપર 
વાત કરતા કરતા જતા હતા તે વખતે પાછળથી મો.સા. ઉપર આવી એમ.આઇ. કાંપનીનો રેડમી-૬ બ્લ્ય   કલરનો  
મોબાઇલ ફોન કી.રૂ. ૮૯૯૯ /- હાથમાથી ઝુાંટવી લઇ નાશી  જતા તા-૨૭/૬/૧૯ કલાક ૧૨/૩૦ વાગે ગ નો 
રજીસ્ટર કરવામાાં આવેલ સદર ગ નાની  તપાસ દરમ્યાન મોબાઇલ ફોનની માહીતી  આધારે આરોપી મોહમદ હકીમ 
સન/ઓ મહમદ મ નાફ આરેફીનવાલા રહ,ે ૩૦૬ એહમદ પાન ડી ટાવર રામાપાકા આજવારોડ વડોદરાને 
તા.૨૭/૬/૧૯ ક,૧૩/૦ વાગે પકડી અટક કરી મ દામાલ રીકવર કરી ગ નો શોધી કાઢેલ છે 
 

મો.ફોન -૧ કક.રૂ. ૮૯૯૯/- 
 

૨૩ 

એસ.ઓ.જી. સ્ટાફ 
વડોદરા  

            પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન I ગ .ર.નાં.૧૦૫/૨૦૧૯ આઇ.પી..સી. કલમ-૪૮૯ (ક) (ખ) (ગ) (ઘ) તથા ૧૨૦ 
બી મ જબના કામે તા ૫/૬/૧૯ ના રોજ કલાક ૧૫/૪૫ વાગે બી /૩૧૩ ત્રીજે માળ  ન્ય  હવેન કોમ્પલેક્ષ હરીશ 
પેટ્રોલપાંપની બાજ ાંમાાં  પાણીગેટ  વડોદરા શહરે ખાતે આરોપી  (૧) સાયરાબાન ાં WIO મહમાંદ સલીમ મેમણ  રહ ે
બી/૩૧૩ ત્રીજે માળ  ન્ય  હવેન કોમ્પલેક્ષ હરીશ પેટ્રોલપાંપની બાજ ાંમાાં  પાણીગેટ  વડોદરા શહરે (૨) મોહમાંદ ઓઝેફ 
મહમદ સલીમ મેમણ રહ.ેસદરનાઓએ પોતાના આવથિક ફાયદા સારૂ એકબીજાના મેળાપીપણામાાં ગ નાહીત કાવત્ર  
રચી પરપલ કલરની રૂા.૧૦૦/- દરની બનાવટી ચલણી નોટો ક લ-૪ પોતાના ઘરે કલર વપ્રન્ટર ઉપર બનાવી 
પોતાના કબ્ જામાાં રાખી આ બનાવટી નોટો છાપવાની સાધન સામગ્રીમાાં (૧) કલર વપ્રન્ટર કી.ર ા.૮૦૦૦/- તથા (ર) 
કોરા કાગળો નાંગ-ર૭ કી.ર ા.૦/૦ તથા (૩) કાતર કક..ર ા.૧૦ તેમજ બનાવટી નોટોથી મેળામાાં ખરીદ કરેલ વસ્ત  ઓ 
જેમા (૧) બે કથ્થાઇ કલરના પ્લાસ્ટીકના પેન રાખવાના બોક્ષ કી.ર ા.૧૦/૦ તથા (ર) ગોલ્ડન કલરના મેટલના 
પાટલા તથા બાંગડીઓ નાંગ-૭ કી.ર ા.૯૦/૦ તથા (૩) એક કથ્થાઇ કલરન  બનીયાન-૧, કી.ર ા.ર૦/૦ અને (૪) એક 
ક્રીમ કલરન  ટીપોઇનો ર માલ -૧ કી.ર ા.ર૦/૦ મળી ક લ્લ ેર ા.૧પ૦/- તેમજ બનાવટી નોટો રાખેલ લેડીઝ પસા નાં-૧ 
કક.ર ા.૦/૦ અને લાઇટ બીલ નાંગ-૧ કક.ર ા.૦૦/૦ મળી તથા તેઓના કબજા ભોગવટામાાંથી મળી આવેલ બે મો.ફોન 
કી.ર ા.૧૦,૦૦૦/- મળી ક લ્લે ર ા.૧૮,૧૬૦/-ના મ દામાલ સાથે પકડી પાડતા ફરી.શ્રી અનામા  હડે. કોન્સ હમેરાજવસિંહ 
ઇન્રવસિંહ બ.નાં- ૨૮૩૯  નોકરી  એસ.ઓ.જી વડોદરા શહરેનાઓની ફરીયાદ આધારે તા.૫/૬/૧૯ ના કલાક ૨૦/૧૦ 
વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરવામાાં આવેલ છે 

[૧] રૂા.૧૦૦/- દરની બનાવટી ચલણી 
નોટો ક લ-૪ 
[૨] બનાવટી નોટો છાપવાની સાધન 
સામગ્રીમાાં (૧) કલર વપ્રન્ટર 
કી.ર ા.૮૦૦૦/- તથા (ર) કોરા કાગળો 
નાંગ-ર૭ કી.ર ા.૦/૦ તથા (૩) કાતર 
કક..ર ા.૧૦  
[૩] બનાવટી નોટોથી મેળામાાં ખરીદ 
કરેલ વસ્ત  ઓ જેમા (૧) બે કથ્થાઇ 
કલરના પ્લાસ્ટીકના પેન રાખવાના બોક્ષ 
કી.ર ા.૧૦/૦ તથા (ર) ગોલ્ડન કલરના 
મેટલના પાટલા તથા બાંગડીઓ નાંગ-૭ 
કી.ર ા.૯૦/૦ તથા (૩) એક કથ્થાઇ 
કલરન  બનીયાન-૧, કી.ર ા.ર૦/૦ અને 
(૪) એક ક્રીમ કલરન  ટીપોઇનો ર માલ -
૧ કી.ર ા.ર૦/૦ મળી ક લ્લે ર ા.૧પ૦/- 
તેમજ બનાવટી નોટો રાખેલ લેડીઝ પસા 
નાં-૧ કક.ર ા.૦/૦ અને લાઇટ બીલ નાંગ-૧ 
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કક.ર ા.૦૦/૦ મળી તથા તેઓના કબજા 
ભોગવટામાાંથી મળી આવેલ બે મો.ફોન 
કી.ર ા.૧૦,૦૦૦/-મળી ક લ્લે 
ર ા.૧૮,૧૬૦/- 

૨૪ 

મકરપ રા પોલીસ 
સ્ટેશન  સ્ટાફ વડોદરા 

         મકરપ રા પો.સ્ટે ફસ્ટા ગ .ર.નાં-૯૯/૧૯ ઈપીકો કલમ ૩૮૦,૪૫૭,,૧૧૪ મ જબના કામે એ.બી.બી. કાંપનીના 
કાંપાઉનડના ઈનટરપ્ટર ડીપાટા મેન્ટ માાં  તા-૧૭/૦૫/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૨/૩૦ થી ૦૩/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન આ 
કામના આ કામના કોઈ અજાણ્યા બે ઈસમો આ કામના ફરી.ના કાંપનીના કાંમ્પાઉન્ડ મા આવી કાંપનીના ઈનટરપ્ટર 
ડીપાટા મેન્ટના સ્ટોરની લોખાંડના પતરા વાળી દીવાલના બોલ્ડ ખોલી સ્ટોરમા પ્રવેશ કરી સ્ટોરમા મ કેલ ક લ ૨૭ 
એમ.સી.સપોટા  ઈન્સ્ટ મેન્ટ ક લ કક.રૂ.૪૮૦૦૬/- ના મ દ્દામાલ ની ચોરી કરી લઈ જઈ ગ નો કયાા વવ.મતલબની ફરીયાદ 
ફરીયાદીએ આપતા તા.૧૨/૬/૧૯ ના ક.૧/૦૦ વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરી આગળની તપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી. 
આર.જી.વસાવા, મકરપ રા પો.સ્ટે. નાઓને સોપવામાાં આવેલ તપાસ દરમ્યાન આ કામના આરોપીઓ નામે (૧) 
કમલેશ કાશીનાથ બળગ જર રહ,ે ૧૮૯ શીવશસ્ક્ત નગર મકરપ રા ડેપોની પાછળ વડોદરા શહરે (૨) કદપક ઉફે કાાંગો 
રમણભાઇ ઠાકોર રહ,ે બ્લોક નાં-૨૩ રૂમ નાં-૨૮ વ ડાના મકાનમાાં માણેજા વસમેન્સકાંપનીની પાછળ વડોદરા શહરે  નાને 
તા.૧૨/૦૬/૧૯ ના ક.૧૭/૩૦ વાગે અટક કરેલ છે.સદર ગ નાની તપાસ આરોપીઓ વવરૂધ્ધ વધ  પ રાવા એકત્રીત 
કરી ચાર્જશીટ કરવા ઉપર બાકી. 

ન કશાન - ૪૮૦૦૬/-  
વળતર - ૪૮૦૦૬/- 

૨૫ 

માાંજલપ ર પોલીસ 
સ્ટેશન  સ્ટાફ વડોદરા 

              માાંજલપ ર પો.સ્ટે I ૧૧૧/૧૯ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯ મ જબના કામે લક્ષ્મીનારાયણ સો.સા મકાન ન.૩ ના 
કપાઉન્ડ ની ખ લ્લી જગ્યામાાં તા.૧૨/૦૬/૧૯ ના કલાક ૧૮/૦૦ વાગે થી તા.૧૩/૬/૧૯ ના સ.ક ૦૮/૩૦ વાગ્યા 
દરમ્યાન આ કામના આરોપીએ આ કામના ફરી.શ્રીના પોતાના સેન્ટીગના સામાનની લોખડની પ્લેટો ૩-૨ ની ક લ-
૪૦ એક પ્લેટન ાં વજન આશરે ૧૩ કકલો જે તમામ પ્લેટૉની કક.રૂ.૨૦.૦૦૦/-ગણી શકાય તે લોખડની પ્લેટૉ ચોરી 
કરી લઇ જઇ ગ નો કયો વવગેરેમતલબની ફરીયાદ ફરીયાદીએ આપતા તા.૦૨/૦૬/૧૯ ના ક.૧૪/૩૦ વાગે ગ નો 
રજીસ્ટર કરી આગળની તપાસ એ.એસ.આઇ. હારૂન અબ્દ લગની માાંજલપ ર પો.સ્ટે. નાઓને સોપવામાાં આવેલ તપાસ 
દરમ્યાન આ કામના આરોપી અમર મ કેશભાઇ ચ નારા રહ.ે ચ નારાવાસ, જેસીંગરાવની પાગા, બરાનપ રા, વડોદરા 
નાને તા.૧૩/૦૬/૧૯ ના ક.૨૦/૩૦ વાગે અટક કરેલ છે. સદર ગ નાની તપાસ આરોપી વવરૂધ્ધ વધ  પ રાવા 
એકત્રીત કરી ચાર્જશીટ કરવા ઉપર બાકી.  

ન કશાન -- ૨૦૦૦૦/-  
વળતર -- ૨૦૦૦૦/- 

૨૬ 

માાંજલપ ર પોલીસ 
સ્ટેશન  સ્ટાફ વડોદરા 

        માાંજલપ ર પો.સ્ટે I ૧૧૮/૧૯ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯ મ જબના કામે  જી.આઇ.ડી.સી એરડા કાંપની પાસે 
તા.૧૪/૦૬/૧૯ ના રોજ કલાક.૦૨/૫૦ તા.૧૪/૦૬/૧૯ ના સવારે ૦૨/૫૩ વાગે આ કામના આરોપીએ આ 
કામના ફરી.ન  પસા ખીસ્સામાાંથી કાઢતા ફરી.ની નજર ચ કવી પસામાાંથી એ.ટી.એમ કાડા કાઢી લઇ રૂ.૨૫૦૦૦- 
એ.ટી.એમ કાડાનો પાસવડા જાણતો હોય તેથી તેણે પૈસા ઉપાડી લીઘેલ હોય શક વહમે હોય ગ નો કરી વવગેરે 

ન કશાન -- ૨૫૦૦૦/-  
વળતર-- ૨૫૦૦૦/-  
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મતલબની ફરીયાદ ફરીયાદીએ આપતા તા.૧૮/૦૬/૧૯ ના ક.૧૬/૩૦ વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરી આગળની તપાસ 
અ.હ.ેકો. ઠાકોરભાઇ શનાભાઇ,માાંજલપ ર પો.સ્ટે. નાઓને સોપવામાાં આવેલ તપાસ દરમ્યાન આ કામના આરોપી નામે 
ધવલ નરવસિંહભાઇ ચાવડા રહ.ે મોટા ફળીયા, સ્વામી નારાયણ માંકદર, અટલાદરા, વડોદરા નાને તા.૧૯/૬/૧૯ ના 
ક.૨૧/૧૫ વાગે અટક કરેલ છે. સદર ગ નાની તપાસ આરોપી વવરૂધ્ધ વધ  પ રાવા એકત્રીત કરી ચાર્જશીટ કરવા 
ઉપર બાકી. 
 

૨૭ 

માાંજલપ ર પોલીસ 
સ્ટેશન  સ્ટાફ વડોદરા 

          માાંજલપ ર પો.સ્ટે I ૧૧૯/૧૯ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯ મ જબના કામે ફીટનેશ હરી જીમનેશીયમના ટેબલ થી 
અન ગહા હોસ્પીટલ પાસે ત  લસીધામ ચાર રસ્તા માાંજલપ ર તા.૧૯/૦૬/૧૯ ના કલાક ૦૯/૩૦ થી ૧૦/૦૦ વાગે આ 
કામના ફરીયાદી બેન નો મોબાઇલ ફોન જે વવવો કપની નો કાળા કલરનો જેની IMEI નાંબર 868888038677810 
તથા બીજો IMEI નાંબર 868888038677802 જેમા એક વોડા ફોન કાંપનીન ાં સીમકાડા જેનો નાં.8878873722 તથા 
બીજ  સીમકાડા જીઓ કાંપનીન ાં જેનો નાંબર 7976643254 જે મોબાઇલ ફોન ની કક.રૂ.૧૫૦૦૦/- ગણી શકાય તે કોઇ 
ચોર ઇસમે ચોરી કરી લઇ જઇ ગ નો કયાા વવ.મતલબની ફરીયાદ ફરીયાદીએ આપતા તા.૨૦/૦૬/૧૯ ના ક.૧૬/૩૦ 
વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરી આગળની તપાસ અ.હ.ેકો. ઠાકોરભાઇ શનાભાઇ,માાંજલપ ર પો.સ્ટે. નાઓને સોપવામાાં આવેલ 
તપાસ દરમ્યાન આ કામના આરોપી નામે આરતીબેન W/O મહલેભાઇ ભીમજીભાઇ પરમાર રહ ેમકાન ન.૧૫૫૦ 
બચત્ર ક ટ સોસાયટી આકાશવાણી પાછળ મકરપ રા વડોદરા મ ળ રહ ે વસધ્ધાથા કોલોની શાંકરટેકરી જામનગર નાને 
તા.૨૧/૬/૧૯ ના ક.૧૪/૦૦ વાગે અટક કરેલ છે. સદર ગ નાની તપાસ આરોપી વવરૂધ્ધ વધ  પ રાવા એકત્રીત કરી 
ચાર્જશીટ કરવા ઉપર બાકી. 

ન કશાન -- ૧૫૦૦૦/-  
વળતર-- ૧૫૦૦૦/-  

૨૮ 

મકરપ રા પોલીસ 
સ્ટેશન  સ્ટાફ વડોદરા 

            મકરપ રા પો.સ્ટે. ફસ્ટા  ગ .ર.નાં ૧૦૭/૧૯ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મ જબના કામે ક ષ્ણનગર ઘાઘરેટીયા 
શનાભાઇ રોહીતના મકાનના ધાબા ઉપર તા.૧૩/૦૬/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૧/૦૦ થી ૦૬/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન આ 
કામના ફરીના સસરાના મકાનના ધાબા ઉપર એક વવવો મોબાઈલ વી-૭ ગોલ્ડ કલરનો - IMEI નાં (૧) 
૮૬૬૯૪૬૦૩૩૭૨૯૬૯૭ તથા નાં (૨) ૮૬૬૯૪૬૦૩૩૭ ૨૯૬૮૯ જેમા જીઓ કાંપનીન  વસમ કાડા ન ાં.૯૯૦૯૭૦૬૬૫૮ 
જેની કકિંમત રૂ.૧૦,૦૦૦/-ની ગણી શકાય જે કોઈ અજાણ્યો ચોર ઇસમ ચોરી કરી લઈ જઈ ગ નો કયાા વવ. મતલબની 
ફરીયાદ ફરીયાદીએ આપતા તા.૨૨/૦૬/૧૯ ના ક.૧૨/૩૦ વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરી આગળની તપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી. 
સી.એન.ગઢવી,મકરપ રા પો.સ્ટે. નાઓને સોપવામાાં આવેલ તપાસ દરમ્યાન આ કામના આરોપી નામે શૈલેર્ ઉફે 
સાંજય જીવણભાઇ વસાવા રહ.ે નવીનગરી ધનીયાવી ગામ, વડોદરા નાને તા.૨૬/૬/૧૯ ના ક.૨૦/૨૦ વાગે અટક 
કરેલ છે. સદર ગ નાની તપાસ આરોપી વવરૂધ્ધ વધ  પ રાવરા એકત્રીત કરી ચાર્જશીટ કરવા ઉપર બાકી. 

ન કશાન -- ૧૦૦૦૦/-  
વળતર-- ૧૦૦૦૦/- 

૨૯ 
માાંજલપ ર પોલીસ 

સ્ટેશન  સ્ટાફ વડોદરા 
             માાંજલપ ર પો.સ્ટે I ૧૦૦/૧૯ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯ મ જબના કામે મ.નાં.૧૧ તારાબાગ સોસાયટી 
વવશ્વાવમત્રી સ્ટેશન રોડ માાંજલપ ર વડોદરા ખાતે તા.૧૮/૫/૧૯ ના ક.૫/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન એક અજાણ્યા ઇસમ 

ન કશાન -- ૨૫૦૦૦૦/-  
વળતર-- ૨૫૦૦૦૦/- 
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હ ન્ડાઇ કાંપનીની વરના ફોર હહીલર કાર તા ૧૮/૦૫/૧૯ ના રોજ સાાંજનાઅ સાડા પાાંચ  વાગ્યાના અરસામા  કોઇ 
ચોર ઇસમ ચોરી કરી લઇ ગયેલ હોય જેનો રજી.ન GJ-06-DQ-0910 જે વસલ્વર કલરની જેનો ચેસીસ 
નાં.MALCN41VLAM087037 તથા એન્જીન નાં.B4FAAU859150 જે સને ૨૦૧૦ ના મોડલની જેમા આશરે ૧૫ લીટર 
જેટલ  ડીઝલ હત  . જે કાર કીંમત રૂપીયા ૨,૫૦,૦૦૦/- ગણી શકાય. આ મારી કારને કોઇ ચોર ઇસમ ડ પ્લીકેટ 
ચાવીથી તાળુ ખોલી ચોરી કરી લઇ જઇ ગ નો કયો વવ.મતલબની ફરીયાદ ફરીયાદીએ આપતા તા.૦૨/૦૬/૧૯ ના 
ક.૧૨/૦૫ વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરી આગળની તપાસ અ.હ.ેકો. ઠાકોરભાઇ શનાભાઇ માાંજલપ ર પો.સ્ટે. નાઓને 
સોપવામાાં આવેલ તપાસ દરમ્યાન આ કામના આરોપી મૈલેશ ગીરીશભાઇ બારોટ રહ ેમ.ન.૧૧ તારાબાગ સોસાયટી 
વવશ્વાવમત્રી સ્ટેશન રોડ માાંજ્લપ ર વડોદરા શહરે નાને તા.૩/૬/૧૯ ના ક.૨૦/૩૦ વાગે અટક કરેલ છે. સદર ગ નાની 
તપાસ આરોપી વવરૂધ્ધ વધ  પ રાવા એકત્રીત કરી ચાર્જશીટ કરવા ઉપર બાકી. 

૩૦ 

માાંજલપ ર પોલીસ 
સ્ટેશન  સ્ટાફ વડોદરા 

               માાંજલપ ર પો.સ્ટે I ૧૨૪/૧૯ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯ મ જબના કામે માાંજલપ ર ટાઉનશીપ -૧ દ કાન 
નાં.૭,દ્વીશ એન્ટરપ્રાઇઝ નામની ઓફીસ સામે તા.૨૫/૬/૧૯ ના ક. ૧૮/૦૦ થી તા.૨૭/૬/૧૯ ના ક.૧૬/૦૦ 
દરમ્યાન આ કામના ફરીયાદીનો આઇશા ટ્રક ટેમ્પો જેનો રજી નાંબર. GJ-06-DH-1186 નો છે જે સફેદ કલરનો જેની 
આગળના ભાગે એંગલ ઉપર પ્રાઇવેટ હહીકલ લખેલ છે જે સને ૧૯૯૪ ના મોડલનો જેનો ચેસીસ નાં. 
4EC40428760 તથા એન્જીન નાં. 740421213 નો છે જેમા આશરે ૮૦ લીટર જેટલ  ડીઝલ હત  ાં જે આશરે ટેમ્પામાાં 
ક મીંસ કાંપનીન ાં લીલા કલરન ાં જનરેટર પાછળના ભાગે બોડી ઉપર ફીટ્કરેલ જેની કક રૂ.૨,૫૦,૦૦૦/- ગણી શકાય  
ઉપર  જણાવેલ  તા.ટા અને જગ્યાએથી ચોરી કરી લઇ જઇ ગ નો કયાા વવ.મતલબની ફરીયાદ ફરીયાદીએ આપતા 
તા.૨૭/૦૬/૧૯ ના ક.૨૧/૦૦ વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરી આગળની તપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી. એચ.એ.વસાવા,માાંજલપ ર 
પો.સ્ટે. નાઓને સોપવામાાં આવેલ તપાસ દરમ્યાન આ કામના આરોપી નામે નરેશભાઇ અમરવસિંહભાઇ લ હારીયા 
ઉ.વ.૩૮ રહ.ેનાગલપ ર,વાડીનાથ ચોકડી સામે, લ હારીયાવાસ, તા.મહસેાણા નાને તા.૨૯/૬/૧૯ ના ક.૧૮/૦૦ વાગે 
અટક કરેલ છે. સદર ગ નાની તપાસ સહ આરોપીને શોધી કાઢવા ઉપર તપાસ ચાલ  છે. 

ન કશાન -- ૨૫૦૦૦૦/-  
વળતર-- ૧૫૦૦૦૦/- 

૩૧ 

પી.સી.બી.શાખા સ્ટાફ 
વડોદરા 

             માાંજલપ ર પો.સ્ટે. સેકન્ડ ગ .ર.નાં.૭૬/૧૯ જ ગારધારા કલમ ૧૨ મ જબનો ગ નો માાંજલપ ર અલવાનાકા 
પાસે આ કામનો આરોપી નામે મોહનવસિંહ હરીવસિંહ રાજપ ત રહ.ેએ/૧૫, સતીર્ પાકા કેદારધામ પાસે, માાંજલપ ર, 
વડોદરા શહરે નાઓ અગાઉ રમાયેલ વલ્ડા કપ કક્રકેટ મેચમાાં સાઉથ આકફકા તેમજ ઈગ્લેંડ ની મેચ ઉપર પોતાના 
પ ત્ર ક ણાલે રમેલ સેશનનો હરજીતનો સટ્ટૉ નાાં વસસાબો તથા અંગ ઝડતીમાાંથી મળેલ રોકડા રૂવપયા ક લ ૩૧૮૦૦/- 
તથા મોબાઈલ ફોન નાંગ-૧ કકમત રૂવપયા.૧૦,૦૦૦/- તથા કક્રકેટ સટ્ટા નો કહસાબ લખેલ પાવતીઓ કકમત 
રૂ.૦૦/૦૦ સાથે મળી ક લ્લે રૂ.૪૧,૮૦૦/- સાથે મળી આવી પકડાયેલ ઇસમો તથા નહી પકડાયેલ ઇસમ ક ણાલ 
મોહનવસિંહ રાજપ ત જે વલ્ડા કપ કક્રકેટ મેચના સટ્ટાનો હારજીતનો જ ગાર રમી રમાડી પકડાઇ જતા ગ નો શોધી કાઢેલ 
છે 

અંગ ઝડતીમાાંથી મળેલ રોકડા રૂવપયા 
ક લ ૩૧૮૦૦/- તથા મોબાઈલ ફોન 
નાંગ-૧ કકમત રૂવપયા.૧૦,૦૦૦/- તથા 
કક્રકેટ સટ્ટા નો કહસાબ લખેલ પાવતીઓ 
કકમત રૂ.૦૦/૦૦ સાથે મળી ક લ્લે 
રૂ.૪૧,૮૦૦/- 
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૩૨ 

સ્ટેટ મોનટરીંગ સેલ 
ગ જરાત રાજ્ય 
ગાાંધીનગર  સ્ટાફ ટીમ 

         સ્ટેટ મોનટરીંગ સેલ ગ જરાત રાજ્ય ગાાંધીનગરનાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે 
તા.૦૩/૦૬/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૧/૧૫ થી તા.૦૫/૦૦ ખોડીયારનગર,વૈક ઠ-૨ સામે,આલોક રેસીડન્સી પાસે આવેલ 
વેનીસ બાંગલો સોસાયટીના બાંગલા નાં-૦૫ આગળ આર.સી.સી.રોડ ઉપર હમેાબેન W/O લીલારામ સ ાંદરદાસ 
તેલવાણીના રહણેાાંક મકાનની આગળ આરોપી (૧) કાલ  ઉફે ટોપી સ દરદાસ તેલવાણી રહ.ેહરણી વારસીયા રીંગ 
રોડ,વડોદરા શહરે(વોન્ટેડ)(૨)પાઇલોટીંગવાળી હોન્ડા જાઝ કાર નાં.GJ-06-KD-0452 નો ડ્રાઇવર જેન  પ રૂ નામ 
સરનામ  મળેલ નથી (૩)મધ્યપ્રદેશ રાજ્ય માાંડલી ખાતે આવેલ દારૂના ઠેકા વાળો ઇસમ જેન  પ રૂ નામ સરનામ  
મળેલ નથી આરોપી નાં.(૨)નાનો મધ્યપ્રદેશ રાજ્ય માાંથી ગેરકાયદેસર રીતે ભારતીય બનાવટનો વવદેશી દારૂનો 
જથ્થો માંગાવી વેચાણ વેપાર કરતો હોય તેઓએ તેણે માણસ શૈલેશ ઉફે બકરો જે આરોપી (૧)ના મારફતે ફોરહહીલ 
જાઝ કાર નાં. GJ-06-KD-0452 દ્વારા પાઇલોટીંગ કરાવી ફોર ટોયોટા કરોલા અલ્ટ્રા કાર નાં. GJ-06-DB-9110 મા 
મધ્યપ્રદેશ રાજ્ય માાંડલી ખાતે દારૂ ના ઉપરથી વવદેશી દારૂનો જથ્થો માંગાવી ખોડીયારનગર વૈક ઠ-૨ પાસે આવેલ 
વેનીસ બાંગલો સો.સા.ના બાંગલા નાં.૫ આગળ આર.સી.સી.રોડ ઉપર પોતાની ભાભી હમેાબેન W/O બલીરામ 
સ ાંદરદાસ તેલવાણી ના રહણેાાંક મકાન આગળ રાખતા દરમ્યાન વવદેશી દારૂની ક લ બોટલ નાંગ-૮૬ તથા બીયર ટીન 
નાંગ ૧૮ મળી ક લ નાંગ-૧૦૪ કક.રૂ.૮૭,૮૦૦/- નો પ્રોહી મ દ્દામાલ તથા ફોર હહીલ કાર ક લ કક.રૂ.૮,૦૦,૦૦૦/-તથા 
ક લ કક.રૂ.૮,૮૭,૮૦૦/-નો મ દ્દામાલ સાથે શૈલેશ ઉફે બકરો રઘ નાથ વમસ્ત્રી પકડાઇ ગયેલ હોય અને પાઇલોટીંગ વાળી 
હોન્ડા જાઝ કાર નો ડ્રાઇવર તથા કાલ  ટોપી સ દરદાસ તેલવાણી ઉપર હાજર મળી આવેલ ન હોય તેઓ તમામ તથા 
તેઓની સાથે ગેરકાયદેસર રીતે વવદેશી દારૂના ધાંધામા સાંડોવાયેલ તમામ ઇસમોએ એકબીજાના મેળાપીપણામાાં ગ નો 
કયાા વવ.મતલબની ફરીયાદી અ.હ.ેકો.નરવતવસિંહ શ્રવણભાઇ બ.નાં.૮૯૬ નોકરી સ્ટેટ મોનટરીંગ સેલ ગ જરાત રાજ્ય 
ગાાંધીનગરનાઓએ ફરીયાદ આપતા બાપોદ પો.સ્ટે. III- ૪૫૩/૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫-
(એ)ઇ,૮૧,૮૩,૧૧૬(બી)૯૮(૨) મ જબ તા.૦૩/૦૬/૧૯ ના કલાક ૦૭/૩૫ વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરવામાાં આવેલ છે. 

વવદેશી દારૂની ક લ બોટલ નાંગ-૮૬ તથા 
બીયર ટીન નાંગ ૧૮ મળી ક લ નાંગ-૧૦૪ 
કક.રૂ.૮૭,૮૦૦/- નો પ્રોહી મ દ્દામાલ તથા 
ફોર હહીલ કાર ક લ કક.રૂ.૮,૦૦,૦૦૦/-
તથા મળી ક લ કક.રૂ.૮,૮૭,૮૦૦/- 

૩૩ 

ડી.સી.બી.પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે   

              પો.ઇન્સ.શ્રી ડી.સી.બી.પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરેનાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે 
તા.૧૨/૦૬/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૦/૧૫ વાગે ન્ય .વી.આઇ.પી.રોડ,સ્નેહલ પ્રીંટીંગની સામે રોડ ઉપર,અથા આઇકોનની 
નજીક આ કામે પકડાયેલ આરોપી પે્રમ સેવકરામ પહલેવાણી રહ.ેટી-૧૫,રૂમ નાં.૨૪૮, એસ.કે.કોલોની,વારસીયા કોટ 
વવસ્તાર,વડોદરા શહરેનાનો અમદાવાદ દીપ ટ્રાવેલસા નામની લકઝરી બસના કાંડકટર (૨)જગદીશ શાંકરલાલ યાદવ 
રહ.ેક ષ્ણધામ વોરાના મકાનમાાં બ્લોક નાં.૨૯ રૂમ નાં.૯૧૧ આનાંદનગર, અમદાવાદ મ ળ રહ.ેગામ જોગીવાડા યાદવ 
બસ્તી જી.ડ ાંગરપ ર,રાજસ્થાન એકબીજાના મેળાપીપણાથી મહારાષ્ટ્ર કલ્યાણ ખાતેથી ભારતીય બનાવટની વવદેશી 
દારૂનો જથ્થો લકઝરી બસમાાં મ કાવી જેમા અલગ અલગ કાંપનીની દારૂની બોટલો નાંગ-૧૦૪ કક.રૂ.૭૫૧૦૫/- તથા 
બીયર નાંગ ૨૩૬ કક.રૂ.૨૫૯૬૦/- તથા રેકઝીન બેગો નાંગ-૮ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા ઇલેક્શન કાડા તથા પાનકાડા 
ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ જે ડોક્ય મેન્ટ પે્રમ સેવકરામ પહલેવાણીના જેની કક.રૂ.૦૦/૦૦ ગણી શકાય તથા મોબાઇલ ફોન 

અલગ અલગ કાંપનીની દારૂની બોટલો 
નાંગ-૧૦૪ કક.રૂ.૭૫૧૦૫/- તથા બીયર 
નાંગ ૨૩૬ કક.રૂ.૨૫૯૬૦/- તથા રેકઝીન 
બેગો નાંગ-૮ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા ઇલેક્શન 
કાડા તથા પાનકાડા ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ જે 
ડોક્ય મેન્ટ પે્રમ સેવકરામ પહલેવાણીના 
જેની કક.રૂ.૦૦/૦૦ ગણી શકાય તથા 
મોબાઇલ ફોન નાંગ-૪ કક.રૂ.૨૧૦૦૦/- 
તથા રોકડા રૂ.૩૦૦૦/- તથા લકઝરી 
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નાંગ-૪ કક.રૂ.૨૧૦૦૦/- તથા રોકડા રૂ.૩૦૦૦/- તથા લકઝરી બસની કક.રૂ.૪૦,૦૦,૦૦૦/- તથા ક લે 
કક.રૂ.૪૧,૨૫,૦૬૫ ના મ દ્દામાલની સાથે બને્ન આરોપીનાનો મળી આવી પકડાઇ જઇ ગ નો કયાા વવ.મતલબની 
ફરીયાદી અ.હ.ેકો.સ  રેશભાઇ જેઠાભાઇ બ.નાં.૬૮૨ ડી.સી.બી.પો.સ્ટે.નાઓએ ફરીયાદ આપતા વારસીયા પો.સ્ટે.થડા 
ગ .ર.નાં.૨૩૪/૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫ઇ,૮૧,૯૮(૨) મ જબ તા.૧૨/૦૬/૧૯ ના કલાક ૧૮/૪૫ વાગે ગ નો રજીસ્ટર 
કરવામાાં આવેલ છે.  

બસની કક.રૂ.૪૦,૦૦,૦૦૦/- તથા ક લે 
કક.રૂ.૪૧,૨૫,૦૬૫ /-  

૩૪ 

હરણી પોલીસ સ્ ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

               પો.ઇન્સ.શ્રી હરણી પોલીસ સ્ ટેશન, વડોદરા શહરેનાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે   
તા.૧૦/૦૬/૧૯ ના ક.૨૩/૦૦ વાગે ઘર નાં.૨૭૧ જલારામનગર વવભાગ-૨ સામે  કારેલીબાગ વડોદરા શહરે ખાતે 
બનેલ છે આ કામના ફરીયાદી અ.લો.ર.મનહરભાઈ વવરજીભાઈ બ નાં- ૩૩૦૭   નોકરી હરણી પોલીસ સ્ ટેશન 
વડોદરા શહરે નાઓએ ફરીયાદ આપી કે આ કામના આરોપીઓ(૧) ધમેન્રવસિંહ સામતવસિંહ રાઠોડ  (૨)વોંન્ટેડ- 
રાજેન્રવસિંહ સામતવસિંહ રાઠોડ બાંને્ન રહ-ેઘર નાં.૨૭૧ જલારામનગર વવભાગ-૨ વીઆઈપી રોડ કારેલીબાગ વડોદરા 
શહરેનાઓએ  પોતાની સફેદ કલરની અલ્ટો કાર નાંબર  GJ-૦6-LE-6923 માાં ભારતીય બનાવટનો ઇગ્લીશ દારૂ  
રોયલ આમાસ રીયલ વવસ્કી ફોર સેલ ઈન ચાંદીગઢ  ઓનલી જે એક બોટલની કક.રૂ ૫૦૦/- લેખે ક લ બોટલ નાંગ- 
૫૪ કીમત રૂપીયા ૨૭૦૦૦/- તથા સફેદ કલર ની અલ્ટો  કાર નાંબર  GJ-૦6-LE-6923 ની આશરે કીમત રૂપીયા 
૧૦૦૦૦૦/-તથા મોબાઈલ નાંગ -૦૨ ની કક. રૂ ૪૦૦૦/- મળી ક લ કક. રૂ. ૧,૩૧૦૦૦/- નો મ દામાલ સાથે રાખી 
આરોપી નાં (૧) પકડાઈ જઈ તથા આરોપી નાં(૨) નાસી જઈ દારૂ ની હરેાફેરીમાાં એક બીજાની મદદગારી કરી ગ ન્હો  
કયાા વવ. બાબતની ફરીયાદ હરણી પો.સ્ટે. III ગ .ર.નાં ૧૩૬/૨૦૧૯ પ્રોહી. એક્ટ કલમ ૬૫(ઇ), ૯૮(૨),૮૧ મ જબનો 
ગ નો  તા.૧૧/૦૬/૧૯ ના ક.૦૦/૩૫ વાગે દાખલ કરેલ છે.  

ઇગ્લીશ દારૂ  રોયલ આમાસ રીયલ વવસ્કી 
ફોર સેલ ઈન ચાંદીગઢ  ઓનલી જે એક 
બોટલની કક.રૂ ૫૦૦/- લેખે ક લ બોટલ 
નાંગ- ૫૪ કીમત રૂપીયા ૨૭૦૦૦/- તથા 
સફેદ કલર ની અલ્ટો  કાર નાંબર  GJ-
૦6-LE-6923 ની આશરે કીમત રૂપીયા 
૧૦૦૦૦૦/-તથા મોબાઈલ નાંગ -૦૨ ની 
કક. રૂ ૪૦૦૦/- મળી ક લ કક. રૂ. 
૧,૩૧૦૦૦/-  

૩૫ 

પી.સી.બી.શાખા, સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે  

             I/C પો.ઇન્સ.શ્રી પી.સી.બી.શાખા વડોદરા શહરેનાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે તા-

૧૭/૦૬/૨૦૧૯ ના ક-૧૬/૨૫ વાગે એલ.એંન્ડ.ટી.સકાલ લીંન્ડે કાંપનીની બાજ માાં જલારામ નગર ઝાંપડપટ્ટી જવાના 

રોડ ઉપર બનેલ છે. આ કામના ફરીયાદી અ.હ.ેકો.હરીભાઇ વવરમભાઇ બ.નાં.૨૪૩૮ નોકરી પી.સી.બી.શાખા, વડોદરા 

શહરે નાઓએ ફરીયાદ આપી કે આ કામના આરોપીઓ મહેંન્રા કાંપની GJ-6-FC-2892 માાં વગર પાસ પરમીટે 

ભારતીય બનાવટના વવદેશી દારૂ બેસ્ટો હહીસ્કી "  ૭૫૦ મી.લી. પ્લાસ્ટીકની બોટલો નાંગ-૧૨૫ કી.રૂ. ૩૭,૫૦૦/- 

તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૧ કકમત રૂપીયા ૫૦૦/- તથા મહેંન્રા કાંપની કાર XUV 500 GJ-6-FC-2892  કકમત 

રૂપીયા ૮,૦૦,૦૦./- તથા કાર ની ચાવીની સાથે  મળી ક લ્લે રૂપીયા ૮,૩૮,૦૦૦/- નો મ દામાલ રાખી ગ ન્હો કયાા 

વવ. બાબત બાબતની ફરીયાદ હરણી પો.સ્ટે. III -ગ .ર.નાં. ૧૪૩/૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ  ૬૫(ઇ), ૯૮(૨) , ૮૧ 

મ જબનો ગ નો તા.૧૭/૦૬/૧૯ ના ક.૨૧/૧૫ વાગે દાખલ કરેલ છે.  

વવદેશી દારૂ બેસ્ટો હહીસ્કી "  ૭૫૦ મી.લી. 
પ્લાસ્ટીકની બોટલો નાંગ-૧૨૫ કી.રૂ. 
૩૭,૫૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૧ 
કકમત રૂપીયા ૫૦૦/- તથા મહેંન્રા 
કાંપની કાર XUV 500 GJ-6-FC-2892  
કકમત રૂપીયા ૮,૦૦,૦૦./- તથા કાર ની 
ચાવીની સાથે  મળી ક લ્લે રૂપીયા 
૮,૩૮,૦૦૦/-  
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૩૬ 

વારસીયા પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે  

                I/C પો.ઇન્સ.શ્રી વારસીયા પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરેનાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની 
ટીમે તા.૦૭/૦૬/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૯/૫૦ વાગે  રહમેતનગર પાછળ ગટરની બાજ માાં,ખ લ્લામાાં (૧)નન્ન ખાન 
મહમદખાન પઠાણ રહ.ેરહમેતનગર,ભાાંડવાડા,ફતેપ રા,વડોદરા નાં.(૨)કદનેશભાઇ અરવવિંદભાઇ પટેલ મેટ્રો હોસ્પીટલ 
રોડ,૪/૨ શ્રી જલા બાંગલો,હરણીગામ,વડોદરા નાં.(૩)આસીફ ય સ  ફભાઇ છીપા રહ.ેભોઇ કબ્રસ્તાન 
પાસે,ભાાંડવાડા,ફતેપ રા, વડોદરા નાં.(૪) રૂસ્તમ યાક બભાઇ શેખ રહ.ેહાજી મહોલ્લો, ભાાંડવાડા, ફતેપ રા,વડોદરા 
નાં.(૫)સાદીક મહાંમહતાહીર શેખ રહ.ેકદવાન ચાલમાાં,રહમેતનગર,ભાાંડવાડા, ફતેપ રા,વડોદરા શહરેનાઓએ જાહરેમાાં 
બેસી પત્તા પાના વડે ગોળ ક ડાળુ વળી હારજીતનો જ ગાર રમી પત્તા પાના નાંગ-૫૨ તેમજ જમીનદાવ ઉપરના 
રૂ.૧૬૦૦/-તેમજ અંગ ઝડતીના રૂ.૨૩૬૦૦/- સાથે મળી ક લ્લ ેરૂ.૨૫,૨૦૦/-તથા બે મોબાઇલ ફોન કક.રૂ.૧૦૦૦/- 
સાથે મળી ક લ્લે રૂ.૨૬,૨૦૦/-ના મ દ્દામાલ મળી આવી પકડાઇ જઇ ગ નો કયાા વવ.મતલબની ફરીયાદી 
અ.પો.કો.પ્રવવણવસિંહ પ્રતાપવસિંહ બ.નાં.૫૫૨૯ વારસીયા પો.સ્ટે.નાઓએ ફરીયાદ આપતા વારસીયા પો.સ્ટે. II- ૭૭/૧૯ 
જ ગાર ધારા કલમ ૧૨ મ જબ તા.૦૭/૦૬/૧૯ ના કલાક ૨૧/૧૦ વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરવામાાં આવેલ છે. 

પત્તા પાના વડે ગોળ ક ડાળુ વળી 
હારજીતનો જ ગાર રમી પત્તા પાના નાંગ-
૫૨ તેમજ જમીનદાવ ઉપરના 
રૂ.૧૬૦૦/-તેમજ અંગ ઝડતીના 
રૂ.૨૩૬૦૦/- સાથે મળી ક લ્લ ે
રૂ.૨૫,૨૦૦/-તથા બે મોબાઇલ ફોન 
કક.રૂ.૧૦૦૦/- સાથે મળી ક લ્લ ે
રૂ.૨૬,૨૦૦/-  

૩૭ 

પી.સી.બી.શાખા,સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે 

                પો.ઇન્સ.શ્રી પી.સી.બી.શાખા, વડોદરા શહરેનાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે  તા 
૧૨/૦૬/૧૯ ના કલાક ૨૧/૧૫ વાગે સી/૫૦૧, અથા એમ્બોસીયા એપાટામેંન્ટ પાાંચા માળે, સમા- સાવલી રોડ, 
કેનાલ પાસે, સમા વડોદરા ખાતે બનેલ છે આ કામના ફરીયાદી શ્રી સત મનોજ રામક ષ્ણ અ.હ.ેકો .બ.ન. ૯૧૯ નોકરી 
પી.સી.બી.શાખા, વડોદરા શહરે નાઓએ ફરીયાદ આપી કે આ કામના ત્ હો.દારો(૧) મેહ લ યશવત જૈન (૨) મનીર્ 
દશરથ  જયસ્વાલ (૩) અમન સાંજય શમાા (૪) અન રાગ વવનોદભાઇ ખરે (૫) હવેનલ પ્રવવણભાઇ જૈન (૬) વસકાંદર 
જોગીંન્દર પાસવાન (૭) અમીત ગોવવદભાઇ પટેલ  તથા (૮) શ્રીમાર સચીન પાટણવાડીયા  તમામ રહવેાસી 
સી/૫૦૧, અથા એમ્બોસીયા એપાટામેંન્ટ પાાંચા માળે, સમા- સાવલી રોડ, કેનાલ પાસે, સમા વડોદરાનાઓએ 
ઉપરોકત તા-ટા અને જગ્ યાએ પોતાના આથીક ફાયદા સારૂ વલ્ડા કપ -૨૦૧૯ માાં રમાયેલ રહલે ઓસ્ટે્રલીયા -
પાકકસ્તાન ક્રીકેટ મેચનો ગ્રાહકો પાસેથી આઇ.ડી.તથા ઓન લાઇન રારા સેશનનો હારજીત નો સટ્ટો T.V તથા 
મોબાઇલ ઉપર રમી રમાડી સટાના સાધનો તથા આરોપીઓ ની અંગ જડતી માથી મળેલ રોકડા રૂપીયા ૧૧૦૦૦/-
તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ- ૧૭ કકમત રૂપીયા ૨,૫૦,૫૦૦/- તથા લેપટોપ નાંગ-૦૨ કકમત રૂપીયા ૩૫,૦૦૦/- તથા 
એલ.સી.ડી.ટી.વી. કકમત રૂપીયા ૪૦,૦૦૦/- તથા જીયો કાંપનીન ાં રાઉટર જેની કકમત રૂપીયા ૧,૦૦૦/-તથા BMW  
કાર કકમત રૂપીયા ૩૦,૦૦,૦૦૦/- મળી ક લ્લે રૂપીયા ૩૩,૩૭,૫૦૦/- તથા ઇલેટ્રીકટ લાઇટબીલ કકમત રૂપીયા 
૦૦/૦૦ સાથે આરોપી નાં (૧) થી (૬) નાઓ મળી આવી પકડાઇ જઇ તથા આરોપી નાં.૧ નાએ ઓસ્ટે્રલીયા - 
પાકકસ્તાન નો લીધેલ કકકેટ મેચ નો સટ્ટો  લઇ ગ જરાત તથા અન્ય રાજયોમાાં તેન ાં  કટીગ કરાવેલ ગ નો કયાા વવ. 
બાબતની ફરીયાદ સમા પોસ્ટે  II ગ .ર.નાં.૧૦૯/૧૯ જ ગાર ધારા કલમ ૪,૫ મ જબનો ગ નો તા ૧૩/૦૬/૧૯ ના 
કલાક ૦૧/૦૫ વાગે દાખલ કરેલ છે.  

ગ્રાહકો પાસેથી આઇ.ડી.તથા T.V તથા 
મોબાઇલ અન્ય સાધનો તથા અંગ ઝડતી 
માથી મળેલ રોકડા રૂપીયા ૧૧૦૦૦/-
તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ- ૧૭ કકમત 
રૂપીયા ૨,૫૦,૫૦૦/- તથા લેપટોપ નાંગ-
૦૨ કકમત રૂપીયા ૩૫,૦૦૦/- તથા 
એલ.સી.ડી.ટી.વી.કકમત રૂપીયા 
૪૦,૦૦૦/- તથા જીયો કાંપનીન ાં રાઉટર 
જેની કકમત રૂપીયા ૧,૦૦૦/-તથા BMW  
કાર કકમત રૂપીયા ૩૦,૦૦,૦૦૦/-, 
ઇલેટ્રીકટ લાઇટબીલ કકમત રૂપીયા 
૦૦/૦૦ મળી ક લ્લે રૂપીયા 
૩૩,૩૭,૫૦૦/- ના મ દ્દામાલ 
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૩૮ 

પી.સી.બી.શાખા,સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે 

             I/C પો.ઇન્સ.શ્રી પી.સી.બી.શાખા વડોદરા શહરેનાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે 

તા.૧૭/૦૬/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૬/૧૫ વાગે  ધોબી તળાવ,વારસીયા ખાતે આરોપી શૈલેર્ભાઇ જાદવભાઇ વમસ્ત્રી 

રહ.ેબી/૧૧,જોયેલનગર, ચાણક્યપ રી,ન્ય .સમા,વડોદરા શહરે નહી પકડાયેલ જીતેન્રક માર રાવળલાલ રોહીડા 

રહ.ેડી/૧૨૩/૧૨૪ દાઝીનગર,વારસીયા, વડોદરાનાઓએ પોતાનો આવથિક ફાયદા સારૂ સને-૨૦૧૯ વલ્ડા  કપ કક્રકેટ 

મેચ સટ્ટો તા.૧૬/૬/૧૯ ના રોજ ભારત પાકકસ્તાન જીત જ ગાર હારજીતના રૂવપયા ઉઘરાણી કરવા પકડાયેલ 

આરોપી નીકળેલ તે જ ગારના સાધનોમા જ ગારની ઉઘરાણીના રૂ.૬૩.૪૭૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-0૨ 

કક.રૂ.૧૫૫૦૦/-તથા એક્ટીવા મોટર સાયકલ GJ-06-LH-0579 કક.રૂ.૩૫૦૦૦/- મળી ક લ્લે રૂ.૧,૧૩,૯૭૦/-ના 

મ દ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગ નો કયાા વવ.મતલબની ફરીયાદી અ.હ.ેકો.મનોજ રામક ષ્ણ બ.નાં.૯૧૯ 

પી.સી.બી.પો.સ્ટે.નાઓએ ફરીયાદ આપતા વારસીયા પો.સ્ટે.II-૮૨/૧૯ જ ગારધારા ૧૨ મ જબ તા.૧૭/૦૬/૧૯ ના 

કલાક ૧૭/૩૫ વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરવામાાં આવેલ છે.  

જ ગારના સાધનોમા જ ગારની ઉઘરાણીના 
રૂ.૬૩.૪૭૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-
0૨ કક.રૂ.૧૫૫૦૦/-તથા એક્ટીવા મોટર 
સાયકલ GJ-06-LH-0579 
કક.રૂ.૩૫૦૦૦/- મળી ક લ્લે 
રૂ.૧,૧૩,૯૭૦/- 

૩૯ 

વારસીયા પોલીસ 
સ્ટેસન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે  

          I/C પો.ઇન્સ.શ્રી વારસીયા પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરેનાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે 

તા.૨૬/૦૬/૨૦૧૯ ના કલાક ૨/૧૫ વાગે, પારસ ફ્લોરમીલની સામે આવેલ બગીચામાાં,આરોપી (૧)રવવ વ્રજેશભાઇ 

પરીખ  રહ.ેઆજવા રોડ,મહાવીર હોલ પાસે,વલ્લભ વવહાર, ફ્લેટ મ.નાં.ઇ-૬૪ વડોદરા શહરે(૨)સન્ની હરેશક માર 

ભાલાણી રહ.ેજી/૫૧ મ.નાં.૨૦૪ એસ.કે.કોલોની,વારસીયા,વડોદરા શહરે(૩) મહશેભાઇ કકશોરભાઇ ખીમાણી 

રહ.ેવારસીયા, શાક માકેટ પાસે,સરકારી સ્ક લમાાં,વડોદરા શહરેનાઓ ભેગા મળી ક કરીઓ/પાસા/દાણા/પૈસા વડે 

હારજીતનો જ ગાર રમી રમતા પકડાયેલ ગયેલ હોઇ તમામ ઇસમોના અંગ ઝડતીના રૂ.૧૭,૨૦૦/- તથા દાવ 

ઉપરના રૂ.૨૩૭૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૩ કક.રૂ.૧૨,૦૦૦/- ત્થા ક કરીયો/પાસા/દાણા કક.રૂ.૦૦/૦૦ ક લ્લે 

રૂ.૩૧,૫૭૦/-ની સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગ નો કયાા વવ.મતલબની ફરીયાદી અ.પો.કો.અજીત મન જી 

બ.નાં.૩૧૯૮ વારસીયા પો.સ્ટે.નાઓએ ફરીયાદ આપતા વારસીયા પો.સ્ટે. II- ૮૪/૧૯ જ ગારધારા ૧૨ મ જબ 

તા.૨૬/૦૬/૧૯ના કલાક ૩/૧૦ વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરવામાાં આવેલ છે.હાલ ગ નાની તપાસ અ.હ.ેકો.પ્રકાશ 

રઘ નાથ વારસીયા પો.સ્ટે.વડોદરા શહરે તરફ કરેલ છે હાલ તપાસ ચાલ  છે. 

ક કરીઓ,પાસા,દાણા,પૈસા વડે હારજીતનો 
જ ગાર રમી રમતા પકડાયેલ અંગ 
ઝડતીના રૂ.૧૭,૨૦૦/- તથા દાવ 
ઉપરના રૂ.૨૩૭૦/- તથા મોબાઇલ ફોન 
નાંગ-૩ કક.રૂ.૧૨,૦૦૦/- ત્થા 
ક કરીયો.પાસા.દાણા, કક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી 
ક લ્લે રૂ.૩૧,૫૭૦/-  

૪૦  ટ્રાકફક શાખા            તા.૦૨/૦૬/૨૦૧૯ ના રોજ અલકાપ રી આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક ખાતે  ટ્રાકફક અવેરનેસ આવે તે માટે 
પોગ્રામન ાં આયોજન કરેલ.જે અંતગાત 65 જેટલા કમાચારીઓને ટ્રાકફકના વનયમો વવશે વવરે્શ સમજ કરી.તેમજ 
ટ્રાકફકને અવેરનેસને લગતા  પ્રશ્નોન ાં પણ વાતાાલાપ દ્વારા માકહતી પ રી પાડેલ. તેમજ અગત્યના હલે્પલાઇન નાંબરો 
જેવા કે મકહલાઓ માટે 181,એમ્બ્ય લન્સ સેવા માટે 108 વગેરે ની પણ માકહતી આપી. 
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           તા.૦૪/૦૬/૨૦૧૯ ચકલી સકાલ ચાર રસ્તા ખાતે ટ્રાકફક અવેરનેસ અંગેના પોગ્રામન ાં આયોજન 
કરેલ.જેમાાં છાત્ર સસાંદ તેમજ આનાંદ વવદ્યાવવહાર સ્કૂલ ના વવદ્યાથીઓ દ્વારા પ્લાસ્ટી ફ્રી વડોદરા  નો કાયાક્રમ 
યોજવામા આવેલ દરવમયાન બઝબ્રા મોસ્કોટ ન  પ્રદશાન કરવામાાં આવેલ તેમજ ટ્રાકફકના પેમ્પલેટ ન  વવતરણ 
કરવામાાં આહય ાં 

 

           તા.૦૫/૦૬/૨૦૧૯ નરહરી ચાર રસ્તા તથા કાલાઘોડા ખાતે ટ્રાકફક અવેરનેસ અંગેના પોગ્રામન ાં આયોજન 
કરેલ.જેમાાં એચ ડી એફ સી બેન્ક ના સૌજન્યથી ઝેબ્રા મસ્કોટ ન  પ્રદશાન કરવામાાં આવેલ તથા પોસ્ટર પ્રદશાન કરી 
ટ્રાકફક વનયમોના પેમ્પલેટન  વવતરણ કરવામાાં આહય ાં. 

 

           તા.૫/૦૬/૨૦૧૯ રાજ મહલે ત્રણ રસ્તા ખાતે ટ્રાકફક અવેરનેસ અંગેના પોગ્રામન ાં આયોજન કરેલ.જેમાાં 
એચ ડી એફ સી બેન્ક ના સૌજન્યથી ઝેબ્રા મસ્કોટ ન  પ્રદશાન કરવામાાં આવેલ તથા પોસ્તર પ્રદશાન કરી ટ્રાકફકના 
વનયમોન ાં પેમ્પલેન  વવતરણ કરવામાાં આહય ાં.જે અંગે ના ફોટોગ્રાફ નીચે મ જબ છે. 

 

રાજ મહલે ત્રણ રસ્તા ખાતે ટ્રાકફક અવેરનેસ અંગેના પોગ્રામન ાં આયોજન કરેલ.જેમાાં એચ ડી એફ સી બેન્ક ના 
સૌજન્યથી ઝેબ્રા મસ્કોટ ન  પ્રદશાન કરવામાાં આવેલ તથા પોસ્તર પ્રદશાન કરી ટ્રાકફકના વનયમોન ાં પેમ્પલેન  વવતરણ 
કરવામાાં આહય ાં. 

 

           તા.૦૮/૦૬/૨૦૧૯ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ લાઈન પ્રાઈવેટ બલવમટેડ કાંપની  ખાતે  ટ્રાકફક અવેરનેસ આવે તે માટે 
પોગ્રામન ાં આયોજન કરેલ.જે અંતગાત 35 જેટલા કમાચારીઓને ટ્રાકફકના વનયમો વવશે વવરે્શ સમજ કરી.તેમજ 
ટ્રાકફકને અવેરનેસને લગતા  પ્રશ્નોન ાં પણ વાતાાલાપ દ્વારા માકહતી પ રી પાડેલ. તેમજ અગત્યના હલે્પલાઇન નાંબરો 
જેવા કે મકહલાઓ માટે ૭181,એમ્બ્ય લન્સ સેવા માટે 108 વગેરે ની પણ માકહતી આપી. 

 

           તા.૦૯/૦૬/૨૦૧૯ ઈન ઓરબીટ મોલ ખાતે ટ્રાકફક અવેરનેસ અંગેના પોગ્રામન ાં આયોજન કરેલ.જેમાાં 
બઝબ્રા મસ્કોટ ન  પ્રદશાન કરી નાગરીકો તથા મોલમા આવતા મહીલાઓ ને પેમ્પલેટ ન ાં વવતરણ કરી ટ્રાકફકના 
વનયમો અંગે સમજ આપવામાાં આવી.તેમજ 108તથા 181હલે્પલાયન અંગે ની માકહતી આપવામાાં આવી.મોલમા 
આવતાાં નાગરીકો તરફથી ઘણોજ પ્રતીસાદ મળેલ છે.   

 

           તા.૧૦/૦૬/૨૦૧૯ ઈલેક્ટ્રોવનક કાંટ્રોલ એન્ડ સીસ્ટમ કાંપની 866/2 (મકરપ રા)  ખાતે  ટ્રાકફક અવેરનેસ 
આવે તે માટે પોગ્રામન ાં આયોજન કરેલ.જે અંતગાત 300 જેટલા કમાચારીઓને ટ્રાકફકના વનયમો વવશે વવરે્શ સમજ 
કરી.તેમજ ટ્રાકફકને અવેરનેસને લગતા  પ્રશ્નોન ાં પણ વાતાાલાપ દ્વારા માકહતી પ રી પાડેલ. તેમજ અગત્યના 
હલે્પલાઇન નાંબરો જેવા કે મકહલાઓ માટે 181,એમ્બ્ય લન્સ સેવા માટે 108 વગેરે ની પણ માકહતી આપી. 

 

           તા.૧૨/૦૬/૨૦૧૯ કોલાંબબયા મશીન એધ્ન્જવનયકરિંગ ઈવ્ન્ડયા પ્રા.બલ શેડ.નાંબર .333(મકરપ રા)  ખાતે  
ટ્રાકફક અવેરનેસ આવે તે માટે પોગ્રામન ાં આયોજન કરેલ.જે અંતગાત 120 જેટલા કમાચારીઓને ટ્રાકફકના વનયમો વવશે 
વવરે્શ સમજ કરી.તેમજ ટ્રાકફક અવેરનેસને લગતા  પ્રશ્નોન ાં પણ વાતાાલાપ દ્વારા માકહતી પ રી પાડેલ. તેમજ 
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અગત્યના હલે્પલાઇન નાંબરો જેવા કે મકહલાઓ માટે 181,એમ્બ્ય લન્સ સેવા માટે 108 વગેરે ની પણ  આપી. 

           તા.૧૬/૦૬/૨૦૧૯ RSP ટીમ અને ઓજસ ફાઉન્ડેશન તરફથી નેશનલ લેબર ચાઇલ્ડ પ્રોજેક્ટ સોસાયટી 
અંતગાત આવરી લેતા બાળકોને ટ્રાકફક કડસીપ્લીન અંગે સમજ આપી તેમજ કપડાાં કકટ, એજ્ય કેશન કીટ, હલે્થીફુડ 
તેમજ ટ્રાકફક પેમ્પલેટ તથા ટ્રાકફક માગા દશાક પ સ્તીકાન ાં  વવતરણ કરવામાાં આહય ાં તથા કાલાઘોડા સકાલ ખાતે 
ઓજસ ફાઉન્ડેશન દ્વારા જે વાહન ચાલકો ટ્રાકફક વનયમોને અન સરતા હોય તેઓને હલે્મેટ ન  વવતરણ કરવામાાં 
આહય ાં.આ કાયાક્રમમાાં વપ્રસ્ન્સપાલ કડવ્સ્ટ્રક્ટ જજ સાહબે, કહમાંતનગર નાઓ કાયાક્રમ પ્રશાંગે હાજર રહ્યા. 

 

           તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૯ તરસાલી ઉમા વવદ્યાલય ખાતે  ટ્રાકફક અવેરનેસ આવે તે માટે પોગ્રામન ાં આયોજન 
કરેલ.જે આચાયા શ્રી,વશક્ષકગણ તથા વવદ્યાથીનીઓને ટ્રાકફકના વનયમો હલે્મેટ,સીટબેલ્ટ વવગેરે વવશે વવરે્શ સમજ 
કરી.તેમજ ટ્રાકફક અવેરનેસને લગતા  પ્રશ્નોન ાં પણ વાતાાલાપ દ્વારા માકહતી પ રી પાડેલ. તેમજ અગત્યના હલે્પલાઇન 
નાંબરો જેવા કે મકહલાઓ માટે 181,એમ્બ્ય લન્સ સેવા માટે 108 વગેરેની પણ માકહતી આપી.તેમજ માગા સલામતી 
પ સ્સ્તકા તથા કદશા બચહ્નો દશાાવતા પેમ્પલેટન ાં સ્કૂલમાાં વવતરણ કરવામા આહય ાં. 

 

           તા.૨૦/૦૬/૨૦૧૯ મી વવદ્યાનાંદજી વવદ્યાવવહાર , ગીતા માંકદર ખાતે  ટ્રાકફક અવેરનેસ આવે તે માટે 
પોગ્રામન ાં આયોજન કરેલ.જે આચાયા શ્રી, વશક્ષકગણ તથા  વવદ્યાથીઓ ને ટ્રાકફકના વનયમો જેવા કે હલે્મેટ, સીટબેલ્ટ 
વવગેરે વવશે વવશેર્ સમજ કરી.તેમજ ટ્રાકફક અવેરનેસને લગતા  પ્રશ્નોન ાં પણ વાતાાલાપ દ્વારા માકહતી પ રી પાડેલ. 
તેમજ અગત્યના હલે્પલાઇન નાંબરો જેવા કે મકહલાઓ માટે 181,એમ્બ્ય લન્સ સેવા માટે 108 વગેરે ની પણ માકહતી 
આપી. 

 

             તા.૨૧/૦૬/૨૦૧૯ શ્રી ગોવવિંદરાવ મહારાજ મધ્યવતી. પ્રા. શાળા ખાતે  ટ્રાકફક અવેરનેસ આવે તે માટે 
પોગ્રામન ાં આયોજન કરેલ.જે આચાયા શ્રી તથા વશક્ષકગણ તથા વવદ્યાથીઓને ટ્રાકફકના વનયમો   જેવા કે 
હલે્મેટ,વશટબેલ્ટ વવગેરે વવશે વવશેર્ સમજ કરી.તેમજ ટ્રાકફકને અવેરનેસને લગતા  પ્રશ્નોન ાં પણ વાતાાલાપ દ્વારા 
માકહતી પ રી પાડેલ. તેમજ અગત્યના હલે્પલાઇન નાંબરો જેવા કે મકહલાઓ માટે 181,એમ્બ્ય લન્સ સેવા માટે 108 
વગેરે ની પણ માકહતી આપી. 

 

           તા.૨૧/૦૬/૨૦૧૯ સયાજી ગલ્સા હાઇસ્કૂલ માાંડવી ખાતે  ટ્રાકફક અવેરનેસ આવે તે માટે પોગ્રામન ાં 
આયોજન કરેલ.જે આચાયા શ્રી તથા વશક્ષકગણ તથા વવદ્યાથીઓને ટ્રાકફકના વનયમો   જેવા કે હલે્મેટ,વશટબેલ્ટ વવગેરે 
વવશે વવશેર્ સમજ કરી.તેમજ ટ્રાકફકને અવેરનેસને લગતા  પ્રશ્નોન ાં પણ વાતાાલાપ દ્વારા માકહતી પ રી પાડેલ. તેમજ 
ટ્રાકફક વનયમો તથા કદશા બચહ્નો દશાાવતા પેમ્પલેટન ાં તથા "અકસ્માતથી બચો" પ સ્સ્તકાન ાં વવતરણ કરવામાાં આહય ાં. 
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           તા.૨૨/૦૬/૨૦૧૯ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ વવદ્યાલય આજવા રોડ ખાતે  ટ્રાકફક અવેરનેસ અંગેના 
પોગ્રામન ાં આયોજન કરેલ.આ પોગ્રામમાાં વવદ્યાથીઓમા ટ્રાકફક વનયમો વવશે જાગ તતા આવે અને વનયમોન ાં પાલન 
કરતા થાય તે અંગે વવશેર્ સમજ કરી.તેમજ ટ્રાકફકને અવેરનેસને લગતા  પ્રશ્નોન ાં પણ વાતાાલાપ દ્વારા માકહતી પ રી 
પાડેલ. તેમજ જ દા જ દા બચહ્નો દશાાવતા તથા વનયમો વાળા પેમ્પલેટન ાં વવતરણ કરવામાાં આહય ાં. 

 

           તા.૨૪/૦૬/૨૦૧૯ શ્રી વલ્લભ વવદ્યા માંકદર સ્કૂલ સોમા તળાવ ખાતે  ટ્રાકફક અવેરનેસ આવે તે માટે 
પોગ્રામન ાં આયોજન કરેલ.જે આચાયા શ્રી તથા વશક્ષકગણ તથા વવદ્યાથીઓને ટ્રાકફકના વનયમો   જેવા કે 
હલે્મેટ,વશટબેલ્ટ વવગેરે વવશે વવશેર્ સમજ કરી.તેમજ ટ્રાકફકને અવેરનેસને લગતા  પ્રશ્નોન ાં પણ વાતાાલાપ દ્વારા 
માકહતી પ રી પાડેલ. તેમજ અગત્યના હલે્પલાઇન નાંબરો જેવા કે મકહલાઓ માટે 181,એમ્બ્ય લન્સ સેવા માટે 108 
વગેરે ની પણ માકહતી આપી. 

 

          તા.૨૫/૦૬/૨૦૧૯ ના રોજ વડોદરા શહરે મે પોલીસ કવમશ્નર સા.શ્રી તથા સાંય ક્ત પોલીસ કવમશ્નર સા.શ્રી. 
નાઓની સ ચનાથી નાયબ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી ટ્રાકફક તથા મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર, ટ્રાકફક શાખા નાઓના 
ફરમાનથી RSP ટીમ દ્વારા શ્રીનાથ વવદ્યાલય પ્રાથવમક શાળા (વાઘોકડયા રોડ ડી માટા  ની સામે) ખાતે  ટ્રાકફક 
અવેરનેસ આવે તે માટે પોગ્રામન ાં આયોજન કરેલ.જે આચાયા શ્રી તથા વશક્ષકગણ તથા વવદ્યાથીઓને ટ્રાકફકના વનયમો   
જેવા કે હલે્મેટ,વશટબેલ્ટ વવગેરે વવશે વવશેર્ સમજ કરી.તેમજ ટ્રાકફકને અવેરનેસને લગતા  પ્રશ્નોન ાં પણ વાતાાલાપ 
દ્વારા માકહતી પ રી પાડેલ. તેમજ અગત્યના હલે્પલાઇન નાંબરો જેવા કે મકહલાઓ માટે 181,એમ્બ્ય લન્સ સેવા માટે 
108 વગેરે ની પણ માકહતી આપી. 

 

            તા.૨૭/૦૬/૨૦૧૯ ના રોજ વડોદરા શહરે મે પોલીસ કવમશ્નર સા.શ્રી તથા સાંય ક્ત પોલીસ કવમશ્નર 
સા.શ્રી. નાઓની સ ચનાથી નાયબ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી ટ્રાકફક તથા મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર, ટ્રાકફક શાખા નાઓના 
ફરમાનથી RSP ટીમ દ્વારા શ્રી રઘ ક ળ વવદ્યાલય (ન્ય  વીઆઇપી રોડ ) ખાતે  ટ્રાકફક અવેરનેસ આવે તે માટે 
પોગ્રામન ાં આયોજન કરેલ.સદર પોગ્રામમાાં આચાયા શ્રી,વશક્ષકગણ તથા વવદ્યાથીઓ સવાર-સાાંજના બે સેવમનાર મા 
ક લ 750 જેટલા હાજર રહ્યા. ટ્રાકફકના વનયમો   જેવા કે હલે્મેટ,વશટબેલ્ટ વવગેરે વવશે વવશેર્ સમજ કરી.તેમજ 
ટ્રાકફકને અવેરનેસને લગતા  પ્રશ્નોન ાં પણ વાતાાલાપ દ્વારા માકહતી પ રી પાડેલ. તેમજ ટ્રાકફક વનયમો તથા કદશા બચહ્નો 
દશાાવતા પેમ્પલેટન ાં તથા "અકસ્માતથી બચો" પ સ્સ્તકાન ાં વવતરણ કરવામાાં આહય ાં. 
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            તા.૨૯/૦૬/૨૦૧૯ના રોજ વડોદરા શહરે મે પોલીસ કવમશ્નર સા.શ્રી તથા સાંય ક્ત પોલીસ કવમશ્નર 
સા.શ્રી. નાઓની સ ચનાથી નાયબ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી ટ્રાકફક તથા મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર, ટ્રાકફક શાખા નાઓના 
ફરમાનથી RSP ટીમ દ્વારા શ્રી કેન્રીય વવદ્યાલય ઓએનજીસી ખાતે  ટ્રાકફક અવેરનેસ આવે તે માટે પોગ્રામન ાં 
આયોજન કરેલ.જે આચાયા શ્રી તથા વશક્ષકગણ તથા વવદ્યાથીઓને ટ્રાકફકના વનયમો   જેવા કે હલે્મેટ,વશટબેલ્ટ વવગેરે 
વવશે વવશેર્ સમજ કરી.તેમજ ટ્રાકફકને અવેરનેસને લગતા  પ્રશ્નોન ાં પણ વાતાાલાપ તેમજ પીપીટી દ્વારા માકહતી પ રી 
પાડેલ. તેમજ અગત્યના હલે્પલાઇન નાંબરો જેવા કે મકહલાઓ માટે 181,એમ્બ્ય લન્સ સેવા માટે 108 વગેરે ની પણ 
માકહતી આપી. 

 

         તા.૨૯/૦૬/૨૦૧૯ ના રોજ વડોદરા શહરે મે પોલીસ કવમશ્નર સા.શ્રી તથા સાંય ક્ત પોલીસ કવમશ્નર સા.શ્રી. 
નાઓની સ ચનાથી નાયબ પોલીસ કવમશ્નર શ્રી ટ્રાકફક તથા મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર, ટ્રાકફક શાખા નાઓના 
ફરમાનથી RSP ટીમ દ્વારા GSFC  કાંપનીમાાં રાસાયબણક કારખાનાલક્ષી પયાાવરણ,સ્વાસ્થ્ય અને સ રક્ષા જન જાગ વત 
અબભયાનન ાં આયોજન કરેલ.જે અબભયાનમાાં છાણી, દશરથ,બાજવા અને કરબચયા ગામની સ્ત્રીઓને કાંપનીના 
ઓકડટોકરયમ હોલ ખાતે એકઠા કરી મકહલા સ રક્ષા,ટ્રાકફક અવેરનેસ,કેવમકલ સેફ્ટી,ફાયર સેફ્ટી અને ઘરેલ  
અકસ્માતોની સેફ્ટી અંગે વવરે્શ માકહતી આપેલ. ટ્રાકફક વનયમો તથા કદશા બચહ્નો દશાાવતા પેમ્પલેટન ાં તથા 
"અકસ્માતથી બચો"  અને "માગા સલામતી "પ સ્સ્તકાન ાં વવતરણ કરવામાાં આહય ાં. 

 


