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                   માહ ે૧૧/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 

બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

                 પો.ઇન્સ.શ્રી બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરે નાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે 
તા.૭/૧૧/૨૦૧૯ના કલાક ૧૫/૧૫ વાગે બી/૪૨,શ ભ લક્ષ્મી સોસા.સયાજીપાકક ,આજવા રોડ ખાતે આરોપી (૧)રોહીત 
રમણભાઇ ઠાકોર રહ.ેબી/૪૨, જીગ્નેશ ચાંદ ભાઇ કહાર રહ.ે બી/૪૨,શ ભ લક્ષ્મી સોસા.સયાજીપાકક પાછળ,વડોદરા 
શહરે(૨)ફેયાજ મહમે દમીયા શેખ રહ.ેમ.નાં.૨૦ સ્લમ ક્વાટસક,શાક માકેટ સામે,પાણીગેટ,વડોદરા શહરેનાઓએ વગર 
પાસ પરમીટે પોતાના આર્થીક ફાયદા માટે જ દી જ દી બ્રાન્ડની કાંપની સીલ બાંધ ભારતીય બનાવટના વવદેશી દારૂની 
પ્લાસ્ટીકની બોટલ નાંગ-૫૧૨ કક.રૂ.૨,૦૪,૮૦૦/- તર્થા કાચની બોટલ કાંપની સીલબાંધ ક્વાટરીયા નાંગ-૧૩૪ 
કક.રૂ.૧૩,૪૦૦/- તર્થા સેમસાંગ કાંપનીનો  મોબાઇલ નાંગ-૧ કક.રૂ.૬,૦૦૦/-તર્થા લાઇટબીલ કક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી 
કક.રૂ.૨,૨૪,૨૦૦/- ના મ દ્દામાલ સારે્થ પોતાના કબજામાાં વેચાણ અરે્થ રાખી મળી આવી પકડાઇ જઇ ગ નો કયાક વવ. 
મતલબનો ગ નો શોધી બાપોદ પો.સ્ટે. III ગ .ર.નાં.૮૯૪/૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫-(એ)ઇ, ૧૧૬(ખ) ૮૧ મ જબ 
તા.૭/૧૧/૧૯ના કલાક ૧૮/૦૦ વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરવામાાં આવેલ છે. 

ભારતીય બનાવટના વવદેશી દારૂની 
પ્લાસ્ટીકની બોટલ નાંગ-૫૧૨ 
કક.રૂ.૨,૦૪,૮૦૦/- તર્થા કાચની બોટલ 
કાંપની સીલબાંધ ક્વાટરીયા નાંગ-૧૩૪ 
કક.રૂ.૧૩,૪૦૦/- તર્થા સેમસાંગ કાંપનીનો  
મોબાઇલ નાંગ-૧ કક.રૂ.૬,૦૦૦/-તર્થા 
લાઇટબીલ કક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કક.રૂ. 
૨,૨૪,૨૦૦/-  

૨ 

બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

              પો.ઇન્સ.શ્રી બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરે નાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે 
તા.૯/૧૧/૨૦૧૯ના કલાક૨૦/૧૦  વાગે  સન વ્ય  હાઉવસિંગ સોસાયટીના સાતમાળ વાળા મકાન બી/૨૦૧ મા 
આરોપી કહતેશભાઇ સ રેશભાઇ જાદવઉ.વ.૩૩ રહ.ેબી-૨૦૧ સન વ્ય  એપાટકમેન્ટ  સયાજી ટાઉનશીપ રોડ આજવા રોડ 
વડોદરા  શહરેનાઓએ વગર પાસ પરમીટે પોતાનાકબ્જજા ભોગવટાવાળા મકાનમાાં ભારતીય બનાવટના વવદેશી દારૂની 
પ્લાસ્ટીકની બોટલ નાંગ-૧૪૪/- કી.રૂ.૫૭,૬૦૦/- તર્થા બીયરનાટીન નાંગ-૧૨ કી.રૂ.૧,૨૦૦/- તર્થા વીવો કાંપનીનો 
મોબાઇલ નાંગ-૦૧ કક.રૂ.૫૦૦૦/- તર્થા લાઇટબીલ કી.ર .૦૦/-મળી ક લ કી.રૂ.૬૩,૮૦૦/- ના મ દ ામાલ સારે્થ મળી 
આવી પકડાઇ જઇ ગ નો કયાક વવ.બાબત નો ગ નો શોધી બાપોદ પો.સ્ટે. III ગ .ર.નાં.૯૦૩/૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫-
(એ)ઇ, ૧૧૬(ખ) મ જબ તા.૯/૧૧/૧૯ના કલાક ૨૧/૪૫ વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરવામાાં આવેલ છે. 

ભારતીય બનાવટના વવદેશી દારૂની 
પ્લાસ્ટીકની બોટલ નાંગ-૧૪૪/- 
કી.રૂ.૫૭,૬૦૦/- તર્થા બીયરનાટીન નાંગ-
૧૨ કી.રૂ.૧,૨૦૦/- તર્થા વીવો કાંપનીનો 
મોબાઇલ નાંગ-૦૧ કક.રૂ.૫૦૦૦/- તર્થા 
લાઇટબીલ કી.ર .૦૦/-મળી ક લ 
કી.રૂ.૬૩,૮૦૦/- 

૩ 

કારેલીબાગ પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે 

               પો.ઇન્સ.શ્રી કારેલીબાગ પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરે નાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે 
તા.૦૪/૧૧/૧૯ ના કલાક ૨૦/૦૫ વાગે એસ.એસ.જી હોસ્પીટલ સામે ફુલબારી નાકા પાસે આરોપીઓ (૧) હર્કદક માર 
ચાંદ ભાઇ પરમાર ઉ.વ ૨૬ રહ ે મનાં ૩૦૨ રામદેવનગર ૨ સયાજી પાકકની પાછળ આજવા રોડ વડોદરા શહરે (૨) 
દીનેશ નથ્થ ભાઇ હીરે ઉ.વ ૨૯ રહ ેમનાં ૫૪ ચામ ાંડા નગર ૨ સયાજી પાકક આજવા રોડ વડોદરા શહરે નાઓ ઓટો રીક્ષા 

ઓટો રીક્ષા નાં જી.જે ૦૬ એ ડબલ્ય  
૫૪૨૩ માાં ભારતીય બનાવટના ઇંગ્લીશ 
દારૂની હરેાફેરી કરતાાં રીક્ષા માાંર્થી રોયલ 
સીલેકટ ડીલક્ષ વ્હીસ્કી ની 
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નાં જી.જે.૦૬ એ ડબલ્ય  ૫૪૨૩ માાં ભારતીય બનાવટના ઇંગ્લીશ દારૂની હરેાફેરી કરતાાં રીક્ષા માાંર્થી રોયલ સીલેકટ 
ડીલક્ષ વ્હીસ્કી ની પ્લાસ્ટીકની બોટલો ક લ નાંગ ૭૦ કક.રૂા. ૨૮,૦૦૦/- તર્થા ઓટોરીક્ષા કક.રૂ.આશરે ૮૦,૦૦૦/-મળી 
ક લ્લે કકમત  રૂા. ૧,૦૮,૦૦૦/- નો મ દામાલ સારે્થ મળી આવી પકડાઇ જઇ ગ નો કયાક વવગેરે બાબતનો ગ નો શોધી 
કારેલીબાગ III ગ .ર.નાં ૪૩૯/૧૯ પ્રોહી કલમ ૬૫ ઈ, ૮૧, ૯૮(૨), ૧૦૮ મ જબનો ગ નો તા ૦૪/૧૧/૧૯ ના કલાક 
૨૨/૦૫ વાગે દાખલ કરેલ છે. 

પ્લાસ્ટીકની બોટલો ક લ નાંગ ૭૦ કક.રૂા. 
૨૮,૦૦૦/- તર્થા રીક્ષા કક.રૂ.આશરે 
૮૦,૦૦૦/-મળી ક લ્લે કકમત  રૂા. 
૧,૦૮,૦૦૦/-  

૪ 

પી.સી.બી.શાખા, સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે 

           પો.ઇન્સ.શ્રી પી.સી.બી.શાખા, વડોદરા શહરે નાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે તા 
૧૧/૧૧/૧૯ ના કલાક ૧૪/૩૦ વાગે સમા માળી મહોલ્લો, સાંજયનગર, જવાહરનગર,માંગલ પાાંન્ડે રોડ,તર્થા ધરના 
પાછળના ભાગે વવશ્વામીત્રી નદી સ્માશનની બાજ માાં ઝાડીમાાં સમા વડોદરા શહરે ખાતે આરોપીઓ પૈકી આરોપી નાં.(૧) 
ગજરાબેન W/0 મહશેભાઇ માળી રહ ેમાળી મહોલ્લો, સાંજયનગર, જવાહરનગર ,માંગલ પાાંન્ડે રોડ, સમા વડોદરા શહરે 
નાનીએ પોતાના કબ્જજા ભોગવટા વાળા મકાનમા તર્થા મકાનની પાછળના ભાગે અવાવરૂ જગ્યાએ ઝાડી પાસે જમીનમા 
ખાડો ખોદી ગેરકાયદેસર રીતે વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટનો વવદેશી દારૂ સાંતાડેલ જે રેઇડ દરમ્યાન 
સ્પેશીયલ ડીલક્ષ વ્હીસ્કી કાચ ની ૭૫૦ મી.લી.ની બોટલો નાંગ-૧૯૨ જેની કકમત રૂપીયા ૭૬,૮૦૦/- તર્થા 8 PM 
સ્પેશયલ રેર બ્જલેંન્ડ ઓફ સ્કોચ એન્ડ ઇન્ડીયન વ્હસ્કીના ૧૮૦ મી.લી.ના પાઉચ નાંગ- ૮૧૬ જેની કકમત રૂપીયા 
૮૧,૬૦૦/- મળી પાઉચ તર્થા કાચ ની બોટલો નાંગ - ૧૦૦૮/- જે બને્ન ક લ્લે કકમત રૂપીયા ૧,૫૮,૪૦૦/- નો 
મ દામાલ સારે્થ આરોપી નાં.(૧) નાની મળી આવી અને રેઇડ દરમ્યાન સ્ર્થળ ઉપર આરોપી નાં (૨) (વોન્ટેડ) મહશે 
ભ પેંન્રભાઇ માળી રહ ેસદર નાનો હાજર નહી મળી આવી એકબીજાને મદદગારી કરી ગ ન્હો કયાક વવગેરે.બાબતનો ગ નો 
શોધી સમા પો.સ્ટે III ગ .ર.નાં ૪૧૯/૧૯ પ્રોહી કલમ ૬૫ ઈ, ૮૧ મ જબ તા.૧૧/૧૧/૧૯ ના કલાક ૨૦/૩૫ વાગે 
દાખલ કરેલ છે. 

ભારતીય બનાવટનો વવદેશી દારૂ 
સ્પેશીયલ ડીલક્ષ વ્હીસ્કી કાચની ૭૫૦ 
મી.લી.ની બોટલો નાંગ-૧૯૨ જેની કકમત 
રૂપીયા ૭૬,૮૦૦/-તર્થા 8 PM સ્પેશયલ 
રેર બ્જલેંન્ડ ઓફ સ્કોચ એન્ડ ઇન્ડીયન 
વ્હસ્કીના ૧૮૦ મી.લી.ના પાઉચ નાંગ- 
૮૧૬ જેની કકમત રૂપીયા ૮૧,૬૦૦/- 
મળી પાઉચ તર્થા કાચની બોટલો નાંગ - 
૧૦૦૮/- જે બને્ન ક લ્લે કકમત રૂપીયા 
૧,૫૮,૪૦૦/- 

૫ 

બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન 
વડોદરા શહરે 

          પો.ઇન્સ.શ્રી બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરે નાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે 
તા.૧૩/૧૧/૨૦૧૯ના કલાક ૪/૩૦ વાગે વસમેન્સ કાંપની સામે,નેશનલ હાઇવેની બાજ માાં આરોપી (૧) ગીરીશ 
સેવકરામ પહલેવાણી હાલ રહ.ેટી-૨૨/૩૩૩, સાંતકવર કોલોની કોટ વવસ્તાર વારસીયા,વડોદરા શહરે મળૂ રહ.ેટી-
૧૮/૨૮૪ સાંત કવર કોલોની,આરટીઓ ઓફીસ પાસે,વારસીયા વડોદરા (૨) ધમેશ કોશોર નાર્થાની રહ.ે૬૭૩,ઓન 
પ્લોટ.ટેગ બહાદ ર કોલોની બરખા એપાટક મેન્ટ જવલ ઉલ્લાસનગર,મહારાષ્ટ્રા નાઓએ વગર પાસ પરમીટે પોતાના 
કબ્જજા ભોગવટામાાં ભારતીય બનાવટની ઇગ્લીશ દારૂની બોટલો નાંગ-૪૫ કકિંમત રૂ.૩૪૪૭૦/- તર્થા મોબાઇલ ફોન-૨ 
કક.રૂ.૧૦,૫૦૦/-મળી ક લ કક.રૂ.૪૪૯૭૦/- ના મ દ્દામાલ સારે્થ વેચાણ અરે્થ રાખી મળી આવી પકડાઇ જઇ ગ નો કયાક વવ. 
બાબતનો ગ નો શોધી બાપોદ પો.સ્ટે. III ગ .ર.નાં.૯૧૦/૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫-(એ)ઇ, ૧૧૬(ખ) મ જબ 
તા.૧૩/૧૧/૧૯ના કલાક ૬/૧૦ વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરવામાાં આવેલ છે. 

ભારતીય બનાવટની ઇગ્લીશ દારૂની 
બોટલો નાંગ-૪૫ કકિંમત રૂ.૩૪૪૭૦/- 
તર્થા મોબાઇલ ફોન-૨ કકમત રૂવપયા  
૧૦,૫૦૦/-મળી ક લ કક.રૂ.૪૪૯૭૦/-  

૬ હરણી પોલીસ સ્ ટેશન                  પો.ઇન્સ.શ્રી હરણી પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરે નાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે  ભારતીય બનાવટના ઇંગ્લીશ દાર  ભરેલ 
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સ્ટાફ વડોદરા શહરે તા.૧૪/૧૧/૦૧૯ ના કલાક:૧૭/૦૫ વાગે ત  પ્પ્ત હોટલ પાસે આરોપીઓ (૧) સવવતા ભલો મકવાણા રહ.ેઅગાશીયા 
ગામ માળ ફળીય  ર્થા.કાકણવાડી તા.ર્થાાંલદા જી.જામ્બ આ એમ.પી. (૨) અજય શ્યામજી ડામોર રહ.ે ક ડીયા ગામ 
ર્થા.કાકણવાડી તા.ર્થાાંલદા જી.જામ્બ આ એમ.પી.નાઓ વગર પાસ પરમીટે રીક્ષા નાં.GJ-06-XX-2228માાં ભારતીય 
બનાવટના ઇંગ્લીશ દાર  ભરેલ પ્લાસ્સ્ટકના ક્વાટરીયા ૧૮૦ ML ના ક લ ૨૮૦ કકિં.રૂ.૨૮,૦૦૦/- તર્થા રીક્ષાની 
કકિં.રૂ.૭૫,૦૦૦/- મળી ક લ્લે કકિં.રૂ.૧,૦૩,૦૦૦/- નો રાખી આરોપી નાં.૧, ૨ નાઓ પકડાઇ જઇ તર્થા આરોપી નાં.૩ નાઓ 
રીક્ષા મ કી જતો રહલે વવગેરે બાબતનો ગ નો શોધી હરણી પો.સ્ટે. III ગ .ર.નાં.-૨૮૬/૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫(ઇ), 
૯૮(૨), ૮૧ મ જબ તા.૧૪/૧૧/૨૦૧૯ ક.૧૮/૩૦ વાગે દાખલ કરેલ છે. 

પ્લાસ્સ્ટકના ક્વાટરીયા ૧૮૦ ML ના ક લ 
૨૮૦ કકિં.રૂ.૨૮,૦૦૦/- તર્થા રીક્ષાની 
કકિં.રૂ.૭૫,૦૦૦/- મળી ક લ્લે 
કકિં.રૂ.૧,૦૩,૦૦૦/-  

૭ 

હરણી પોલીસ સ્ ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

           પો.ઇન્સ.શ્રી હરણી પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરે નાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે તા-
૧૬/૧૧/૧૯ ના ક-૦૧/૧૫ વાગે ગોલ્ડન ચોકડી હરણી જવાના રોડ રીક્ષા સ્ટેન્ડ પાસે, આરોપીઓ રાજેન્રક માર 
નરવતવસિંહ બારીયા રહ,ેનવાગામ તળાવ ફળીય  નવી વસાહત તા-શહરેા જી-પાંચમહાલ નાઓ વગર પાસ પરમીટે 
પોતાના કબ્જજામાાં ભારતીય બનાવટના ઇંગ્લીશ દારૂની ૭૫૦ ML ની બોટલો નાંગ ૦૯  કકિં.રૂ.૩૬૦૦/- તર્થા  ક્વાટરીયા 
નાંગ ૨૨૫/- કકિં.રૂ.૨૨,૫૦૦/- તર્થા મોબાઇલ ફોન કકિં.રૂ.૫૦૦/- નો મળી ક લ્લે મ દ્દામાલ કકિં.રૂ.૨૬,૬૦૦/-નો રાખી મળી 
આવી પકડાઇ  જઇ ગ નો કયાક  વવગેરે બાબતનો ગ નો શોધી હરણી પો.સ્ટે. III ગ .ર.નાં.૨૮૮/૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ 
૬૫(ઇ), ૧૧૬(ખ), ૮૧ મ જબ તા-૧૬/૧૧/૧૯ ના ક.૦૨/૪૦ વાગે દાખલ કરેલ છે.  

ભારતીય બનાવટના ઇંગ્લીશ દારૂની 
૭૫૦ ML ની બોટલો નાંગ ૦૯  
કકિં.રૂ.૩૬૦૦/- તર્થા  ક્વાટરીયા નાંગ 
૨૨૫/- કકિં.રૂ.૨૨,૫૦૦/- તર્થા મોબાઇલ 
ફોન કકિં.રૂ.૫૦૦/- નો મળી ક લ્લ ે
કકિં.રૂ.૨૬,૬૦૦/-  

૮ 

ડી.સી.બી. પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે 

              પો.ઇન્સ.શ્રી ડી.સી.બી. પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરે નાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે 
તા-૧૬/૧૧/૧૯ ના ક-૦૧/૧૫ વાગે ગોલ્ડન ચોકડી હરણી જવાના રોડ રીક્ષા સ્ટેન્ડ પાસે   આ કામના ફરીયાદી 
વનશાાંત શીવાજી પો.કો બ.નાં. ૨૮૩૬ નોકરી ડી સી બી પોલીસ સ્ટેશન  વડોદરા શહરે નાઓએ ફરીયાદ આપી કે આ 
કામના આરોપીઓએ  વવજય રમેશભાઇ ચ નીયાભાઇ મ નીયા રહ ે દાબડા ગામ ભ રીયા ફળીય  તા લીમખેડા જી 
દાહોદ(૨) પાંકજ મનસ ખભાઇ મેડા રહ ેચીભડીયા ફળીય  હર્થીયવાન ઝેરતાગઢ તા લીમખેડા જી દાહોદ(૩) રજની રહ,ે 
મચ્છીપીઠ નાગરવાડા  વડોદરા નાઓએ  વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટની ઇગ્લીશ દારૂની ૭૫૦ મીલીની 
બોટલો નાંગ-૭૫ જેની કકમત રૂ-૩૦,૦૦૦/- તર્થા મોબાઇલ નાંગ ૦૨ કકિં.રૂ.૫૫૦૦/- તર્થા આરોપીઓના અંગઝડતીના 
રોકડા રૂ.૩૦૦/-મળી ક લ્લે રૂ ૩૫,૮૦૦/-નો રાખી મળી આવી પકડાઇ જઇ ગ નો કયાક  વવગેરે બાબતની ફરીયાદ હરણી 
પો.સ્ટે. III ગ .ર.નાં. ૨૮૯/૧૯ પ્રોહી એક્ટ કલમ  ૬૫(ઇ), ૧૧૬(ખ), ૮૧ મ જબ તા-૧૬/૧૧/૧૯ ના ક-૦૪/૨૦ વાગે 
દાખલ કરેલ છે.  

ભારતીય બનાવટની ઇગ્લીશ દારૂની 
૭૫૦ મીલીની બોટલો નાંગ-૭૫ કકમત રૂ-
૩૦,૦૦૦/-, મોબાઇલ નાંગ ૦૨ 
કકિં.રૂ.૫૫૦૦/-, તર્થા અંગઝડતીના રોકડા 
રૂ.૩૦૦/-મળી ક લ્લે રૂ ૩૫,૮૦૦/- 

૯ 

પી.સી.બી.શાખા સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે 

             પો.ઇન્સ.શ્રી પી.સી.બી.શાખા વડોદરા શહેર નાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે 
તા.૭/૧૧/૨૦૧૯ના કલાક ૨૦/૩૫ વાગે સી/૫૦૧,વસધ્ધાર્થક હાઇટ્સ,રઘ ક ળ સ્ક લ પાસે,પાાંચમા માળે,આરોપી 
(૧)વનલેશ ઉફે બબ  કનૈયાલાલ નાર્થાણી રહ.ે સી/૫૦૧,વસધ્ધાર્થક હાઇટ્સ,રઘ ક ળ સ્ક લ પાસે વડોદરા વોંટેડ (૨)કમલેશ 
ઉફે કમ્મ  જશવાણી રહ.ે વારસીયા સોનામહલે વડોદરા શહરે(૩)ઇસાકખાન ઉફે કરણ (૪)નરેશભાઇ મારૂતી 

સટ્ટોના સાધનો તર્થા અંગ ઝડતીમાાંર્થી 
મળેલ રોક્ડા રૂવપયા ૧૦,૫૬૦/- તર્થા 
મોબાઇલ ફોન-૦૩ કક.રૂ.૪૦,૦૦૦/- તર્થા 
એક લેપટોપ કક.રૂ.૨૦,૦૦૦/- તર્થા એક 
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રહ.ેગોધરાનાઓ ભારત તર્થા બાાંગ્લાદેશ ટી-૨૦ ક્રીકેટ મેચનો ગ્રાહકો પાસેર્થી ઓન લાઇન સેશનનો હારજીતનો સટ્ટોના 
સાધનો તર્થા અંગ ઝડતીમાાંર્થી મળેલ રોક્ડા રૂવપયા ૧૦,૫૬૦/- તર્થા મોબાઇલ ફોન-૦૩ કક.રૂ.૪૦,૦૦૦/- તર્થા એક 
લેપટોપ કક.રૂ.૨૦,૦૦૦/- તર્થા એક ટીવી કક.રૂ.૧૦,૦૦૦/-તર્થા સેટોપ બોક્ષ કક.રૂ.૧૫૦૦/- તર્થા વેચાણ કરાર 
કક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી ક લ્લે રૂ.૮૨,૦૬૦/- સારે્થ પકડાઇ જઇ ગ નો કયાક વવ. બાબતનો ગ નો શોધી બાપોદ પો.સ્ટે. II 
ગ .ર.નાં.૧૫૬/૧૯ જ ગારધારા કલમ ૪, ૫ મ જબ તા.૮/૧૧/૧૯ના કલાક ૦૦/૧૦ વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરવામાાં આવેલ 
છે. 

ટીવી કક.રૂ.૧૦,૦૦૦/-તર્થા સેટોપ બોક્ષ 
કક.રૂ.૧૫૦૦/- તર્થા વેચાણ કરાર 
કક.રૂ.૦૦/૦૦ મળી ક લ્લે રૂ.૮૨,૦૬૦/-  

૧૦ 

કારેલીબાગ પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે 

           પો.ઇન્સ.શ્રી કારેલીબાગ પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરે નાઓની આગેવાની હઠેળ સ્ટાફના માણસોની ટીમે 
તા.૦૪/૧૧/૨૦૧૯ ના કલાક ૨૩/૦૫ વાગે  કારેલીબાગ ત  લસીવાડી કોમ્ય નીટી હોલ પાછળ રમેશભાઈ અજ કનભાઈ 
ચ ડાસમાના મકાનમાાં આરોપી નાં (૧) રમેશભાઈ અજ કનભાઈ ચ ડાસમા નાએ પોતાના આર્થીક ફાયદા સારૂ પોતાના 
કબ્જજા ભોગવટા વાળા મકાનમાાં અન્ય બીજા આરોપીઓ (૨ )હીતેર્ભાઇ ઉફે શશી જયાંતીભાઇ બારોટ રહ ેત  લસીવાડી 
સ્લમ કવાટકસ મનાં ૧૯૭ કારેલીબાગ વડોદરા શહરે (૩) હીતેર્ભાઇ ઉફે ભ રીયો મણીલાલ ચૌહાણ રહ.ેત  લસીવાડી 
આંબેડકરનગર ઝુપડપટ્ટી શાકમાકેટ પાસે ઝુપડામાાં કારેલીબાગ વડોદરા શહરે (૪)રાકેશ રમેશભાઇ રાણા રહ ે
પ્રકાશનગર જૂપડપટ્ટી નાગરવાડા વડોદરા શહરે (૫) દીનેશભાઇ બાબ ભાઇ વાઘરી રહ,ે ત લસીવાડી આંબેડકરનગર 
કારેલીબાગ વડોદરા શહરે (૬) ધમેન્ર ભાઇલાલભાઇ પરમાર રહ ે ત  લસીવાડી આંબેડકરનગર શાકમાકેટ પાસે 
કારેલીબાગ વડોદરા(૭) વવશાલ નવીનભાઇ ચ લાલા રહ ે ત  લસીવાડી આંબેડકરનગર શાકમાકેટ પાસે કારેલીબાગ 
વડોદરા (૮) વવજયભાઇ બાબ ભાઇ પરમાર રહ ે ત  લસીવાડી સ્લમ કવાટસક કારેલીબાગ વડોદરા શહરે (૯) મય ર 
ગોવવિંદભાઇ મકવાણા રહ ેત  લસીવાડી કોમ્ય નીટી હોલ મનાં ૧૮૫ કારેલીબાગ વડોદરા શહરે સારે્થ મળી પત્તા-પાના પૈસા 
વડે હારજીત નો જ ગાર રમી રમાડી પત્તાપાના નાંગ- ૫૨/- કક.રૂ.૦૦/૦૦ તર્થા અંગઝડતી ના ૯૭૪૦/- તર્થા ક ડાળાના 
જમીન દાવ પરર્થી મળી આવેલ રૂપીયા ૧૨૮૭૦/- તર્થા મોબાઇલ ફોન નાંગ- ૬  કક.રૂ. ૩૪૫૦૦ /- મળી ક લ્લે 
રૂપીયા- ૫૭૧૧૦/-નો મ દ્દામાલ સારે્થ મળી આવી પકડાઇ જઈ ગ નો કયાક વવ.બાબતનો ગ નો શોધી કારેલીબાગ II 
ગ .ર.નાં ૨૦૬/૧૯ જ ગારધારા કલમ ૪,૫ મ જબ તા-૦૫/૧૧/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૧/૪૫ વાગે દાખલ કરેલ છે. 

પત્તાપાના નાંગ- ૫૨/- કક.રૂ.૦૦/ ૦૦  
તર્થા અંગઝડતીના ૯૭૪૦/- તર્થા જમીન 
દાવ પરર્થી મળી આવેલ રૂપીયા 
૧૨૮૭૦/- તર્થા મોબાઇલ ફોન નાંગ-
 ૬  કક.રૂ. ૩૪૫૦૦ /- મળી ક લ્લે 
રૂપીયા- ૫૭૧૧૦/- 

૧૧ 

મકરપ રા પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે 

                 મકરપ રા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે રારા મકરપ રા પો.સ્ટે I ૧૯૬/૧૯ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯ 
મ જબ ના કામે જામ્બ વા બ્રીજ પાસે, તા.૨૬/૧૧/૧૯ ના ક.૨/૧૫ વાગે બનાવ બનેલ આ કામના આરોપીઓએ 
ફરી.ના રેલીંગજેની કક.રૂ.૧૫,૩૦૦/- ના મત્તાની ચોરી કરી આરોપી નાં.- ૨ નાને ભાંગારમાાં આપી આરોપી નાં.-૩ નાએ 
પોતાના આઇસર ટેમ્પોમાાં ભરી એક બીજાને મદદગારી કરી ગ નો કયાક વવ. મતલબની ફરીયાદ આપતા 
તા.૨૬/૧૧/૧૯ ના ક.૧૯/૨૫ વાગે ગ નો રજીસ્ટર કરી આગળની તપાસ એ.એસ.આઇ. સ મનભાઇ બાબ ભાઇ, 
મકરપ રા પો.સ્ટે. નાઓને સોપવામાાં આવેલ સદર ગ નાના કામે આરોપીઓ નામે (૧) કવેલ ગોપાભાઇ કહાર રહ.ે 
બી/૧૪, કેવલપાકક સોસાયટી, વાઘોડીયા રોડ, વડોદરા (૨) ઇકબાલ ગ લામનબી બીલ્લાવાલા રહ.ે જહ રસાનો ટેકરો, 

લોખાંડ ની રેલીંગ 
જેની કક.રૂ.૧૫,૩૦૦/- 
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ગૌરવ સોસાયટી પાછળ, પાણીગેટ, વડોદરા (૩) ગોપાલભાઇ શાંકરભાઇ સામરીયા રહ ે એ/૯, દ્વારકાનગર, 
જી.આઇ.ડી.સી.કોલોની સામે,સ શેન વડસર રોડ, માાંજલપ ર વડોદરા નાઓને તા.૨૬/૧૧/૧૯ ના ક.૨૧/૪૫ વાગે અટક 
કરી ગ નો શોધેલ છે. 

૧૨ 

પાણીગેટ પોલીસ 

સ્ ટેશન સ્ટાફ , વડોદરા 

શહરે 

                   પાણીગેટ પોલીસ સ્ ટેશન સ્ટાફ, વડોદરા શહરે  રારા તા.૧૭/૧૧/૧૯ ના કલાક ૧/૫૫ વાગે 
પાણીગેટ બાવચાવાડમા નાળા પાસે આરોપી- ગણેશભાઇ ઉફે મોંટ  રાધારામ કહાર રહ.ેસ્લમ ક્વાટકસક રૂમ-૭૪, બ્જલોક નાં-
૪, પાણીગેટ બાવચાવાડ વડોદરાનાઓ  જાહરેમા આંક ફરકના આકાંડા લખેલ ચચઠ્ઠિ નાંગ-૧ તર્થા એક  બોલ પેન નાંગ-૧ 
કક.રૂ.૦૦/૦૦ તર્થા  રોકડા રૂ.૧૬,૪૦૦/-  તર્થા હોંડા એક્ટીવા  GJ-06-KS-5035 જેની કક.રૂ-૩૭૦૦૦/- મળી ક લ્લે 
કક.રૂ-૫૩૪૦૦/- ના મ દ્દામાલ સારે્થ મળી આવી પકડાઈ જઈ ગ નો કયાક વવ.બાબતનો ગ નો શોધી પાણીગેટ પો.સ્ટે II  
ગ .ર.નાં- ૧૨૪/૨૦૧૯ જ ગારધારા  કલમ ૧૨ A મ જબ તા: ૧૭/૧૧/૧૯ ના કલાક ૨/૪૫ વાગે  દાખલ કરેલ છે.  

રોકડા રૂ.૧૬,૪૦૦/- ચચિી-૧ બોલ પેન 
નાંગ-૧ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તર્થા હોંડા એક્ટીવા- 
૧ કક.રૂ-૩૭૦૦૦/- મળી ક લ્લે  
કક.રૂ-૫૩૪૦૦/- 

-- 

૧૩ 

પી.સી.બી. શાખા  સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે 

                  પી.સી.બી. શાખા સ્ટાફ વડોદરા શહરે રારા તા.૨૪/૧૧/૨૦૧૯ ના કલાક ૧૫/૩૫ વાગે લહરેીપ રા 
ન્ય  રોડ રાણાવાસમાાં પડી ગયેલ મકાનની ખ લ્લી જ્ગગ્યામાાં આરોપી (૧) રફીકભાઇ માંગળભાઇ દધવાલા રહ–ે વમયા 
અબ્જબાસનો ખાાંચો ન્યાયમાંકદર પાછળ લહરેીપ રા  ન્ય  રોડ  વડોદરા (૨) તૈયબભાઇ સમસ દીન સ રતી રહ ે– એસ/૩ 
રામપાકક સોસા આજવારોડ  વડોદરા (૩) રીઝવાન ય સ  ફભાઇ શેખ રહ-ે સ લતાનપ રા ચચતરવાડા જી.ઇ.બી.ઝોન ની 
ઓકફસ સામે વાડી  વડોદરા (૪) કકરણ શાંકરવસિંહ ચૌહાણ  રહ ે–બરાનપ રા ચોપદા ફળીય  વાડી વડોદરા (૫) ઉજ્ગજવલ 
અરવવિંદભાઇ રાણા રહ ે– રાણાવાસ મહાકાળી ટી હાઉસ પાછળ લહરેીપ રા વડોદરા (૬) જયદેવ લાલજીભાઇ રાણા રહ-ે
રાણાવાસ મહાકાળી ટી હાઉસ પાછળ લહરેીપ રા વડોદરા (૭) રજનીકાાંત વવનોદભાઇ રાણા રહ-ે રાણાવાસ મહાકાળી ટી 
હાઉસ પાછળ લહરેીપ રા વડોદરા (૮) કલ્પેશભાઇ ભીખાભાઇ રાણા રહે-  રાણાવાસ મહાકાળી ટી હાઉસ પાછળ 
લહરેીપ રા વડોદરા (૯) અવમત  ભીખાભાઇ  રાણા રહ-ે રાણાવાસ મહાકાળી ટી હાઉસ પાછળ લહરેીપ રા વડોદરા (૧૦) 
રાકેશ  રોકહતભાઇ રાણા રહે- સ લતાનપ રા રાણાવાસ ગોલવાડ વાડી વડોદરા (૧૧) મેહ લ રાજેશભાઇ રાણા  રહ-ે 
સ લતાનપ રા ચચતાર મહોલ્લો લહરેીપ રા ન્ય  રોડ વાડી  વડોદરા (૧૨) મહશેભાઇ ચભખાભાઇ રાણા રહ ેગણેશનગર -૨ 
ડભોઇરોડ હકરભક્ક્ત એસ્ટેટ ની સામે  વડોદરા (૧૩) મહશેભાઇ ચભખાભાઇ રાણા રહ ે ગણેશનગર -૨ ડભોઇરોડ 
હકરભક્ક્ત એસ્ટેટ ની સામે વડોદરા (૧૪) કહતેર્ અરવવિંદભાઇ રાઠોડ રહ ે –સ લતાનપ રા રાણાવાસ ગોલવાડ વાડી 
વડોદરા (૧૫) ત  ર્ાર રાજ ભાઇ રાણા રહ ે–પથ્ર્થરગેટ પોલીસ ચોકીની પાછળ વાડી  વડોદરા (૧૬) રાજન  ભરતભાઇ 
રાજપ ત રહ-ે રાણાવાસ સ લતાનપ રા  લહરેીપ રા ન્ય  રોડ વાડી  વડોદરા (૧૭) યતીન ઠાકોરભાઇ રાણા રહ-ેરાણાવાસ 
રામચોક પાસે પાણીગેટ રાણાવાસ  વડોદરા  (૧૮) અશોક પરસોતમ  રાણા રહ-ે સ લતાનપ રા  લહરેીપ રા ન્ય  રોડ 
વાડી  વડોદરા નાઓએ પોતાનાાં આવર્થિક ફાયદા સારૂ પત્તા –પાના પૈસા વડે ગોળ ક ાંડાળુ વળી જાહરેમાાં હારજીત નો 
જ ગાર રમી રમાડી જેઓની અંગ ઝડતી માાંર્થી રોકડ રૂ ૩૭૪૮૦ /- તર્થા જામીનદાવ ઉપરના રૂ  

અંગઝડતી માાંર્થી રોકડ રૂ ૩૭૪૮૦ /- 
તર્થા જામીનદાવ ઉપરના રૂ ૧૧,૪૦૦/- 
તેમજ મોબાઇલ નાંગ = ૮ કક.રૂ 
૩૯,૫૦૦/- તર્થા પતા પાના નાંગ =૫૨ 
કક.રૂ ૦૦/૦૦ ક લ્લે રૂ ૮૮,૩૮૦ /- 
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૧૧,૪૦૦/- તેમજ મોબાઇલ નાંગ = ૮ કક.રૂ ૩૯,૫૦૦/- તર્થા પતા પાના નાંગ =૫૨ કક.રૂ ૦૦/૦૦ ક લ્લે રૂ ૮૮,૩૮૦ /- 
મ દામાલ સારે્થ મળી આવી પકડાઇ જઇ જઇ ગ ન્હો કયાક વવગેરે બાબતનો ગ નો શોધી વાડી II ૧૪૬/૧૯ જ ગાર કલમ 
૧૨ મ જબના કામે તા-૨૪/૧૧/૨૦૧૯ કલાક ૨૦/૩૦ રજી. કરેલ છે. 

૧૪ 

પાણીગેટ પોલીસ 
સ્ ટેશન,સ્ટાફ  વડોદરા 

શહરે 

                     પાણીગેટ પોલીસ સ્ ટેશન,સ્ટાફ વડોદરા શહરે રારા તા.૩૦/૧૧/૨૦૧૯ ના કલાક ૦૧/૩૦ વાગ્યા 
દરમ્યાન  વ્ ાંદાવન ચાર રસ્તા પાસે, ઉકાજીના વાડીયાના નાકા પાસે આરોપી (૧) સ રેશભાઇ મણીલાલ કહાર 
રહ,ેમ.નાં.૫૮૨ સ્વાદ ક્વાટકસક, હરણી રોડ,વારસીયા વડોદરા (૨) રોશનભાઇ વાસ દેવભાઇ નરયાણી રહ,ે૪૫૬, સ્વાદ 
ક્વાટકસક, હરણી રોડ ,વારસીયા વડોદરા શહરે, મ ળ રહ-ે૫૫/૫૬ ગાયત્રી ક્રુપા સોસાયટી, વારવસયા આર.ટી.ઓ. પાસે, 
વડોદરા (૩) પે્રમભાઇ સેવકરામ મેલવાણી રહ,ેકટ-૧૮,ર મ-૨૮૪,સાંત કવરકોલોની, કોટ વવસ્તાર, વારવસયા વડોદરા (૪) 
સ વનલભાઇ કકશનચાંર લાલવાણી ઉ.વ.૩૨ રહ,ેટી-૧૧, રૂમ-૧૩૭,સાંત કવર કોલોની,કોટ વવસ્તાર, વારવસયા વડોદરા (૫) 
કદનેશભાઇ અશોકભાઇ સહાની ઉ.વ.૩૮ રહ,ેટી-૨૦, રૂમ-૩૦૪, સાંત કવર કોલોની,કોટ વવસ્તાર ,વારવસયા વડોદરા (૬) 
મહશેભાઇ વત્રકમદાસ હવસઝા ઉ.વ.૫૨ રહ,ેમ.નાં.૪૦૬, બી ટાવર, સર્જનમ ફ્લેટ, શ્રીજીવવલાની બાજ મા, સયાજીપાકક 
,ખોડીયારનગર વડોદરા (૭) મ કેશભાઇ નરેશભાઇ બજાજ (વસિંધી) ઉ.વ.૪૦ રહ,ે૫૯૩, સ્વાદક્વારકસ , વોડક નાં-૨ની 
બાજ મા વારવસયા વડોદરા શહરેનાઓએ  જાહરેમાાં ગોળ ક ાંડાળુ કરી પત્તા પાના પૈસા વડે હાર જીતનો જ ગાર રમી 
રમાતા પત્તા પાના નાંગ-૫૨ કકિં.રૂ.૦૦/૦૦ તર્થા તમામની અંગ ઝડતીના રોકડા રૂપીયા ૧૫૩૬૦/- દાવના રૂ. 
૧૦૦૪૦/- એક વવવો વાય-૯૫ કાંપનીનો મો.ફોન IMEI-869308045870752 કક.રૂ.૭૦૦૦/-નો  એક ટેક્નો કાંપનીનો 
ગોલ્ડન કલરનો મો.ફોન IMEI-911622304825786 કક.રૂ.૪૦૦૦/- તર્થા  ટેક્નો કાંપનીનો ગોલ્ડન કલરનો મો.ફોન-
IMEI-911642304435305કક.રૂ.૪૦૦૦/-તર્થા  ઇંટેક્સ કાંપનીનો કાળા કલરનો મો.ફોન IMEI-911543750018928 
કક.રૂ.૪૦૦/-નો તર્થા આઇટેલ કાંપનીનો વાદળી કલરનો મો.ફોન IMEI-911637009638542કક.રૂ.૪૦૦/-નો  તર્થા  
નોકીયા કાંપનીનો કાળા કલરનો મો.ફોન IMEI-357311089826382 કક.રૂ.૧૨૦૦/-નો  આરોપી નાં.૬ નાઓન  TVS 
સ્ક ટી પેપ  ગાડી નાં.GJ-06-CP-4698  જેની આશરે કક-૭૦૦૦ ની તર્થા આરોપી નાં.૭ નાએ પોતાની  હોંડા એક્ટીવા 
4G ગાડી નાં.GJ-06-LF-0572 જેની આશરે કક-૨૫૦૦૦/- તર્થા  હોંડા એક્ટીવા 5G જેની આગળ પાછળ નાંબર નર્થી તે 
ગાડી  જેની આશરે કક-૬૦,૦૦૦/- મળી ક લ્લે રૂપીયા ૧,૩૪,૪૦૦/-નો મ દદામાલ સારે્થ પકડાઇ જઇ બાબતનો ગ નો 
શોઘી પાણીગેટ પો.સ્ટે II-ગ .ર.નાં ૧૨૯/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ જ ગાર ધારા કલમ ૧૨ મ જબના કામે 
તા.૩૦/૧૧/૨૦૧૯  કલાક ૦૩/૧૦ વાગે ગ નો દાખલ કરવામાાં આવેલ છે.  

નાણાાં રૂ.૨૫૪૦૦/- મોફો નાંગ -૬ 
કક.રૂ.૧૭૦૦૦/- ટ  વ્હીલર વાહન-૩ કક. 
૯૨૦૦૦/- પાના૫૨ મળી ક લ કક.રૂ. 
૧,૩૪,૪૦૦/-   

૧૫ 
મકરપ રા પોલીસ 

સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે 

                    મકરપ રા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે નાઓને મળેલ બાતમી આધારે તા.૧૦/૧૧/૧૯ ના 
રોજ જશોદા કોલોની,ભાથ જી માંકદરના સામેના મકાનમાાં આરોપી કદનેશભાઇ કાાંતીભાઇ વસાવા રહ.ે જશોદાકોલોની 
ભાથ જી માંદીરની બાજ મા મકરપ રા ગામ વડોદરા શહરે નાઓ પોતાના આવર્થિક ફાયદા સારૂ આરોપી નાં.(૨) મહશેભાઇ 

અંગ ઝડતીના રોકડા રૂ.૧૧૪૧૦/- 
જમીન દાવના રોકડા રૂ.૮૨૦/- પત્તા 
પાના નાંગ- ૫૨ કક.રૂ.૦૦/- મોબાઇલ 
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 મણીલાલ ઠાકોર રહ.ે જશોદાકોલોની ભાથ જી માંદીરની સામે મકરપ રા સોમીલ રોડ વડોદરા (૩) જયાંતીભાઇ સોમાભાઇ 
પટેલ રહ.ે ડી-૧૬૦ જય યોગેશ્વર સોસાયટી સમા ગામ માંદીર પાસે સમા વડોદરા (૪) ઇશ્વરભાઇ નટવરભાઇ વણકર 
રહ.ે વણકર વાસ ફળીય  મકરપ રા ગામ વડોદરા (૫) દેવેન્રવસિંહ કનકવસિંહ વરણામીયા રહ.ે મકાન નાં ૯ બજરાંગનગર 
વૈક ાંઠ સોસાયટીની બાજ મા દાંતેશ્વર વડોદરા (૬) સ નીલભાઇ ચીમનભાઇ પાટણવાડીયા રહ.ે જશોદાકોલોની 
ચાંચળબાનગરની સામે, ભાથ જી ફળીય  મકરપ રા ગામ વડોદરા  નાઓને બોલાવી પત્તા પાના પૈસા વડે હાર જીતનો 
જ ગાર રમી રમાડી અંગ ઝડતીના રોકડા રૂ.૧૧૪૧૦/- જમીન દાવના રોકડા રૂ.૮૨૦/- પત્તા પાના નાંગ- ૫૨ 
કક.રૂ.૦૦/- મોબાઇલ ફોન - ૫ કક.રૂ.૧૩૫૦૦/- મળી ક લ્લે રૂ.૨૫,૭૩૦/- ના મ દામાલ સારે્થ મળી આવી પકડાઇ જઈ 
ગ નો કયાક વવ.બાબતનો ગ નો શોધી મકરપ રા પો.સ્ટે. સેકન્ડ ગ .ર.નાં. ૧૩૧/૧૯ જ ગારધારા કલમ ૪,૫ 
મ જબતા.૧૦/૧૧/૧૯ ના ક.૧૬/૧૦ વાગે રજી.કરવામાાં અવેલ છે.  

ફોન - ૫ કક.રૂ.૧૩૫૦૦/- મળી ક લ્લે 
રૂ.૨૫,૭૩૦/- 

૧૬ 

મકરપ રા પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે 
 

              મકરપ રા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે નાઓને મળેલ બાતમી આધારે તા.૧૭/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ 
પ્રતાપનગર, હજીરા પાસે આરોપી નાં.(૧) સમાધાન ધમકરાજ પાટીલ રહ.ે મ.ન. ૪૦ જ્ઞાનનગર સત્યનારાયણ સોસાયટી 
ની સામે  દાંતેશ્વર વડોદરા નાનો પોતાના આવર્થિક ફાયદા સારૂ બહાર ર્થી માણસો બોલાવી પોતાના મકાનમાાં પત્તાપાના 
પૈસા વડે હાર જીતનો જ ગાર રમી રમાડી આરોપી નાં.(૨) ૨) સાંજયક માર વલ્લભભાઈ પ્રજાપતી રહ.ે દાંતેશ્વર વવષ્ટ્ણ  
નગર મ.ન. ૫૫ બરોડા સ્ક લની સામે મ ળ રહ.ે વતલ્લકવાડા ગામ તા.વતલ્લકવાડા જી.નમકદા (૩) રમેશભાઈ સ ખદેભાઈ 
વમાક રહ.ે હાલ દાંતેશ્વર બરોડા સ્ક લ ની પાસે ગણેશ બેકરીમા મ ળ રહ ેઉનાવ તા. જી. કાનપ ર (ય .પી) (૪) રાજેન્રભાઈ 
વવષ્ટ્ણ ભાઈ વસાવા રહ.ે મ.ન.૩૦૬ વશવાલય ફલેટ તરસાલી ગામ વડોદરા  મ ળ રહ ેમાલકીનપ ર ગામ તા. આમોદ જી. 
ભરૂચ  તમામ આરોપીઓના અંગ ઝડતી માાંર્થી  રૂ.૧૫૪૫૦/- તેમજ જમીનદાવ ઉપર ના રોકડા રૂ.૧૭૫૦/- મળી 
ક લ્લે રૂ.૧૭૨૦૦/- ની સારે્થ મળી આવી પકડાઇ જઈ ગ નો કયાક વવ.બાબતનો  ગ નો શોધી મકરપ રા પો.સ્ટે સેકન્ડ 
ગ ર.નાં. ૧૩૪/૧૯ જ ગારધારા કલમ ૪,૫ મ જબ તા.૧૭/૧૧/૧૯ ના રોજ રજી.કરેલ છે.  

અંગ ઝડતીના રોકડા રૂ.૧૫૪૫૦/- 
જમીન દાવના રોકડા રૂ.૧૭૫૦/- પત્તા 
પાના નાંગ- ૫૨ કક.રૂ.૦૦/- 

૧૭ 

જવાહરનગર પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે 

                  જવાહરનગર પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે નાઓને તા.૧/૧૧/૧૯  ના રોજ  મળેલ બાતમી 
આધારે કોયલી ઇભાભાઇના ફામક પાસે ખ લ્લી જગ્યામાાં રેઇડ કરતાાં આરોપી (૧) જીગ્નેશભાઇ ગૌતમભાઇ  ચૌહાણ 
રહ.ેકોયલી ચરો વચલ  ફળીય  તા.જી. વડોદરા તર્થા નાં.(૨) રમણભાઇ મોહનભાઇ પઢીયાર રહ.ે કોયલી ગામ ઝવેરીપ રા 
તા,જી. વડોદરા તર્થા નાં.(૩) રફીકભાઇ મહબે બભાઇ દીવાન રહ ેરીફાયનરી રોડ અચ્છાકાકાની ચાલી તા.જી વડોદરા 
તર્થા નાં (૪) સાંજયક માર બાબ લાલ અગ્રવાલ રહ ેશ ભ ટેનામેંન્ટ બાજવા તા.જી વડોદરા નાઓ જાહરેમાાં ગોળ ક ાંડાળુ 
વળી પૈસા, પાના પત્તા વડે હાર જીતનો જ ગાર રમી રમાડી અંગઝડતીના રોકડા રૂ ૬૬૩૦/- તર્થા જમીનદાવના 
રૂ.૪૭૫૦/- મળી ક લ્લે રોકડા ર .૧૧૩૮૦/- તેમજ પત્તા પાના નાંગ ૪૨ કક.રૂ.૦૦/- ગણી ક લ્લે રૂ ૧૧૩૮૦/- ના 
મ દ્દામાલ સારે્થ મળી આવી પકડાઇ જઇ ગ નો કયાક વવ બાબતનો  ગ નો શોધી જવાહરનગર II ૮૮/૧૯ જ ગાર ધારા ૧૨ 

અંગઝડતીના રોકડા રૂ.૬૬૩૦/- તર્થા 
જમીનદાવના રૂ.૪૭૫૦/- મળી ક લ્લે 
રોકડા ર .૧૧૩૮૦/- તેમજ પત્તા પાના 
નાંગ ૪૨ કક.રૂ.૦૦/- ગણી ક લ્લે  
રૂ.૧૧૩૮૦/-  
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મ જબ તા.૦૧/૧૧/૧૯ ના કલાક  ૧૭/૨૦  વાગે રજી. કરવામાાં આવેલ છે.  

૧૮ 

ગોરવા પોલીસ સ્ટશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

                   ગોરવા પોલીસ સ્ટશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે નાઓને મળેલ બાતમી આધારે તા. ૦૪/૧૧/૧૯ ના 
રોજ  રાજ નગર ઝુપડપટ્ટી પાસે  ખ લ્લી જગ્યામાાં રેઇડ કરતાાં આરોપી (૧) આલમશા મસ્ત  શા કદવાન રહ-ેમ.નાં-એ/૧૨ 
ક રેશા પાકક  સોસાયટી,ગોરખનાર્થ માંદીર પાસે,ગોરવા,વડોદરા (૨) ચચરાગ ઇબ્રાહીમ રાઠોડ રહ-ેબી/૧૪ દરીયાઇ સ્મ વત 
સોસાયટી,ગોરખનાર્થ માંદીર પાસે,ગોરવા,વડોદરા (૩) વવશાલ દીલીપભાઇ રાણા રહ-ેબી/૧૫ બાપ નગર,ગોરખનાર્થ 
માંદીર પાસે,ગોરવા વડોદરા (૪) સાહીલ અવરભાઇ શેખ રહે-૧૬૧ મઘ નગર સોસાયટી,કરોડીયા રોડ, ગોરવા, વડોદરા 
(૫) સાઝીદ અમરસીંહ મહીડા રહ-ે૧૩૩ મઘ નગર સોસાયટી,કરોડીયા રોડ,ગોરવા,વડોદરા નાઓ  એ પતા પાના વડે  
હારજીતનો  જ ગાર રમી રમાડી તેઓની અંગઝડતીના /- તર્થા જમીનદાવના રૂ ૧૧૩૪૦/- મળી  પત્તા પાના નાંગ ૫૨ 
કક.રૂ.૦૦/- ગણી ક લ્લે રૂ ૧૧૩૪૦/- ના મ દ્દામાલ સારે્થ મળી  આવી  પકડાય જઇ ગ નો કયાક વવગેરે બાબતેનો ગ નો 
શોધી ગોરવા II ૯૩/૧૯ જ ગાર ધારા ૧૨ મ જબ તા. ૪/૧૧/૧૯ ના રોજ કલાક ૧૪/૩૦ વાગે રજી. કરવામાાં આવેલ 
છે.   

અંગઝડતીના /- તર્થા જમીનદાવના રૂ 
૧૧૩૪૦/- મળી  પત્તા પાના નાંગ ૫૨ 
કક.રૂ.૦૦/- ગણી ક લ્લે રૂ ૧૧૩૪૦/-  

૧૯ 

જવાહરનગર પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે 

               જવાહરનગર પો.સ્ટે.ના સ્ટાફના નાઓને તા.૯૧/૧૧/૧૯  ના રોજ મળેલ બાતમી આધારે કરચીયા રેલ્વે 
યાડક  ઝુપડપડા પાસે રેઇડ કરતાાં આરોપી રાજ ભાઇ સ ખીયાભાઇ પરમાર રહ ેકરચીયા રેલ્વેયાડક પાસે ઝુાંપડામા  તા.જી. 
વડોદરા મ ળ રહ.ે ક વા ફળીય  વરમખેડા ગામ તા.જી. દાહોદ નાઓ એ વગર  પાસ  પરમીટે ભારતીય બનાવટના 
ઇંગ્લીશ દારૂના પ્લાસ્ટીક્ના કવાટરીયા નાંગ- ૧૮૦  જેની ક . કક.રૂ. ૨૭૦૦૦/- ના મ દ્દામાલ સારે્થ મળી આવી  પકડાય 
જઇ  ગ નો કયાક વવગેરે બાબતનો  ગ નો શોધી જવાહરનગર III-૫૧૮/૨૦૧૯ ધ.ગ .ન.ધારા કલમ-૬૫ ઇ મ જબ  તા. 
૦૪/૧૧/૧૯ ના કલાક  ૧૪/૩૦  વાગે રજી કરવામા આવેલ છે. 

ભારતીય બનાવટના ઇંગ્લીશ દારૂના 
પ્લાસ્ટીક્ના કવાટરીયા નાંગ- ૧૮૦  જેની 
ક . કક.રૂ. ૨૭૦૦૦/- 

૨૦ 

ડી.સી.બી. પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે 

             ડી.સી.બી પોલીસ  સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને તા.૧૩/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ મળેલ બાતમી આધારે નટરાજ 
ટાઉનશીપની પાછળ માળી મહોલ્લામાાં દશામાતાના માંકદર પાસે રેઇડ કરતાાં એક સ્વીફટ ડીઝાયર કાર નાં G J-18-AM 
8886 ચાલક જેના નામ સરનામની ખબર નર્થી તે કારમાાં ભારતીય બનાવટની કાંપની સીલબાંધ બોટલો નાંગ-૬૦ 
કી.રૂ.૨૭૩૦૦/- ની તર્થા બીયર નાંગ-૪૮ કી.રૂ.૬૭૨૦/- વગર પાસ પરમીટે લઇ જતા પોલીસ તેનો પીછો કરતા કાર 
ચાલાક કાર માળી મહોલ્લામાાં દશામાતાના માંકદર પાસે કાર મ કી ભાગી ગયેલ હોય જેની કાર નાંબર-G J-18-AM 888 
કી.રૂ.૪૦૦૦૦૦/- મળી ક લે રૂ. ૪૩૪૦૨૦/- નાસી જઈ ગ નો કયાક વવગેરે બાબતનો  ગ નો શોધી સયાજીગાંજ પો.સ્ટે. III 
૪૨૫/૧૯ પ્રોકહ એક્ટ કલમ ૬૫ ઇ, ૧૧૬(૩) ૯૮(ર) મ જબ તા.૧૪/૧૧/૨૦૧૯ ના ક. ૦૧/૩૫ વાગે રજીસ્ટર 
કરવામાાં આવેલ છે.  

ભારતીય બનાવટની કાંપની સીલ બાંધ 
બોટલો નાંગ-૬૦ કી.રૂ.૨૭૩૦૦/- ની 
તર્થા બીયર નાંગ-૪૮ કી.રૂ.૬૭૨૦/- તર્થા 
કાર નાંબર-G J-18-AM 888 
કી.રૂ.૪૦૦૦૦૦/- મળી ક લે રૂ. 
૪૩૪૦૨૦/-  

૨૧ 
ગોરવા પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ  વડોદરા શહરે 

             ગોરવા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને  તા.૨૩/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ મળેલ બાતમી  આધારે પાંચવટી સકકલ 
પાસે રોડ ઉપર  રેઇડ કરતાાં આરોપી નાઓએ (૧) વસઘ્ઘરાજવસિંહ ઇન્દ ભા ઝાલા રહ-ેબ્જલોક નાં-૧૪ મ.નાં-૩૦૪ ઓમ 

ભારતીય બનાવટની ઇંગ્લીશ દાર ની 
પ્લાસ્ટીકની બોટલ નાંગ-૭૨ ની  



Vadodara City SAFLY GATHA 2018 – mahiti  2-2-19.. 9 

 

ફલેટ,ભાયલાલ મેરેજ હોલની સામે,ગોરવા,વડોદરા મ ળ રહ-ેકાાંઢ ગામ તા-ઘાાંગઘ્રા જી-સ રેન્રનગર તર્થા નાં-(૨) 
પાંકજભાઇ શીવશાંકર જયસ્વાલ રહ-ેબ્જલોક નાં-એમ/૧૪ મ.નાં-૧૬૦ નારાયણનગર,અક્ષ્રર એપાટકમેન્ટની 
પાછળ,લક્ષ્મીપ રા રોડ,વડોદરા નાઓએ વગર પાસ પરમીટે  ભારતીય બનાવટની ઇંગ્લીશ દાર ની પ્લાસ્ટીકની બોટલ 
નાંગ-૭૨ ની  કક.રૂ,૨૫,૨૦૦/-તર્થા એક ઓટો રીક્ષા નાં-GJ 06 AV 6863 ની કક.રૂ,૬૦,૦૦૦/-તેમજ જ દી જ દી 
કાંપનીના મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૨ કક.રૂ,૩૫૦૦/-મળી ક લ્લે રૂ,૮૮,૭૦૦/- મ દ્દામાલ સારે્થ મળી  આવી પકડાઇ જઇ ગ નો 
કયાક  વવગેરે બાબતનો  ગ નો  શોધી  ગોરવા પો.સ્ટે ર્થડક ૭૦૩/૨૦૧૯ પ્રોહી કલમ  ૬૫ ઈ, ૧૦૮,૮૧,૯૮(૨) મ જબ 
તા. ૨૩/૧૧/૧૯ ના કલાક ૧૬/૨૦  વાગે રજી. કરવામા આવેલ છે. 

કક.રૂ,૨૫,૨૦૦/-તર્થા એક ઓટો રીક્ષા નાં-
GJ 06 AV 6863 ની કક.રૂ,૬૦,૦૦૦/-
તેમજ જ દી જ દી કાંપનીના મોબાઇલ ફોન 
નાંગ-૦૨ કક.રૂ,૩૫૦૦/-મળી ક લ્લે 
રૂ,૮૮,૭૦૦/- 

૨૨ 

નાંદેસરી પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

              નાંદેસરી પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને મળેલ બાતમી આધારે તા.૨૮/૧૧/૧૯ ના કલાક ૧૧/૩૫ વાગે 
નવદ ગાક ઈન્ડસ્રીયલ એસ્ટેટમા પ્લોટ નાં-૪૩/સી/૧ મા યોગી મીનરલ આર.ઓ પ્લાન્ટ તા.જી. વડોદરા ખાતે રેઇડ 
કરતાાં આરોપીઓ (૧) અત લ મન ભાઈ ચાવડા રહ.ે ભિીવાળુ ફળીય ,સાાંકરદાગામ,તા.જી.વડોદરા હાલ રહ.ે 
બાબરપ રા,કેવલ નગર, ખેતરમા તા.જી.વડોદરા (૨) (વોન્ટેડ) વવપ લ ઉફે ભાણો શનાભાઈ પઢીયાર રહ.ેઘડીયારી 
પીરની દરગાહ પાછળ, ખેતરમા, સાાંકરદાગામ નાએ વગર પાસ-પરમીટે અલગ-અલગ બ્રાન્ડની ઈગ્લીશ દારૂ ભરેલ 
કાંપની સીલબાંધ ૭૫૦ મી.લી.ની કાચની બોટલો નાંગ-૪૮ કક.રૂ.૩૮,૪૦૦/- તર્થા એપીસોડ કાંપનીના ઈગ્લીશ દારૂ ભરેલ 
ક્વાટરીયા નાંગ-૨૪૦ કક.રૂ.૩૬,૦૦૦/- મળી ક લ્લે કક.રૂ.૭૪,૪૦૦/- ના મ દામાલ સારે્થ મળી આવી પકડાઈ જઈ તેમજ 
આ ઈગ્લીશ દારૂનો જથ્ર્થો આપનાર (વોન્ટેડ) વવપ લ ઉફે ભાણો શનાભાઈ પઢીયાર રહ.ેઘડીયારી પીરની દરગાહ 
પાછળ,ખેતરમા,સાાંકરદાગામ તા.જી.વડોદરા નાઓએ એક બીજાની મ્દદગારી કરી ગ નો કયાક વવગેરે બાબતનો  ગ નો 
શોધી નાંદેસરી પો.સ્ટે. ર્થડક ગ .ર.નાં. ૨૯૩/૧૯ પ્રોકહ એક્ટ કલમ ૬૫(એ) (ઇ),૧૧૬(ખ), ૮૧ મ જબ તા.૨૮/૧૧/૧૯ ના 
કલાક ૧૪/૩૦ વાગે  રજી  કરવામાાં આવેલ છે.. 

વગર પાસ-પરમીટે અલગ-અલગ 
બ્રાન્ડની ઈગ્લીશ દારૂ ભરેલ કાંપની 
સીલબાંધ ૭૫૦ મી.લી.ની કાચની બોટલો 
નાંગ-૪૮ કક.રૂ.૩૮,૪૦૦/- તર્થા એપીસોડ 
કાંપનીના ઈગ્લીશ દારૂ ભરેલ ક્વાટરીયા 
નાંગ-૨૪૦ કક.રૂ.૩૬,૦૦૦/- મળી ક લ્લે 
કક.રૂ.૭૪,૪૦૦/- ના મ દામાલ સારે્થ 

૨૩ 

ડી.સી.બી પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ  વડોદરા 

શહરે 

              ડી.સી.બી. પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને તા.૨૬/૧૧/૧૯ ના રોજ  મળેલ બાતમી આધારે વવશ્વામીત્રી 
નદીના કોતરોમાાં કમાટીપ રા વડોદરા શહરે ખાતે રેઇડ કરતાાં આરોપી એહમદખાન પઠાણ રહ ેફતેગાંજ કમાટીપ રા સ્લમ 
કવાટટક ર નાંબર ૦૩ રૂમ નાંબર ૫૭ વડોદરા તર્થા ફતેગજ નાની મસ્જીદની સામે સદર બજાર અમન કોમ્પલેક્ષ રૂમ નબર 
૩૦૨ વડોદરા શહરે ૨) વોન્ટેડ કહાર કીષ્ટ્ણા રહ ેબાવચાવાડ મ સ્ત  ફા બ ખારી દરગાહની પાસે પાણીગેટ વડોદરા નાનો 
ભારતીય બનાવટની વવદેશી દારૂની બોટલો પાટી  સ્પેશ્યલ ડીલક્ષ વ્હીસકી બોટલો નાંગ ૫૦ ક લ કી રૂ ૩૫,૦૦૦/- તર્થા 
ભારતીય બનાવટની વવદેશી દારૂની બોટલો પોલો પ્ય ર વ્હીસકી પ્લાસ્ટીકની બોટલ નાંગ ૫૮ ક લ્લે કી રૂ ૨૩,૨૦૦/-
મળી ક લ્લે બોટલો નાંગ ૧૦૮ ક લ કી રૂ ૫૮,૨૦૦/-તર્થા મોબાઇલ નાંગ ૦૧ કી રૂ ૨૫,૦૦૦/- મળી ક લ્લે રૂ ૮૩,૨૦૦/- 
ના મ દામાલની સારે્થ મળી આવી પકડાઇ ગયેલ તેમજ ઇગ્લીશ દારૂ વોન્ટેડ કહાર કીષ્ટ્ણા રહ ે બાવચાવાડ મ સ્ત  ફા 
બ ખારી દરગાહની પાસે પાણીગેટ વડોદરા શહરેને મોબાઇલ નાંબર ૯૪૨૬૨૩૭૫૩૩ તર્થા ૮૮૪૯૦ ૩૨૧૧૯ પર ફોન 

ભારતીય બનાવટની વવદેશી દારૂની 
બોટલો પાટી સ્પેશ્યલ ડીલક્ષ વ્હીસકી 
બોટલો નાંગ ૫૦ ક લ કી રૂ ૩૫,૦૦૦/- 
તર્થા ભારતીય બનાવટની વવદેશી દારૂની 
બોટલો પોલો પ્ય ર વ્હીસકી પ્લાસ્ટીકની 
બોટલ નાંગ ૫૮ ક લ્લે કી રૂ ૨૩,૨૦૦/-
મળી ક લ્લે બોટલો નાંગ ૧૦૮ ક લ કી રૂ 
૫૮,૨૦૦/-તર્થા મોબાઇલ નાંગ ૦૧ કી રૂ 
૨૫,૦૦૦/- મળી ક લ્લે રૂ ૮૩,૨૦૦/-  
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કરી માંગાવેલ હોય વવગેરે ગ નો કયાક બાબતનો  ગ નો શોધી સયાજીગાંજ III ૪૩૯/૨૦૧૯ પ્રોહી કલમ ૬૫ ઇ,૮૧  મ જબ 
નો  ગ નો તા૨૬/૧૧/૧૯  ના રોજ દાખલ કરવામાાં આવેલ છે.  

૨૪ 

ગોરવા પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

            ગોરવા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને તા.૨૯/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ  મળેલ બાતમી આધારે સમતા ચાર 
રસ્તા પાસે વડોદરાશહરે ખાતે રેઇડ કરતાાં (૧) મ રેશભાઇ રમણભાઇ ભ રીયા રહ-ેવરમખેડા ગામ,પટેલ ફળીય ,તા.જી-
દાહોદ (૨) મ કેશ રામશન ભ રીયા રહ-ેહાલ વ ડા ચાર રસ્તા પાસે,કેનાલની બાજ માાં,રાજ ભાઇના મકાનમાાં,વડોદરા મ ળ 
રહ-ેવરમખેડા ગામ,પટેલ ફળીય ,તા.જી-દાહોદ (૩) કાજ ભાઇ સોમજીભાઇ ગ ાંડીયા રહ-ેવરમખેડા ગામ,ગણઉ 
ફળીય ,તા.જી-દાહોદ નાઓ વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટની જ દી જ દી બ્રાન્ટની ઇંગ્લીશ દાર  ૧૮૦ મી.લી.ના 
પ્લાસ્ટીક/કાચના કવાટરીયા નાંગ-૩૬૩ ની કક.રૂ,૩૬,૩૦૦/-તર્થા ભારતીય બનાવટની બીયર ટીન નાંગ-૬૦ 
કક.રૂ,૬૦૦૦/-તેમજ એક મારૂતી વાન નાં-GJ 06 BL 6328 ની કક.રૂ,૮૦,૦૦૦/-તર્થા જ દી જ દી કાંપનીના મોબાઇલ ફોન 
નાંગ-૦૩ કક.રૂ,૪૩૦૦/-મળી ક લ્લે રૂ,૦૧,૨૩,૬૦૦/- મતાના  મ દ્દામાલ સારે્થ મળી આવી પકડાઇ ગયેલ હોય   ગ નો 
કયાક વવ બાબતનો ગ નો શોધી ગોરવા પોલીસ સ્ટેશન ર્થડક ગ .ર.નાં ૭૧૧/૨૦૧૯ પ્રોહી કલમ ૬૫(ઇ) ૮૧.૯૮.(૨), મ જબ 
તા ૨૯/૧૧/૧૯  ના રોજ કલાક ૦૧/૩૫ વાગે રજી. કરવામાાં આવેલ છે. 

ભારતીય બનાવટની જ દી જ દી બ્રાન્ટની 
ઇંગ્લીશ દાર  ૧૮૦ મી.લી.ના 
પ્લાસ્ટીક/કાચના કવાટરીયા નાંગ-૩૬૩ 
ની કક.રૂ,૩૬,૩૦૦/-તર્થા ભારતીય 
બનાવટની બીયર ટીન નાંગ- ૬૦ 
કક.રૂ,૬૦૦૦/- તેમજ મારૂતી વાન નાં-GJ 
06 BL 6328 ની કક.રૂ,૮૦,૦૦૦/-તર્થા 
જ દી જ દી કાંપનીના મોબાઇલ ફોન નાંગ-
૦૩ કક.રૂ,૪૩૦૦/-મળી ક લ્લે 
રૂ,૦૧,૨૩,૬૦૦/- 

૨૫ 

છાણી પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ  વડોદરા શહરે 

               છાણી પોલીસ  સ્ટેશન સ્ટાફ નાઓને મળેલ બાતમી આધારે તા.૦૬/૧૧/૨૦૧૯ના કલાક ૨૩/૩૦ વાગે  
છાણી ગામ માળી મહોલ્લો ચારમાતા વાળી ગલીમા તા.જી. વડોદરા રેઇડ કરતાાં આરોપીઓ ( ૧)  મ કેશભાઇ 
જયાંતીભાઇ માળી ઉ.વ.-૨૩ રહ-ે છાણીગામ માળી મહોલ્લો ચારમાતા ના માંદીર વાળી ગલીમા વડોદરા શહરે વોન્ટેડ 
(ર)  વવજયભાઇ મફતભાઇ માળી રહ-ેછાણી ગામ માળી મહોલ્લો હન ાંમાન્જી માંકદર સામે તા.જી વડોદરા (૩)  
રોકહતભાઇ ઉફે ઓલો ઇશ્વ્રરભાઇ માળી, રહ-ેપદમલા ગામ માળી મહોલ્લો ચાંદ ભાઇ ની તમાક ની ખરી પાછળ તા.જી 
વડોદરા શહરે નાઓ  કોઇ પાસ પરમીટ કે આધાર વગર પોતાના રહણેાાંક મકાનમાાં ભારતીય બનાવટ ના વવદેશી 
દારૂના એપીસોડ ક્લાસીક સ્વ્હસ્સ્ક ૧૮૦ મી.લી. કાચના ક્વાટસક ક લ નાંગ – ૨૪૦ કક.રૂ.૨૫,૨૦૦/- તર્થા એક મોબાઇલ 
ફોન સેમસાંગ કાંપનીનો ડય સ મોડલ કક.રૂ. ૫૦૦/- તર્થા જી.જે.૦૬-કે.એસ.-૩૩૭૮ નાંબર ન  હોંડા ડીઓ મોપેડ 
કક.રૂ.૨૦,૦૦૦/- મળી કૂલ કકિં રૂ.૪૫,૭૦૦/- ના મ દ્દામાલ સારે્થ પકડાઇ  જઇ આરોપી નાં ૨,૩,૪ ની મદદગારી ર્થી 
વવદેશી દારૂની હરેફેર કરી વેચાણ અરે્થ કબ્જજામાાં રાખી ગ નો કયાક બાબતનો  ગ નો શોધી છાણી  પો .સ્ટે. ર્થડક ગ .ર.નાંબર 
૩૯૪/૧૯  ગ જરાત પ્રોકહબીશન એમેન્ડેડ-૨૦૧૬ એક્ટની કલમ -૬૫(ઇ), ૮૧, ૯૮(૨), ૧૧૬(બી) મ જબ 
તા.૭/૧૧/૧૯  ના રોજ કલાક  ૦૧/૧૦ વાગે રજી  કરવામાાં આવેલ છે.  

ભારતીય બનાવટ ના વવદેશી દારૂના 
એપીસોડ ક્લાસીક સ્વ્હસ્સ્ક ૧૮૦ મી.લી. 
કાચના ક્વાટસક ક લ નાંગ – ૨૪૦ 
કક.રૂ.૨૫,૨૦૦/- તર્થા એક મોબાઇલ ફોન 
સેમસાંગ કાંપનીનો ડય સ મોડલ કક.રૂ. 
૫૦૦/- તર્થા જી.જે.૦૬-કે.એસ.-૩૩૭૮ 
નાંબર ન  હોંડા ડીઓ મોપેડ 
કક.રૂ.૨૦,૦૦૦/- મળી કૂલ કકિં 
રૂ.૪૫,૭૦૦/- 

૨૬ 

પી.સી.બી.શાખા,  સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે 

        પી.સી.બી.શાખા, સ્ટાફ વડોદરા શહરે નાઓ રારા તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ કલાક. ૧૩/૨૦ વાગ્યે  
અંબીકામીલની ચાલ માંદીરની ગલીમા જેતલપ ર ગામ વડોદરા શહરે ખાતે રેઇડ કરતાાં આરોપી  વવનોદ ઉફે વવન  ઉફે 
વવજ  ધનશ્યામભાઇ તોલણી હાલ રહ.ેઅંબીકા મીલની ચાલ બજરાંગ બલીના  ગલીમા તારાબેનના મકાનમા જેતલપ ર 
ગામ ગોત્રી મ ળ રહ.ેમ નાં ૨૨૦ માધવનગરસાગર સ્ટ ડીયોની બાજ મા આજવા રોડ વડોદરા નાઓ વગર પાસ પરમીટે 

વવદેશી દારૂની બોટલો નાંગ-૧૪ કી.રૂ. 
૭૦,૫૦૦/- તર્થા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૧ 
કકમત રૂપીયા ૧૦,૦૦૦ તર્થા બેગ કક રૂ 
૦૦/૦૦ તર્થા લાઇટ બીલ કક રૂ ૦૦/૦૦ 
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વવદેશી દારૂની બોટલો નાંગ-૧૪ કી.રૂ. ૭૦,૫૦૦/- તર્થા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૧ કકમત રૂપીયા ૧૦,૦૦૦ તર્થા મલી 
આવેલ બેગ કક રૂ ૦૦/૦૦ તર્થા લાઇટ બીલ કક રૂ ૦૦/૦૦ મળી ક લ્લે રૂપીયા ૮૦,૫૦૦/- નો મ દામાલ સારે્થ પકડાઇ 
જઈ ગ નો કયાક વવગેરે બાબતનો ગ નો શોધી  ગોત્રી પોસ્ટે III ૩૪૧/૧૯  પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫(ઇ)  મ જબ 
તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૯  ના ક. ૧૭/૪૫ વાગે રજી કરેલ છે. 

મળી ક લ્લે રૂપીયા ૮૦,૫૦૦/- 

૨૭ 

રાવપ રા પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ  વડોદરા શહરે. 

            રાવપ રા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે રારા તા.૦૫/૧૧/૧૯ ના કલાક ૧૯/૦૦ વાગ્યે  દાાંડીયાબજાર 
રોડ વસપ્ધ્ધવવનાયક માંકદર પાસે આરોપીઓ ૧) મ કેશ કાળીદાસ રાજપ ત રહ.ેબરાનપ રા, વનત્ય વકીલનો ખાાંચો, શીવદત 
ફલેટની પાસે, ચોખાંડી, વડોદરા શહરે(૨)ગીરીશ રૂપચાંદ સ યકવ ાંશી રહ.ે કેવડાબાગ-મરાઠી મહોલ્લો, નવાપ રા, વડોદરા 
શહરે (૩)નીતીનભાઈ દલપતભાઈ મીસ્ત્રી રહ.ે કાછીયા પોળ, વપરામીતાર રોડ,દાાંડીયા બજાર,વડોદરા શહરે (૪) સાજીદ 
સફીભાઇ દ ધવાલા રહ.ેલાલકોટક  પાછળ, અકબરી મસ્જીદ પાસે, વડોદરા શહરે(૫)વોન્ટેડરીતેશ ગૌતમ શમાક 
રહ.ેમાાંજલપ ર, અલવાનાકા, વડોદરા શહરે (૬) વોન્ટેડ કમલેશ ઉફે લાલ  જયાંતીભાઇ પરમાર રહ.ેબરાનપ રા, વનત્ય 
વકીલનો ખાાંચો, શીવદત ફલેટની પાસે, ચોખાંડી, વડોદરા શહરે (૭) વોન્ટેડ મયો રહ.ેકક્રષ્ટ્ના ટોકીઝની પાસે,જયરત્ન 
ચબલ્ડીંગ તર્થા (૮) વોન્ટેડ વપન્ટ  ફ્રુટવાળો ભેગા મળી પૈસા પાના વડે હારજીતનો જાહરેમા જ ગાર રમતા જે પૈકી ચાર 
ઇસમો પકડાઇ ગયેલ અને ચાર ઇસમો ભાગી ગયેલ જેમા ક લ્લે રૂ.૧૦,૯૬૦/-પત્તા પાનાના ૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ વવગેરે 
બાબતનો ગ નો શોધી રાવપ રા સે.ગ .ર.નાં. ૧૧૬/૨૦૧૯ જ ગારધારા કલમ ૧૨ (અ) મ જબ તા.૦૫/૧૧/૧૯ ના ક. 
૨૧/૩૫ વાગે રજીસ્ ટર ર્થયેલ છે. 

ક લ્લે રૂ.૧૦,૯૬૦/-પત્તા પાનાના ૫૨ 
કક.રૂ.૦૦/૦૦  

૨૮ 

નવાપ રા પોલીસ 
સ્ટેશન,સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે 

             નવાપ રા પોલીસ સ્ટેશન,સ્ટાફ વડોદરા શહરે તા.૦૬/૧૧/૨૦૧૯ના  કલાક ૦૨/૧૫ વાગે ખાંડેરાવ 
માકેટની અંદર પતરાના શેડની નીચે વડોદરા શહરે ખાતે આરોપીઓ (૧)વવક્રમભાઇ ઉફે નટીયો શશીકાાંત દેસાઇ રહ-ે 
ગાયત્રી ક પા સોસાયટી નાં ૧૩ આજવારોડ વડોદરા (૨) અવનલભાઇ કાળીદાસ રાજપ ત રહ-ે મદનઝાપા રોડ  વૈરાગી 
ફળીયા વડોદરા (૩) વપન્ટ  ભરતભાઇ ઠાકોર રહ-ે સીયાબાગ બોરડી ફળીયા ખાંડેરાવ માકેટ પાછળ વડોદરા (૪) સ રજ 
નેવનભાઇ મ લાણી રહ.ે એ/૧૦૨ સાગર ફ્લેટ ઝવેર નગર  વાઘોડીયા રોડ વડોદરા નાઓએ ગોળ ક ાંડાળુાં વળી પત્તા 
પાના પૈસા વડે હાર જીતનો જ ગાર રમી રમતા અંગ ઝડતીના તેમજ જમીનદાવ ઉપરના રોકડ રૂવપયા ૨૬૯૮૫/- તર્થા 
મોબાઇલ નાંગ ૪ કકમત રૂવપયા ૧૬૦૦૦/-  તર્થા પત્તા પાના નાંગ ૫૨ કકિંમત રૂ. ૦૦ ક લ્લે રૂવપયા ૪૨૯૮૫/- વવગેરે 
જ ગાર રમવાના સાધનો સારે્થ જાહરેમાાંર્થી મળી આવી પકડાઇ જઇ ગ નો કયાક બાબતનો ગ નો શોધી નવાપ રા પો.સ્ટે.II  
ગ .ર.નાં.૪૧/૧૯ જ ગારધારા કલમ ૧૨ મ જબનો ગ નો તા.૦૬/૧૧/૨૦૧૯ના કલાક.૦૩/૩૦ વાગે રજી. કરેલ છે.  

અંગ ઝડતીના તેમજ જમીનદાવ ઉપરના 
રોકડ રૂવપયા ૨૬૯૮૫/- તર્થા મોબાઇલ 
નાંગ ૪ કકમત રૂવપયા ૧૬૦૦૦/-  તર્થા 
પત્તા પાના નાંગ ૫૨ કકિંમત રૂ. ૦૦ ક લ્લે 

રૂવપયા ૪૨૯૮૫/- 

૨૯ 

નવાપ રા પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે 

             નવાપ રા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે રારા તા.૦૭/૧૧/૨૦૧૯ કલાક:૦૦/૧૫ વાગે 
બકરાવાડી,,મેલડીમાતાના માંકદર પાસે, રેઇડ કરતાાં આરોપીઓ (૧) અરૂણા પ્રકાશ ખારવા 
રહ.ેનવાપ રા,ખારવાવાડ,વડોદરા. (૨) મહેંરભાઇ બાબ ભાઇ ચ નારા રહ.ેબરાનપ રા,વડોદરા (૩) મ કેશભાઇ પાનાચાંદ 
મકવાણા રહ.ેબરાનપ રા (૪) વવક્રમભાઇ ત  લશીભાઇ પરમાર રહ.ે સદર (૫) વનલેશ જગદીશભાઇ પરમાર 

અંગઝડતીના રૂ/- ૨૫૨૯૦/- તર્થા 
જમીનદાવ ઉપરના રોકડા રૂ/-૧૨૫૦/- 

મળી ક લ્લે રૂ/- ૨૬૫૪૦/-  
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બકરાવાડી,વડોદરા (૬) અજય મહને્રભાઇ પરમાર બકરાવાડી,વડોદરા શહરે નાઓ જાહરેમાાં ક કરી (દાણા) વડે 
હારજીતનો જ ગાર રમી રમતાાં અંગઝડતીના રૂ/- ૨૫૨૯૦/- તર્થા જમીનદાવ ઉપરના રોકડા રૂ/-૧૨૫૦/- મળી ક લ્લે 
રૂ/- ૨૬૫૪૦/- સારે્થ મળી આવી પકડાઇ ગયેલ હોય વવગેરે બાબત  ગ નો શોધી નવાપ રા પો.સ્ટે. II ગ .ર.નાં.૪૨/૧૯ 
જ ગારધારા કલમ-૧૨ મ જબ. તા.૦૭/૧૧/૧૯ કલાક :૦૦/૪૫ વાગે ગ નો રજી. કરેલ છે.  

૩૦ 

નવાપ રા પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે 

        નવાપ રા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે રારા તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૯ ના ક. ૦૧/૧૫ ના રોજ લાલબાગ 
ક ાંભારવાડા એસ.આર.પીગાઉન્ડ પાછળ બાળમાંકદર પાછળ વડોદરા શહરે ખાતે રેઇડ કરતાાં આ કામના આરોપીઓ 
(૧)કૌશીક ઉફે કોટીયો રામદાસ જાધવ ઉ.વ.૨૬ રહ-ેલાલબાગ ક ાંભારવાડા બળીયાદેવ નગર  વડોદરા (૨) હીતેર્ ઉફે 
સન્ની સાંતોર્ભાઈ કેશારકર ઉ.વ.૨૨ રહ-ે લાલબાગ ક ાંભારવાડા બળીયાદેવ નગર  વડોદરા (૩) મ કેશ રમણભાઈ ઠાકોર 
ઉ.વ.૩૨ રહ-ે લાલબાગ ક ાંભારવાડા બળીયાદેવ નગર  વડોદરા મ ળ રહ,ે નવાપ રા ભાથ જી મહોલ્લો  વડોદરા 
શહરે(૪)યોગેશ  કમલભાઈ માલ સરે ઉ.વ.૩૭ રહ-ે રાજેશ્વરી સોસાયટી  નાંબર-૧૭ ગણેશ સોસાયટી પાસે વડોદરા (૫) 
જસપાલવસિંહ ઉફે રાજ વપ્રતમવસિંહ પાંજાબી ઉ.વ.૫૦ રહ-ે લાલબાગ ક ાંભારવાડા બળીયાદેવ નગર  વડોદરા શહરે નાઓને 
જાહરેમાાં પત્તા પાનાનો જ ગાર વડે હાર જીતનો જ ગાર રમી રમતા અંગ ઝડતીના રોકડ રૂવપયા ૨૨,૦૦૦/- તર્થા 
જમીનદાવ પરના ર પીયા ૩૦૩૦/- મળી ક લ્લે ર પીયા ૨૫,૦૩૦/- તર્થા  પત્તા પાના નાંગ -૫૨ સારે્થ મળી આવી 
પકડાઈ જઈ ગ નો કયાક વવગેરે બાબત ગ નો શોધી નવાપ રા પો.સ્ ટે. સેકન્ ડ ગ .ર.નાં. ૪૩/૧૯, જ ગાર ધારા કલમ ૧૨ 
મ જબનો ગ નો તા ૧૧/૧૧/૨૦૧૯ ના ક. ૦૨/૪૫ વાગે રજી. કરેલ છે.  

અંગ ઝડતીના રોકડ રૂવપયા ૨૨,૦૦૦/- 
તર્થા જમીનદાવ પરના ર પીયા ૩૦૩૦/- 
મળી ક લ્લે ર પીયા ૨૫,૦૩૦/- તર્થા  

પત્તા પાના નાંગ -૫૨ 

૩૧ 

ગોત્રી  પોલીસ સ્ટેશન 
સ્ટાફ વડોદરા શહરે 

            ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા શહરે  સ્ટાફ રારા તા. ૨૬/૧૧/૧૯ ના ક. ૧૭/૧૫ વાગે  નીલમ ગેસ્ટ 
હાઉસની બાજ ની ગલીમા, જેતલપ ર, વડોદરા શહરે. આરોપીઓ (૧)ઈકરાર અહમેદ અબ્જદ લ ગની શેખ રહ ેજેતલપ ર 
અગ્રવાલ ગેસ્ટહાઉસની બાજ મા વડોદરા (૨) મોહમદરફીક સફીમોહમદ શેખ રહ.ેબાવામાનપ રા પાણીગેટ વડોદરા 
શહરે(૩)હનીફભાઈ અબ્જદ લરહીમ મ કરદમ રહ.ેવાડી તાઈવાડા સ્વામીનારાયણ માંદીર પાસે વડોદરા શહરે 
(૪)ઐય બભાઈ પીરાભાઈ હલવાન રહ.ેવાડી તાઈવાડા સ્વામીનારાયણ માંદીર પાસે વડોદરા શહરે(૫) સલીમભાઈ 
ફતેભાઈ કારવનીયા રહ.ેવાડી હરણખાના રોડ બાદ્શાહ બાવાની દરગાહ પાસે વડોદરા શહરે(૬) મહદેીહ સેન માંલગભાઈ 
પાનવાલા રહ.ેવાડી સ્વામી નારાયણ માંદીર બાદ્શાહ બાવાની દરગાહ પાસે વડોદરા શહરે (૭) ઈબ્રાહીમ હ સેનભાઈ 
લાફાવાલા રહ.ેવાડી તાઈવાડા અમર ફરસખાનાની ગલીમા વડોદરા શહરે (૮)ભાન વસિંગ રાયવસિંગ 
રાજપ ત(પરમાર)રહ.ેઈ/૨૦૧ દશકનમ સોસાયટી એવન્ય  નટરાજ ટાઉનશીપ પાછળ સયાજીગાંજ વડોદરા 
શહરે(૯)ય ન  શભાઈ ઈબ્રાહીમભાઈ પટેલ રહ.ે ભીમનાર્થ માંદીર પાછળ પરશ રામ ભિો સયાજીગાંજ વડોદરા શહરે (૧૦) 
તેજસ્વી મગનભાઈ પટેલ રહ.ે૨૦૩ વશવસાાંઈ ફલેટ હરણી વડોદરા શહરે.નાઓને ગોળ ક ાંડાળુ વળી પત્તાપાનના પૈસા 
વડે હારજીતનો જ ગાર રમી રમાડી અંગ ઝડતીના રૂવપયા ૮૩૦૦/- તર્થા જમીનદાવના રૂવપયા ૧૮૦૦/- મળી ક લ્લે 
રૂવપયા ૧૦,૧૦૦/- તર્થા મોબાઈલ ફોન નાંગ ૪ કકિં.રૂ. ૯૦૦૦/- મળી ક લ્લે રૂવપયા ૧૯,૧૦૦/- તર્થા પત્તા પાના નાંગ 

અંગ ઝડતીના રૂવપયા ૮૩૦૦/- તર્થા 
જમીનદાવના રૂવપયા ૧૮૦૦/- મળી 
ક લ્લે રૂવપયા ૧૦,૧૦૦/- તર્થા મોબાઈલ 
ફોન નાંગ ૪ કકિં.રૂ. ૯૦૦૦/- મળી ક લ્લે 
રૂવપયા ૧૯,૧૦૦/- તર્થા પત્તા પાના નાંગ 
૫૨ જેની કકિં રૂ ૦૦/૦૦ 
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૫૨ જેની કકિં રૂ ૦૦/૦૦ સારે્થ મળી આવી પકડાઈ જઈ ગ નો કયાક વવ.બાબતનો ગ નો શોધી ગોત્રી પો.સ્ટે. II ગ .ર.નાં. 
૧૦૮/૧૯ જ ગારધારા કલમ- ૧૨ મ જબનો ગ નો તા.૨૬/૧૧/૨૦૧૯ ના ક. ૨૦/૧૦ વાગે રજી. કરેલ છે.  

૩૨ 

એસ.ઓ.જી.સ્ટાફ 
વડોદરા શહરે 

            એસ.ઓ.જી.સ્ટાફના વડોદરા શહરે રારા તા.૧૫/૧૧/૧૯ ના રોજ મળેલ બાતમી આધારે આ કામના 
આરોપી સ રેશભાઇ ભગવતીપ્રસાદ ઉપાધ્યાય રહ.ે૪૦૨, એ-ટાવર, એન.ડી.રેસીડેન્સી કરોડીયા રોડ વડોદરા મ ળ 
રહ.ેદશરર્થ ફળીય , કરચીયા ગામ તા.જી.વડોદરા વાળાને ઝડપી પાડી તેના કબજા ભોગવટા વાળી રૂમમાાંર્થી 
પ્લાસ્ટીકના બ લ-૦૨ બેરલ જેમાાં ૨૦૦ લીટરનો એક તર્થા ૧૦૦ લીટરનો એક તર્થા ૩૫ લીટરના કારબા નાંગ-૦૪ ક લ 
ડીઝલનો જથ્ર્થો આશરે ૫૧૦ લીટર કક.રૂ.૩૪,૬૮૦/- તર્થા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૧ કક.રૂ.૫૦૦૦/- મળી ક લ્લે 
કક.રૂ.૩૯,૬૮૦/- નો મ દામાલ ઝડપી પાડી જવાહરનગર પો.સ્ટે.ફ.ગ .ર.નાં.૮૯/૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૨૮૫,૧૧૪ તર્થા 
આવશ્યક ચીજવસ્ત   અવધવનયમ ૧૯૫૫ ની કલમ ૭(૧)(એ)(ર) મ જબ ગ નો રજીસ્ટર કરાવેલ છે. 

 પ્લાસ્ટીકના બ લ-૦૨ બેરલ જેમાાં ૨૦૦ 
લીટરનો એક તર્થા ૧૦૦ લીટરનો એક 
તર્થા ૩૫ લીટરના કારબા નાંગ-૦૪ ક લ 
ડીઝલનો જથ્ર્થો આશરે ૫૧૦ લીટર 
કક.રૂ.૩૪,૬૮૦/- તર્થા મોબાઇલ ફોન 
નાંગ-૦૧ કક.રૂ.૫૦૦૦/- 

૩૩ 

એસ.ઓ.જી.સ્ટાફ   
વડોદરા શહરે 

           એસ.ઓ.જી.સ્ટાફ વડોદરા શહરે રારા તા.૨૩/૧૧/૧૯ ના રોજ મળેલ બાતમી આધારે આ કામના આરોપી 
(૧) ધવલક માર હસમ ખલાલ ભાવસાર રહ.ે સી/૩૦,નરસીંહ ધામ સોસાયટી, મધર સ્ક લની પાછળ, ગોત્રી, વડોદરા 
(ર) મહબે બ અકબરભાઇ કદવાન રહ.ે બી/રર, અલહમ્દ પાકક તાાંદલજા, વડોદરા (૩) વવશાલ શાંકરભાઇ પાંચાલ 
રહ.ેપટેલ ફળીય ,વનઝામપ રા, વડોદરા નાઓને ઝડપી પાડી તેઓ પાસેર્થી બી.ઓ.બી.ના બોગસ જોબ લેટરો નાંગ-૧૬ 
કક. ર ા.૦૦/૦૦ તર્થા મો. ફોન નાંગ-૩ કક.ર ા.૧પ,૦૦૦/- તર્થા લેપટોપ  નાંગ-૧ કક.ર ા. ર૦,૦૦૦/- મળી ક લ્લે 
ર ા.૩પ,૦૦૦/- નો મ દામાલ કબજે કરી ગોરવા પો.સ્ટે. ફ. ગ .ર.નાં.૧૪૪/૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૧ર૦(બી),૪૦૬, ૪ર૦, 
૪૬પ,૪૬૮, ૪૭૧, ૧૧૪ મ જબ. ગ નો રજીસ્ટર કરાવેલ છે.  

બી.ઓ.બી.ના બોગસ જોબ લેટરો નાંગ-
૧૬ કક. ર ા.૦૦/૦૦ તર્થા મો. ફોન નાંગ-૩ 
કક.ર ા.૧પ,૦૦૦/- તર્થા લેપટોપ  નાંગ-૧ 
કક.ર ા. ર૦,૦૦૦/- મળી ક લ્લ ે
ર ા.૩પ,૦૦૦/-  

૩૪ 

એસ.ઓ.જી.સ્ટાફ  
વડોદરા શહરે 

        એસ.ઓ.જી.સ્ટાફ વડોદરા શહરે રારા તા.૨૮/૧૧/૧૯ ના રોજ મળેલ બાતમી આધારે ગોત્રી પો.સ્ટે. ર્થડક ગ .ર. 
નાં.૨૯૧/૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫ એ,ઇ,૮૧ મ જબના ગ નાનો વોન્ટેડ આરોપી શબ્જબીર હનીફભાઇ સીરાપ રીવાલા 
રહ.ેહ જરાત પાગા સ્લમ કવાટકર, બીજા માળે, ભ તડીઝાાંપા પાસે, વડોદરા વાળાને ઝડપી પાડી તેના કબજામાાંર્થી એક 
સ્ટીલનો ધારદાર છરો કક.રૂ.૧૦૦/- તર્થા એક લોખાંડનો ચાર આંગળીઓના કાાંણા વાળો પાંચ કક.રૂ.૧૦/- તર્થા સ્પાયરન 
કાંપનીના મરચાના પાઉડરના પાઉચ તેમજ મોટર સાયકલ નાં.જી.જે.૦૬.એફ.જે. ૯૧૨ કક.રૂ.૩૫,૦૦૦/- નો મ દામાલ 
મળી આવેલ હોય તેના વવરૂધ્ધ ગોત્રી પો.સ્ટે. II ગ .ર.નાં. ૧૦૯/૧૯ જી.પી.એક્ટ કલમ- ૧૩૫ મ જબ ગ નો રજીસ્ટર 
કરાવેલ છે.  

એક સ્ટીલનો ધારદાર છરો કક.રૂ.૧૦૦/- 
તર્થા એક લોખાંડનો ચાર આંગળીઓના 
કાાંણા વાળો પાંચ કક.રૂ.૧૦/- તર્થા 
સ્પાયરન કાંપનીના મરચાના પાઉડરના 
પાઉચ તેમજ મોટર સાયકલ 
નાં.જી.જે.૦૬.એફ.જે. ૯૧૨ 
કક.રૂ.૩૫,૦૦૦/-  

૩૫ 

એસ.ઓ.જી.સ્ટાફ  
વડોદરા શહરે 

એસ.ઓ.જી.સ્ટાફ વડોદરા શહરે રારા તા.૨૨/૧૧/૧૯ ના રોજ મળેલ બાતમી આધારે વડોદરા ગ્રામ્યના 
સાવલી પોલીસ સ્ટેશનમાાં તા.૧૪/૦૪/૧૯ ના રોજ નોધાયેલ ફ.ગ .ર.નાં.૨૭/૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ મ જબના 
ગ નાનો વોન્ટેડ આરોપી લાલબાગ બ્રીજ નીચે ઉભો છે. તેવી મળેલ બાતમી આધારે સીરાજ ઉફે ટોલો શબ્જબીરખાન 
પઠાણ રહ.ેઅકોટા બ્રીજ પાસે, અકોટા ગામ, ધ પેલીયાની ચાલી વડોદરા નાને ઝડપી પાડેલ. 

- 

૩૬ એસ.ઓ.જી.સ્ટાફ એસ.ઓ.જી.સ્ટાફ વડોદરા શહરે રારા તા.૨૬/૧૧/૧૯ ના રોજ મળેલ બાતમી આધારે વોન્ટેડ આરોપી ઉમી - 
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વડોદરા શહરે સ્ક લ ચાર રસ્તા સમા ખાતે ઉભા છે. તેવી મળેલ બાતમી આધારે (૧) નામદેવ કક્રષ્ટ્ણા કક્રષ્ટ્ણા મોરે રહ.ેસત્યમનગર 
મ.નાં.૨૦, ઉમીસ્ક લ સામે સમા સાવલી રોડ વડોદરા તર્થા એક સગીરને ઝડપી પાડેલ. સમા પોલીસ સ્ટેશનમાાં 
તા.૩૧/૧૧/૧૯ ના રોજ નોધાયેલ ફ.ગ .ર.નાં.૧૦૨/૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૨૩,૩૨૪, ૫૦૬ (ર),૧૧૪ તર્થા જી.પી.એકટ 
કલમ ૧૩૫ મ જબના ગ નાનો રજી ર્થયેલ છે.   

૩૭ 

ડી.સી.બી. પોલીસ 
સ્ટેશન  સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે 

              આરોપી (૧) મહશેભાઇ જાલીમસીંગ પોર્થીસીંગ ધાકડ ઉ.વ ૪૮ ધાંધો. જમીન દલાલી રહ.ે બસ સ્ટેન્ડ 
પાછળ, ખાડામા રફીકભાઇના મકાનમા કઠલાલ તા.કપડવાંજ જી. ખેડા મ ળ રહ.ે ચોકી તા. કૈલારસ જી. મ રેના એમ.પી. 
(ર) સલીમમીયા ઉફે સોપરી એહમદમીયા મલેક  ઉ.વ ૪૪ ધાંધો. ખેતીકામ રહ.ે ઇદગાહની સામે બળીયદેવના માંદીરની 
પાછળ ખેતરમા રૂદણ તા. મહમેદાવાદ જી. ખેડા નાઓને તા.૫/૧૧/૧૯ ના રોજ પકડી પાડી તેઓના કબજામાાંર્થી 
સોનાની ચેઇન -૫, માંગળસ ત્ર નાંગ – ૩, મો.સા.– ૧, ક લ કકિં.રૂ. ૩૫૩૦૦૦/- નો મ દામાલ કબજે કરી (૧) જે.પી રોડ ફ. 
૭૩/૨૦૧૭ ઇ.પી.કો ૩૯૨, ૧૧૪ (૨) સયાજીગાંજ ફ. ૪૬/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો કલમ ૩૯૨, ૧૧૪  (૩) માાંજલપ ર ફ. 
૬૬/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો કલમ ૩૯૨, ૧૧૪  (૪) મકરપ રા ફ. ૫૪/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો કલમ ૩૯૨, ૧૧૪ (૫)  માાંજલપ ર ફ. 
૧૭૭/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો ૩૯૨, ૧૧૪ (૬)  મકરપ રા ફ. ૧૬૪/૨૦૧૮ ઇ.પી.કો ૩૯૨, ૧૧૪ (૭) ફતેગાંજ ફ. ૧૦૩/૨૦૧૮ 
ઇ.પી.કો કલમ ૩૯૨ (૮) માાંજલપ ર ફ. ૭૬/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો કલમ ૩૯૨, ૧૧૪ (૯) ફતેગાંજ ફ. ૩૨/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો 
કલમ ૩૯૨, ૧૧૪ (૧૦) ફતેગાંજ ફ. ૮૭/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો ૩૭૯(એ)(૩), ૧૧૪ (૧૧) ગોત્રી ફ. ૧૦૧/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો 
૩૭૯(એ)(૨), ૧૧૪ (૧૨) જે.પી રોડ ફ. ૮૧/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો ૩૭૯(એ)(૩), ૧૧૪ (૧૩) કારેલીબાગ ફ. ૮૫/૨૦૧૯ 
ઇ.પી.કો ૩૭૯(એ)(૩), ૧૧૪ (૧૪) ગોત્રી ફ. ૧૩૬/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો ૩૭૯(એ)(૩), ૧૧૪ (૧૫) મકરપ રા ફ. 
૧૬૬/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો ૩૭૯(એ)(૩), ૧૧૪ (૧૬) ફતેગાંજ ફ. ૧૩૪/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો ૩૭૯(એ)(૩), ૧૧૪ (૧૭) ફતેગાંજ 
ફ. ૧૩૬/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો ૩૭૯(એ)(૩), ૧૧૪ (૧૮) માાંજલપ ર ફ. ૧૮૨/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો ૩૭૯(એ)(૩), ૧૧૪ (૧૯) 
ગોત્રી ફ. ૧૫૬/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો ૩૭૯(એ)(૩), ૧૧૪ (ર૦) માાંજલપ ર ફ. ૧૪૧/૨૦૧૭ ઇ.પી.કો કલમ ૩૯૨, ૧૧૪ ક લ-
ર ગ ના શોધી કાઢેલ છે. 

સોનાની ચેઇન -૫, માંગળસ ત્ર નાંગ–૩, 
મો.સા.– ૧, ક લ કકિં.રૂ. ૩૫૩૦૦૦/- 

૩૮ 
ડી.સી.બી.પોલીસ 

સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે  રારા 

            ડી.સી.બી.પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે રારા તા.૧૭/૧૧/૧૯ ના રોજ આરોપી ભાવેશ ગોરધનભાઇ 
ઠાકોર રહ ેવવરોદગામ ઠાકોર ફળીય  તા.જી વડોદરા નાને અટક કરી તેને વાડી પો.સ્ટે. I-૧૨૦/૧૯ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯ 
મ જબના ગ નાના કામે ચોરીમાાં ગયેલ એકટીવા કીં રૂ .૨૦.૦૦૦/- ની સારે્થ પકડી પાડી સદર ગ નો શોધી કાઢેલ છે. 

એકટીવા 
કીં રૂ .૨૦.૦૦૦/- 

 

૩૯ 

ડી.સી.બી.પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  રારા 

          ડી.સી.બી.પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે રારા તા.૧૮/૧૧/૧૯ ના રોજ વનરાજવસિંહ ઉફે વનો રાજેન્રવસિંહ 
પ વાર ઉ.વ.રર, રહ.ેવત્રકમપ રા, ડેડલ તળાવ પાસે, અનગઢ, તા.જી. વડોદરા નાને અટક કરી તેને જ.નગર પો.સ્ ટે. I 
ગ .ર.નાં-90/૧૮ ઇ.પી.કો.કલમ 379 કલમ-૩ મ જબના કામે. ચોરીમાાં ગયેલ પેશન એકસ પ્રો. મો.સા. કકિં.રૂ.ર૫૦૦૦/- 
ની સારે્થ પકડી પાડી સદર ગ નો શોધી કાઢેલ છે. 

પેશન એકસ પ્રો. મો.સા. કકિં.રૂ.ર૫૦૦૦/- 

૪૦ ડી.સી.બી.પોલીસ             ડી.સી.બી.પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે રારા તા.૧૮/૧૧/૧૯ ના રોજ આરોપી રીતેશ હરીશભાઇ TVS જ્ય પીટર 
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સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 
શહરે  રારા 

પઢીયાર ઉવ ૨૦ રહ ે સમીયાલા મસ્જીદની સામે લીમડીવાળુ ફળીય  તા પાદરા જી. વડોદરા નાને અટક કરી તેને 
માાંજલપ ર પો.સ્ટે I ૧૭૮/૧૯ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯ મ જબના કામે ચોરીમાાં ગયેલ TVS જ્ય પીટર કકમત રૂવપયા 
૩૫,૦૦૦/- ની સારે્થ પકડી પાડી સદર ગ નો શોધી કાઢેલ છે 

કકમત રૂવપયા ૩૫,૦૦૦/ 
 

૪૧ 

ડી.સી.બી.પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  રારા 

         ડી.સી.બી.પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે  રારા  તા.૧૯/૧૧/૧૯ ના રોજ આરોપી શાહર ખ શકીલ શા 
ઉ.વ. ૨૨ રહ.ે મ.નાં. ૧૬૦૮, દાઉદ શહીદ નો ટેકરો, સૈયદપ રા પાંપીંગ પાસે, હોળી બાંગલા પાસે, સ રત શહરે નાને 
અટક કરી તેને પાણીગેટ પો.સ્ટે I  ગ .ર.નાં- ૨૩૩ /૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૭૯   મ જબના ગ નાના કામે ચોરીમાાં 
ગયેલ યામાહા KTM મો.સા કક.રૂ. આશરે ૧,૪૦,૦૦૦/- ની સારે્થ પકડી પાડી સદર ગ નો શોધી કાઢેલ છે. 

યામાહા KTM મો.સા કક.રૂ. આશરે 
૧,૪૦,૦૦૦/- 

૪૨ 

ડી.સી.બી.પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  રારા 

          ડી.સી.બી.પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે  રારા  તા.૧૯/૧૧/૧૯ ના રોજ અલ્લારખા ઉફે ઇજ્ગજો 
રફીકભાઇ શેખ ઉવ. ૨૨ રહ.ે યાક તપ રા મદાર મોહલ્લો બજમે ઇદાહતે સ્ક લ પાસે વડોદરા નાને અટક કરી તેને 
કારેલીબાગ ફ. ૯૯/૧૯ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯ મ જબના ગ નાના કામે ચોરીમાાં ગયેલ બજાજ ઈટરનો સ્ક ટર 
કક.રૂ.૫૦૦૦/- ની સારે્થ પકડી પાડી સદર ગ નો શોધી કાઢેલ છે. 

બજાજ ઈટરનો સ્ક ટર 
કક.રૂ.૫૦૦૦/- 

૪૩ 

ડી.સી.બી.પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  રારા 

            ડી.સી.બી.પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે  રારા  તા.૧૭/૧૧/૧૯ ના રોજ આરોપી દીગપાલસીંગ ઉફે 
ડીગો અરૂનસીંગ સોલાંકી રહ.ે ૧૦૬, હરીઓમનગર, સાાંઇબાબાના માંદીરની બાજ મા ચચરાય નગર પાસે દાંતેશ્વર વડોદરા 
નાનો મકરપ રાપો.સ્ટે ર્થડક.  ગ .ર.નાં ૩૬/૧૯ પ્રોહી એકટ ૬૬બી, ૬૫ઇ, ૮૧, ૯૮(૨)મ જબના ગ નામા સાંડોવાયેલ અને 
નાસતો ફરતો હોય જેને પકડી પાડેલ છે. 

-- 

૪૪ 

ડી.સી.બી.પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  રારા 

            ડી.સી.બી.પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે  રારા  તા.૧૭/૧૧/૧૯ ના રોજ આરોપી ધાવમિક ઉફે ભયલ  
નાનકભાઇ લ હાણા (ઠકકર) ઉ.વ.૨૨ રહ,ેનવજીવન ગ જરાત હાઉસીંગ બોડક બ્જલોક નાં-૪૦ રૂમ નાં-૪૭૪ આજવારોડ 
વડોદરા  શહરે નાનો બાપોદ પો.સ્ટે. ર્થડક ૭૯૯/૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫(એ)(ઇ), ૮૧ મ જબના કામે નાસતો ફરતો 
હોય જેને પકડી પાડેલ છે. 

-- 

૪૫ 

ડી.સી.બી.પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  રારા 

         ડી.સી.બી.પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે  રારા  તા.૧૮/૧૧/૧૯ ના રોજ આરોપી કહતેન્ર ઉફે કહતેશભાઇ 
અનાંતરાય ઠાકર ઉ.વ. ૫૫ રહ.ે ૨૦૩, રૂબી એપાટક મેન્ટ, સહયોગ ગાડકન પાછળ, ગોરવા વડોદરા નાનો રાવપ રા પોલીસ 
સ્ટેશન ફસ્ટક  ગ .ર.નાં. ૭૨/૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૦૬, ૪૨૦, ૪૬૫, ૪૬૭, ૪૬૮, ૪૭૧, ૧૨૦(બી) મ જબના કામે નાસતો 
ફરતો હોય જેને પકડી પાડેલ છે. 

-- 

૪૬ 

ડી.સી.બી.પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  રારા 

         ડી.સી.બી.પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે  રારા  તા.ર૩/૧૧/૧૯ ના રોજ આરોપી અજય ઉફે ડગલો 
ડાહ્યાભાઇ વાધેલા (મારવાડી) ઉ.વ ૨૯ રહ.ેસાંતોર્ીનગર – ૨, વસધ્ધાર્થક એન્ટીકની બાજ મા વાધરી મોહલ્લો 
ખોડીયારનગર સયાજીપાકક રોડ વડોદરા નાનો વારસીયા પો.સ્ટે ફ.  ગ .ર.નાં ૬૭/૧૯ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯(એ)3 
મ જબના કામે નાસતો ફરતો હોય જેને પકડી પાડેલ છે. 

-- 
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૪૭ 

ડી.સી.બી.પોલીસ 
સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા 

શહરે  રારા 

         ડી.સી.બી.પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ વડોદરા શહરે  રારા  તા.૩૦/૧૧/૧૯ ના રોજ વસીમ નાઝીમભાઇ શેખ રહ-ે
હાર્થીખાના મન્સ રી કબ્રસ્તાન કાગડાની ચાલી મસ્જીદ સામે કારેલીબાગ વડોદરા શહરે નાનો વારસીયા પો.સ્ટે  ફસ્ટ 
ગ .ર.નાં.૩૪/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો કલમ ૩૦૭, ૩૨૬, ૩૨૩, ૧૪૩, ૧૪૭, ૧૪૮, ૧૪૯ તર્થા જી.પી. એક્ટ ૧૩૫ મ જબના કામે 
નાસતો ફરતો હોય જેને પકડી પાડેલ છે. 

-- 

૪૮ 

રાકફક શાખા વડોદરા 
શહરે સ્ટાફ રારા 

         રાકફક શાખા વડોદરા શહરે સ્ટાફ રારા તા.૧૭/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ વડોદરા શહરે મે.પોલીસ કવમશ્નર સા.શ્રી 
તર્થા સાંય ક્ત પોલીસ કવમશ્નર સા.શ્રી. નાઓની સ ચનાર્થી નાયબ પોલીસ કવમશ્નર સા.શ્રી  રાકફક પો.ઇન્સ. 
એમ.આર.પાાંડોર શ્રી તર્થા તર્થા RSP ટીમ દ્વારા Apollo tyres Ltd દ્વારા આયોજજત રાકફક અવેરનેશ તર્થા રાકફક 
વનયમોની જાગર કતા તેમજ અક્સ્માત વનવારણ માટે અપોલો ટાયર ચલમીટેડના કમકચારીઓ દ્વારા  રવનિંગ ઇવેન્ટમાાં 
હાજર રહયા. નાયબ પોલીસ કવમશ્નર સા.શ્રીએ આ ઈવેન્ટને ફ્લેગ માચક આપેલ. સદર ઇવેન્ટમાાં આશરે 500 જેટલા 
એપોલો ટાયર ચલ. ના કમકચારીઓએ ભાગ લીધેલ. આ ઇવેન્ટમાાં રાકફક વનયમોની માકહતી દશાકવતા પ્લે કાડક ન  ાં પ્રદશકન 
કરવામાાં આવેલ. તેમજ વાહન ચાલકોને રાકફક ના વનયમોર્થી માકહતગાર કરી 50 જેટલા હલે્મેટન ાં વવતરણ કરવામાાં 
આવેલ.  

-- 

        તા.૧૭/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ મે.પોલીસ કવમશ્નર સા.શ્રી તર્થા સાંય ક્ત પોલીસ કવમશ્નર સા.શ્રી. નાઓની સ ચનાર્થી 
નાયબ પોલીસ કવમશ્નર સા.શ્રી  રાકફક તર્થા મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર સા.શ્રી નાઓના ફરમાનર્થી પો.ઇન્સ. 
એમ.આર.પાાંડોર સા.શ્રી તર્થા તર્થા RSP ટીમ તર્થા નવાપ રા રોયલ દ્વારા "World  day of remembrance" ના ભાગ 
રૂપે રાજમહલે મેઈન ગેટ ત્રણ રસ્તા ખાતે માગક અકસ્માતો અને રાકફક વનયમોની નાગકરકોમાાં જાગરૂકતા આવે જે 
અંગેના પોગ્રામન ાં આયોજન કરેલ.સદર કાયકક્રમમાાં ઈમરજન્સી 108ના કમકચારીઓ હાજર રહલે. જે વાહન ચાલકો 
રાકફકના વનયમો જેવા કે હલે્મેટ, સીટબેલ્ટ પહરેેલ હોય પોતાન ાં વાહન સ્ટોપ લાઈન પહલેા ઉભ ાં રાખેલ હોય તેવા 
ચાલકોને ગ લાબન ાં ફૂલ આપી સન્માવનત કરેલ તેમજ અન્ય વાહન ચાલકોને રાકફકના વનયમોન ાં પાલન કરવા સમજ 
કરેલ. 

-- 

          તા.૧૭/૧૧/૨૦૧૯ વડોદરા શહરે મે. પોલીસ કવમશ્નર સા.શ્રી તર્થા સાંય ક્ત પોલીસ કવમશ્નર સા.શ્રી. નાઓની 
સ ચનાર્થી નાયબ પોલીસ કવમશ્નર સા.શ્રી  રાકફક તર્થા RSP ટીમ તર્થા કડાકબજાર રોયલ દ્વારા "World  day of 
remembrance" ના ભાગ રૂપે અકસ્માતમાાં મ  ત્ય  પામેલા લોકોને શ્રદ્ાાંજચલ આપવા અંગેના પોગ્રામન ાં સેન્રલ બસ સ્ટેન્ડ 
ખાતે આયોજન કરેલ.સદર કાયકક્રમમાાં ઈમરજન્સી 108ના કમકચારીઓ,RTOના કમકચારીઓ તર્થા બસ સ્ટેન્ડના 
કમકચારીઓ,વસક્ય કરટી સ્ટાફ, ઓજસ ફાઉન્ડેશનના પે્રવસડન્ટ તર્થા નાગકરકો હાજર રહલે. કેન્ડલ પ્રગટાવી બે વમવનટ 
મૌન પાળી શ્રદ્ાાંજચલ અપકણ કરેલ. તર્થા અકસ્માત અંગે જાગ વત લાવવા અરે્થ  " માગક અકસ્માત " પ ક્સ્તકાન ાં વવતરણ 
કરવામાાં આવેલ. તેમજ હજાર 108, RTO, ઓજસ ફાઉન્ડેશન પે્રવસડેન્ટ, બસ સ્ટેન્ડ મેનેજરન ાં મોમેન્ટ અપકણ કરી 
સન્માન કરવામાાં આવેલ.  

-- 
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                 તા.૧૮/૧૧/૨૦૧૯ વડોદરા શહરે મે. પોલીસ કવમશ્નર સા.શ્રી તર્થા સાંય ક્ત પોલીસ કવમશ્નર સા.શ્રી. 
નાઓની સ ચનાર્થી નાયબ પોલીસ કવમશ્નર સા.શ્રી  રાકફક તર્થા પો.ઇન્સ. આર.એમ.ચૌહાણ સા.શ્રી, સેક્ટર-4 તર્થા RSP 
ટીમ તેમજ RTO ના અવધકારી શ્રીઓ તર્થા કમકચારીઓ દ્વારા "World  day of remembrance" ના ભાગ રૂપે 
અકસ્માતમાાં મ  ત્ય  પામેલા લોકોને શ્રદ્ાાંજચલ આપવા અંગેના પોગ્રામન ાં RTO કચેરી, દરજીપરૂા ખાતે આયોજન કરેલ. 
સદર કાયકક્રમમાાં વેલકમ સ્પીચ, મ  તકોની યાદમાાં બે વમવનટ મૌન, આર.ટી.ઓ.સ્પીચ, વનષ્ટ્ણાતોની સ્પીચ તેમજ કેન્ડલ 
પ્રગટાવી માગક અકસ્માતમાાં મ  ત્ય  પામેલા લોકોને શ્રદ્ાાંજચલ અપકણ કરેલ.  

-- 

તા.૨૦/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ ભારત સરકારશ્રીના આદેશ અન સાર ડૉ. ભીમરાવ આંબેડકર ના ૭૦મી વર્કગાાંઠ 
ઉજવણીના ભાગરૂપે બાંધારણની મ ળભતૂ ફરજોની જાગ વત લાવવા , બાંધારણની મ ળભતૂ ફરજો પ્રત્યે દેશના નાગકરકો 
હકારાત્મક તર્થા અસરકારક ભવૂમકા ભજવી શકે અને સારે્થ સારે્થ નાગરીકોમાાં રાકફક અંગેની જાગરૂકતા વધે તેમજ રાકફક 
વનયમોન ાં વધ માાં વધ  પાલન કરે  તે માટે રાકફક શાખા દ્વારા સમરસતા કદવસની ઉજવણીના ભાગ રૂપે અવધકારીઓ/ 
કમકચારીઓની એક સભાન ાં આયોજન કરી તેમાાં ભારતીય બાંધારણને વફાદાર રહવેાની પ્રવતજ્ઞા લેવડાવી અને રાકફક 
અવેરનેશ અંગેનો શ ભ સાંદેશો પાઠવેલ. 

-- 

              તા.૨૩/૧૧/૨૦૧૯ વડોદરા શહરે મે પોલીસ કવમશ્નર સા.શ્રી તર્થા સાંય ક્ત પોલીસ કવમશ્નર સા.શ્રી. 
નાઓની સ ચનાર્થી નાયબ પોલીસ કવમશ્નર સા. શ્રી રાકફક  નાઓના ફરમાનર્થી RSP ટીમ દ્વારા એક્સપેરીમેન્ટલ સ્કૂલ 
ખાતે  રાકફક અવેરનેસ આવે તે માટે પોગ્રામન ાં આયોજન કરેલ.જે આચાયક શ્રી તર્થા વશક્ષકગણ તર્થા વવદ્યાર્થીઓને 
રાકફકના વનયમો   જેવા કે હલે્મેટ,વશટબેલ્ટ વવગેરે વવશે વવશેર્ સમજ કરી.તેમજ રાકફક અવેરનેસને લગતા  પ્રશ્નોન ાં 
પણ વાતાકલાપ દ્વારા માકહતી પ રી પાડેલ. તેમજ રાકફક વનયમો તર્થા કદશા ચચહ્નો દશાકવતા પેમ્પલેટન ાં તર્થા 
"અકસ્માતર્થી બચો" પ ક્સ્તકાન ાં વવતરણ કરવામાાં આવ્ય ાં. 

-- 

તા.૨૯/૧૧/૨૦૧૯ વડોદરા શહરે મે. પોલીસ કવમશ્નર સા.શ્રી તર્થા સાંય ક્ત પોલીસ કવમશ્નર સા.શ્રી. નાઓની સ ચનાર્થી 
નાયબ પોલીસ કવમશ્નર સા. શ્રી રાકફક  નાઓના ફરમાનર્થી RSP ટીમ તેમજ રોટરી કલબ ઓફ બરોડા vip ના 
સહયોગર્થી સત્યનારાયણ વવદ્યાલય, ગોરવા ખાતે  રાકફક અવેરનેસ પોગ્રામન ાં આયોજન કરેલ.જેમાાં  માનનીય DCP શ્રી 
રાકફકક સાહબે તર્થા  RSP ટીમ હાજર રહલે. જે પોગ્રામમાાં આચાયક શ્રી તર્થા વશક્ષકગણ તર્થા વવદ્યાર્થીઓને ppt 
માધ્યમર્થી રાકફક અંગેની માકહતી તેમજ વવકડયો બતાવીહલે્મેટ, વશટબેલ્ટ વવગેરે વવશે વવશેર્ સમજ કરી.તેમજ રાકફક 
અવેરનેસને લગતા  પ્રશ્નોન ાં પણ વાતાકલાપ દ્વારા માકહતી પ રી પાડેલ. તેમજ રાકફક વનયમો તર્થા કદશા ચચહ્નો દશાકવતા 
પેમ્પલેટન ાં તર્થા "અકસ્માતર્થી બચો" પ ક્સ્તકાન ાં વવતરણ કરવામાાં આવ્ય ાં. 

-- 


