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તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૧   વોભલાય 

અભદાલાદ ળશયે ોરીવ વભાચાય 
 

અભદાલાદ ળશયે ોરીવ તયપથી કયલાભાાં 
આલેર પ્રળાંવનીમ/નોંધાત્ર કાભગીયી :-           વભાચાય માદી નાં.૨૧/૨૦૨૧ 

Covid-19 વાંક્રભણ નનમાંત્રણ અન્લમે રેલાભાાં આલેર કામદાકીમ કામયલાશી અંગેની 
તા.૦૩/૦૧/૨૦૨૧ કરાક ૦૦/૦૦ થી કરાક ૨૪/૦૦ સધુીની ભાશીતી નીચે મજુફ છે. 

ત્રક-૧ 

રક ડાઉન અને જાશયેનાભા બગં અંગે નધામેર ગનુ્શાની વલગત 
અ.ન ં ગનુ્શાન પ્રકાય નધામેર FIR ની વખં્મા અટક કયેર આયીની વખં્મા 

ગઈ કાર 
સધુીની 
વખં્મા 

આજની 
વખં્મા 

કુર ગઈ કાર 
સધુીની 
વખં્મા 

આજની 
વખં્મા 

કુર 

૧ કરભ ૧૮૮ કરભ 
૧૩૫ GP ACT 

1951 
૧૧૧૦૬ ૦ ૧૧૧૦૬ ૧૭૨૩૬ ૦ ૧૭૨૩૬ 

૨ કરભ ૨૬૯,૨૭૦ 
અને ૨૭૧ 
IPCઅને The 

Epidemic Disease 
Act 2005  

૪૬૯૩ ૦ ૪૬૯૩ ૬૨૧૬ ૦ ૬૨૧૬ 

૩ કરભ 
૧૪૩,૧૪૪,૧૪૫ 
વલગેયે (શગંાભ) 

૬૨ ૧ ૬૩ ૨૬૦ ૦ ૨૬૦ 

૪ Disaster 
Management Act 

2005 શઠેના 
ગનુ્શાઓ 

૨૫૬૨૬ ૧૪૨ ૨૫૭૬૮ ૨૬૮૩૦ ૧૫૫ ૨૬૯૮૫ 

કુર ૪૧૪૮૭ ૧૪૩ ૪૧૬૩૦ ૫૦૫૪૨ ૧૫૫ ૫૦૬૯૭ 

 

જનવાંકય અધીકાયી દ્વાયા 
ોરીવ કનભળનયશ્રીની કચેયી, 
અભદાલાદ ળશયે (P.R.O.) 
ટેરીપોન નાંફય  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોરરૂભ ટેરી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ પેક્વઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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ત્રક-૨ 

રક ડાઉન અને જાશયેનાભા બગં અંગે નધામેર ગનુ્શાની વલગત 
અ.ન ં જીલ્રા/ળશયેન ુનાભ કરભ ૨૦૭ MV Act 1988 શઠે 

ડડટેઈન કયેર લાશનની વખં્મા 
MV Act 1988 શઠેના 
વનમભ બગં કયનાય લાશન 
ચારક ાવેથી લસરુલાભા ં
આલેર દંડની યકભ  

૧ અભદાલાદ ળશયે ૧૪૭ ૧૪,૮૯,૫૦૦/- 
 
 

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

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

દંડની યકભ  
૧ અભદાલાદ ળશયે ૩૫૭૫ ૩૫,૭૫,૦૦૦/- 
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શનુી કતર કયી ભાવંની શયેાપેયી કયતા આયોીની અટકામતની નલગત 
 

દયીમાપયુ ોરીવ સ્ટેળન 

  

દયીમાયુ રીવ સ્ટેળન વલસ્તાયભા ંગેયકામદેવય યીતે શનુી કતર કયી ભાવંની 
શયેાપેયી કયતા ઈવભને કડી ાડતી દયીમાયુ રીવ  

 

   ભે .રીવ કવભ યિી અભદાલાદ ળશયે તથા અવધક રીવ કવભ.િી વેતટય-૨ 
અભદાલાદ ળશયે તથા ના. .કવભ.િી ઝન-૪ અભદાલાદ ળશયે નાઓ તથા ભ . .કવભ.િી  “એપ” 
ડીલીઝન અભદાલાદ ળશયે નાઓએ ગેયકામદેવય યીતે શનુી કતર કયી ભાવંની શયેાપેયી કયતા 
ઈવભની લચભા ં યશી ભી આલેથી કામદેવયની કામયલાશી કયલા ભાટે સચુના કયેર શમ જે 
આધાયે વીનીમય  .ઈ.િી આય.આઈ.જાડેજા તથા .ઈ.િી જે.ફી.ચાલડા  તથા .વ.ઈ.િી 

કે.વી.ટેર તથા વલ  સ્ટાપના ંભાણવ વાથે .સ્ટે .વલસ્તાયભા ંેદરતગભા ંશતા દયપમાન ફાતભી 
ભેર કે “ દયીમાયુ અબ્દુરયઝાકના યઝાના ભકાન નં -૩૧૦૧ ના ભારીક ભશભદવાજીદ ટેર 
અને તેના બાઈ ભશવીન ટેર નાઓ તથા તેભના ભતીમા ભી ગે.કા યીતે ઉયકત ભકાનભા ં
કતર કયે છે અને શારભા ંતેઓની તે પ્રવવૃત ચાલ ુછે.” જે શકીકત આધાયે ફાતભી શકીકત લાી 
જગ્માએ તાવ કયતા શડકકત વાચી જણાઈ આલતા ન ં )૧ (ભશભદવાજીદ ભશભદસુવેન ટેર 
ઉ .લ-૩૮ યશે - ભનં -૨૭૯૧ રારફાલાન ટીપફ ચાયલાટ યડ દયીમાયુ અભદાલાદ ળશયે ભનં -
૯૩૭૬૬૧૧૧૩૫ તથા ન ં )૨ (ઉલેળ ગરુાભભયુાંીન ળેખ ઉ.લ-૩૨ યશે - ભનં -૩૨૨૨ 
અબ્દુરયઝાકના યજા ચાયલાટ યડ દયીમાયુ અભદાલાદ ળશયે ભ.નં .-

૬૩૫૩૪૬૮૦૦૪/૮૮૬૬૪૨૭૬૬૨ ન ડકન . રૂ .૫૦૦૦/- ગણામ  તથા )૩ (અતશયસુવેન જાકીયસુવેન 
ળેખ ઉ.લ-૩૧ યશે - ભનં -૩૧૭૦ દાડંીમાલાડ ડફગયલાડ યડ દયીમાયુ અભદાલાદ ળશયે ભનં - 

૭૯૮૪૧૩૫૨૨૨ તથા )૪ (ભશભદજાલેદ @ ચેચી સુવેનભીમા ંળેખ ઉ.લ -૨૮ યશે - ભનં -૫૨૪/૫ 
શકીભજીની ચારી ડફગયલાડ યડ દયીમાયુ અભદાલાદ ળશયે ભન-ં૯૨૬૫૮૨૬૨૯૯ તથા )૫ (
ભશભદઅસ્રભ અબ્દુરયળીદ કુયેળી ઉ .લ-૩૬ યશે -૩૧૩ /એએ પેવરનગય લશાફ ભસ્જીદની વાભે 

ફીઆયટીએવ ફવ સ્ટેન્ડની ાછ દાણીરીભડા અભદાલાદ ળશયેભનં-૭૮૭૪૫૧૮૭૦૮ તથા (૬ (
ભશવીનખાન શફીફઉલ્રાખાન ઠાણ ઉ.લ-૩૦ યશે - અત્તયલારા પરેટની વાભે ચોધયીની ખડકી 

ાવે કલ્રીકવની વાભે ચાયલાટ યડ દયીમાયુ અભદાલાદ ળશયે ભનં -૯૬૩૮૭૧૪૮૬૦ તથા (૭ (
ળાફીયસુવેન ગરુાભનફી ળેખ ઉ.લ-૩૯ યશે - ક્રીસ્ટર શટરની ફાજુભા ં ધાયીમા  યીરીપયડ 

કાલુયુ અભદાલાદ મુ – ભનં -૩૧૯૨ દાડંીમાલાડ ડફગયલાડ દયીમાયુ અભદાલાદ ળશયે ભનં -
૯૩૨૮૯૭૨૦૩૪ તથા )૮ (ભાજીદ ઈઈીળબાઈ ળેખ ઉ.લ-૩૦ યશે - ભ.નં - ૨૨૮૬ થ ્ૌથયલાી 
ભસ્જીદ કલ્માણીલાડ ખાનયુ ળાશયુ અભદાલાદનાઓ ગેય કામદેવય યીતે શનુની કતર કયતા 
માુાભાર )૧ (કમતા નગં-૩ )૨ (છયા નગં-૫ )૩ (ડીવભીવ નગં-૧ જેની ડકનરૂ . ૦૦ /૦૦ તથા  
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)૫ (લજનકાટં નગં-૧ ડકન રૂ .૧૦૦૦ /- )૬ (છટા શાથી કચયાની લાન ડકન .રૂ.૭૦ ,૦૦૦ /- )૮ (

ભ.પન નગં- ૧ ડકન  .રૂ.૫૦૦૦/- તથા )૮ (નાળ કયેર ભાવ અને ચાભડાની ડકન .રૂ.૧૭ ,૦૦૦ /- ગણી 
વનકાર કયેર તે માુાભાર વાથે ભી આલેર શમ તેઓ તભાભ  વલરૂેધભા ં અતે્રના ં

.સ્ટે.ગુ.ય.નં.૧૧૧૯૧૦૦૯૨૧૦૦૧૨/૨૧ થી ગજુયાત શ ુ વયંરણ ધાયા ૧૯૫૪ ની કરભ ૫ , 
૬ )૧ ( , ૮,૧૦  તથા શ ુપ્રત્મે ધાતકીણાના કામદ ૧૯૬૦ની કરભ ૧૧ (એર  (તથા ફીી 

એભ.વી એકટ કરભ ૩૩૫ ,૩૯૨ મજુફ કામદેવયની કામયલાશી કયી વાયી કાભગીયી કયેર 
છે.તા ૨૦૨૧/૦૧/૦૩. 
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લાશન ચોયીના ગનુાના આયોીની અટકામતની નલગત 
 

ખાડીમા ોરીવ સ્ટેળન 

 

છેલ્રા ૨ લયથી  અભદાલાદ ળશયે નલસ્તાયભાાં ટુ વ્શીરય લાશનોની ચોયી કયતા 
ઇવભોને કડી કુર - ૬૮ ટુ વ્શીરય લાશનો કુર કકિંભત રૂનમા- ૧૫,૯૨,૦૦૦/- ની 

ભત્તાના તાવ અથે કબ્જે કયી લાશન ચોયીના બેદ ઉકેરતી ખાડીમા ોરીવ 
સ્ટેળનની વલેરન્વ સ્કલોડ ટીભ 

                     ભશ.ે રીવ કવભ યિી વજંમ િીલાસ્તલ વાશફે અભદાલાદ ળશયે તથા ભશ.ે 
અવધક રીવ કવભ યિી વેતટય-૧  આય.લી.અવાયી વાશફે તથા નામફ રીવ કવભ યિી ઝન-
૩ ભકયંદ ચોશાણ વાશફે તથા ભદદનીળ રીવ કવભ યિી ‘ઇ’ ડડલીઝન ડૉ. વાગય વાફંડા 
વાશફેનાઓના ભાગયદળયન અને સચુના શઠે વીનીમય રીવ ઇન્વેતટયિી ી.ડી.વરકંી 
નાઓએ વભલ્કત વફધંી ગનુાઓ ફનતા અટકાલલા વારૂ તેભજ ફનેર ગનુાઓ ળધી કાઢલા વારૂ 
કયેર સચુના આધાયે ખાડીમા રીવ સ્ટેળનના વલ રન્વ સ્કડના રીવ વફ ઈન્સ્ેકટયિી 
આય.એચ.દેવાઈ નાઓએ અ.શ.ેકન્વ. યાજાયાભ રૂાબાઈ તથા અ..કન્વ. જગદીળબઈ જેઠાબાઈ 
તથા અ.ર.ય. મકેુળબાઈ કાનજીબાઈ નાઓની ચકતવ ફાતભી શકીકત આધાયે અ.શ.ેક.વભીયવવનશ 
પ્રતાવવનશ તથા અ..ક.ધલૃયાજવવનશ અળકવવનશ તથા અ.ર.ય. ભશળેબાઇ યભેળબાઇ નાઓ વાથે 
વયંકુત ટીભ ફનાલી આયીઓની લચ કયી તા.- ૨૮/૧૨/૨૦૨૦ ના યજ ફ ેઆયીઓન ે
અતે્રના ખાડીમા રીવ સ્ટેળનના ગ.ુય.ન.ં- ૧૧૧૯૧૦૦૫૨૦૦૩૭૬ ધી ઈ.ી.ક. કરભ- ૩૭૯  
મજુફના કાભે ચયીએ ગમેર  એકવેવ લાશન વાથે ળકભદં શારતભા ંયકી રઈ ગનુાના કાભે ફનેં 
આયીઓને કડી અટક કયી વલશ્વાવભા ંરઈ યકુ્તત પ્રયકુ્તત લુયક છુયછ કયતા ંઆયીઓએ 
અભદાલાદ ળશયે વલસ્તાયભાથંી છેલ્રા ફે લયથી અરગ અરગ વભમે અરગ અરગ જગ્માએથી ટુ 
વ્વ્શરય લાશનની ચયી કયી ગ્રાશકને આય.ટી.ઓ.ભા ં લાશન તાના નાભે દાન્વપય કયાલી 
આલાની ખાતયી આી લાશન લેચાણ આેરાની કબરુાત કયેર જે આધાયે લાશન લેચાણ 
રેનાય ગ્રાશક ાવેથી અતે્રના ખાડીમા રીવ સ્ટેળન ખાતે લાશન ભગંાલી રઈ કુર- ૬૭ + ૦૧ 
= ૬૮ ટુ વ્શીરય લાશનની કુર ડકનભત રૂ.- ૧૫,૯૨,૦૦૦/- ની ભત્તાના લાશન વી.આય.ી.વી. 
કરભ- ૧૦૨ મજુફ તાવ અથ  કબ્જે કયી લાશન ચયીઓના ગનુાઓન બેદ ઉકેરી પ્રવળંનીમ 
કાભગીયી કયેર છે. 
 
 
 
 



6 

 

આ કાભગીયી કયનાય અનધકાયી તથા કભયચાયીઓ :   
(૧) .વફ.ઇન્વ.િી આય.એચ.દેવાઇ  
(૨) અ. શ.ે ક. યાજાયાભ રૂાબાઇ ફ.ન.ં ૯૩૧૭  
(૩) અ.શ.ેક. ગેભયબાઇ આરાબાઇ ફ.ન.ં ૮૦૨૨ 
(૪) અ.શ.ેક.વભીયવવનશ પ્રતાવવનશ ફ.ન.ં ૩૮૩૧  
(૫) અ..ક. જગદીળબાઇ જેઠાબાઇ ફ.ન.ં ૬૯૬૧  
(૬) અ..ક. ધ્રલુયાજવવનશ અળકવવનશ ફ.ન.ં ૮૭૯૨ 
(૭) અ.ર.ય.મકેુળબાઇ કાનજીબાઇ ફ.ન.ં ૧૩૩૫ 
(૮) અ.ર.ય. ભશળેબાઇ યભેળબાઇ ફ.ન.ં ૧૨૫૭૯   
     

 

  
 

 

 



7 

 

કડામેર આયોીઓ-  
 

(૧) ભશભદ યપીક ભશભદ આરભ અંવાયી ઉ.લ. ૪૦ યશ.ે- ભ.ન.ં -૮ યશભેતનગય સુદંયભનગય 
ફાનુગય  અભદાલાદ ળશયેનાઓએ કુર- ૫૫ ટુ વ્વ્શરય લાશનની ચયી કયેર તેભાથી આયી 
ળએફ અબ્દુર વભદ ળેખનાઓને લેચાણ કયલા વારૂ ૪૦ ટુ વ્શીરય આેરાની તથા ફીજા ૫ ટુ 
વ્શીરય લાશનની તેણે ચયી કયી આ ાચંેમ લાશન તાની જાતે જ અન્મ ગ્રાશકને લેચાણ 
આેરાની તથા ફીજા ૦૯ ટુ વ્શીરય લાશન તાના ઘયે રાલી લેચલા વારૂ મકુી યાખેરાની તથા 
૦૧ લાશન વાથે ખાડીમા રીવ સ્ટેળનભા ંકડાઇ ગમેરાની કબરૂાત કયેર છે.  
(૨) ળએફ અબ્દુરવભદ ળેખ ઉ.લ. ૨૮ યશ.ે- ભ.ન.ં -૮૦૪ એ/૩ ફીજ ભા એભ.ફી.ફ્રેટ 
કરદંયી ભસ્જીદ  
ાછ યખીમાર અભદાલાદ ળશયેનાઓ યખખમાર ચાય યસ્તાથી રારભીર તયપ જલાના યડની 
ડાફી ફાજુએ “વીલ્લય ઓટ કન્વલ્ટ” નાભની દુકાન ધયાલી લાશનની રે-લેચન ધધં કયતા શઈ 
જેઓએ આયી ભશભદં યપીક અંવાયીનાઓ ાવેથી કુર- ૪૦ લાશન ચયીના ભેલી તથા 
ળાશરૂખ ગરુાભનફી ળેખ યશ.ે- ગયીફ નલાઝ આલાવ મજનાના ભકાન અજીતભીર ાવે વભા 
ટેરટાઈર ભીરની ાછ અભદાલાદ ળશયેનાઓએ ચયી કયેર કુર- ૦૩ ટુ વ્વ્શરય લાશન ળાશરૂખ 
ાવેથી ભેલી તથા ળાકીફ અબ્દુર લશીદ યશ.ે- ચાયડીમા રીવ ચકી ાવે ફાનુગય 
અભદાલાદ ળશયેનાઓએ ચયી કયેર કુર- ૦૪ ટુ વ્શીરય લાશન ળાકીફ ાવેથી ભેલી તેભજ આ 
ળએફ અબ્દુરવભદ ળેખ નાઓને કણે ચયી કયીને આેર તે તાને માદ નથી તે કુર- ૦૬ 
લાશન ભી કુર- ૫૩ ટુ વ્શીરય લાશન લેચાણ કયલા વારૂ ભેલેર તે ૈકી અરગ અરગ 
ગ્રાશકને કુર- ૪૬ ટુ વ્શીરય લાશન લેચાણ આેરાની તથા ૦૭ લાશન તાના ઘયે લેચલા વારૂ 
મકુી યાખેરાની કબરુાત કયેર છે.  
 
ટુ વ્વ્શરય લાશનોની નલગત : 
 
૧ સ્ેરન્ડય ભટય વામકર કુર- ૩૫ ૬ એકવેવ કુર- ૧૨ 

૨ ેળન પ્ર ભટય વામકર- કુર- ૦૧ ૭ બરેુટ ભટય વામકર કુર- ૦૨ 

૩ શન્ડા વાઈન ભટય વામકર કુર- ૦૫ ૮ એલેન્જય ભટય વામકર કુર- ૦૧ 

૪ ફજાજ લ્વય ભટય વામકર કુર- ૦૨ ૯ શીય શન્ડા વીડી ડીરતવ ભટયવામકર-કુર-૦૧ 

૫ એકટીલા કુર- ૦૯   
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અભદાલાદ ળશયે નલસ્તાયભાાંથી ચોયી કયેર લાશનોના ો.સ્ટે. નલસ્તાયની નલગત : 
 
(૧) ફાનુગય રીવ સ્ટેળન વલસ્તાયભાથંી ચયી કયેર કુર લાશન- ૧૭. 
(૨) યાભર રીવ સ્ટેળન વલસ્તાયભાથંી ચયી કયેર કુર લાશન- ૧૭. 
(૩) યખખમાર રીવ સ્ટેળન વલસ્તાયભાથંી ચયી કયેર કુર લાશન- ૦૭. 
(૪) ભણીનગય રીવ સ્ટેળન વલસ્તાયભાથંી ચયી કયેર કુર લાશન- ૦૫. 
(૫) લેજરયુ રીવ સ્ટેળન વલસ્તાયભાથંી ચયી કયેર કુર લાશન- ૦૩. 
(૬) ઇવનયુ રીવ સ્ટેળન વલસ્તાયભાથંી ચયી કયેર કુર લાશન- ૦૨. 
(૭) નાયર સ્ટેળન વલસ્તાયભાથંી ચયી કયેર કુર લાશન- ૦૨. 
(૮) ળાશીફાગ રીવ સ્ટેળન વલસ્તાયભાથંી ચયી કયેર કુર લાશન- ૦૧. 
(૯) અભયાઇલાડી રીવ સ્ટેળન વલસ્તાયભાથંી ચયી કયેર કુર લાશન- ૦૧. 
(૧૦) લાવણા રીવ સ્ટેળન વલસ્તાયભાથંી ચયી કયેર કુર લાશન- ૦૨. 
(૧૧) લટલા રીવ સ્ટેળન વલસ્તાયભાથંી ચયી કયેર કુર લાશન- ૦૧. 
(૧૨) વયખેજ રીવ સ્ટેળન વલસ્તાયભાથંી ચયી કયેર કુર લાશન- ૦૧. 
(૧૩) ઓઢલ રીવ સ્ટેળન વલસ્તાયભાથંી ચયી કયેર કુર લાશન- ૦૧. 
(૧૪) દાણીરીભડા રીવ સ્ટેળન વલસ્તાયભાથંી ચયી કયેર કુર લાશન- ૦૧. 
(૧૫) ખાડીમા રીવ સ્ટેળન વલસ્તાયભાથંી ચયી કયેર કુર લાશન- ૦૧. 
(૧૬) આયીઓને માદ નથી તેલા રીવ સ્ટેળન વલસ્તાયભાથંી ચયી કયેર કુર લાશન- ૦૬. 
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પ્રોશીના ગનુાના આયોીની અટકામતની નલગત 
નયોડા ોરીવ સ્ટેળન 

ોરીવ સ્ટેળન નલસ્તાયભાાં ેટ્રોરીગ દયમ્માન “બાયતીમ ફનાલટની નલદેળીદારુની 
ભોધી કીંભતની ફોટર નાંગ-૩૧ વાથે એક  ઇવભને કડી પ્રોશીનો ગણનાાત્ર કેવ 

ળોધી કાઢતી નયોડા ોરીવ. 
              ભે.રીવ કવભ યિી અભદાલાદ ળશયે તથા અવધક .કભે ય િી વેતટય-૨ વાશફે 
તથા ના. .કભી ય િી ઝન-૪ તથા ભ..કભી યિી “જી” ડીલીઝન વાશફે નાઓની 
પ્રશીફીળન/જુગાયની ફદી નેસ્તનાબદુ કયલા વારૂ સચુના કયેર શમ જે અનવુધંાને નયડા 
રીવ સ્ટેળનના રીવ ઇન્સ્ેતટયિી “ી.ફી.ખાબંરા” નાઓના ભાગયદળયન મજુફ .વ.ઇ. 
એ.એભ.ટેર તથા વાથેના ભાણવ ેદરતગભા શતા દયપમાન ખાનગી ફાતભી શકીકત આધાયે 
એક ઇવભને નયડા દશગેાભ યતગ યડ વકયર ખાતેથી બાયતીમ ફનાલટની વલદેળી દારૂની ભધી 
બ્ાડંની ફટર નગં- ૩૧ જેની કુર ડકરૂ, ૨૮,૮૦૦/- માુાભારના વાથે તા.૦૩/૦૧/૨૦૨૧ ના 
કરાક ૨૧/૩૦ લાગે કડી  તેના વલરુેધ ધી પ્રશી એકટ કરભ ૬૫એ(ઇ),૬૬(૧)ફી,૧૧૬(ફી),૮૧ 
મજુફ અટક કયી કામદેળયની કામયલાશી કયી વાયી કાભગીયી કયેર છે.તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૧.  
આયોીન ુનાભ – 
યાજુ વ/ઓપ કાતંીરાર જાતે- ડાભય ઉ.લ.૨૦ યશ,ે આફીમા પયીય ુગાભ- છાણી તા- ખેયલાડા જી- 
ઉદેયુ યાજસ્થાન  
લોન્ટેડ આયોી-  

મકેુળ જીલાબાઇ ડાભય યશ,ેઆફીમા પયીય ુગાભ- છાણી તા- ખેયલાડા જી- ઉદેયુ યાજસ્થાન  
મદુ્દાભાર – 

બાયતીમ ફનાલટની વલદેળી દારૂની ફટર નગં- ૩૧ જેની કુર ડકરૂ, ૨૮,૮૦૦/- તથા વેભવગં 
પન ની ડકરૂ,૧૦૦૦/- ભી કુલ્રે રૂ,૨૯,૮૦૦/- ન ભત્તાન 
કાભગીયી કયનાય કભયચાયી  
વલ રનં્વ .વફ.ઇન્વ એ.એભ.ટેર તથા એર.આય.નાયણબાઇ યાણવીબાઇ ફ.ન-ં ૧૧૬૬ તથા 
એર.આય.દેલેન્ઈવવનશ બીખબુા ફ.ન.ં૨૫૧ તથા એર.આય.રારાબાઇ યમાબાઇ ફ.ન-ં૧૩૨૪ 
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જુગાયના ગનુાના આયોીની અટકામતની નલગત 
 

વયદાયનગય ોરીવ સ્ટેળન 

જુગાયનો ગણના ાત્ર કેવ કડી ાડતી વયદાયનગય ોરીવ 
 

               ભે.રીવ કવભ ય વાશફે િી અભદાલાદ ળશયે તથા અવધક રીવ કવભ ય વાશફે 
િી વેતટય-૨ નાઓ તથા નામફ રીવ કભી યિી ઝન-૦૪ વાશફે તથા ભદદનીળ 
રીવ.કભી યિી “ જી” ડીલીજન વાશફે નાઓ તયપથી પ્રશી- જુગાયની પ્રવતૃ્તી નેસ્ત-નાબદુ 
કયલા અંગેની સચુના આધાયે રીવ ઇન્વેકટય એભ.એભ.વરકંી વયદાયનગય રીવ સ્ટેળન 
નાઓ વલ રન્વ .વ.ઇ આઇ.કે.ભથખરમા તથા વાથેના વલ રવં સ્ટાપના ભાણવ વાથે .સ્ટે 
વલસ્તાયભા ંેદરીગભા ંશતા  તે દયપમાન  વાથેના અ.શ.ેક. પ્રડદવવનશ ભડશારવવનશ ફ.ન.ં ૩૬૧૬ 
તથા અ..ક. વડંદવવનશ કદયવવનશ ફ.ન.ં૩૫૦૩ નાઓને વયંતુત ફાતભી શકીકત ભેર કે 
કુફેયનગય ચાચય ચક યાણા તલા ાવે જાશયેભા કેટરાક ઇવભ બેગા ભી ૈવા ાનાથી 
શાયજીતન જુગાય યભી યભાડે છે  જે  ખાનગી ફાતભી શડકકત આધાયે  કુફેયનગય ચાચયચક 
યાણા તલા ાવે જાશયે ભા ંગ કુડાળુ લાી ૈવા ાના થી શાયજીતન જુગાય યભીયભતા જુગાય 
તથા અંગઝડતી તથા દાલના ના નાણા તથા ભફાઇર પન તથા ગજંીાના વાથે જુગાય યભી 
યભતા  કુર- ૦૭ આયીઓ ભી આલતા ં જેઓ  વલરુેધભા ં જુગાય  ધાયા કરભ- ૧૨ મજુફ 
કામદેવય કામયલાડશ કયેર છે.તાયીખ- ૦૪/૦૧/૨૦૨૧                    
આયોીન ુનાભ;-  
(૧) યનક ઉપે ગબરૂ શયદબાઇ તભચેં ઉ.લ.૧૯ યશ.ેચાચય ચક  કચ્છી ાડા એપ લડય  કુફેયનગય 
અભદાલાદ  
(૨) બાલેળ ભશનબાઇ યાઠડ ઉ.લ.૧૯ યશ.ેએપ-૧૮ આય.જી. ફ્રેટની  ફાજુભા વવનધી ધભાયળાા ની  
ફાજુભા કુફેયનગય અભદાલાદ ળશયે.  
(૩) અરુણ ભારજીબાઇ ગશીર ઉ.લ.૨૦ યશ.ેચાચય ચક એપ લડય કુફેયનગય  વયદાયનગય 
અભદાલાદ ળશયે           
(૪) જીત ુ ખેભચદંબાઇ યભાય ઉ.લ.૧૮ યશ.ેભ.ન.ં૨૧૦ ાછ ચાચય ચક એપ લડય કુફેયનગય 
વયદાયનગય અભદાલાદ ળશયે  
(૫) શીતે અળકબાઇ  કાભા (યભાય) ઉ.લ.૨૬ યશ.ે ભ.ન.ં૨૧૪ ડી લડય ચાચય ચક કુફેયનગય  
વયદાયનગય અભદાલાદ ળશયે  
(૬)ભશળેબાઇ બીભજીબાઇ બટ્ટી ઉ.લ.૩૫ યશ.ેભ.ન.ંએચ/૧૭ ાછ એપ લડય કુફેયનગય 
અભદાલાદ  
(૭) વલનદ અળક તનલાણી  ઉ.લ.૨૮ યશ.ે ૨૦૫, એપ લડય ચાચય ચકની ફાજુભા કુફેયનગય 
અભદાલાદ   
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મદુ્દાભાર;- 
 

(૧) અંગઝડતી તથા દાલના નાણા ભી કુલ્રે રૂ- ૧૬૨૮૦/- 
(૨) ગજંીાના નગં ૧૦૪ ડકનભત રૂ ૦૦/૦૦ 
(૩) ભફાઈર પન નગં- ૩ ડક.રૂ.૬૦૦૦/-ભી  કુલ્રે માુાભાર.રૂ.૨૨૨૮૦ /-   
 

કાભગીયી કયનાય અધીકાયી / કભયચાયી ;- 
 

(૧) રીવ ઇન્વેકટય એભ.એભ.વરકંી (૨)રીવ વફ ઇન્વ આઇ.કે.ભથખરમા (૩) અ..શ.ેક 
ગોતભબાઇ કચયાબાઇ ફ.ન-ં૯૩૬૫  (૪) અ.ભ.વ.ઈ ડદનકયબાઇ  યભેળબાઇ ફ.ન.ં૧૩૫૨૪ (૫) 
શ.ેક. અવનર ફારક્રુષ્ણ ફ.ન.૩૯૧૭ (૬) અ.શ.ેક. અયવલનદવવનશ યામવવનશ ફ.ન.ં૮૩૮૧ (૭) અ.શ.ેક. 
પ્રડદવવનશ ભડશારવવનશ ફ.ન.ં ૩૬૧૬ (૮)અ..ક વજંમકુભાય ફાબરુાર ફ.ન-ં૪૪૩૧ (૯) 
અ..ક.પ્રગ્નેળ કાનજીબાઇ ફ.ન-ં૫૮૭૭ (૧૦) અ..ક. વડંદવવનશ કદયવવનશ ફ.ન.ં૩૫૦૩ 
(૧૧)અ.ર.ય. ચેતનકુભાય શાજાબાઇ ફ.ન.૧૨૮૬૩ 
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ાવા અટકામતની નલગત 
 

કાગડાીઠ ોરીવ સ્ટેળન 

 

ળયીય વફાંધી ગનુાભા ાવા અટકામતી તયીકે નાવતા પયતા એક આયોીઓની 
ધડકડ કયતી કાગડાીઠ ોરીવ 

 

            ભે.રીવ કવભ ય િી અભદાલાદ ળશયે તથા અધીક રીવ કવભ યિી વેકટય-૨ 
વાશફેની સચુના આધાયે તથા નામફ રીવ કવભ યિી ઝન-૬ વાશફે તથા ભદદનીળ રીવ 
કવભ યિી “કે” ડડલીજન અભદાલાદ ળશયેનાઓના ભાગયદળયન શઠે રીવ ઇન્સ્ેકટય િી 
એ.જે.ાડંલનાઓની સચુના આધાયે વલ રન્વ સ્કડયના સ્ટાપ તથા ી.આઇ. વયનરના ભાણવએ 
કાગડાીઠ રીવ સ્ટેળન ખાતે દાખર થમેર ળયીય વફધંી ગનુાભા એક આયી વલરૂેધ ાવા 
સુકભ થમેર શમ, જે નાવતા પયતા આયીને સ્ટે ખાતે રાલી ાવા અટકામત કયી નીચે 
મજુફની ાવા સુકભની ફજલણી કયેર છે.  
 

                        આયી નાભે ડદરીબાઇ જલબુાઇ યફાયી(દેવાઇ), ઉ.લ.૨૯, યશ,ેભ.ન.ં૬, 
યફાયી કરની, જગણીભાતાના ભદંીયની વાભે, અભયાઇલાડી, અભદાલાદ ળશયે નાઓ વલરૂેધ (૧) 
યાભર .સ્ટે. પ.ગ.ુય.ન.ં૨૧૩/૨૦૨૭ ધી ઇીક કરભ ૩૨૪, ૨૯૪(ખ), તથા જી.ી.એતટ કરભ 
૧૩૫(૧) મજુફ તથા (૨) કાગડાીઠ .સ્ટે. પ.ગ.ુય.ન.ં૧૨૬/૨૦૧૯ ધી ઇીક કરભ ૩૨૩, 
૩૨૪, ૨૯૪(ખ), ૫૦૬(૨), ૪૨૭, ૧૧૪ તથા જી.ી.એતટ કરભ ૧૩૫(૧) મજુફ ના ળયીય વફધંી 
ગનુાભા વદયી આયીની વલરુેધ યુાલા બેગા કયી ાવા દયખાસ્ત તૈમાય કયી ભે.રીવ કવભ ય 
િી વભર વાદય કયતા તેઓ વાશફેે તેઓની કચેયીના ક્રભાકં/PCB/DTN/ાવા/૫૧૩/૨૦૨૦ 
તા.૨૧/૦૭/૨૦૨૦ અન્લમે વદયી ાવા અટકામતીને “સયુત” જેર ખાતે ભકરી આલા સુકભ 
કયેર. જે સુકભ આધાયે ભજકુય ાવા અટકામતીની નાભદાય કટયની ગાઇડરાઇન મજુફ કવલડ-૧૯ 
ની વાયલાય કયાલી કવલડ-૧૯ ન યીટય  નગેેટીલ આલતા વદયી આયીઓને આજયજ 
તા.૦૩/૦૧/૨૦૨૧ ના કરાક ૧૯/૪૫ લાગે ાવા સુકભની ફજલણી કયી “સયુત” જેર ખાતે ાવા 
અટકામતી તયીકે યશલેા વારુ જરૂયી જાપ્તા વાથે ભકરી આલા તજલીજ કયેર છે. 
તા.૦૩/૦૧/૨૦૨૧  
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કાભગીયી કયનાય અધીકાયી/કભયચાયી:  
 

વયુતંત ફાતભી: (૧) વઇિી ફી.એવ.યફાયી (૨) શકે વજંમબાઇ દળયથબાઇ ફ.ન.ં૯૭૮૦ (૩) 
ક વયદાયવવનશ ભડશતવવનશ ફ.ન.ં૧૦૪૧૫  
 

કાભગીયી કયનાય: 
 

(૧) ભ.વ.ઇ. માવીનખાન પતેખાન ફ.ન.ં૬૪૨૫ (૨) ક ગવલનદવવનશ તખતવવનશ ફ.ન.ં૮૧૨૧ (૩) 
એર.આય. ાથયકુભાય કેતનબાઇ ફ.ન.ં૩૯૬૧ 
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નળાફાંધી તથા જુગાય ધાયા શઠે ઝડામાઃ-     વભાચાય માદી નાં.૨૨/૨૦૨૧ 

 

ળશયે રીવે ગઈકારે નળાફધંી ધાયા શઠે ૪૯ કેવ કયી, ૫૮ વ્મક્તતઓને ઝડી, ૨૬૧ 
રીટય દેળી દારૂ, ૪૦ ફટર ઈંગ્રીળ દારૂ, ૧૨૭ તલાટયય ઈંગ્રીળ દારૂ અન ે૯૨ ખફમય ટીન કફજે 
કમાય શતા. તેભજ જુગાય ધાયા શઠે ૧૦ કેવ કયી ૫૧ વ્મક્તતઓને ઝડી યકડ રૂવમા 
૧,૫૭,૭૬૦/- અને જુગાયના વાધન કફજે કમાય શતા. 
 

તકેદાયીના ગરા શઠે ઝડામાઃ-                વભાચાય માદી નાં.૨૩/૨૦૨૧ 
 

ળશયે રીવે ગઈકારે તકેદાયીના ગરા શઠે વી.આય.ી.વી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ 
મજુફ ૫૪ વ્મક્તતઓની અટકામત કયી શતી. તેભજ પ્રશી ૯૩ મજુફ ૧૨ વ્મક્તતઓની અને ાવા 
શઠે ૨ વ્મક્તતઓની અટકામત કયી શતી. 
 

છેતયીંડીની પયીમાદઃ-                  વભાચાય માદી નાં.૨૪/૨૦૨૧ 
 

નાયણપયુાઃ ભોખરન મગેળબાઇ ળાશ (યશ.ે કણાયલતી વવામટી ભશતેા યેસ્ટયેન્ટ વાભે આિભ યડ 
ઉસ્ભાનયુા) એ તા.૦૩/૦૧/૨૦૨૧ ના યજ નાયણયુા રીવ સ્ટેળન ખાતે પયીમાદ નધાલી છે 
કે તા.૨૯/૧૨/૨૦૨૦ કરાક ૧૨/૪૫ લાગ્માના સભુાયે નાયણયુા વઘંલી શાઇસ્કુર વાભે આલેર 
દુકાન નફંય-૪૨ ‘સ્લાતી ક્રીમેળન’ નાભની તાની દુકાન ખાતેથી આયી યાજેળ ગવલનદબાઇ ળાશ 
(યશ.ે યાધે શ્માભ એાટયભેન્ટ આવારલ ફગંરઝની ફાજુભા વલદ્યા વવામટી થરતેજ) એક 
ડદલવન ુબાડુ રૂવમા ૧૦૦૦/- નક્કી કયી ભોરીન ળાશ ાવેથી કેનન કંનીન 6D 24-105 KIT 
ભડરન કેભેય ડકભત રૂવમા ૬૫,૦૦૦/- રઇ જઇ કેભેય યત નશી આી વલશ્વાવઘાત અને 
છેતયતડી કયી શતી. આ ગનુાની તાવ .વ.ઇ.િી ડી.કે.જાડેજા ચરાલે છે. 
 

વોનાની ચેઈન ઝુટલી રઈ ગમાઃ-       વભાચાય માદી નાં.૨૫/૨૦૨૧ 
 

ઈવનપયુઃ યેખાફશને લા/ઓ અતરુબાઇ વની (ઉ.લ.૫૦) (યશ.ે પ્રથભા વવામટી શ્માભસુદંય શર 
ાવે ઈવનયુ) તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ વાજના ૫/૧૫ લાગ્માના સભુાયે ઇવનયુ નીરકંઠ શટર 
નજીકથી વાય થઈ યહ્યા શતા ત્માયે કાા યંગના લ્વય ભટય વામકર ઉય આલેર ફે રુૂ 
યેખાફશનેના ગાભાથંી વનાની ચેઈન ડકભત રૂવમા ૭૦,૦૦૦/- ઝુટલી રઇ નાવી ગમા શતા. 
આ અંગેની પયીમાદ યેખાફશને વનીએ તા.૦૩/૦૧/૨૦૨૧ નાયજ ઈવનયુ રીવ સ્ટેળન ખાતે 
નધાલી છે. આ ગનુાની તાવ .વ.ઇ.િી ડી.જે.રકુભ ચરાલે છે. 
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ટાલય યથી ડી જતા મતૃ્ઃુ-        વભાચાય માદી નાં.૨૬/૨૦૨૧ 
 

ઓઢલઃ યજ્જનરાર ઉપે યાજન વ/ઓ બુે ધીરાર રધી (યશ.ે ગાભ લાઘજીયુા તા.વાણદં 
જી.અભદાલાદ) એ ઓઢલ રીવ સ્ટેળન ખાતે પયીમાદ નધાલી છે કે વાલન એન્ટયપ્રાઈઝના 
ભારીક જગદીળબાઈ ફાબબુાઈ વાગંાણી (યશ.ે એ/૧૦૪ ડયલાય શપવ ગતા) એ 
તા.૦૩/૦૧/૨૦૨૧ ફયના ૪/૪૫ થી ૫/૦૦ લાગ્મા દયપમાન સભુીત યાભસભેુય માદલ 
(ઉ.લ.૨૧) ને ઓઢલ નાનજી દેળમખુ ચાય ભાીમા બ્રક ન.ં૧ ની કંાઉંડ દીલાર ાવ ે
ઉંચાઇલાા ભફાઇર નેટલકયના ટાલય ઉય એંટેના ડીળ પીટીગન કઇ અનબુલ ન શલા છતા 
તેભજ વેપટીના વાધન શલે્ભેટ, ફેલ્ટ વલગેયે સલુીધા યુી નશી ાડી વાલન એન્ટયપ્રાઈઝના 
ભારીકની ફેદયકાયીથી ટાલય ઉય ચડાલતા સભુીત માદલ ટાલય ઉયથી ડી જતા તેન ુમતૃ્ય ુ
વનજયુ ંશત.ુ આ ગનુાની તાવ .વ.ઇ.િી ી.કે.ભકલાણા ચરાલે છે. 
     
ટે્રઈનની અડપેટે આલી જતા મતૃ્ઃુ-            વભાચાય માદી નાં.૨૭/૨૦૨૧ 
 

ભણીનગયઃ તા.૦૩/૦૧/૨૦૨૧ વાજના ૭/૨૦ લાગ્મા શરેા ભણીનગય ખખયા યેલ્લે દેક 
અરાઇન થાબરા નફંય ૪૯૧/૧૭ નજીક બાલીનબાઇ ચનં્ઈકાતબાઇ દળી (ઉ.લ.૪૩) (યશ.ે 
આઇડીમર કરની ઉતભનગય યડ ભણીનગય) દેનની અડપટે આલી જતા ગબંીય ઇજાઓ થતા 
તેભનુ ંમતૃ્ય ુ વનજયુ ંશત.ુ આ અંગે ભણીનગય રીવે અકસ્ભાત ભત નધી આ અંગેની તાવ 
.વ.ઇ.િી આય.એન.ચડુાવભા ચરાલે છે.  
 

આતભશતમાઃ-                વભાચાય માદી નાં.૨૮/૨૦૨૧ 
 
ખોખયાઃ યાકેળબાઇ ડશયાબાઇ ફયીચા (ઉ.લ.૨૯) (યશ.ે અરૂણાનગય યાષ્દબાયતી સ્કુરની ફાજુભા ં
ખખયા) એ અગપમ કાયણવય તા.૦૩/૦૧/૨૦૨૧ વાજના ૫/૪૫ લાગ્મા શરેા તાના ઘયે 
ઓયડીભા ંછતની રખડંની ાઇ વાથ ેદયી ફાધંી ગપાવ ખાઈ આત્ભશત્મા કયી શતી. આ અંગે 
ખખયા રીવે અકસ્ભાત ભત નધી આ અંગેની તાવ .વ.ઇ.િી આય.એન.ચડુાવભા ચરાલે 
છે. 
 

ઓઢલઃ જુાફશને લા/ઓ વલરવન ખેડીમા (ઉ.લ.૨૬) (યશ.ે વીલ્લય શફેીટેટ યમર શટર ાછ 
યતગયડ વતગયલા ઓઢલ) એ અગપમ કાયણવય તા.૦૩/૦૧/૨૦૨૧ વાજના ૭/૩૦ લાગ્મા શરેા 
તાના ઘયે ખંાના સુકભા ં દુટ્ટ ફાધંી ગેપાવ ખાઈ આત્ભશત્મા કયી શતી. આ અંગે ઓઢલ 
રીવે અકસ્ભાત ભત નધી આ અંગેની તાવ .વ.ઇ.િી કે.આય.યભાય ચરાલે છે. 
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જીઆઈડીવી લટલાઃ ભાઇકર વ/ઓ ભાકયબાઇ ફાયીમા (ઉ.લ.૩૧) (યશ.ે બ્રક વાઇંનાથ 
એાટયભેન્ટ ચાય ભાીમા લટલા જીઆઇડીવી) એ અગપમ કાયણવય તા.૦૨/૦૧/૨૦૨૧ વાજના 
૭/૦૦ લાગ્માના સભુાયે તાના યશણેાકં ખાતે ખંાના સુકભા ં દુટ્ટ ફાધંી ગેપાવ ખાઈ 
આત્ભશત્મા કયી શતી. આ અંગે જીઆઈડીવી લટલા રીવે અકસ્ભાત ભત નધી આ અંગેની 
તાવ ભ.વ.ઇ.િી અવનરબાઇ ગવલનદબાઇ ચરાલે છે. 
 

દાણીરીભડાઃ કેળાબાઈ ઉપે કેળલબાઈ વ/ઓ કાનજીબાઈ દાપડા (ઉ.લ.૫૦) (યશ.ે લાસદેુલ 
ધનજીના છાયા ં યીરીતરારનગય બ્રક નફંય-૧૩ વાભે અંફાજીભાતાના ભડંદય ાવે 
ફશયેાભયુા) એ ફીભાયીથી કંટાી તા.૦૩/૦૧/૨૦૨૧ કરાક ૯/૨૦ લાગ્મા શરેા તાના ઘયે 
ધાફાના છતભા ં રખડંના સુકભા ં દયી ફાધંી ગેપાવ ખાઈ આત્ભશત્મા કયી શતી. આ અંગે 
દાણીરીભડા રીવે અકસ્ભાત ભત નધી આ અંગેની તાવ શ.ેક.િી યભેળબાઇ ભગનબાઇ 
ચરાલે છે. 
 
 
 

રીવ ઇન્સ્ેતટય, 

કંદરરૂભ, અ’લાદ ળશયે. 
રીવ કવભળનય લતી 


