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તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૧   બધુળાર 

અમદાળાદ હરે ોીસ સમાચાર 
 

અમદાળાદ હરે ોીસ તરપથી કરળામાાં 
આળે પ્રાંસનીય/નોંધાત્ર કામગીરી :-           સમાચાર યાદી નાં.૩૬/૨૦૨૧ 

Covid-19 સાંક્રમણ નનયાંત્રણ અન્ળયે ેળામાાં આળે કાયદાકીય કાયયળાહી અંગેની 
તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૧ કાક ૦૦/૦૦ થી કાક ૨૪/૦૦ સધુીની માહીતી 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 ૪ ૧૧૧૧૦ 

 

૧૭૨૩૬ 

 

૪ 

 

૧૭૨૪૦ 

 

૨ કરભ ૨૬૯,૨૭૦ 
અને ૨૭૧ 
IPCઅને The 

Epidemic Disease 
Act 2005  

૪૬૯૫ ૨ ૪૬૯૭ ૬૨૧૮ ૨ ૬૨૨૦ 

૩ કરભ 
૧૪૩,૧૪૪,૧૪૫ 
વલગેયે (શગંાભો) 

૬૩ ૦ ૬૩ ૨૬૦ ૦ ૨૬૦ 

૪ Disaster 
Management Act 

2005 શઠેના 
ગનુ્શાઓ 

૨૬૦૬૭ ૧૮૩ ૨૬૨૫૦ ૨૭૨૬૫ ૧૯૫ ૨૭૪૬૦ 

કુર ૪૧૯૩૧ ૧૮૯ ૪૨૧૨૦ ૫૦૯૭૯ ૨૦૧ ૫૧૧૮૦ 

 

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 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 ૧૪૨ ૧૭,૨૦,૭૫૦/- 
 
 

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 ૩૮૩૧ ૩૮,૩૧,૦૦૦/- 
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ળાહન ચોરીના ગનુાના આરોીની અટકાયતની નળગત 
નારો ોીસ સ્ટેન  

ોકેટકો મોફાઈ પોનના માધ્યમથી નારો ોીસ સ્ટેન ખાતે નોધાયે 
ળાહનચોરીનો અનડીટેકટ ગનુો ોધી કાઢતી નારો ોીસ 

  ભે.ોરીવ કવભશ્નયશ્રી અભદાલાદ ળશયે તથા અવધક ોરીવ કવભશ્નયશ્રી વેકટય-૨ વાશફે 
તથા નામફ ોરીવ કવભશ્નયશ્રી ઝોન-૬ વાશફે તથા ભદદનીળ ોરીવ કવભશ્નયશ્રી “કે” ડડલીઝન વાશફે 
નાઓની સચુના અને ભાગગદળગન મજુફ વવનીમય ોરીવ ઈન્વેકટય શ્રી એવ.એ.ગોડશર વાશફેની વીધા 
સુયવલઝન શઠે વભલ્કત વફધંી ગનુાઓ ળોધલા તેભજ અટકાલલા વારુ વલેરન્વ સ્કોડગ 
વ.ુો.વ.ઈ.જે.એવ.ચૌધયી વાશફે તથા ભ.વ.ઈ.બ્રિજયાજવવિંશ ડદરીવવિંશ ફ.ન.ં૧૩૫૪૮ તથા શ.ેકો. 
વયપયાજનલાજ ઈિાડશભભીમા ં ફ.ન.ં૪૦૦૫ તથા ો.કો.વલષ્ણબુાઈ પુજંાબાઈ ફ.ન.ં૧૦૦૩૦ તથા 
ો.કો.પ્રશરાદવવિંશ વવલવગંબાઈ ફ.ન.ં૬૩૬૧ તથા ફીજા સ્ટાપના ભાણવો વાથે ો.સ્ટે. વલસ્તાયભા ં
ેટ્રોરીંગભા ંશતા દયમ્માન પયતા પયતા કરાક ૧૪/૧૫ લાગે નાયોર વકગર ાવ ેઉબા યશી લાશન ચેકીંગ 
કયતા એક એક ઓટોડયક્ષા ન.ંજીજે.૩૮.ડફલ્ય.ુ૦૮૪૪ ની ચરાલી રઈ એક ઈવભ ળકંાસ્દ શારતભા ં
આલતા જણાતા તેભને યોકી પછુયછ કયી તેની ાવે ઓટોડયક્ષાના આધાય પયુાલા કે કાગો ભાગંતા ંકોઈ 
વતંોકાયક જલાફ આેર નશી અને ગલ્રા તલ્રા કયલા રાગેર જેથી વાથેના ો.કો.વલષ્ણબુાઈ પુજંાબાઈ 
નાઓએ ોકેટકો ભોફાઈર પોનથી ઓટોડયક્ષાના ભાબ્રરકન ુનાભ વચગ કયી તેઓને પોનથી પછુયછ કયતા ં
જીતેન્રબાઈ રારજીબાઈ ઠાકોય ઉ.લ.૨૮ ધધંો.ભજુયીકાભ યશ.ેગાભ.ડકરેલાવણા તા.ધોકા જી.અભદાલાદની 
ભાબ્રરકીન ુશોલાન ુજણાતા ંતેભનો ભોફાઈર પોનથી વંકગ કયતા ંગઈકાર તા.૦૩/૦૧/૨૦૨૦ ના ફોયના 
ચાયેક લાગ્માની આવાવ નાયોરથી લીળારા જતા શાઇલે યોડ ઉય આય.લી.ડનેીભ કંની વાભે જીદાર 
કંની જલાના યોડના નાકેથી ચોયી થમેરાન ુજણાલેર જેથી વદયી ફાફતે તાવ કયતા ંનાયોર ો.સ્ટે ાટગ 
એ ગ.ુય.ન.ં ૧૧૧૯૧૦૬૫૨૧૦૦૨૯/૨૦૨૦ ધી ઈ.ી.કો.કરભ ૩૭૯ મજુફનો ગનુો દાખર થમેર શોમ જેથી 
વદયી આયોી કૌળરવવિંગ ઉપે કફીયવવિંગ યભેળવવિંગ જાતે ઠાકુય ઉ.લ.૨૫ ધધંો.ભજુયીકાભ યશ.ેઆઝાદનગય 
દળાભાતાના ભડંદયની ફાજુભા ંપતેલાડી વયખેજ અભદાલાદ ળશયે મુ લતન.એનÀ૨À૬૯૪‚ વીતાપયુ યોડ 
મોજના અરીગજં ફશટેા ફઠા વફીરી રખનૌ ઉત્તયપ્રદેળની ાવેથી ઓટોડયક્ષા ભી આલરે જેનો એન્જીન 
નફંય AZYWHG05166 તથા ચચેીવ નફંય MD2A27AY6HWG61016 નો છે. જેની ડક.રૂ.૭૦૦૦૦/- ગણી 
ઉયોકત ગનુાના કાભે અટક કયી ોકેટકો ભોફાઈર પોનના ભાધ્મભથી લાશનચોયીનો અનડીટેકટ ગનુો 
ળોધી કાઢી પ્રળવંનીમ કાભગીયી કયેર છે. 
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સી ટીમની કામગીરી 
 

નરોડા ોીસ સ્ટેન 
 

ગમુ થયે મહીાને ોધી કાઢતી નરોડા ોીસ સ્ટેનની ‘‘ી’’ ટીમ” 
 

                          આજ યોજ નયોડા ોરીવ સ્ટેળન ખાતે અવધક ો.કવભ.શ્રી વેતટય-૨ તથા 
ના.ો.કભીશ્નય શ્રી ઝોન-૪ તથા ભ.ો.કભીશ્નયશ્રી “જી” ડીલીઝન નાઓએ અભદાલાદ ળશયે નાઓની 
સચુના મજુફ આજયોજ તા-૦૫-૦૬-૨૦ નયોડા ોરીવ સ્ટેળન ળી ટીભ દ્વાયા ો.સ્ટે વલસ્તાયભા ં
ેટ્રોરીંગ દયમ્માન નયોડા ોરીવ સ્ટેળની ળી ટીભ તથા ધનસયુા ો.સ્ટેના નટલયવવિંશ ઉદેવવિંશ 
ફ.ન.૭૪ નાઓની વાથે યશી ધનસયુા ો.સ્ટે જા.જોગ.ન ૦૧/૨૦૨૧ ના કાભે ગભુ થનાય જાગ્રવુત 
ફેન લા/ઓ અળોકબાઇ યવતરાર ટેર યશ ે વ્રજપયુા કંા તા ધનસયુા  નાઓ નયોડા ો.સ્ટે 
વલસ્તાયભા  મઠુીમા ગાભે યશતેા શોમ જેઓની તાવ કયતા ભી આલેર શોમ તેઓની તથા 
તેઓના પે્રભી ધનજીબાઇ ભેધજીબાઇ ગગુર યશ ે ધનસયુા ચાય યસ્તા ેટ્રોર ં ની ાછ 
નાઓએ તાવના કાભે ધનસયુા ો.સ્ટે ભોકરી આલા તજલીજ કયેર છે. તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૧
  

કામગીરી કરનાર કમયચારી  
 

                            ો.વફ.ઇન્વ એવ.એભ.ઠાકોય તથા “ળી” ટીભના ભાણવો ો.કોન્વ 
વજંમદાન ળાતંીદાન, વ.ુો.કોન્વ રુબ્રચતાફેન નયોત્તભબાઇ,વ ુ એર.આય.ભામાફેન ાયવદાન, 
વ.ુરો.ય વપ્રમકંાફેન વલનબુાઇ, વ.ુશ.ેકો.કભાફેન ગેભાબાઇ, વ.ુરો.ય વપ્રમકંાફેન યાભજીબાઇ, 
વ.ુરો.ય ભવુભકાફેન ભનબુાઇ ો.કો વનતેકુભાય યાજેળબાઇ  
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ાસા અટકાયતની નળગત 
મેઘાણીનગર ોીસ સ્ટેન 

 

રીર સફાંધી ગનુાના આરોીને ાસા હઠેલ અટકાયત કરતી મેઘાણીનગર ોીસ 
 

    ભે.ોરીવ કવભશ્નયશ્રી અભદાલાદ ળશયે તથા અવધક ોરીવ કવભશ્નયશ્રી 
વેતટય-૨ તથા નામફ ોરીવ કવભશ્નયશ્રી ઝોન-૪ તથા ભદદનીળ ોરીવ કવભશ્નયશ્રી “જી” 
ડડલીઝન નાઓના ભાગગદળન શઠે તેભજ વવનીમય ોરીવ ઇન્વેતટય જે.એર.ચૌશાણ નાઓની 
સચુના શઠે અભદાલાદ ળશયેના ભેઘાણીનગય વલસ્તાયભા ં ભાયાભાયીના ગનુાઓભા ં કડામેર 
આયોી નાભે યભેળબાઈ ઉપે રલ્લ ુઅળોકબાઈ જાતે તેલગુ ુઉ.લ.૪૪ યશ.ેળકંય જભાદાયની ચારી, 
છેલ્રા ફવ સ્ટેન્ડ, ભેઘાણીનગય, અભદાલાદ ળશયે નાની  વલરુધ્ધભા ંઅતે્રના ભેઘાણીનગય ોરીવ 
સ્ટેળન ખાતેના ઈ-ગજુકો વોફ્ટલેયભા ંવચગ કયતા વદયી આયોી વલરુધ્ધભા ંન.ં(૧) ભેઘાણીનગય  
ો.સ્ટે. ાટગ-એ ગ.ુય.ન.ં૧૧૧૯૧૦૩૩ ૨૦૨૨૩૧/૨૦ ઈ.ી.કો. કરભ 
૧૪૩,૧૪૭,૧૪૮,૧૪૯,૨૯૪(ખ),૩૨૪,૫૦૬(૧) તથા જી.ી. એતટ કરભ ૧૩૫(૧) મજુફ તથા 
ન.ં(૨) ભેઘાણીનગય  ો.સ્ટે. ાટગ-ફી ગ.ુય.ન.ં૧૧૧૯૧૦૩૩૨૦૨૨૩૩/૨૦ ઈ.ી.કો. કરભ 
૫૦૬(૨) તથા જી.ી. એતટ કરભ ૧૩૫(૧) મજુફના ગનુાઓ નોંધામેર શોમ વદયી ઈવભ વલરુધ્ધ 
ભે. ોરીવ કવભશ્નયશ્રી અભદાલાદ ળશયે વભક્ષ અતે્રના ભેઘાણીનગય ો.સ્ટે. ખાતેથી ાવા 
દયખાસ્ત બયી ભોકરતા તેઓના ાવા હુકભ ક્રભાકં/ીવીફી/ડીટીએન/ાવા/૪૧/૨૦૨૧ 
તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૧ થી ાવા અટકામત તયીકે “ભધ્મસ્થ જેર-યાજકોટ” ખાતે યાખલા હુકભ કયેર 
શોમ વદયી ાવા અટકામતી ઈવભને આજયોજ તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૧ ના કરાક ૨૩/૦૦ લાગ ે
ાવા હુકભની ફજલણી કયી જરૂયી જાપ્તા વાથે “ભધ્મસ્થ જેર-યાજકોટ” ખાતે ભોકરી આેર 
છે.તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૧ 
કામગીરી કરનાર અનધકારી/કમયચારી  

(૧) ો.વ.ઈ એભ.કે.ટેર  
(૨) રોકયક્ષક ડકયણવવિંશ ગોારવવિંશ ફ.ન.ં૧૨૪૩ 
(૩) રોકયક્ષક આકાળ ભશળેબાઈ ફ.ન.ં૧૨૨૭૦       
(૪) રોકયક્ષક જીગય ભશને્રકુભાય ફ.ન.ં૧૧૩૧૫ 
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ઓઢળ ોીસ સ્ટેન 

 

ાસા અટકાયતીને કડી ાડતી ઓઢળ ોીસ 
 

   અભદાલાદ ળશયે ોરીવ કવભશ્નય વાશફેશ્રી નાઓની સચુનાથી અવધક ોરીવ 
કવભશ્નય શ્રી વેતટય-૨ વાશફે શ્રી તથા નામફ ોરીવ કવભશ્નય ઝોન-૫ વાશફે શ્રી તથા ભદદવનળ 
ોરીવ કવભશ્નયશ્રી “આઈ” ડીલીજન વાશફેશ્રી નાઓની સચુના તથા ભાગગદળગન શઠે “જાશયે 
વરાભતી અને વ્મલસ્થા” વલરૂદ્ધના કૃત્મો અટકાલલા વારૂ અવયકાયક ગરા રેલા કયેર હુકભ 
અનવુધંાને અભો ોરીવ ઈન્સ્ેતટય આય. જી. જાડેજા નાઓએ “જાશયેવ્મલસ્થા” વલરૂદ્ધના કૃત્મો 
કયતા શોમ નીચે જણાલેર ઇવભ વલરૂદ્ધભા ંપયુાલા બેગા કયી ાવા દયખાસ્ત તૈમાય કયી ભે ોરીવ 
કવભશ્નય વાશફેશ્રી અભદાલાદ ળશયે નાઓની વભક્ષ વાદય કયતા તેઓ વાશફેે વદયી ઇવભ નાની 
વલરૂધ્ધ નીચે મજુફનો હુકભ કયતા ભજકુય ાવા અટકામતીને નીચે જણાલેર 
અવધકાયી/કભગચાયીએ નીચે જણાલેર યીતેના ોરીવ સ્ટાપના ભાણવો કડી રઇ આલતા આજ 
યોજ ઉયોતત ાવા હુકભની ફજલણી કયી ાવા અટકામતીને સયુત રાજોય જેર ખાતે જરૂયી 
જાપ્તા વાથે ભોકરી આલાભા ંઆલેર છે.  
 

ાસા અટકાયતી :-    
ળીલભ વ/ઓ અડશલયનવવિંશ ાર ઉ.લ-૨૧ ધધંો-છુટક ભજુયી યશ-ેભ.ન ં ૬૬૬  કભરેશ્ાકગ 
ભશશે્ર્લયીનગય વલબાગ-૩ તક્ષળીરા સ્કુરની ાવે ઓઢલ અભદાલાદ ળશયે  
 

ાવાભા ંધ્માને રીધરે ગનુાની વલગત :-  
(૧) ઓઢલ  ોસ્ટે  પસ્ટ ગ ુય ન ં૧૬૨/૨૦૧૯ ઇ. ી. કો. કરભ - ૩૨૫, ૩૨૪ ૩૨૩, ૨૯૪(ખ), 
૫૦૬(૨), ૪૨૭, ૧૧૪ તથા જી. ી એકટ કરભ ૧૩૫(૧) મજુફ તથા (૨) ઓઢલ ો.સ્ટે. 
ગ.ુય.ન.ંA/11191037201234/2020 ઇ. ી. કો કરભ - ૩૨૪, ૩૩૭, ૩૨૩, ૨૯૪(ખ), ૪૨૭, 
૫૦૬(૨), ૧૧૪ તથા જી. ી. એતટ કરભ - ૧૩૫(૧) મજુફ  
 

ાવા હુકભ તથા ફજલણી 
ાવા હુકભ ન-ં ીવીફી/ડીટીએન/ાવા/૪૦/૨૦૨૧  તા. ૦૫/૦૧/૨૦૨૧તથા ફજલણી તા. 
૦૫/૦૧/૨૦૨૧ ના કરાક ૨૦/૦૦ લાગે :-  સયુત રાજોય જેર  
 

કાભગીયી કયનાય અવધકાયી/કભગચાયી :-   
 

ો. વ. ઈ શ્રી ડી ફી રાવ તથા અનાભગ શ ેકો વજંમકુભાય કડલાજી ફ. ન-ં ૫૨૦૭ તથા અ ો કો 
અળોકબાઇ ભોશનબાઇ ફ. ન.ં ૬૨૮૫ 
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ીસીફી 
“ સરદારનગર ોીસ સ્ટેન નળસ્તારમાથી  નળદેી દારુની ફોટો નાંગ-૧૨૧ તથા 

ટીન ફીયર નાંગ-૨૪ સાથે કુ રૂનયા ૨૧,૧૨૦/- મદુામા 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 ઈન્ચાર્જ 
ો.વ.ઈન્વ.શ્રી એ.ડી.ચાલડાનાઓ ના ભાગગદળગન શઠે  તા.૨૭.૧૧.૨૦૨૦ ના યોજ સ્ટાપના ભવઈ 
ધનયાજવવશ ભાનવવશ અ.શડે.કોન્વ. ભશને્ર લાસદેુલબાઇ અ.શડે.કોન્વ. ચેતનવવિંશ નટલયવવિંશ, 
અ.શડે.કોન્વ. દીનાયામણ યાજનાયામણ, વલગેયે ભાણવો વાથે ેટ્રોરીગભા ં શતા દયમ્માન ભવઈ 
ધનયાજવવશ ભાનવવશ નાઓને ભેર ચોતતવ ફાતભી શકીતત આધાયે નશી કડામેર આયોી 
શ્રલણ ઉપે ફરીમો જોયાજી ઠાકોય ના ભકાન નફંય બ્રોક નફંય ૭/૨૯૦ લાલ્ભીકી આલાવના 
ભકાનભા થી નોફરનગય અભદાલાદ ખાતેથી બાયતીમ ફનાલટના વલદેળી દારુની નાની ભોટી 
ફોટરો નગં ૧૨૦  ડક.રુ.૧૭,૬૪૦/ તથા ટીન ફીમય નગં ૨૪ ડક.રુ.૩Ê૪૮૦/ ભી  કુલ્રે 
ડક.રુ.૨૧Ê૧૨૦ /- મદુાભાર કડી ાડી આ કાભે ત્રણ આયોીઓને લોન્ટેડ જાશયે કયી તેઓ 
વલરુધ્ધભા કામદેવયની કામગલાશી કયી વયદાયનગય ો.સ્ટે. ખાતે વી ાટગ  
ગયુન.૧૧૧૯૧૦૪૦૨૦૩૭૬૩/૨૦૨૦ પ્રોડશ એતટ કરભ ૬૬(ફી), ૬૫(એ)(ઈ) , ૧૧૬ફી), ૮૧ 
મજુફ ગનુો યજીસ્ટય કયાલી આગની કામગલાશી શાથ ધયલાભા આલેર છે. 
નહી મલી આળે ળોન્ટેડ આરોીઓ  : 
(૧) શ્રલણ ઉપે ફરીમો જોયાજી ઠાકોય (૨)  યાજેળ ઉપે યાજુ યભેળબાઈ માદલ (૩) વનકુર ઉપે ફીટુ 
સયેુળબાઈ  ગોયાટકય  ત્રણેમ યશ.ેલાલ્ભીકી આલાવ નોફરનગય અભદાલાદ ળશયે   
ગનુાની જગ્યા :  
નશી તડામેર આયોી શ્રલણ ઉપે ફરીમો જોયાજી ઠાકોય ના ભકાન નફંય બ્રોક નફંય ૭/૨૯૦ 
લાલ્ભીકી આલાવના ભકાનભા થી નોફરનગય અભદાલાદ ળશયે    
કડાયે મદુામા :  

 બાયતીમ ફનાલટના વલદેળી દારુની નાની ભોટી ફોટરો નગં ૧૨૦  ડક.રુ.૧૭,૬૪૦/ તથા ટીન 
ફીમય નગં ૨૪  ડક.રુ.૩,૪૮૦/ ભી કુલ્રે ડક.રુ.૨૧,૧૨૦/- ની ભતાનો મદુાભાર 

 

 



8 

 

નાફાંધી તથા જુગાર ધારા હઠેલ ઝડાયાઃ-     સમાચાર યાદી નાં.૩૭/૨૦૨૧ 

 

ળશયે ોરીવે ગઈકારે નળાફધંી ધાયા શઠે ૩૯ કેવ કયી, ૩૧ વ્મક્તતઓને ઝડી, ૧૦૬ 
રીટય દેળી દારૂ, ૨૩૧ ફોટર ઈંગ્રીળ દારૂ, ૧૪૧ તલાટગય ઈંગ્રીળ દારૂ, ૧ કાય અને ૨ ડયક્ષા 
કફજે કયી શતી. તેભજ જુગાય ધાયા શઠે ૩ કેવ કયી ૧૩ વ્મક્તતઓને ઝડી યોકડ રૂવમા 
૧,૬૧,૩૦૦/- અને જુગાયના વાધનો કફજે કમાગ શતા. 
 

તકેદારીના ગા હઠેલ ઝડાયાઃ-                સમાચાર યાદી નાં.૩૮/૨૦૨૧ 
 

ળશયે ોરીવે ગઈકારે તકેદાયીના ગરા શઠે વી.આય.ી.વી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ 
મજુફ ૧૧૯ વ્મક્તતઓની અટકામત કયી શતી. તભેજ પ્રોશી ૯૩ મજુફ ૬ વ્મક્તતઓની અને ાવા 
શઠે ૯ વ્મક્તતઓની અટકામત કયી શતી. 
 

ઘરપોડઃ-           સમાચાર યાદી નાં.૩૯/૨૦૨૧ 
 

સાફરમતીઃ જીતેન્રકુભાય કનૈમારાર ળાશ (યશ.ેશયીાકગ વોવામટી ાલન ાટી પ્રોટ ાવે અંકુય 
નાયણપયુા) એ વાફયભતી ોરીવ સ્ટેળન ખાતે પયીમાદ નોધાલી છે કે તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૧ 
ફોયના ૧/૦૦ થી ૩/૧૫ સધુીના વભમગાા દયમ્માન યશણેાકં નજીક ાકગ કયેર ોતાના 
સ્કુટયની ડેકી ખોરી અજાણ્મો પરુૂ ડેકીભાથંી વાફયભતી ન્ય ુયાણી આકાળ યેવીડન્વીભા ંઆલેર 
“ામર જ્લેરવગ” નાભની દુકાનના તાાની ચાલી ચોયી કયી દુકાનના તાા ખોરી દુકાનભા ંપ્રલેળ 
કયી વોનાના દાગીના ડકભત રૂવમા ૪૪,૬૪,૯૫૦/- ભતાની ચોયી કયી રઇ ગમો છે. આ ગનુાની 
તાવ ો.ઇ.શ્રી એ.એર.ભશતેા ચરાલે છે. 
 

ચોરીઃ-           સમાચાર યાદી નાં.૪૦/૨૦૨૧ 
 

હરેકોટડાઃ મળબાઇ બ્રફીનબાઇ વભસ્ત્રી (ઉ.લ.૨૦) (યશ.ે લશુાય ળેયી વયવપયુ) 
તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૧ ફોયના ૩/૩૦ લાગ્માના સભુાયે મળબાઇ ભાથાનો દુખાલો ફધં થલાની 
ગોી રેલા ભેડીકરભા ં જતા શતા ત્માયે વયવપયુ શયીબાઈ ગોદાણીના દલાખાના નજીક “ટેર 
વોડા ળો” આગ મળબાઇને ફે અજાણ્મા પરુૂ ભળ્મા શતા. જે ૈકી એક પરુૂે મળબાઇન ે
લાતોભા ં બોલી તેભના ખબા ય શાથ મકુી કેપી ઔધથી ફેબાન કયી મળબાઇએ શયેેર 
વોનાની વલિંટી ડકભત રૂવમા ૧૫,૦૦૦/-, ચાદંીની રકી ડકભત રૂવમા ૨,૫૦૦/- અને ભોફાઇર 
પોન ડકભત રૂવમા ૭૦૦૦/- કાઢી રઈ ચોયી કયી નાવી ગમા શતા. આ અંગેની પયીમાદ મળબાઇ 
વભસ્ત્રીએ ળશયેકોટડા ોરીવ સ્ટેળન ખાતે નોધાલી છે. આ ગનુાની તાવ ો.વ.ઇ.શ્રી 
એવ.એવ.યભાય ચરાલે છે. 
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આત્મહત્યાઃ-                સમાચાર યાદી નાં.૪૧/૨૦૨૧ 
 

નરોડાઃ અવનરકુભાય યાજેન્રકુભાય ડંયા (ઉ.લ.૩૪) (યશ.ેદેલનદંન વકંલ્ વીટી નયોડા) એ અગમ્મ 
કાયણવય તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૧ વલાયના ૧૦/૦૦ થી વાજના ૬/૦૦ લાગ્મા દયમ્માન ોતાના ઘયે 
ખંાના હુકભા ં પ્રાસ્ટીકની દોયી ફાધંી ગેપાવો ખાઇ આત્ભશત્મા કયી શતી. આ અંગે નયોડા 
ોરીવે અકસ્ભાત ભોત નોધી આ અંગેની તાવ શ.ેકો.શ્રી અજીતવવશ કલ્માણવવશ ચરાલે છે. 
 

રામોઃ ભયયુ રક્ષ્ભણબાઇ યભાય (ઉ.લ.૨૩) (યશ.ેબગલતીનગય વોવામટી ળકંય એસ્ટેટની 
ફાજુભા ં વી.ટી.એભ) એ અગમ્મ કાયણવય તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૧ વાજના ૭/૪૫ લાગ્માના સભુાયે 
ોતાના ઘયે ખંાના હુકભા ં વાડી 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 


