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તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૧   ભગંલાય 

ભદાલાદ ળહયે ોરીસ સભાચાય 
 

ભદાલાદ ળહયે ોરીસ તયપથી કયલાભા ં
અલેર પ્રળસંનીમ/નોંધાત્ર કાભગીયી :-           સભાચાય માદી ન.ં૨૯/૨૦૨૧ 

Covid-19 સકં્રભણ નનમતં્રણ ન્લમે રેલાભા ંઅલેર કામદાકીમ કામયલાહી અંગેની 
તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૧ કરાક ૦૦/૦૦ થી કરાક ૨૪/૦૦ સધુીની ભાહીતી નીચે મજુફ છે. 

ત્રક-૧ 

રોક ડાઉન અને જાશયેનાભા બગં અંગે નોધામેર ગનુ્શાની વલગત 
અ.ન ં ગનુ્શાનો પ્રકાય નોધામેર FIR ની વખં્મા અટક કયેર આયોીની 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 ૨ ૪૬૯૫ ૬૨૧૬ ૨ ૬૨૧૮ 

૩ કરભ 
૧૪૩,૧૪૪,૧૪૫ 
વલગેયે (શગંાભો) 

૬૩ ૦ ૬૩ ૨૬૦ ૦ ૨૬૦ 

૪ Disaster 
Management Act 

2005 શઠેના 
ગનુ્શાઓ 

૨૫૭૬૮ ૨૯૯ ૨૬૦૬૭ ૨૬૯૮૫ ૨૮૦ ૨૭૨૬૫ 

કુર ૪૧૬૩૦ ૩૦૧ ૪૧૯૩૧ ૫૦૬૯૭ ૨૮૨ ૫૦૯૭૯ 

 

જનસંકય ધીકાયી દ્વાયા 
ોરીસ કનભળનયશ્રીની કચેયી, 
ભદાલાદ ળહયે (P.R.O.) 
ટેરીપોન નફંય  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કંટ્રોરરૂભ ટેરી.ન.ં ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ પેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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ત્રક-૨ 

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

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

૧ અભદાલાદ ળશયે ૧૬૨ ૧૬,૮૧,૪૫૦/- 
 
 

ત્રક-૩ 
જાશયે સ્થોએ 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 ૩૯૬૯ ૩૯,૬૯,૦૦૦/- 
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ભોફાઈર સ્નેચીંગ/ચોયીના ગનુાના અયોીની ટકામતની નલગત 
 

ક્રાઈભ બ્રાન્ચ 

 

ગાઉ લુટં/લાહનચોયીભા ંકડામેર ઈસ્તીમાક હભેદ ઉપે હરેરો ઉપે હટેરો ઉપે 
પટાકડી ઉપે ભોગરીને ૭ ભોફાઈર તથા એલીએટય ટુ વ્હહરય ભી કુર કકિંભત 
રૂ.૫૮૦૦૦/-ની ભત્તાના મદુ્દાભાર સાથે કડી ભોફાઈર સ્નેચીંગ/ચોયીના  કુર-૭ 

ગનુ્હાનાઓ બેદ ઉકેરતી ભદાલાદ ળહયે ક્રાઈભ બ્રાન્ચ 

 

   અભદાલાદ ળશયે વલસ્તાયભા ં ભોફાઈર સ્નેચીંગ/ચોયીના ગનુ્શાઓ ફનલા ાભેર 
શોમ આલા ગનુ્શાઓનો બેદ ઉકેરલા વારૂ ઉયી અવધકાયીશ્રીઓ તયપથી સચુના આલાભા ંઆલેર 
શોમ, જે સચુના આધાયે ોરીવ ઇન્સ્ેતટય શ્રી આય.એવ.સલેુયા નાઓના સ્કોડના ો.વ.ઈ. શ્રી 
એવ.જે.લાઘેરા તથા ો.વ.ઈ. શ્રી લામ.જી.ગરુ્જય નાઓ સ્કોડના ભાણવો વાથે આલા ગનુ્શાઓ 
ળોધલા ભાટે પ્રમત્નળીર શતા. દયવભમાન તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૧ ના યોજ સ્ટાપના એ.એવ.આઈ. 
ભશભંદયનુવુ અવગયઅરી તથા શ.ેકો.નયેન્રવવિંશ ળીલઅધાયવવિંશ નાઓને ભેર ફાતભી શકીકત 
આધાયે વાયંગયુ વકકર બ્રિજ ાવેથી આયોી:- ઈસ્તીમાક અશભેદ ઉપે શરેરો ઉપે શટેરો ઉપે 
પટાકડી ઉપે ભોગરી વ/ઓ મસુ્તાક અશભેદ વપીભશભંદ ળેખ ઉ.લ.૩૦ યશ:ેભ.ન.ં૨ ઝોમા ડુપ્રેક્ષ 
વપી રારા દયગાશની ાછ ઘોડાના તફેરાની ફાજુભા ં ભકયફા-વયખેજ યોડ લેજરયુ 
અભદાલાદ ળશયે નાને કડી તેની ાવેથી   
(૧) લીલો લી-૯ ભોફાઈર ડકિં.રુ.૫૦૦૦/-  
(૨) લીલો 1811 ભોફાઈર ડકિં.રુ.૫૦૦૦/-     
(૩) લીલો લામ-15 ભોફાઈર ડકિં.રુ.૫૦૦૦/-  
(૪) વેભવગં ભોફાઈર ડકિં.રુ.૫૦૦૦/-  
(૫) વેભવગં જે-૮ ભોફાઈર ડકિં.રુ.૮૦૦૦/-  
(૬) લીલો લી-૯ ભોફાઈર ડકિં.રુ.૫૦૦૦/-  
(૭) લીલો 1904 ભોફાઈર ડકિં.રુ.૫૦૦૦/-  
(૮) એલીએટય જી.જે. 27 એવ 8251 ડકરૂ. ૨૦,૦૦૦ 
ભી કુર ડકિં.રૂ.૫૮૦૦૦/-ની ભત્તાનો મદુ્દાભાર વીઆયીવી કરભ ૧૦૨ મજુફ કફજે રઇ 
આયોીને તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૧ ના કરાક ૧૭/૧૫ લાગે વીઆયીવી કરભ ૪૧(૧)ડી મજુફ અટક 
કયી કામદેવયની કામકલાશી કયલાભા ંઆલેર.  આયોીને ગોભતીયુ ો.સ્ટે. વોંલા તજલીજ કયેર 
છે.  
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અ કાભે અયોીની પછુયછ તાસ દયમ્માન નીચે મજુફના ગનુાઓની કબરુાત કયેર છે 
 

(૧) આજથી વત્તય ડદલવ શરેા વલાયના ફાનુગય ગજુયાત શાઉવીંગ ફોડકના એક ભકાનની 
ખલુ્રી ફાયીભા ંડેર કાા કરયનો વેભવગં કંનીનો ભોફાઈર પોન ચોયી કયેર.  
(૨) આજથી એકાદ ભાવ શરેા વાજંના એલીમેટય ઉય ગોભતીયુ ભયીમભફીફી ચાય યસ્તાથી 
વવલ્લય ચોકી તયપના યોડ ઉયથી એક ઈવભના શાથભાથંી ભોફાઈર પોન ઝટંલી ચોયી કયેર. 
(૩) આજથી એકાદ ભાવ શરેા વાજંના ભીઠાખી છ યસ્તા નલયંગયુા એક ઈવભની નજય 
ચકુલી કાા કરયનો વેભવગં ભોફાઈર પોન  ચોયી કયેર.  
(૪) વોેક ડદલવ શરેા ભોડી યાતના દાણીરીભડા બ્રફસ્ભીલ્રા યો- શાઉવની વાભે આલેર યાડશ યો-
શાઉવના એક ભકાનની ઓવયીભા ંચાજીંગભા ંડેર ભોફાઈર પોન ચોયી કયેર. 
(૫) છ એક ડદલવ શરેા ફોયના ગોભતીયુ ટેર ભીર ફી.આય.ટી.એવ. સ્ટોથી ષુ્ક 
એસ્ટેટ જલાના યોડ ઉયથી એક ઈવભના શાથભાથંી ભોફાઈર પોન ઝટંલી ચોયી કયેર. 
(૬) ચ્ચીવ ડદલવ શરેા ફોયના ગીતાભડંદય એવ.ટી ફવ સ્ટેન્ડ ેવેન્જયોની બીડભાથંી એક 
ેવેન્જયના બ્રખસ્વાભાથંી ભોફાઈર પોન ચોયી કયેર. 
(૭) વાતેક ડદલવ શરેા વાજંના એલીમેટય ઉય જઈ ફાનુગય વોનેયીમા બ્રોકની વાભે યોડ 
ઉયથી એક ઈવભના શાથભાથંી ભોફાઈર પોન ઝટંલી ચોયી કયેર. 
 

ળોધામેર ગનુ્હા: 
   

(૧) ગોભતીયુ ો.સ્ટે. ગ.ુય.ન.ં૧૧૧૯૧૦૧૮૨૧૦૦૧૮/૨૦૨૦ ઈ.ી.કો કરભ ૩૭૯(એ)(૧)  
(૨) ગોભતીયુ ો.સ્ટે ગ.ુય.ન.ં૧૧૧૯૧૦૧૮૨૧૦૦૧૯/૨૦૨૦ ધી ઈ.ી.કો કરભ ૩૭૯(એ)(૧)  
(૩) નલયંગયુા ો.સ્ટે એ ાટક  ગ.ુય.ન.ં૧૧૧૯૧૦૩૬૨૧૦૦૧૯/૨૦૨૦ ધી ઈ.ી.કો કરભ ૩૭૯ 
(૪) ફાનુગય ો.સ્ટે એ ાટક  ગ.ુય.ન.ં૧૧૧૯૧૦૦૭૨૧૦૦૧૮/૨૦૨૦ ધી ઈ.ી.કો કરભ ૩૭૯  
(૫) દાણીરીભડા ો.સ્ટે એ ાટક  ગ.ુય.ન.ં૧૧૧૯૧૦૧૨૨૧૦૦૨૫/૨૦૨૦ ધી ઈ.ી.કો કરભ ૩૭૯   
 

અયોીનો ગનુ્હાકહત ઈનતહાસ: 
 

(૧) વને-૨૦૧૧ ભા ંલેજરયુ ો.સ્ટે ભો.વા. ની ફેટયી ચોયી  
(૨) વને-૨૦૧૨ ભા ંલટલા ો.સ્ટે. ભા ંયોકડ રૂવમાની ચોયી  
(૩) વને-૨૦૧૬ ભા ંારડી ો.સ્ટે. ભા ંયીક્ષા ચોયી   
(૪) વને-૨૦૧૭ ભા ંકાગડાીઠ ો.સ્ટે. ભા ંયીક્ષા ચોયીભા ંતથા ભો.વા. ચોયી   
(૫) ઈવનયુ ો.સ્ટે ભો.વા. ચોયી   
(૬) ખોખયા ો.સ્ટે. ભા ંયીક્ષા ચોયી   
(૭) વને-૨૦૧૮ ભા ંવયખેજ ો.સ્ટે ભો.વા. ચોયી   
(૮) કાલુયુ ો.સ્ટે. ભા ંલુટં કેવભા ંકડામેર છે.  
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(૯) દયીમાયુ ો.સ્ટે. ભા ંલુટં કેવભા ંકડામેર છે.  
(૧૦) ારડી ો.સ્ટે. ભા ંલુટં કેવના-૨ ગનુાભા ંકડામેર છે.  
(૧૧) આનદંનગય ો.સ્ટે. ભા ંલુટં કેવભા ંકડામેર છે.  
(૧૨) વને-૨૦૧૯ ભા ંગોભતીયુ ો.સ્ટે. ભા ંલુટં કેવભા ંકડામેર છે.  
(૧૩) ફાનુગય ો.સ્ટે ભોફાઈર ચોયીભા ંકડામેર છે.  
(૧૪) લટલા ો.સ્ટે. ભા ંભોફાઈર પોન લુટંભા ંકડામેર છે.  
(૧૫) ખોખયા ો.સ્ટે. ભા ંભોફાઈર પોન લુટંના ગનુાભા ંકડામેર છે.  
(૧૬) લટલા જી.આઈ.ડી.વી. ો.સ્ટે. ભા ંભોફાઈર પોન લુટંભા ંકડામેર છે.  
(૧૭) નલયંગયુા ો.સ્ટે. ભા ંભોફાઈર પોન લુટંના ગનુ્શાભા ંકડામેર છે.  
 
  તેભજ ૨ લખત ભજુ જેર તથા યાજકોટ જેરભા ંવજા કાી ચકેુર છે.   
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ાસા ટકામતની નલગત 

લટલા ોરીસ સ્ટેળન 

લટલાભા ંખલુ્રી તરલાયો સાથે જાહયેભા ંનનકેર ગેંગના સાગકયત તથા ન્મ એક 
ળયીય સફંધંી એભ કુલ્રે-૨(ફે) અયોીઓને ાસા હઠે ટકામત કયતી લટલા 

ોરીસ 

         અભદાલાદ ળશયે ોરીવ કવભશ્નય શ્રી વજંમ શ્રીલાસ્તલ વાશફે નાઓની સચુનાથી 
અવધક ોરીવ કવભશ્નય વતેટય-૨ શ્રી ગૌતભ યભાય વાશફે નાઓની સચુના આધાયે તેભજ નામફ 
ોરીવ કવભશ્નય ઝોન-૬ શ્રી એ.એભ.મનુીમા વાશફે તથા ભદદનીળ ોરીવ કવભશ્નય ‘જે’ ડીલીઝન 
શ્રી યાજારવવિંશ યાણા વાશફે નાઓના ભાગકદળકન શઠે લટલા ોરીવ સ્ટેળનના ોરીવ 
ઈન્વેતટય એચ.લી.વીવાયા નાઓની સચુના આધાયે લટલા ો.સ્ટે. ખાતે દાખર થમેર લટલા 
વલસ્તાયભા ંખલુ્રી તરલાયો વાથે વનકેર આયોીઓ ૈકી ગેંગના વાગડયત તથા અન્મ ગનુાઓના 
એક ળયીયવફધંી એભ કુર- ૨(ફે) આયોીઓ વલરુદ્ધ ાવા દયખાસ્ત ભોકરી આતા 
ભે.ો.કવભ.શ્રી નાઓએ ાવા હુકભ કયતા વલરેન્વ સ્કોડકના સ્ટાપના ભાણવોએ ફનં્ને ાવાના 
આયોીઓને લટલા ો.સ્ટે. ખાતે રાલી યજુ કયતા આયોીઓને ાવા અટકામત કયી નીચે મજુફ 
ાવા હુકભની ફજલણી કયેર છે. 
              અ.ન.ં (૧) યલેઝ ભોશભદશનીપ અબ્દુરયવીતખાન જાતેઠવઈદાબાઈની ચારી 
વીરીકોન લેરીની વાભે વૈમદલાડી લટલા અભદાલાદ ળશયે નાઓ વલરુધ્ધ લટલા ોરીવ સ્ટેળન 
ખાતે (૧) ાટક-એ-૧૧૧૯૧૦૦૩૮૨૦૦૮૪૩/૨૦ ધી ઈીકો કરભ- ૧૪૩, ૧૪૭, ૧૪૮, ૧૪૯, 
૪૨૭, ૨૧૨, ૧૧૪ તથા જીી એતટ કરભ- ૧૩૫(૧) મજુફ તથા (૨) ાટક-એ-
૧૧૧૯૧૦૦૩૮૨૦૦૮૪૪/૨૦ ધી ઈીકો કરભ- ૪૫૨, ૪૨૭, ૧૪૩, ૧૪૭, ૧૪૮, ૧૪૯, ૨૧૨, 
૧૧૪ તથા જીી એતટ કરભ- ૧૩૫(૧) મજુફના ગનુાઓભા ંઆયોીએ લટલા વલસ્તાયભા ંજાશયેભા ં
તરલાયો રઈ તોડ પોડ કયી નકુવાન કયેર અને વલસ્તાયભા ં યશતેા રોકો દશળેતભા ં શોમ જેથી 
વદયી આયોી વલરુદ્ધ ભે.ોરીવ કવભશ્નય શ્રી અભદાલાદ ળશયે નાઓ વભક્ષ ાવા દયખાસ્ત બયી 
ભોકરી આતા ભે.ોરીવ કવભશ્નય શ્રી અભદાલાદ ળશયે નાઓએ કચેયીના ાવા અટકામતી હુકભ 
ક્રભાકં - ીવીફી/ડીટીએન/ાવા/૨૯/૨૦૨૧ તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૧ ના યોજ ાવા હુકભ કયેર 
શોમ આયોીને તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૧ ના કરાક ૨૨/૩૫ લાગે ાવા હકુભની ફજલણી કયી 
આયોીને ભધ્મસ્થ જેર રાજોય - સયુત ખાતે ભોકરી આલા તજલીજ કયેર છે.  
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             અ.ન.ં (૨) ભોશવીન ઉપક ફછડા વરીભબાઈ અલ્રાયખાબાઈ જાતે-ળેખ ઉલ.૨૮ યશ-ે 
બ્રોક ન.ં૩૬/૧૧૪૫, વદબાલના નગય ચાય ભાબ્રમા, લટલા, અભદાલાદ ળશયે નાઓ વલરુધ્ધ 
લટલા ોરીવ સ્ટેળન વલસ્તાયભા ંળયીયવફધંી ગનુાઓ કયલાની ટેલલાો  શોમ અગાઉ ણ વદયી 
આયોી વલરુદ્ધભા ંાવા જેલા અટકામતી ગરા રેલા છતા ળયીયવફધંી ગનુાઓ કયી વલસ્તાયભા ં
રોકોભા ં દશળેત પેરાલતો શોમ વદયી આયોી વલરુદ્ધ (૧) લટલા ો.સ્ટે. ખાતે ાટક-એ-
૧૧૧૯૧૦૦૩૮૨૦૧૧૫૨/૨૦૨૦ ધી ઈીકો  કરભ- ૩૨૪, ૨૯૪(ખ), ૧૧૪ તથા ધી જીી એતટ 
કરભ- ૧૩૫ મજુફ તથા (૨) લટલા ો.સ્ટે. ખાતે ાટક-એ-૧૧૧૯૧૦૦૩૮૨૦૧૪૪૮/૨૦૨૦ ધી 
ઈીકો  કરભ- ૩૨૩, ૨૯૪(ખ), ૫૦૬(૨) તથા ધી જીી એતટ કરભ- ૧૩૫ મજુફ ના ગનુાઓભા ં
કડામેર આયોી વલરુદ્ધ દયખાસ્ત ભોકરી આતા ભે.ો.કવભ. શ્રી અભદાલાદ ળશયેના ાવા 
અટકામતી હુકભ ક્રભાકં- ીવીફી/ડીટીએન/ાવા/૨૮/૨૦૨૧ તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૧ ના યોજ ાવા 
હુકભ થમેર શોમ આયોીને તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૧ ના કરાક ૨૨/૦૫ લાગે ાવા હુકભની ફજલણી 
કયી આયોીને ખાવ જેર ારાયા ભજુ ખાતે ભોકરી આલા તજલીજ કયેર છે.  
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ચાદંખેડા ોરીસ સ્ટેળન 

 

પ્રોહીબફળન ાસા ટકામત હઠે સયુત (રાજોય) ભધ્મસ્થ ેલર ખાતે ભોકરી 
અતી ચાદંખેડા ોરીસ 

                  ભે. ોરીવ કવભશ્નયશ્રી અભદાલાદ ળશયે તથા વયંતુત ોરીવ 
કવભશ્નયશ્રી વેતટય-૧ તથા નામફ ોરીવ કવભશ્નયશ્રી ઝોન-૨ તથા ભદદનીળ ોરીવ કવભશ્નયાશ્રી 
એર.ડીલીઝન અભદાલાદ ળશયે નાઓએ અભદાલાદ ળશયેભા ંપ્રોશી/જુગાયની પ્રવવૃત્ત વદંતય નેસ્ત 
નાબદુ કયલા સચુના કયેર શોમ જે આધાયે અતે્રના ચાદંખેડા ોરીવ સ્ટેળન વલસ્તાયભા ં આલા 
ગનુાઓ આચયતા ઈવભો ઉય વતત લોચ યાખી અતે્રના ોરીવ સ્ટેળન ખાતે 
ગ.ુય.ન.ં૧૧૧૯૧૦૦૮૨૦૦૧૨/૨૦૨૦ પ્રોશી કરભ ૬૬(ફી)૬૫(એ)(ઈ)૯૮(૨) મજુફના ગનુાના 
કાભના આયોી જમેળ વયલણ નટ ઉ.લ.૨૯ યશ-ેબ્રોક ન.ં૧૬/૨૦૫ ઔડાના ભકાન ચાય ભાીમા 
LIG કેળલ એાટક ભેન્ટ ની ફાજુભા ં ટી.ી.૪૪ ચાદંખેડા અભદાલાદ ળશયે નાનો ોરીવથી ચોયી 
છુી દેળીદારુ  ૧૨૦/ રીટય ડક.રૂ.૨૪૦૦/ તથા ભો.પોન નગં-૧ ડક.રૂ.૧૫,૦૦૦/- તથા ઓટોયીક્ષા 
ન.ં GJ.01.TE.8914 ડક. રૂ.૪૫,૦૦૦/-ની ભી કુલ્રે ડક.રૂ.૬૨૪૦૦/- ના મદુ્દાભાર વાથે ભી 
આલેર શોમ અને વદયી આયોીની આલી પ્રવવૃત પ્રોશી કરભ ૯૩ કે જી.ી.એતટ કામદાની 
વાભાન્મ જોગલાઇઓ અનવુાય તાત્કારીક અટકાલી ળકામ તેભ ન શોમ જેથી વદયી આયોી 
વલરૂધ્ધભા ં ાવા દયખાસ્ત તૈમાય કયી ભે.ોરીવ કવભળનય વાશફેશ્રી અભદાલાદ ળશયે નાઓને 
ભોકરી આતા ભે.ોરીવ કવભળનયશ્રી અભદાલાદ ળશયે નાઓએ હુકભ 
ક્રભાકં:ીવીફી/ડીટીએન/ાવા/૩૩/૨૦૨૧ તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૧ થી વદયી આયોીને સયુત 
રાજોય ભધ્મસ્થ જેર ખાતે ાવા અટકામતભા ં યશલેાનો હુકભ કયેર શોમ વદયી આયોીને 
આજયોજ તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૧ કરાક ૨૨/૨૫ લાગે ાવા હુકભની ફજલણી કયી જરૂયી જાપ્તા 
વાથે સયુત રાજોય ભધ્મસ્થ જેર ખાતે ભોકરી આેર છે.      
 

કાભગીયી કયનાય કભયચાયી  
 

(૧) શ.ેકો. વનબ્રખરેળ ડદકકુભાય ફ.ન.ં૮૫૩૯ 
(૨) ો.કોન્વ. ગણુલતંવવિંશ અજીતવવિંશ ફ.ન.ં૬૬૭૮ 
(૩) ો.કોન્વ. પ્રકાળબાઇ કાતંીબાઇ ફ.ન.ં૧૩૧૬૭ 
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ીસીફી 

“ઓઢલ ો.સ્ટે નલસ્તાયભા ંટેન્કયો ભાથી ગે.કા. યીતે કેભીક્રની ચોયી કયતા ફે 
અયોીઓને કુલ્રે રુનમા ૫૩,૭૧,૧૦૦/- ના મદુાભાર સાથે ઝડી ાડતી 

ી.સી.ફી.” 
                  ભે.ોરીવ કવભશ્ર્નય શ્રી વજંમ શ્રીલાસ્તલ વાશફે નાઓએ અભદાલાદ ળશયેભા 
કેભીકર તથા ઓઈર ચોયીના કેળો ળોધલા વારુ વારુ સચુના આેર જે સચુના આધાયે ીવીફી 
ોરીવ ઈન્વેકટય શ્રી એચ.કે.વોરકંી નાઓ ભાગકદળકન શઠે ભોડી યાતે્ર ો.વ.ઈ.શ્રી એ.ડી.ચાલડા 
તથા સ્ટાપના એ.એવ.આઇ. જળલતંવવિંશ ફદેલવવિંશ, એ.એવ.આઇ. ધનયાજવવિંશ ભાનવવિંશ, 
અ.શડે.કોન્વ. અ.શડે.કોન્વ. જાભવવિંશ યણબુા, અ.શડે.કોન્વ. ચેતનવવિંશ નટલયવવિંશ, અ.શડે.કોન્વ. 
ભશને્ર લાસદેુલ, અ.ો.કોન્વ. વપ્રમલદન જમતંીરાર વલગેયે ભાણવો વાથે ેટ્રોરીગભા ં શતા 
દયમ્માન એ.એવ.આઈ. ધનયાજવવિંશ ભાનવવિંશ તથા અ.શડે.કોન્વ. ભશને્ર લાસદેુલ નાઓને ભેર 
ચોતતવ ફાતભી શકીતત આધાયે ઓઢલ વલસ્તાય ભા આલેર ળેડ ન.ં૨૪૫, શ્રી ડક્રષ્ના ઇન્ડસ્ટ્રીમર 
એસ્ટેટ, ાભ શોટર વાભ,ે વયદાય ટેર યીંગ યોડ, અભદાલાદ ખાતે યેઈડ કયતા ફે આયોીઓ 
(૧) કનૈમા શલાયી માદલ ઉ.લ.૨૯, યશ.ે શાર. ળેડ ન.ં૨૪૫, શ્રી ડક્રષ્ના ઇન્ડસ્ટ્રીમર એસ્ટેટ, ાભ 
શોટર વાભે, વયદાય ટેર યીંગ યોડ, ઓઢલ, અભદાલાદ તથા મુ ગાભ. ખારગાલં, તા. ચં 
દેલયી, જી. ગોારગજં, બ્રફશાય (૨) ડદનેળ કાનવવિંગ દેલડા ઉ.લ.૪૦, યશ.ે શાર. ળેડ ન.ં૨૪૫, શ્રી 
ડક્રષ્ના ઇન્ડસ્ટ્રીમર એસ્ટેટ, ાભ શોટર વાભે, વયદાય ટેર યીંગ યોડ, ઓઢલ, અભદાલાદ તથા 
મુ ગાભ. આવીંદ, ગાધંી શોક્સ્ટરની વાભે, જી. બીરલાડા, યાજસ્થાન નાઓને  ૩૨ ભેટ્રીક ટન 
કોસ્ટીક વોડા રામ કેભીકર ડકિંભત રૂ.૩,૨૦,૦૦૦/- તથા અન્મ મદુાભાર ભી કુલ્રે રુવમા 
રૂ.૫૩,૭૧,૧૦૦/- ની ભત્તાના મદુ્દાભાર વાથે કડી ાડી તેઓ વલરુધ્ધભા કામદેવયની કામકલાશી 
કયી ઓઢલ ો.સ્ટે. ખાતે એ ાટક  ગયુન ૧૧૧૯૧૦૩૭૨૧૦૦૩૧/૨૦૨૧ ઈીકો કરભ ૩૭૯Ê 
૪૦૭, ૪૧૧, ૧૨૦ફી ગનુો યજીસ્ટય કયાલી આગની કામકલાશી શાથ ધયલાભા ંઆલેર છે. 
 

કડામેર અયોીઓ : 
(૧) કનૈમા શલાયી માદલ ઉ.લ.૨૯, યશ.ે શાર. ળેડ ન.ં૨૪૫, શ્રી ડક્રષ્ના ઇન્ડસ્ટ્રીમર એસ્ટેટ, ાભ 
શોટર વાભે, વયદાય ટેર યીંગ યોડ, ઓઢલ, અભદાલાદ તથા મુ ગાભ. ખારગાલં, તા. ચં 
દેલયી, જી. ગોારગજં, બ્રફશાય (૨) ડદનેળ કાનવવિંગ દેલડા ઉ.લ.૪૦, યશ.ે શાર. ળેડ ન.ં૨૪૫, શ્રી 
ડક્રષ્ના ઇન્ડસ્ટ્રીમર એસ્ટેટ, ાભ શોટર વાભે, વયદાય ટેર યીંગ યોડ, ઓઢલ, અભદાલાદ તથા 
મુ ગાભ. આવીંદ, ગાધંી શોક્સ્ટરની વાભે, જી. બીરલાડા, યાજસ્થાન 
 

લોન્ટેડ અયોી  :  
 

 સયુજીતવવિંગ ારવવિંગ ભશાય યશ.ે ભાધલ ફગંરોઝ, લસ્ત્રાર, અભદાલાદ. 
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કડામેર અયોીઓની એભ.ઓ.: 
 

    આ કાભે તડામેર ફને્ન આયોીઓ તથા લોન્ટેડ આયોી એકફીજાના ભેાીણા ભા 
ોતાના આવથિક પામદા વારુ ગનુાડશત કાલતરુ યચી ટ્રાન્વોટકના ટેન્કયોભા ં લેાયીઓના ઓડકય 
મજુફ ફશાયથી કોસ્ટીક વોડા રામ કેભીકર બયી રાલી, ોતાના ળડે ન.ં૨૪૫, શ્રી ડક્રષ્ના 
ઇન્ડસ્ટ્રીમર એસ્ટેટ, ાભ શોટર વાભ,ે વયદાય ટેર યીંગ યોડ, ઓઢલ, અભદાલાદ ખાતે ટેન્કયો 
મકુી યાખી, તેભાથંી કોસ્ટીક વોડા રામના જથ્થાની ચોયી કયતા શતા. 
 

ગનુાની જગ્મા :  
 

ળેડ ન.ં૨૪૫, શ્રી ડક્રષ્ના ઇન્ડસ્ટ્રીમર એસ્ટેટ, ાભ શોટર વાભ,ે વયદાય ટેર યીંગ યોડ, ઓઢલ, 
અભદાલાદ ખાતેથી.  
 

કડામેર મદુાભાર :  
 

(૧) ૩૨ ભેટ્રીક ટન કોસ્ટીક વોડા રામ કેભીકર ડકિંભત રૂ.૩,૨૦,૦૦૦/- (૨) ત્રણ ટેન્કય ડકિંભત 
રૂ.૫૦,૦૦,૦૦૦/-, (૩) તટેુર શારતન ુવીર ડકિંભત રૂ.૦૦/-, (૪) ફોલ્ટ ખોરલાના ાના નગં-૨, 
(૫) ાઇ નગં-૨ ડકિંભત રૂ.૦૦/-, (૬) ભોફાઇર પોન નગં-૨ ડકિંભત રૂ.૨૦,૦૦૦/-, (૭) યોકડા 
નાણંા રૂ.૩૧,૧૦૦/-,(૮) આધાયકાડકની કોી ડકિંભત રૂ.૦૦/- ભી કુર ડકિંભત રૂ.૫૩,૭૧,૧૦૦/- 
ની ભત્તાનો મદુ્દાભાર 
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“ લાડજ ો.સ્ટે નલસ્તાયભા ંનલદેળી દારુની ફોટરો નગં-૧૫૨ કક.રૂ. ૫૯,૦૦૦/ સાથે 
કુલ્રે રુનમા ૩,૫૯,૦૦૦/- નો મદુાભાર ઝડી ાડતી ી.સી.ફી.” 

 

                  ભે.ોરીવ કવભશ્ર્નય શ્રી વજંમ શ્રીલાસ્તલ વાશફે નાઓએ અભદાલાદ ળશયેભા 
પ્રોશી/જુગાયની પ્રવવૃત અટકાલલા વારુ સચુના આેર જે સચુના આધાયે ીવીફી ોરીવ 
ઈન્વેકટય શ્રી એચ.કે.વોરકંી નાઓના ભાગકદળકન શઠે આજયોજ લશરેી વલાયે સ્ટાપના 
અ.શ.ેકો.વલજમવવશ ડશન્દુજી, અ.શ.ેકો. મોગેન્રવવશ શઠીવવશ, અ.શ.ેકો.ભયયુધ્લજવવશ યાજેન્રવવશ, 
અ.શ.ેકો. મકેુળબાઈ યાભાબાઈ તથા અ.શ.ેકો. ળૈરેબાઈ દેલાબાઈ વલગેયે ભાણવો ેટ્રોરીગભા ંશતા 
દયમ્માન અશકેો અશકેો મકેુળબાઈ યાભાબાઈ નાઓને ભેર ચોતતવ ફાતભી શકીતત આધાયે લાડજ 
૧૩૨ ફુટ યોડ ઉય આલેર વલશ્રાભાકક એાટક ભેન્ટ વાભે આલેર ભેટ્રો યેરના પ્રોજેકટના તયાની 
અંદય યેનોલ્ડ તલીડ કાય નફંય જી.જે.૨૭ ફી.ઈ.૦૧૭૧ની ડેકી ભાથી બાયતીમ ફનાલટના વલદેળી 
દારુની ફોટરો નગં ૧૧૮ ડક.રુ.૫૯,૦૦૦/ ભી કુલ્રે રુવમા ૩,૫૯,૦૦૦/ નો મદુાભાર કડી 
ાડી કામદેવયની કામકલાશી કયી લાડજ ો.સ્ટે. ખાતે ાટક   વી ૧૧૧૯૧૦૨૩૨૧૦૦૧૬.૨૦૨૧ પ્રોડશ 
એતટ કરભ ૬૬(ફી), ૬૫(એ)(ઇ), ૧૧૬(ફી),૯૮(૨) મજુફ ગનુો યજીસ્ટય કયાલલા તજલીજ 
કયલાભા આલેર છે. 
લોન્ટેડ અયોી:  

(૧)આળી ડશતેન્રબાઈ યભાય  યશ.ેચાદંખેડા અભદાલાદ 

ગનુાની જગ્મા :  

લાડજ ૧૩૨ ફુટ યોડ ઉય આલેર વલશ્રાભાકક એાટક ભેન્ટ વાભે આલેર ભેટ્રો યેરના પ્રોજેકટના 
તયાની અંદય 
કડામેર મદુાભાર :  

 

(૧) બાયતીમ ફનાલટના વલદેળી દારુની ફોટરો નગં ૧૧૮ ડક.૫૯Ê૦૦૦/ (૨) યેનોલ્ડ તલીડ કાય 
નફંય જી.જે.૨૭ ફી.ઈ.૦૧૭૧ ડક.રુ.૩,૦૦,૦૦૦/ ભી  કુલ્રે રૂ.૩,૫૯,૦૦૦/ ભતાનો મદુાભાર 
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નળાફધંી તથા જુગાય ધાયા હઠે ઝડામાઃ-     સભાચાય માદી ન.ં૩૦/૨૦૨૧ 

 

ળશયે ોરીવે ગઈકારે નળાફધંી ધાયા શઠે ૩૧ કેવ કયી, ૩૨ વ્મક્તતઓને ઝડી, ૧૪૩ 
રીટય દેળી દારૂ, ૨ ફોટર ઈંગ્રીળ દારૂ અને ૧ સ્કુટય કફજે કયુક શત.ુ તેભજ જુગાય ધાયા શઠે ૬ 
કેવ કયી ૧૪ વ્મક્તતઓને ઝડી યોકડ રૂવમા ૩૨,૧૦૦/- અને જુગાયના વાધનો કફજે કમાક 
શતા. 
 

તકેદાયીના ગરા હઠે ઝડામાઃ-                સભાચાય માદી ન.ં૩૧/૨૦૨૧ 
 

ળશયે ોરીવે ગઈકારે તકેદાયીના ગરા શઠે વી.આય.ી.વી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ 
મજુફ ૭૩ વ્મક્તતઓની અટકામત કયી શતી. તેભજ પ્રોશી ૯૩ મજુફ ૭ વ્મક્તતઓની અને ાવા 
શઠે ૪ વ્મક્તતઓની અટકામત કયી શતી. 
 

છેતયીંડીની પયીમાદઃ-                  સભાચાય માદી ન.ં૩૨/૨૦૨૧ 
 

લાડજઃ ફાબરુાર બીખાબાઇ ટેર (ઉ.લ.૬૦) (યશ.ે ભગંરમવુતિ વોવામટી કયણનગય યોડ કડી 
તા.કડી જી.ભશવેાણા) એ તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૧ ના યોજ લાડજ ોરીવ સ્ટેળન ખાતે પયીમાદ 
નોધાલી છે કે તા.૦૯/૧૦/૨૦૧૭ થી આજદીન સધુીના વભમગાા દયમ્માન આયોી (૧) 
ભનીબાઇ અયવલિંદબાઇ બટ્ટ (યશ.ે શ્રીનાથ એાટકભેન્ટ નલાલાડજ અભદાલાદ) અને (૨) વલજમ 
દેલીદાવ ખાડંે (યશ.ે આય.કે.એાટક ભેન્ટ રાઈિેયી યોડ દાદયાનગય લેસ્ટ મુફંઇ ભશાયાષ્ટ્ર) એ બેગા 
ભી ફાબરુાર ટેરના તુ્ર તથા તુ્રલધ ુનાઓના ય.ુએવ.એ.ના વલઝા ચારીવ ડદલવભા ંકયાલી 
આલાન ુકશી વો રૂવમાના સ્ટેમ્ ઉય રખાણ કયી રૂવમા ૧૦,૦૦,૦૦૦/- ભેલી રઈ વલઝા 
નશી કયાલી રૂવમા યત નશી આી વલશ્વાવઘાત અને છેતયીંડી કયી છે. આ ગનુાની તાવ 
ો.ઈ.શ્રી લી.આય.ચાલડા ચરાલે છે. 
 

ખોખયાઃ ડકતીબાઈ વોભાબાઈ પ્રજાવત (યશ.ેચનુીરાર ાકક વી.ટી.એભ એતસ્પે્રવ શાઈલે વાભે 
ખોખયા) એ તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૧ ના યોજ ખોખયા ોરીવ સ્ટેળન ખાતે પયીમાદ નોધાલી છે કે 
આયોી ડશતેળબાઈ યભેળબાઈ ઠુંમ્ભય (યશ.ેયોમર એાટક ભેન્ટ ત્રીજો ભા અલધ યેવીડેન્વીની 
ફાજુભા ં જકાતનાકા સયુત, મુ યશ.ેગાભ વયવીમા તા.ધાયી જી.અભયેરી) ડકતીબાઈ પ્રજાતી 
ાવેથી ભાશ ેવપ્ટેમ્ફય/૨૦૨૦ થી ઈકો ગાડી બાડુ અાલલાની લાત કયી બાડા ેટે મકુાલી ઈકો 
ગાડી ડકભત રૂવમા ૨,૫૦,૦૦૦/- રઈ જઈ જેન ુબાડુ નશી ચકુલી તેભજ ઇકો ગાડી યત નશી 
આી વલશ્વાવઘાત અને છેતયવિંડી કયી છે. આ ગનુાની તાવ ો.વ.ઇ.શ્રી આય.એન.ચડુાવભા 
ચરાલે છે. 
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ઘયપોડઃ-           સભાચાય માદી ન.ં૩૩/૨૦૨૧ 
 

લેજરપયુઃ (૧) માવીનબાઈ વ/ઓ ઉભયબાઈ વૈમદ (યશ.ે ફાગે તફસ્સભુ વોવામટી કૈપ ભસ્જીદની 
ફાજુભા ં પતેશલાડી) એ તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૧ ના યોજ લેજરયુ ોરીવ સ્ટેળન ખાતે પયીમાદ 
નોધાલી છે કે તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ યાતના ૦૦/૩૦ થી તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૦ યાતના ૧/૪૫ લાગ્મા 
દયમ્માન ોતાના ભકાનના દયલાજાન ુ તાળુ તોડી અજાણી વ્મક્તત ઘયભા ં પ્રલેળ કયી વોના-
ચાદંીના દાગીના ડકભત રૂવમા ૧,૮૪,૦૦૦/-, ઘડીમા નગં-૪ ડકભત રૂવમા ૩,૫૦૦/- અને 
યોકડ રૂવમા ૩,૦૦,૦૦૦/- ભી કુર રૂવમા ૪,૮૭,૫૦૦/- ભતાની ચોયી કયી રઇ ગઈ છે. આ 
ગનુાની તાવ ઈ.ો.ઈ.શ્રી એભ.જી.ડાભોય ચરાલે છે. 
 

લેજરપયુઃ (૨) ઇમ્તીમાઝબાઇ યસરુબાઇ અજભેયી (યશ.ેસકુુન વોવામટી-૨ વોનર વવનેભા વાભે 
લેજરયુ યોડ લેજરયુ) એ લેજરયુ ોરીવ સ્ટેળન ખાતે પયીમાદ નોધાલી છે કે 
તા.૦૩/૦૧/૨૦૨૧ કરાક ૧૨/૦૦ થી તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૧ ફોયના ૨/૦૦ લાગ્મા સધુીના 
વભમગાા દયમ્માન ોતાના ભકાનભાથંી વોનાની બટુ્ટી અને યોકડ રૂવમા ભી કુર રૂવમા 
૩૫,૦૦૦/- તથા વાશદે ાડોળી યલીનફેનના ઘયભાથી વોના-ચાદીના દાગીના ડકભત રૂવમા 
૧,૪૭,૦૦૦/- અજાણી વ્મક્તત ચોયી કયી રઇ ગઈ છે. આ ગનુાની તાવ ો.વ.ઈ.શ્રી 
એન.ી.વોનાયા ચરાલે છે. 
 

ચોયીઃ-           સભાચાય માદી ન.ં૩૪/૨૦૨૧ 
 

લેજરપયુઃ નીયલબાઇ કનબુાઇ ચૌશાણ (ઉ.લ.૩૯) (યશ.ે ડક્રષ્ણાનગયી ફ્રેટ એવ.ફી.આઇ. ફેંકની 
ફાજુભા ભકયફા યોડ લેજરયુ) એ તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૧ ના યોજ લેજરયુ ોરીવ સ્ટેળન ખાતે 
પયીમાદ નોધાલી છે કે નીયલબાઈના ભકાનન ુડયનોલેળનન ુકાભ ચાલ ુશોઈ નીયલબાઈના ભકાનનો 
વાભાન લેજરયુ ભકયફા યોડ ડક્રષ્ણાનગયી ફ્રેટ ભકાન નફંય ડફલ્ય/ુ૧ ખાત ે યશતેા વફધંી 
ભાવીના ઘયે મકુ્યો શતો અને ડયનોલેળનની કાભગીયી (૧) યાજુબાઇ ભેયાબાઇ બાબોય અને (૨) 
કભાફશને યાજુબાઇ બાબોય (ફને્ન યશ.ે નદંી પીય ુઆગલાડા તા.જી. દાશોદ) કયતા શતા. અન ે
વફધંીના ઘયે જ યશતેા શતા. જેઓ તા.૦૨/૦૧/૨૦૨૧ ના અઠલાડીમા શરેાના વભમગાા 
દયમ્માન નીયલબાઈના વફધંી ભાવીના ઘયનો દયલાજો ચાલીથી ખોરી ઘયભા ં પ્રલેળ કયી 
રાકડાના ખલુ્રા કફાટભાથંી  ભગંસતુ્ર ેડર વાથે ડકભત રૂવમા ૫૦,૦૦૦/-, વોનાની બટુ્ટી એક 
જોડ ડકભત રૂવમા ૨૫,૦૦૦/-, વોનાના નાના ડેર નગં-૮ તથા નાના ફાકોની લીટી નગં-૪ 
ડકભત રૂવમા ૨૫,૦૦૦/-, ચાદંીની રકી નગં-૩ ડકભત રૂવમા ૫૦૦૦/- અને યોકડ રૂવમા 
૧૮,૦૦૦/- ભી કુર રૂવમા ૧,૨૩,૦૦૦/- ચોયી કયી રઈ નાવી ગમા છે. આ ગનુાની તાવ 
ો.વ.ઇ.શ્રી આય.ી.લણઝાયા ચરાલે છે. 
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અત્ભહત્માઃ-                સભાચાય માદી ન.ં૩૫/૨૦૨૧ 
 

ખોખયાઃ સુદંયયાજ કૃષ્ણનબાઇ નામકય (ઉ.લ.૫૮) (યશ.ે માદલનગય નલા ફવ ડેો ાછ 
ખોખયા) એ બ્રફભાયીથી કંટાી તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૧ કરાક ૧૦/૧૫ લાગ્મા શરેા ોતાના ઘયે 
ફાયીભા ંદોયી ફાધંી ગેપાવો ખાઇ આત્ભશત્મા કયી શતી. આ અંગે ખોખયા ોરીવે અકસ્ભાત ભોત 
નોધી આ અંગેની તાવ ો.વ.ઇ.શ્રી આય.એન.ચડુાવભા ચરાલે છે. 
 

ઓઢલઃ બલયરાર પ્રતાજી વેન (ઉ.લ ૫૦) (યશ.ે લૈબલનગય વોવામટી ષુ્ક યેવીડન્વી ાછ 
આડદનાથનગય ઓઢલ) એ અગમ્મ કાયણવય તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૧ કરાક ૧૧/૩૦ થી ૧૨/૪૫ 
લાગ્મા દયમ્માન ોતાના ઘયે છતના રોખડંના ાઇ વાથે વાર ફાધંી ગેપાવો ખાઈ આત્ભશત્મા 
કયી શતી. આ અંગે ઓઢલ ોરીવે અકસ્ભાત ભોત નોધી આ અંગેની તાવ ો.વ.ઇ.શ્રી 
લી.ફી.ચૌશાણ ચરાલે છે. 
 

યાભોરઃ વનરેળબાઇ શવમખુબાઇ ટેર (ઉ.લ.૪૯) (યશ.ે ાથક યો શાઉવ વનયાતં ચાય યસ્તા ાવે 
લસ્ત્રાર) એ આવથિક વકંડાભણને કાયણે તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૧ કરાક ૬/૩૦ લાગ્માના સભુાયે 
સયેુરીમા વકકર ાવે યીટાનગય ફવ સ્ટેન્ડ વાભે વળલળડકત કોમ્રેક્ષભા ં દુકાન નફંય-૩ વાઇં 
વેલ્વ નાભની અગયફતીની ોતાની દુકાન ખાતે દુકાનભા ંખંાના હુકભા ં દુટ્ટો ફાધંી ગેપાવો 
ખાઇ આત્ભશત્મા કયી શતી. આ અંગે યાભોર ોરીવે અકસ્ભાત ભોત નોધી આ અંગેની તાવ 
ભ.વ.ઇ.શ્રી અમતૃબાઇ ભોશનબાઇ ચરાલે છે. 
 
 
 

ોરીવ ઇન્સ્ેતટય, 

કંટ્રોરરૂભ, અ’લાદ ળશયે. 
ોરીવ કવભળનય લતી 


