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તા.૦૨/૦૧/૨૦૨૧   નનળાર 

અમદાળાદ હરે ોીસ સમાચાર 
 

અમદાળાદ હરે ોીસ તરપથી કરળામાાં 
આળે પ્રાંસનીય/નોંધાત્ર કામગીરી :-           સમાચાર યાદી નાં.૦૮/૨૦૨૧ 

Covid-19 સાંક્રમણ નનયાંત્રણ અન્ળયે ેળામાાં આળે કાયદાકીય કાયયળાહી અંગેની 
તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ કાક ૦૦/૦૦ થી કાક ૨૪/૦૦ સધુીની માહીતી નીચે મજુફ છે. 

ત્રક-૧ 

રોક ડાઈન ને જાશયેનાભા બગં અંગે નોધામેર ગનુ્શાની વલગત 
.ન ં ગનુ્શાનો પ્રકાય નોધામેર FIR ની વખં્મા ટક કયેર અયોીની વખં્મા 

ગઇ કાર 
સધુીની 
વખં્મા 

અજની 
વખં્મા 

કુર ગઇ કાર 
સધુીની 
વખં્મા 

અજની 
વખં્મા 

કુર 

૧ કરભ ૧૮૮ કરભ 
૧૩૫ GP ACT 

1951 
૧૧૧૦૧ ૨ ૧૧૧૦૩ ૧૭૨૩૧ ૨ ૧૭૨૩૩ 

૨ કરભ ૨૬૯,૨૭૦ 
ને ૨૭૧ 
IPCને The 

Epidemic Disease 
Act 2005  

૪૬૮૩ ૨ ૪૬૮૫ ૬૨૦૬ ૨ ૬૨૦૮ 

૩ કરભ 
૧૪૩,૧૪૪,૧૪૫ 
વલગેયે (શગંાભો) 

૬૨ ૦ ૬૨ ૨૬૦ ૦ ૨૬૦ 

૪ Disaster 
Management Act 

2005 શઠેના 
ગનુ્શાઓ 

૨૫૨૭૫ ૨૧૨ ૨૫૪૮૭ ૨૬૪૫૦ ૨૩૬ ૨૬૬૮૬ 

કુર ૪૧૧૨૧ ૨૧૬ ૪૧૩૩૭ ૫૦૧૪૭ ૨૪૦ ૫૦૩૮૭ 

 

જનસાંકય અધીકારી દ્વારા 
ોીસ કનમનરશ્રીની કચેરી, 
અમદાળાદ હરે (P.R.O.) 
ટેીપોન નાંફર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોરૂમ ટેી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ પેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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ત્રક-૨ 

રોક ડાઈન ને જાશયેનાભા બગં અંગે નોધામેર ગનુ્શાની વલગત 
.ન ં જીલ્રા/ળશયેન ુનાભ કરભ ૨૦૭ MV Act 1988 શઠે 

ડડટેઇન કયેર લાશનોની વખં્મા 
MV Act 1988 શઠેના 
વનમભ બગં કયનાય લાશન 
ચારકો ાવેથી લસરુલાભા ં
અલેર દંડની યકભ  

૧ ભદાલાદ ળશયે ૧૪૭ ૧૬,૬૫,૪૫૦/- 
 
 

ત્રક-૩ 
જાશયે સ્થોએ તથા ડયલશન લખતે ભાસ્ક નશી શયેલા અંગે તથા જાશયેભા ંથકુલા ફાફતની 

વલગત 
.ન ં જીલ્રા/ળશયેન ુનાભ દંડડત થમેર વ્મક્તતઓની વખં્મા લસરુ કયલાભા ં અલેર 

દંડની યકભ  
૧ ભદાલાદ ળશયે ૩૫૭૭ ૩૫,૭૭,૦૦૦/- 
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ેરો જમ્ના આરોીની અટકાયતની નળગત 
 

ળટળા ોીસ સ્ટેન   
 

ેરો જમ્ મડયરના કાચા કેદી આરોીફેનને કડી ાડતી ળટળા ોીસ 
 

                 ભે.ભદાલાદ ળશયે ોરીવ કભીશ્નય શ્રી વજંમ શ્રી લાસ્તલ વાશફે નાઓની 
સચુનાથી વયંતુત ોરીવ કવભશ્નય વેકટય-૨ શ્રી ગૌતભ યભાય વાશફે તથા નામફ ો.કભી.ઝોન-
૬ શ્રી એ.એભ.મનુીમા વાશફે તથા ભ.ો.કવભ. “જે” ડીલીઝન શ્રી યાજારવવિંશ યાણા વાશફેનાઓની 
સચુના તથા ભાગગદળગન શઠે લટલા ોરીવ સ્ટેળન ોરીવ ઇન્વેતટય એચ.લી.વીવાયા નાઓએ 
નાસ્તા પયતા અયોી તથા ેયોર જમ્ અયોી કડલા અેર સચુના અધાયે વલેરવં સ્કોડના 
ો.વફ.આન્વ.લી.એભ.વાટીમા તથા ળી ટીભના ભાણવો ભાણવો ો.સ્ટે. વલસ્તાયભા ેટ્રોરીંગભા શતા 
દયમ્માન ો.વફ.આન્વ.લી.એભ.વાટીમા તથા એ.એવ.અઆ. વલજમયાજવવિંશ પ્રતાવવિંશ નાઓની 
ચોક્કવ ફાતભી શડકકત અધાયે કાચા કેદી ફેન નાભે ઝુરીફેન લા/ઓ કાતંીરાર વલયજીબાઆ 
બાટીમા ઈ.લ.૪૫ યશ.ે ફી/૨ ભાનવયોલય ફ્રેટ શરેો ભાા દક્ષીણી ભણણનગય ભદાલાદ ળશયે 
શાર યશ.ેભ.ન.ંફી/૧૦૮ અક્રૂતી-૨ નાયોર ભદાલાદ ળશયેનાઓ ભદાલાદ જીલ્રા 
વલલેકાનદંનગય ોરીવ સ્ટેળન ફ્સ્ટ ગ.ુય.ન.૨૧/૨૦૧૭ ધી આ.ી.કો,કરભ. ૩૦૨ મજુફના ગનુા 
વફફથી તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૭ ના યોજ થી જેરભા ભોકરી અેર જે ફાદ અળયે દોઢ લગ શરેા 
વાત ડદલવની ેયોર ભજુંય થતા જેર યથી ેયોર ય મતુત કયલાભા ંઅલેર ને જે ફાદ તેઓ 
ભદાલાદ વેંટ્ર્ર જેર ખાતે શાજય થમેર નશી જે ભજકુય કેદી અજદીન સધુી શાજય થમેર ન શોમ 
જે ફેન નાયોર અક્રુતી-૨ ભ.ન.ં ફી/૧૦૮ ભા શોલાની શડકકત અધાયે તાવ કયતા ભી અલતા 
વદયીને તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ ના યોજ કોવલડ -૧૯ ડયોટગ  કયાલડાલી ભડગયના ેયોર જમ્ 
અયોીફેનને વેંટ્રરર જેર ખાતે ભોકરી અી વાયી કાભગીયી કયેર છે. તા.૦૧.૦૧.૨૦૨૦ 
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નાસતા પરતા આરોીની અટકાયતની નળગત 
 

ખોખરા ોીસ સ્ટેન 
   

છેલ્ા ૧૧ માસથી નાસતા પરતા આરોીને કડી ાડતી ખોખરા ોીસ  
 

      ભે.ોરીવ કવભળનયશ્રી,તથા વધક ોરીવ કવભળનયશ્રી વેકટય-૨ તથા નામફ 

ોરીવ કવભશ્રનયશ્રી, ઝોન-૫ તથા ભદદનીળ ોરીવ કવભળનયશ્રી ‘અઆ’ ડીલીઝન ભદાલાદ 

ળશયેનાઓ દ્વાયા નાવતા પયતા/લોન્ટેડ અયોીઓ ળોધી કાઢલા વારૂ અેર સચુના અધાયે 

ોરીવ આન્સ્ેકટયશ્રી,લામ.એવ.ગાભીત નાઓના વીધા ભાગગદળગન અધાયે ખોખયા ો.સ્ટે.ગોયના 

કુલા ોરીવ ચોકીના ો.વફ.આન્વ. અય.એન.ચડુાવભા તથા ો.કો.વલનોદબાઆ ચદુંબાઆ 

ફ.ન.ં૪૫૦૬ તથા  વવધ્ધાથગબાઆ ડકળનબાઆ ફ.ન.ં૯૪૮૦ તથા ો.કો. વલજમવવિંશ બયતબાઆ 

ફ.ન.ં૮૪૫૫ તથા ો.કો નાયણબાઆ જીણાબાઆ ફ.ન.ં૮૭૯૯ તથા રો.ય. ડશતેન્રબાઆ ડદનેળબાઆ 

ફ.ન.ં૧૨૭૮ વાથે ો.સ્ટે.વલસ્તાયભા ંેટ્રોરીંગભા શતા દયમ્માન વાથેના ો.કો.વલનોદબાઆ ચદુંબાઆ 

ફ.ન.ં૪૫૦૬ તથા  વવધ્ધાથગબાઆ ડકળનબાઆ ફ.ન.ં૯૪૮૦ નાઓને ભેર વયંકુત ને ચોતતવ 

ફાતભી શડકકત અધાયે ખોખયા ો.સ્ટે ગ.ુય.ન-ંાટગ-A-૧૧૧૯૧૦૦૩૨૦૦૦૮૦/૨૦૨૦ 

તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૦ મજુફના ગનુાના કાભનો નાવતો પયતો અયોી વભત પ્રવલણબાઆ જોી યશ-ે

ભ.ન-ં૦૭/ પે્રયણાાકગ વોવામટી ભણીનગય ભદાલાદ ળશયેનાઓને કડી ાડી કામદેવયની 

કામગલાશી કયેર છે. 
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જુગારના ગનુાના આરોીની અટકાયતની નળગત 
 

કૃષ્ણનગર ોીસ સ્ટેન   
 

ોીસ સ્ટેન નળસ્તારમાાંથી જુગાર રમતા ઇસમોને કડી ાડતી કૃષ્ણનગર 
ોીસની અટકાયતી સ્કોડય ટીમ 

 

                     ભે.ોરીવ કવભશ્નય શ્રી ભદાલાદ ળશયે તથા વધક ોરીવ કવભશ્નય શ્રી 
વેકટય-૨ તથા નામફ ોરીવ કવભશ્નય શ્રી ઝોન-૪ તથા ભદદનીળ ોરીવ કવભશ્નય શ્રી “ જી ” 
ડડલીઝન નાઓના ભાગગદળગન શઠે ો.આન્વ શ્રી જે.અય.ટેર વાશફે નાઓની સચુના અધાયે 
ટકામતી સ્કોડગ ટીભના આન્ચાજૉ .શડે.કોન્વ.કલ્ેળકુભાય યણછોડબાઆ ફ.ન-ં૫૦૭૧ તથા વાથેનો 
સ્ટાપ ોરીવ સ્ટેળન વલસ્તાયભા ં પ્રોશી/જુગાયની પ્રવતૃ્તીની ળોધ-ખો વારૂ તેભજ કોયાના 
લામયવની લૈશ્વીક ભશાભાયીને રઆને કામદો ને વ્મલસ્થા જલામ યશ ે તે વારૂ તેભજ ૩૧ ભી 
ડીવેમ્ફય નવુધંાને કોઆ વનચ્છનીમ ફનાલ નત ેવારૂ અજયોજ તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ ના યોજ ક-
૧૪/૦૦ થી ોરીવ સ્ટેળન વલસ્તાયભા ં ેટ્રોણરિંગભા ંશતા દયમ્માન પયતા પયતા ક.૧૬/૦૦ લાગ ે
ક્રુષ્ણનગય ભારૂવત પ્રાઝા ાવે અલતા ભોને તથા વાથેના રોકયક્ષક લેરાજી શભેાજી નાઓને 
ખાનગી ફાતભી શકીકત ભેર કે “કૃષ્ણનગય કલ્મણબલન ઈભા વભનયર લોટય વપ્રામ” ખાતે 
ઈયના ભાે તયાલાા ળેડભા ભનીબાઆ ુજંાબાઆ ટેરનાનો ોતાના અથીક પામદા વારૂ 
ફશાયથી ભાણવો ફોરાલી ૈવા ાનાથી શાય જીતનો જુગાય યભે યભાડે છે” વલગેયે શડકકત અધાયે 
વદયી જગ્માએ નામફ ોરીવ કવભશ્નનય શ્રી ઝોન-૪ ભદાલાદ ળશયેન ુ જુગાય ધાયા કરભ-૬ 
મજુફન ુ લોયંટ નફંય-૩૬૨/૨૦૨૦ તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ ન ુ આસ્ય ુ થમેર શોમ જે લોયન્ટ અધાયે 
ો.વફ.આન્વ. એન.એવ.વાકયીમાનાઓએ સ્ટાપના ભાણવો ભાયપત ે ચંોને વાથે યાખી વદયી 
જગ્માએ ચાયેમ ફાજુ ખાનગી યીતે ગોઠલાઆ જઆ તયાલાા ળેડની અંદય યેઆડ કયી રૂભભાથંી દવ 
આવભો ગો કંુડાા લી એક-ફીજાની નજીક-નજીક વોશ્મર ડડસ્ટન્વ નો બગં કયી રગ-રગ 
યકભના જુગાય યભતા ફેઠેર ભી અલતા દવેમ આવભોને જગ્મા ઈયથી કડી ાડી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ ના ક.૧૮/૩૦ લાગે ટક કયી જુગાય ધાયા કરભ-૪,૫ મજુફની કામદેવયની 
કામગલાશી કયી તાવ ચાલ ુયાખી જુગાયનો ગણનાાત્ર તલોરીટી કેળ વોધી વાયી કાભગીયી કયેર 
છે તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧  
 

આરોીઓના નામ:-  
 

(૧) ભવનબાઆ ુજંાબાઆ ટેર ઈ.લ.-૩૪ યશ-ેએ/૭, યંગવાગય એાટગ ભેન્ટ વયદાય ચોક કૃષ્્નગય 
ભદાલાદ ળશયે+ ૯ = ૧૦ 
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મદુ્દામા- 
 

અંગજડતીના નાણંા રૂ.૧,૨૫,૪૦૦/-તથા દાલના નાણંા રૂ.૧૮,૩૦૦/- તથા ગજંીાના નગં ૫૨ 
ડક.રૂ. ૦૦/૦૦ તથા ભોફાઆર નગં-૧૧ ડક.રૂ. ૨,૬૮,૦૦૦/-તથા ત્રણ એકટીલા ડક.રૂ. ૧,૩૪,૦૦૦/- 
તથા એક એલેન્જય ભો.વા. જેની ડક.રૂ. ૫૫,૦૦૦/- તથા એક વી.ફી.ઝેડ ભો.વા. જેની ડક.રૂ. 
૪૨,૦૦૦/- એક ડી.લી.અય ડક.રૂ. ૧૦,૦૦૦/- તથા ભી કૃલ્રે ડક.રૂ. ૬,૫૨,૭૦૦/- ભત્તાનો 
મદુ્દાભાર 
 

કામગીરી કરનાર અનધકારી/કમયચારી 
 

        ટકામતી સ્કોડગ ટીભ ના આન્ચાજૉ .શડે.કોન્વ.શ્રી .શડે.કોન્વ.કલ્ેળકુભાય યણછોડબાઆ 
ફ.ન-ં૫૦૭૧ તથા વાથેના સ્ટાપના ભાણવો એ.એવ.અઆ યભણબાઆ કયળનબાઆ ફ.ન-ં૭૭૫૨ તથા 
.શ.ેકો. તરુકુભાય મુજીબાઆ ફ.ન.ં-૪૦૧૬ તથા રોકયક્ષક લેરાજી શભેાજી ફ.ન.ં૯૨૪ તથા 
વ.ુરોકયક્ષક વવતકુભાય જમતંીરાર ફ.ન.ં૫૩૧ તથા રોકયક્ષક ભશાલીયવવિંશ ધીરૂબા ફ.ન.ં-૫૭૮ 
તથા રોકયક્ષક રારાબાઆ દેલાબાઆ ફ.ન.ં-૪૮૩ તથા ફીજા સ્ટાપના ભાણવો 
    

  



7 

 

ાસા અટકાયતની નળગત 
 

રામો ોીસ સ્ટેન  
  

આરોીની ાસા હઠેલ અટકાયત કરતી રામો ોીસ 

 

   ભે.ોરીવ કવભશ્નય શ્રી ભદાલાદ ળશયે નાઓના હુકભથી તથા વધક ોરીવ 
કવભશ્નય શ્રી વેકટય-૦૨ વાશફે તથા નામફ ોરીવ કવભશ્નય શ્રી ઝોન-૫ વાશફે તથા ભદદનીળ 
ોરીવ કવભશ્નય શ્રી “અઆ” ડડલીઝન નાઓના ભાગગદળગન શઠે યાભોર ોરીવ સ્ટેળન તથા 
ભદાલાદ ળશયે વલસ્તાયભા દાખર થમેર ળયીય વફંધંી તથા વભલ્કત વફંધંી ગનુાભા કડામેર 
અયોી વલરૂધ્ધભા વલગતલાયની ાવા દયખાસ્ત તૈમાય કયી ભોકરી અતા 
ીવીફી/ડીટીએન/ાવા/૧૪૪૫/૨૦૨૦ તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ થી ાવા ટકામતી શ્રી ખળુાર ઈપે 
કુળાર ઈપે વોન ુ વ/ઓ ભધકુયબાઆ ફફનબાઆ જાતે બોંવરે(ભયાઠી) ઈ.લ.૨૨ ધન્ધો.નોકયી 
યશ.ેએચ/૨૦૫ અકૃતી ટાઈનળી નદંનલન શાઆટવ ાવે નાયોર ભદાલાદ ળશયે નાઓને ાવા 
ટકામતી તયીકે ભધ્મસ્થ જેર યાજકોટ ખાતે યશલેા હુકભ થતા હુકભની ફજલણી 
તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ ના ક.૧૯/૦૦ લાગે કયેર છે ઈયોતત અયોીને મોગ્મ ોરીવ જાપ્તા 
વાથેાવા ટકામતી તયીકે યશલેા ભોકરી અેર છે. 
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હરેકોટડા ોીસ સ્ટેન  
  

નમલ્કત સફાંધી તથા રીર સફાંધી ગનુાઓ આચરનાર આરોીઓની 
ાસા અટકાયત કરતી હરેકોટડા ોીસ 

 
 

    ભે.ોરીવ કભીશ્નય શ્રી ભદાલાદ ળશયે નાઓની તથા વધક ોરીવ 
કવભળનય શ્રી વેતટય-૧ વાશફેની સચુના અધાયે તેભજ નામફ ોરીવ કભીશ્નય શ્રી ઝોન-૩ વાશફે 
તથા ભદદનીળ ોરીવ કભીશ્નય શ્રી “ડી” ડીલીઝન ભદાલાદ ળશયેના ભાગગદળગન શઠે ળશયેકોટડા 
ોરીવ સ્ટેળન વલસ્તાયભા ં વભરકત વફધંી પ્રવ્રવુત્ત તથા ળયીય વફધંી વાભાજીક પ્રવ્રવુત્ત વાથે 
વકંામેર આવભો વલરુધ્ધ ાવા શઠે ટકામત કયલા વારુ દયખાસ્ત તૈમાય કયી ોરીવ 
કવભશ્નયશ્રી ભદાલાદ ળશયે તયપ ભોકરી અલા તજલીજ કયેર જે અધાયે વભરકત વફધંી 
પ્રવ્રવુત્ત વાથે વકંામેર ન-ં(૧) સમુગપ્રકાળ ઈપે ડિષ્ના યાભાલતાય ાર ઈલ.૨૩ યશ,ે અચાબાઆની 
ચારી ડબ્ફા ગરી ાવે વયવયુ ભદાલાદ ળશયે નાઓની ભે.ોરીવ કવભળનય શ્રી ભદાલાદ 
ળશયેના ાવા ટકામતી હુકભ િભાકં-ીવીફી/ડીટીએન/ાવા/૧૪૩૬/૨૦૨૦ તા.૩૦.૧૨.૨૦૨૦ 
અધાયે ાવા શઠે ટકામત કયી ભશ્મસ્થ જેર રાજોય-સયુત ખાતે તથા ળયીય વફધંી 
વાભાજીક પ્રવ્રવુત્ત વાથે વકંામેર ન.ં(૨) ચન્રીકાફેન યોત્તભબાઆ યભાય ઈ.લ.૫૫ યશ.ે ળાશ 
ોટરાર ભોશનરારની ચારી વીટી ગોલ્ડ વવનેભા ાવે વયવયુ ભદાલાદ ળશયે નાનીન ે
ભે.ો.કવભ.શ્રી ભદલાદ ળશયેના ાવા ટકામતી હુકભ િભાકં-
ીવીફી/ડીટીએન/ાવા/૧૪૪૬/૨૦૨૦ તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ અધાયે ાવા શઠે ટકામત કયી 
ભધ્મસ્થ જેર, લડોદયા ખાતે ભોકરી અલા તજવલજ કયેર છે. તા.૩૧.૧૨.૨૦૨૦  
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ચાાંદખેડા ોીસ સ્ટેન 

બાયતીમ ફનાલટના વલદેળી દારૂની શયેાપેયી કયતા ંઅયોીને કડી ાવા ટકામત 
શઠે રાયા ખાવ જેર ભજુ ખાતે ભોકરી અતી ચાદંખડેા ોરીવ 

                ભે.ોરીવ કવભશ્નયશ્રી ભદાલાદ ળશયે તથા વયંતુત ોરીવ કવભશ્નયશ્રી 
વેતટય-૧તથા નામફ ોરીવ કવભશ્નયશ્રી ઝોન-૨ તથા ભદદનીળ ોરીવ કવભશ્નયશ્રી ‘એર’ 
ડીલીઝન ભદાલાદ ળશયે નાઓએ ભદાલાદ ળશયેભા ં પ્રોશી/જુગાયની પ્રવવૃત્ત વદંતય નેસ્ત 
નાબદુ કયલા સચુના કયેર શોમ જે અધાયે તે્રના ચાદંખેડા ોરીવ સ્ટેળન વલસ્તાયભા ં અલા 
ગનુાઓ અચયતા ઇવભો ઈય વતત લોચ યાખી તે્રના ોરીવ સ્ટેળન ખાતે ગ.ુય.ન.ં 
૧૧૧૯૧૦૦૮૨૦૧૨૯૦/૨૦૨૦ મજુફના ગનુાના કાભના અયોી ધ્રલુીર ઈપે શયેી બયતબાઇ ળાશ 
ઈ.લ.૨૩ યશલેાવી, ત્રીજો ભા ાથગ શોક્સ્ટરની ઈય ઓભકાય શોક્સ્ટરની વાભ ે યાભનગય 
વાફયભતી ભદાલાદ ળશયે નાનો ોતાના વાગયીતો વાથ ે ભી ોરીવથી ચોયી છુીથી 
બાયતીમ ફનાલટનો ઈંગ્રીળ દારુ (૧) ભેક ડોલલે્વ ન.ં૦૧ સુીયીમય વ્વ્શસ્કી ઓયીજનર કુલ્રે 
૧૯૮ નગં ડકિં.રુ.૮૯,૧૦૦/- તથા (૨) ઓપીવવગ ચોઇવ વ્વ્શસ્કી ૨૨૮ ફોટરોની ડકિં.રુ.૧,૦૩,૭૪૦/- 
તથા (૩) ઓપીવવગ ચોઇવ વ્વ્શસ્કી ૪૮ ફોટરોની ડકિં.રુ.૫,૫૨૦/- ભી કુર ૪૭૪ વીરફધં ફોટર 
ડક.રૂ.૧,૯૮,૩૬૦/- તથા એક લીલો કંનીનો ભોફાઇર પોન જેની ડકિં.રુ.૨૦૦૦/- ભી કુલ્રે 
ડકિં.રુ.૨,૦૦,૩૬૦/-ના મદુ્દાભાર વાથે શયેાપેયી કયતા ં ભી અલેર શોમ ને વદયી અયોીની 
અલી પ્રવવૃત પ્રોશી કરભ ૯૩ કે જી.ી.એતટ કામદાની વાભાન્મ જોગલાઆઓ નવુાય તાત્કારીક 
ટકાલી ળકામ તેભ ન શોમ જેથી વદયી અયોી વલરૂધ્ધભા ંાવા દયખાસ્ત તૈમાય કયી ભે.ોરીવ 
કવભળનય વાશફેશ્રી ભદાલાદ ળશયે નાઓને ભોકરી અતા ભે.ોરીવ કવભળનયશ્રી ભદાલાદ 
ળશયે નાઓએ હુકભ િભાકં:ીવીફી/ડીટીએન/ાવા/૧૨/૨૦૨૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ થી વદયી 
અયોીને ખાવ જેર રાયા ભજુ ખાતે ાવા ટકામતભા ં યશલેાનો હકુભ કયેર શોમ વદયી 
અયોીને અજયોજ તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ કરાક ૨૨/૨૦ લાગે ાવા હુકભની ફજલણી કયી જરૂયી 
જાપ્તા વાથે ખાવ જેર રાયા ભજુ ખાતે ભોકરી અેર છે.      
કાભગીયી કયનાય વધકાયી/કભગચાયી  
(૧) ો.આન્વ. અય.એર.ખયાડી   
(૨) શ.ેકો. વનણખરેળ ડદકકુભાય ફ.ન.ં૮૫૩૯ 
(૩) ો.કો. ગણુલતંવવિંશ જીતવવિંશ ફ.ન.ં૬૬૭૮  
(૪) ો.કો. પ્રકાળબાઆ કાન્તીબાઆ ફ.ન.ં૧૩૧૬૭ 
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કૃષ્ણનગર ોીસ સ્ટેન 
 

આરોીને ાસા હઠેલ અટકાયત કરતી કૃષ્ણનગર ોીસ 
 

   ભશ.ેોરીવ કવભળનય શ્રી ભદાલાદ ળશયે તથા વધક ોરીવ કવભળનય શ્રી 
વેકટય-૨ તથા નામફ ોરીવ કવભળનય શ્રી ઝોન-૪ તથા ભદદનીળ ોરીવ કવભળનય શ્રી “જી” 
ડડલીઝન નાઓના ભાગગદળગન શઠે તેભજ સચુના મજુફ (૧)ળશયેકોટડા ોરીવ સ્ટેળન ાટગ  એ 
૧૧૧૯૧૦૪૧૨૦૦૦૭/૨૦૨૦ આીકો કરભ ૩૭૯,૪૨૭,૪૬૧ (૨)વનકોર ોરીવ સ્ટેળન ાટગ  એ 
૧૧૧૯૧૦૧૫૨૦૦૮૬/૨૦૨૦ આીકો કરભ ૩૭૯,૪૬૧,૧૧૪ (૩)વયદાયનગય ોરીવ સ્ટેળન ાટગ 
એ ૧૧૧૯૧૦૪૦૨૦૧૦૫૬/૨૦૨૦ આીકો કરભ ૩૮૦,૪૫૪,૪૫૭,૪૨૭ (૪)વયદાયનગય ોરીવ 
સ્ટેળન ાટગ  એ ૧૧૧૯૧૦૪૦૨૦૧૫૫૦/૨૦૨૦ આીકો કરભ ૩૮૦,૪૫૪,૪૫૭,૪૨૭ મજુફ ના 
વભલ્કત વફધેંના ગનુાઓ દાખર થમેર જે અઘાયે યેકડગ તૈમાય કયી તેના વલરૂધ્ધ ાવા દયખાસ્ત 
તૈમાય કયી ભશ.ેોરીવ કવભળનય શ્રી ભદાલાદ ળશયે નાઓ તયપ ભોકરી અતા ભશ.ેોરીવ 
કવભળનય શ્રી ભદાલાદ ળશયે નાઓના િભાકંઃPCB/DTN/PASA/૦૩/૨૦૨૧ 
તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ ના હુકભ અઘાયે તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ ના કરાકઃ૨૨/૫૦ લાગે ાવા હુકભની 
ફજલણી કયી ાવા શઠે ટકામત કયી ખાવ જેર ારાયા ભજુ ખાતે ભોકરી અલા તજલીજ 
કયેર છે.તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ 
 

અયોીનુ ંનાભ:- 
 

યવલ કનૈમારાર ફજયંગે (છાયા) યશ.ેફી લોડગ ભાચીવ ગરી છાયાનગય કુફેયનગય વયદાયનગય 
ભદાલાદ 
 

કામગીરી કરનાર અનધકારી/કમયચારી 
 

     ી.અઆ વગનર એએવઅઆ યભણબાઆ કયળનબાઆ ફ.ન.ં૭૭૫૨ તથા .શ.ેકો. શયદીવવિંશ 
ફરબરવવિંશ ફ.ન.ં૮૯૨૮ તથા .ો.કો. ભયયુવવિંશ ઈદેવવિંશ ફ.ન.ં૮૬૮૫ તથા .રોકયક્ષક 
કલ્ેળવવિંશ ોટબાઆ ફ.ન.ં૧૨૨૦   
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ળટળા ોીસ સ્ટેન 

ળટળામાાં રીરસફાંધી-૦૪ તેમજ પ્રોહીફીન સફાંધી-૦૧ એમ કુલ્ે-૦૫ 
આરોીઓને ાસામાાં ધકેતી ળટળા ોીસ 

 
 

         ભદાલાદ ળશયે ોરીવ કવભશ્નય શ્રી વજંમ શ્રીલાસ્તલ વાશફે નાઓની સચુનાથી 
વધક ોરીવ કવભશ્નય વતેટય-૨ શ્રી ગૌતભ યભાય વાશફે નાઓની સચુના અધાયે તેભજ નામફ 
ોરીવ કવભશ્નય ઝોન-૬ શ્રી એ.એભ.મવુનમા વાશફે તથા ભદદનીળ ોરીવ કવભશ્નય ‘જે’ ડીલીઝન 
શ્રી યાજારવવિંશ યાણા વાશફે નાઓના ભાગગદળગન શઠે લટલા ોરીવ સ્ટેળનના ોરીવ 
ઇન્વેતટય એચ.લી.વીવાયા નાઓની સચુના અધાયે લટલા ો.સ્ટે. ખાતે રગ રગ 
ળયીયવફધંી તથા પ્રોશીફીળનના ગનુાઓના ૦૫ અયોીઓ વલરુદ્ધ ાવા દયખાસ્ત ાઠલતા 
૦૫(ાચં) અયોીઓ વલરુધ્ધ ભે.ોરીવ કવભશ્નય શ્રી ભદાલાદ ળશયે નાઓએ ાવાનો હુકભ 
કયેર શોમ વલેરન્વ સ્કોડગના સ્ટાપના ભાણવોએ અયોીઓને લટલા ો.સ્ટે. ખાતે રાલી 
અયોીઓની ાવા ટકામત કયી નીચે મજુફ ાવા હુકભની ફજલણી કયેર છે. 
 

 .ન.ં (૧) ઇભયાનબાઇ કલ્રનબાઇ ભસંયુી ઈલ.૩૦ યશ-ે બ્રોક ન.ં૦૩/૫૫, લટલા યેલ્લે 
િોવવિંગ ાવેના ચાય ભાીમા, લટલા, ભદાલાદ ળશયે નાઓ વલરુધ્ધ (૧) લટલા ો. સ્ટે. ાટગ-
એ-ગયુન.ં ૧૧૯૧૦૩૮૨૦૦૩૫૯/૨૦૨૦ ધી ઇીકો કરભ-૩૨૪, ૩૨૩, ૨૯૪(ખ), ૧૧૪, ૧૮૮ 
તથા એેડેભીક ડીવીઝ એતટ ૧૮૯૭ ની કરભ-૦૩ તથા જીી એતટ કરભ- ૧૩૫(૧) મજુફ 
તથા (૨) લટલા ો. સ્ટે. ાટગ-એ-ગયુન.ં ૧૧૧૯૧૦૩૮૨૦૧૦૫૫/૨૦૨૦ ધી ઇીકો કરભ- ૩૨૩, 
૨૯૪ (ખ), ૧૧૪ તથા જીી એતટ કરભ- ૧૩૫(૧) મજુફ ના ગનુાઓ અધાયે ભે.ોરીવ કવભશ્નય 
શ્રી ભદાલાદ ળશયે નાઓના ાવા ટકામતી હુકભ િભાકં - 
ીવીફી/ડીટીએન/ાવા/૦૯/૨૦૨૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ ના યોજ ાવા હુકભ થમેર શોમ 
અયોીન ેતા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ ના યોજ ાવા હુકભની ફજલણી કયી અયોીને ખાવ જેર ારાયા 
- ભજુ ખાતે ભોકરી અલા તજલીજ કયેર છે.  
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            .ન.ં (૨) મસુ્તકીભ ઈપગ મનુ્નો વરીભબાઇ ળેખ ઈલ.૩૨ યશ-ે બ્રોક ન.ં૦૩/૫૫, લટલા 
યેલ્લે િોવવિંગ ાવેના ચાય ભાીમા, લટલા, ભદાલાદ ળશયે નાઓ વલરુધ્ધ (૧) લટલા ો. સ્ટે. 
ાટગ-એ-ગયુન.ં ૧૧૯૧૦૩૮૨૦૦૩૫૯/૨૦૨૦ ધી ઇીકો કરભ-૩૨૪, ૩૨૩, ૨૯૪(ખ), ૧૧૪, 
૧૮૮ તથા એેડેભીક ડીવીઝ એતટ ૧૮૯૭ ની કરભ-૦૩ તથા જીી એતટ કરભ- ૧૩૫(૧) મજુફ 
તથા (૨) લટલા ોરીવ સ્ટેળન ાટગ-એ-ગયુન.ં ૧૧૧૯૧૦૩૮૨૦ ૧૦૫૫/૨૦૨૦ ધી ઇીકો 
કરભ- ૩૨૩, ૨૯૪ (ખ), ૧૧૪ તથા જીી એતટ કરભ- ૧૩૫(૧) મજુફ ના ગનુાઓ અધાયે 
ભે.ોરીવ કવભશ્નય શ્રી ભદાલાદ ળશયે નાઓના ાવા ટકામતી હુકભ િભાકં - 
ીવીફી/ડીટીએન/ાવા/૧૦/૨૦૨૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ ના યોજ ાવા હુકભ થમેર શોમ 
અયોીન ે તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ ના યોજ ાવા હકુભની ફજલણી કયી અયોીને ભધ્મસ્થ જેર 
રાજોય સયુત ખાતે ભોકરી અલા તજલીજ કયેર છે. 
 
 
 
 
 
 
              .ન.ં (૩) ળાશફાઝ વ/ઓ ભશભદયસુપુબાઇ ભશભદબાઇ રકુભ ઈલ.૨૩ યશ-ે 
વઇદાફાઇની ચારી, વીરીકોનલેરીની વાભ,ે વૈમદલાડી, લટલા તથા શજેાજનગય 
ઇભદાદનગયની વાભે, વૈમદલાડી, લટલા, ભદાલાદ ળશયે નાઓ વલરુધ્ધ (૧) લટલા ોરીવ 
સ્ટેળન ાટગ-એ-ગયુન.ં ૧૧૧૯૧૦૩૮૨૦૦૮૪૩/૨૦૨૦ ધી ઇીકો કરભ-૧૪૩,૧૪૭, ૧૪૮,૧૪૯, 
૪૨૭, ૨૧૨, ૧૧૪ તથા GP Act -૧૩૫(૧) મજુફ તથા (૨) લટલા ોરીવ સ્ટેળન ાટગ-એ-ગયુન.ં 
૧૧૧૯૧૦૩૮૨૦૦૮૪૪/૨૦૨૦ ધી ઇીકો કરભ-૧૪૩,૧૪૭, ૧૪૮,૧૪૯,૪૫૨, ૪૨૭,  ૨૧૨, 
૧૧૪ તથા GP Act -૧૩૫(૧) મજુફના ગનુાઓ અધાયે ભે.ોરીવ કવભશ્નય શ્રી ભદાલાદ ળશયે 
નાઓના ાવા ટકામતી હુકભ િભાકં - ીવીફી/ડીટીએન/ાવા/૦૮/૨૦૨૧ 
તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ ના યોજ ાવા હુકભ થમેર શોમ અયોીને તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ ના યોજ ાવા 
હુકભની ફજલણી કયી અયોીને ખાવ જેર ારાયા - ભજુ ખાતે ભોકરી અલા તજલીજ કયેર 
છે. 
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              .ન.ં (૪) ભશભદઇયપાન ઈપગ હુવૈન વ/ઓ ળેશનદુ્દીન ફવરૂદ્દીન જાતે-નીરગય 
ઈલ.૩૧ યશ-ે ભ.ન.ંએ/૪, કુત્ફેઅરભ વોવામટી, વદાની ધાફી કેનાર યોડ, લટલા ભદાલાદ 
ળશયે નાઓ વલરુધ્ધ (૧) ગોભતીયુ ોરીવ સ્ટેળન ાટગ-એ-ગયુન.ં 
૧૧૧૯૧૦૧૮૨૦૦૦૭૫/૨૦૨૦ ધી ઇીકો કરભ- ૩૨૩, ૨૯૪(ખ), ૫૦૬(૨), ૪૨૭ તથા GP Act 
-૧૩૫(૧) મજુફ (૨) લટલા ોરીવ સ્ટેળન ાટગ-એ-ગયુન.ં ૧૧૧૯૧૦૩૮૨૦૦૮૪૩/૨૦૨૦ ધી 
ઇીકો કરભ-૧૪૩,૧૪૭, ૧૪૮,૧૪૯, ૪૨૭, ૨૧૨, ૧૧૪ તથા GP Act -૧૩૫(૧) મજુફ તથા (૩) 
લટલા ોરીવ સ્ટેળન ાટગ-એ-ગયુન.ં ૧૧૧૯૧૦૩૮૨૦૦૮૪૪/૨૦૨૦ ધી ઇીકો કરભ-૧૪૩, 
૧૪૭, ૧૪૮, ૧૪૯, ૪૫૨, ૪૨૭,  ૨૧૨, ૧૧૪ તથા GP Act -૧૩૫(૧) મજુફ ના ગનુાઓ અધાયે 
ભે.ોરીવ કવભશ્નય શ્રી ભદાલાદ ળશયે નાઓના ાવા ટકામતી હુકભ િભાકં - 
ીવીફી/ડીટીએન/ાવા/૧૯/૨૦૨૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ ના યોજ ાવા હુકભ થમેર શોમ 
અયોીન ે તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ ના યોજ ાવા હકુભની ફજલણી કયી અયોીને ભધ્મસ્થ જેર 
યાજકોટ ખાતે ભોકરી અલા તજલીજ કયેર છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 

               .ન.ં (૫) રરીત વ/ઓ જગદીળચન્ર વળલનાયામણ જાતે-ળભાગ ઈલ.૩૨ યશ-ે 
એ/૩૦૪, કુળર અલાવ મોજના, વ્રજભભુી ફગં્રોઝની ાછ, લટલા, ભદાલાદ ળશયે તથા મુ 
યશ-ે ગાભ-તળુાભ, તા-તળુાભ, જજલ્રા-ણફલાની, યાજ્મ-શડયમાણા નાઓ વલરુધ્ધ (૧) લટલા ોરીવ 
સ્ટેળન ાટગ-વી- પ્રોશી ગયુન.ં ૧૧૧૯૧૦૩૮૨૦૦૮૫૧/૨૦૨૦ પ્રોશી કરભ ૬૬(ફી), ૬૫(એ)(ઇ), 
૮૧, ૧૧૬(ફી), ૯૮(૨) મજુફના ગનુા અધાયે ભે.ોરીવ કવભશ્નય શ્રી ભદાલાદ ળશયે નાઓના 
ાવા ટકામતી હુકભ િભાકં - ીવીફી/ડીટીએન/ાવા/૧૫/૨૦૨૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ ના 
યોજ ાવા હુકભ થમેર શોમ અયોીને તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ ના યોજ ાવા હુકભની ફજલણી કયી 
અયોીને ભધ્મસ્થ જેર યાજકોટ ખાતે ભોકરી અલા તજલીજ કયેર છે. 
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ઓઢળ ોીસ સ્ટેન 
ાસા અટકાયતીને કડી ાડતી ઓઢળ ોીસ  

 

    ભદાલાદ ળશયે ોરીવ કવભશ્નય વાશફેશ્રી નાઓની સચુનાથી વધક 
ોરીવ કવભશ્નય શ્રી વેતટય-૨ વાશફે શ્રી તથા નામફ ોરીવ કવભશ્નય ઝોન-૫ વાશફે શ્રી તથા 
ભદદવનળ ોરીવ કવભશ્નયશ્રી “અઇ” ડીલીજન વાશફેશ્રી નાઓની સચુના તથા ભાગગદળગન શઠે 
“જાશયે વરાભતી ને વ્મલસ્થા” વલરૂદ્ધના કૃત્મો ટકાલલા વારૂ વયકાયક ગરા રેલા કયેર 
હુકભ નવુધંાને ભો ોરીવ ઇન્સ્ેતટય અય. જી. જાડેજા નાઓએ “જાશયેવ્મલસ્થા” વલરૂદ્ધના 
કૃત્મો કયતા શોમ નીચે જણાલેર આવભ વલરૂદ્ધભા ંયુાલા બેગા કયી ાવા દયખાસ્ત તૈમાય કયી ભે 
ોરીવ કવભશ્નય વાશફેશ્રી ભદાલાદ ળશયે નાઓની વભક્ષ વાદય કયતા તેઓ વાશફેે વદયી આવભ 
નાની વલરૂધ્ધ નીચે મજુફનો હુકભ કયતા ભજકુય ાવા ટકામતીને નીચે જણાલેર 
વધકાયી/કભગચાયીએ નીચે જણાલેર યીતેના ોરીવ સ્ટાપના ભાણવો કડી રઆ અલતા અજ 
યોજ ઈયોતત ાવા હુકભની ફજલણી કયી ાવા ટકામતીને ભજુ તથા યાજકોટ જેર ખાતે જરૂયી 
જાપ્તા વાથે ભોકરી અલાભા ંઅલેર છે.  
ાવા ટકામતી :-    
(૧)  વતયાયાભ વ/ઓ કાનાયાભ જોભાયાભ ચૌધયી, ઈ.લ.૩૨, યશ:ે ભ.ન-ં૫૦૪, દેલકૃા ફ્રોયા 
યેવીડન્વી, નેળનર શને્ડલભુ વાભે, વનકોર, ભદાલાદ ળશયે મુલતન - ગાભ - કૌયા, તા - 
બીનભાર, જી-જારોય, યાજસ્થાન તથા ન-ં (૨)  ભેઘાયાભ નાથાજી ચૌધયી ઈ.લ.૪૫ યશ.ે 
બગીયથવલરા વોવામટી, કઠલાડા જી.અઆ.ડી.વી યોડ ન ં- ૮, વનકોર, ભદાલાદ ળશયે મુલતન 
– ગાભ - ળેલડી, તા - ફાગડુા, જી - જારોદ, યાજસ્થાન  
ાવાભા ંધ્માને રીધરે ગનુાની વલગત :-  
ઓઢલ ો સ્ટે વી ગ ુ ય ન ંવી/૧૧૧૯૧૦૩૭૨૦૧૪૫૬/૨૦૨૦ પ્રોશી કરભ ૬૬(ફી), ૬૫ (એ) 
(ઇ),૮૧, ૧૧૬ (ફી) ,૯૮(૨) મજુફ 
ાવા હુકભ તથા ફજલણી 
(૧) ાવા હુકભ ન-ં PCB/DTN/PASA/1૩/2021 તા. 01/01/2021 તથા ફજલણી તા :-  
૦૧/૦૧/૨૦૨૧ ના કરાક ૨૨/૩૦ લાગે :-  ભજુ ારયા જેર (૨) ાવા હુકભ ન-ં 
PCB/DTN/PASA/14/2021 તા. 01/01/2021 તથા ફજલણી તા :- ૦૧/૦૧/૨૦૨૧ ના કરાક 
૨૩/૦૦ લાગે :-  યાજકોટ જેર 
કાભગીયી કયનાય વધકાયી/કભગચાયી :-  
ો. વ. ઇ શ્રી ડી ફી રાવ તથા એ એવ અઆ  ખાબાઆ કયળનબાઆ ફ.ન-ં ૮૬૧૫ તથા  
ો કો ફીજરબાઆ ળાભબાઆ ફ ન ં ૧૦૩૫૮ તથા  ો કો ગરુાફબાઆ જગદીળબાઆ ફ.ન.ં 
૧૦૧૯૫ તથા  ો કો  જમદીવવિંશ દેલવગંબાઆ ફ. ન.ં ૧૧૯૪૯              
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ગાયકળાડ હળેી ોીસ સ્ટેન   

 

ાસા અટકાયતના આરોીને કડી ાજોર જે સરુત ખાતે મોકી આતી 
ગાયકળાડ હળેી ોીસ 

 

                       ભે.ોરીવ કવભશ્ર્નય વાશફે શ્રી ભદાલાદ ળશયે તથા ભે.વધક ોરીવ 
કવભશ્ર્નય  શ્રી વેકટય-૧ વાશફે તથા નામફ ોરીવ કવભશ્ર્નય શ્રી ઝોન-૩ વાશફે તથા ભદદનીળ 
ોરીવ કવભશ્ર્નય શ્રી “આ” વલબાગ વાશફે નાઓ તયપથી લધભુા ં લધ ુ ાવા ટકામતી ગરા 
રેલાની સચુના અતા જે સચુના અધાયે “જાશયે વરાભતી ને વ્મલસ્થા” વલરૂધ્ધના ક્રુત્મો 
ટકાલલા વારૂ વયકાયક ગરા રેલા કયેર હુકભ નવુધંાને ભો વીની.ોરીવ આન્સ્ેતટય 
એવ.જે.ફરોચ ગા.શલેરી ોરીવ સ્ટેળનનાઓએ નીચે જણાલેર નાભલાા અયોી “જાશયે 
વ્મલસ્થા” વલરૂધ્ધના ક્રુત્મો કયતો શોમ તેના વલરૂધ્ધભા ંયુાલા એકત્ર કયી ાવા દયખાસ્ત તૈમાય 
કયી ભે.ોરીવ કવભશ્ર્નયશ્રી ભદાલાદ ળશયેનાઓની વભક્ષ વાદય કયતા તેઓ વાશફેે ાવા હુકભ 
ક્રભાકં ન-ં ીવીફી/ડીટીએન/૦૨/૨૦૨૧ તા-૦૧/૦૧/૨૦૨૧ થી ાવા ટકામતી વાકીયહુવેન 
ઈપે કચ્ચ ુવ/ઓ વાફીયહુવેન કાવભરી ળેખ ઈ.લ.૨૧ યશ-ેબ્રોક ન.ં૪૭ ચોથાભાે વદબાલના 
ચોકીની વાભ ે લટલા ભદાલાદ ળશયે નાઓને રાજોય જેર સયુત ખાતે ાવા ટકામતભા ં
યશલેાનો હુકભ કયતા વલેરન્વ સ્તલોડના ો.વ.આ તથા ભાણવોએ ફાતભી શડકતત અધાયે વદયી 
આવભને કડી ાડતા અજયોજ તા-૦૧/૦૧/૨૦૨૧ ના યોજ વદય ાવા હુકભની ફજલણી કયી 
જરૂયી જાપ્તા વાથે ાવા ટકામતભા ં રાજોય જેર સયુત ખાતે ભોકરી અેર છે. 
તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧   
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નાફાંધી તથા જુગાર ધારા હઠેલ ઝડાયાઃ-     સમાચાર યાદી નાં.૦૯/૨૦૨૧ 

 

ળશયે ોરીવે ગઇકારે નળાફધંી ધાયા શઠે ૭૯ કેવ કયી, ૭૮ વ્મક્તતઓને ઝડી, ૪૫૪ 
રીટય દેળી દારૂ, ૧૭ ફોટર ઈંગ્રીળ દારૂ, ૨૦ તલાટગય ઈંગ્રીળ દારૂ, ૨૪ ણફમય ટીન, ૧ ભોટય 
વામકર, ૧ કાય ને ૧ ડયક્ષા કફજે કયી શતી. તેભજ જુગાય ધાયા શઠે ૭ કેવ કયી ૨૬ 
વ્મક્તતઓને ઝડી યોકડ રૂવમા ૧,૫૩,૩૦૦/- ને જુગાયના વાધનો કફજે કમાગ શતા. 
 

તકેદારીના ગા હઠેલ ઝડાયાઃ-                સમાચાર યાદી નાં.૧૦/૨૦૨૧ 
 

ળશયે ોરીવે ગઇકારે તકેદાયીના ગરા શઠે વી.અય.ી.વી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ 
મજુફ ૩૪ વ્મક્તતઓની ટકામત કયી શતી. તભેજ પ્રોશી ૯૩ મજુફ ૧ વ્મક્તતની ન ેાવા 
શઠે ૧૯ વ્મક્તતઓની ટકામત કયી શતી. 
 

છેતરીંડીની પરીયાદઃ-                 સમાચાર યાદી નાં.૧૧/૨૦૨૧ 

 

સરખેજઃ વદંીકુભાય કીયીટબાઇ ટેર (યશ.ે દેલ કુટીય ફગં્રોઝ આંફરી આસ્કોન યોડ આંફરી) એ 
તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ ના યોજ વયખેજ ોરીવ સ્ટેળન ખાતે પયીમાદ નોધાલી છે કે 
તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી તા.૨૬/૧૧/૨૦૧૯ સધુીના વભમગાા દયમ્માન ભદાલાદ વયખેજ 
વાણદં યોડ ગોડાઈન ન.ંડી-૩૭ શાઇ-લે એસ્ટેટ ભીત આરેતટ્રોનીતવ જતંળન પ્રા.રી ખાતેથી અયોી 
વલળાર નીરબાઇ ટેર (લુગબાઇ) (યશ.ે અય.અય.ટેર ળોીંગ વે ન્ટય ેટ્રોરં ાવે 
ફાધંણી ચોકડી વોજીત્રા યોડ અણદં) એ આરેતટ્રોનીતવનો વાભાન ખયીદી કયી થોડા વભમ 
વભમવય ૈવા અી વલશ્વાવ કેલી, ત્માયફાદ વડંદકુભાય ટેર ાવેથી ઈધાયભા 
આરેતટ્રોનીતવનો વાભાન રૂવમા ૫,૩૧,૯૭૩/- ખયીદી કયી તે ેટેના નાણા અજદીન સધુી નશી 
ચકુલી વલશ્વાવઘાત ને છેતયીંડી કયી શતી. અ ગનુાની તાવ વ.ુો.વ.આ.શ્રી એવ.એ.અવનાણી 
ચરાલે છે. 
 

ળાહન ચોરીઃ-          સમાચાર યાદી નાં.૧૨/૨૦૨૧ 
 

નરોડાઃ ઇશ્વયવવશ કયણવવશ વોરકંી (યશ.ે સયેુળાકગ  વોવામટી ડાહ્યારાર ાકગની ફાજુભા ંકઠલાડા 
યોડ નયોડા) એ તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ ના યોજ નયોડા ોરીવ સ્ટેળન ખાતે પયીમાદ નોધાલી છે કે 
તા.૨૯/૧૨/૨૦૨૦ યાતના ૯/૦૦ થી તા.૩૦/૧૨/૨૦૨૦ કરાક ૬/૩૦ લાગ્મા દયમ્માન નયોડા 
કડલા ાટીદાય લાડી નજીક ાકગ કયેર યાલ ટ્રાલેલ્વની રકઝયી ફવ નફંય જીજે ૦૧ એપટી ૭૧૬૩ 
ડકભત રૂવમા ૧૦,૦૦,૦૦૦/- જાણી વ્મક્તત ચોયી કયી રઇ ગઇ છે. અ ગનુાની તાવ 
ો.વ.ઇ.શ્રી એ.એભ.ટેર ચરાલે છે. 
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આત્મહત્યાઃ-                સમાચાર યાદી નાં.૧૩/૨૦૨૧ 
 

ાહીફાગઃ જગદીળબાઆ ગરુાફબાઆ યાલત (ઈ.લ.૩૯) (યશ.ે ગોલાજીના છાયા બીરલાવ 
વાયલા ળાશીફાગ) એ ગમ્મ કાયણવય તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ ફોયના ૪/૪૦ લાગ્મા શરેા 
ોતાના ઘયે એવીડ ી રીધ ુ શત.ુ વાયલાય ભાટે તેભને વવવલર શોક્સ્ટરભા ં દાખર કયલાભા ં
અવ્મા શતા. જ્મા ં વાયલાય દયમ્માન તેભનુ ં મતૃ્ય ુ વનજયુ ં શત.ુ અ અંગે ળાશીફાગ ોરીવે 
કસ્ભાત ભોત નોધી અ અંગેની તાવ ો.વ.આ.શ્રી અય.ી.ડાબી ચરાલે છે. 
 

ઓઢળઃ જૈભીન વ/ઓ યોતભબાઇ લાઘેરા (ઈ.લ.૨૧) (યશ.ે યોડશતલાવ ભશાકાી ભદંીયની 
ફાજુભા ંગણેળકોરોની વાભે ઓઢલ) એ ગમ્મ કાયણવય તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ ફોયના ૩/૩૦ 
લાગ્મા શરેા ોતાના ઘયે છતના હુકભા ં દોયી ફાધંી ગેપાવો ખાઇ અત્ભશત્મા કયી શતી. અ 
અંગે ઓઢલ ોરીવે કસ્ભાત ભોત નોધી અ અંગેની તાવ શ.ેકો.શ્રી યાજેન્રવવશ ફલતંવવશ 
ચરાલે છે. 
 

 
ોરીવ આન્સ્ેતટય, 

કંટ્રોરરૂભ, ’લાદ ળશયે. 
ોરીવ કવભળનય લતી 


