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�ેસનોટ :- 

 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવે છે ક� તા. ૦૧/૦૮/૨૦૧૫ના રોજ દબાણ 

શાખાની કામગીર� અ(વયે હોડ)ગ-બેનર *ુર કરવાની કામગીર�મા ં દાડં�યાબ,ર, -લરોડ, કાળાઘોડા, 1ટ�શન, કમાટ�બાગ, 

નરહર�, ફતેગજં, 3ડુા સક4લ, અમીતનગર, હરણી, એરપોટ4  વગેર�  િવ1તારોના હોડ)ગ બેનર *ુર કરવામા ંઆ8યા, ૦૪ નાના-

મોટા બોડ4 જમા લેવામા ંઆ8યા તેમજ ૪૭ -ટલા પર;રુણ <ઠુા જમા લેવામા ંઆ8યા.  

 ઢોર પાટ? @ારા સયાAગજં, કાલાઘોડા િવ1તારમાથંી તેમજ અ(ય જCયાએથી Dુલ-૬ ઢોર પકડ�ને ઢોર ડFબા ખાતે 

<રુ�લ છે. તાર�ખ ૦૧-૦૮-૨૦૧૫ની ઢોર પકડવાની કામગીર� દરGયાન ટHબુ કંપનીની પાછળ, અIપુમ નગર સોસાયટ� પાસે 

આશર� ૧૧-૧૫ કલાક� ચાર�ક ઇસમો પોતાની મોટર સાયકલો <રૂઝડપે અને બેફ�કરાઇ ર�તે ,હ�ર જનતાનો Aવ જોખમાય એ 

ર�તે આવીને ઢોરપાટ?ના વાહન પાસે આગળના ભાગે ઉભા થઇ જઇ ઢોર પકડવાની કામગીર�મા ંPકાવટ કર�લ અને આગળ 

વધવા દ�ધેલ ન હોવાથી, તેઓને પકડવા જતા એક ઇસમ પોતાની મોટર સાયકલ સાથે 1થળ ઉપર પકડાઇ ગયેલ તથા તેની 

સાથેના બી, Sણ મોટર સાયકલના ચાલકો, -ઓના મોટર સાયકલના નબંરો (૧) A.-.૬ એફ.પી ૪૧૦૧ (૨) A.-.૬ ઇ.પી 

૨૬૯૭ (૩) A.-.૬ એફ.સી. ૨૮૧૪ના ચાલકો મોટર સાયકલ લઇ નાશી ગયેલ અને 1થળ ઉપર પકડ�લ ઇસમIુ ંનામ <છૂતા 

તેને પોતાIુ ંનામ Xનુીલ દ�વરાજ રબાર� જણાવેલ છે. -નો મોટર સાયકલ ન.ં A.- ૬ ઇ.પી ૨૬૨૮ છે.  

 -થી ઉપરોYત ચાર� ઇસમો સામે મોટર સાયકલ બેફ�કરાઇ અને ગફલતભર� ર�તે ,હ�ર રોડ ઉપર ર1તે જતા 

રાહદાર�ઓની ,ન જોખમાઇ તે ર�તે હંકાર� તેમજ કાયદ�સરની ફરજમા ંPકાવટ કર�, તેઓ િવZુ[ધ ફર�યાદ -.પી.રોડ પોલીસ 

1ટ�શનમા ંન\ધાયેલ છે. 

 તા. ૦૧/૦૮/૨૦૧૫ના રોજ દબાણ શાખાની કામગીર� અ(વયે દાડં�યાબ,ર ]ીજ થી અકોટા ગામથી તાજ ર�સીડ(સી 

Xધુીના િવ1તારમા ંપાક)ગની જCયાના દબાણો *ુર કરવાની કામગીર� કરવામા ંઆવી, -મા ં ૦૭ -ટલા ફોર 8હ�લ ગાડ�ઓ 

જ^ત કરવામાં આવી, અમીતનગર સક4લ ખાતેથી ૦૨ રોડ રોલર(મોટા) જમા લેવામા ંઆ8યા, સમા-સાવલી રોડ પરથી ૦૨ 

_ાવે`સ બસ અને ૦૧ ફોર 8હ�લ જમા લેવામા ંઆ8યા.  
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