
1 

 

તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૧   ગરુૂલાય 

અભદાલાદ ળહયે ોરીસ સભાચાય 
 

અભદાલાદ ળહયે ોરીસ તયપથી કયલાભાાં 
આલેર પ્રળાંસનીમ/નોંધાત્ર કાભગીયી :-           સભાચાય માદી નાં.૪૨/૨૦૨૧ 

Covid-19 સાંક્રભણ નનમાંત્રણ અન્લમે રેલાભાાં આલેર કામદાકીમ કામયલાહી અંગેની 
તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૧ 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 
૧૧૧૧૦ ૪ ૧૧૧૧૪ 

 

૧૭૨૪૦ 

 

૪ 

 

૧૭૨૪૪ 

 

૨ કરભ ૨૬૯,૨૭૦ 
અને ૨૭૧ 
IPCઅને The 

Epidemic Disease 
Act 2005  

૪૬૯૭ ૦ ૪૬૯૭ ૬૨૨૦ ૦ ૬૨૨૦ 

૩ કરભ 
૧૪૩,૧૪૪,૧૪૫ 
વલગેયે (શગંાભો) 

૬૩ ૦ ૬૩ ૨૬૦ ૦ ૨૬૦ 

૪ Disaster 
Management Act 

2005 શઠેના 
ગનુ્શાઓ 

૨૬૨૫૦ ૧૭૫ ૨૬૪૨૫ ૨૭૪૬૦ ૧૮૩ ૨૭૬૪૩ 

કુર ૪૨૧૨૦ ૧૭૯ ૪૨૨૯૯ ૫૧૧૮૦ ૧૮૭ ૫૧૩૬૭ 

 

જનસાંકય અધીકાયી દ્વાયા 
ોરીસ કનભળનયશ્રીની કચેયી, 
અભદાલાદ ળહયે (P.R.O.) 
ટેરીપોન નાંફય  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોરરૂભ ટેરી.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 ૧૩૭ ૧૭,૧૭,૫૫૦/- 
 
 

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 ૩૭૨૭ ૩૭,૨૭,૦૦૦/- 
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લુાંટના આયોીની અટકામતની નલગત 
 

નયોડા ોરીસ સ્ટેળન 
 

પયીમાદીને ભાયભાયી ફાઇક તથા ભોફાઇર પોન લુાંટી બાગી ગમેર ઇસભને 
ગણતયીના કરાકોભાાં કડી ાડતી નયોડા સલેરાંસ સ્ક્લોડ. 

                         ભે.ોરીવ કવભશ્નયશ્રી અભદાલાદ ળશયે તથા વયંતુત ો.કભેશ્નય શ્રી વેતટય-
૨ વાશફે તથા ના.ો.કભીશ્નય શ્રી ઝોન-૪ તથા ભ.ો.કભીશ્નયશ્રી “જી” ડીલીઝન નાઓએ શારભા ં
વનકોર ો.સ્ટે તથા ક્રુષ્ણનગય ો.સ્ટેભા ં ફનેરા લુટંના ફનાલ વફધેં આલા ફનાલો ફને નશી 
તેભજ આલા ફનાલો ફનતા અટકાલલા વારૂ ેટ્રોરીંગ યાખલા સચુના કયેર શોઇ જે અનવુધંાને 
નયોડા ોરીવ સ્ટેળનના “ોરીવ ઇન્સ્ેતટયશ્રી ી.ફી.ખાબંરા” નાઓના ભાગગદળગન શઠે વલે 
સ્કોડના ો.વફ.ઇન્વ. એ.એભ.ટેર તથા વાથેના વલેરનં્વ સ્તલોડના ભાણવો ેટ્રોરીંગભા ં શતા 
દયમ્માન ખાનગી ફાતભી શકીકત આધાયે ોકેટ કોભા ંઆયોીનો ગનુાશીત ઇવતશાવ ચેક કયતા ં
આયોી નાભે પ્રડદવવિંશ વલક્રભવવિંશ ચૌશાણ ઉ.લ-૨૩ ધધંો-ભજુયી શાર યશ ેભ.ન-ંફી/૩,કણાગલતી 
વોવામટી,ફાા વીતાયાભ ચોક,ક્રુષ્ણનગય,અભદાલાદ મુ યશ ેકેલડીમાજીની ચારી,ફજયંગ આશ્રભ 
વાભ,ેગગંાનગય, ઠક્કયનગય, અભદાલાદ ળશયે નાને “નયોડા ોરીવ સ્ટેળન ગ.ુય.ન-ંાટગ-એ-
૧૧૧૯૧૦૩૫૨૧૦૦૫૭/૨૦૨૧ ઇ.ી.કો કરભ ૩૯૨,૩૯૪ મજુફના ગનુાના કાભે લુટં કયી ગમેર 
વેભવગં કંનીનો ભોફાઇરપોન જેની ડક રૂ ૧૬,૦૦૦/- નો તથા પયીમાદીની ફાઇક જેની ડક રૂ 
૨૫,૦૦૦/- ગણામ કુલ્રે ડક.રૂ.૪૧,૦૦૦/- મદુ્દાભાર વાથે કડી તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૧ ના કરાક 
૧૬/૩૦ લાગે ઉયોતત ગનુાના કાભે અટક કયી કામદેવયની કામગલાશી કયી વાયી કાભગીયી કયેર 
છે.તા-૦૬/૦૧/૨૦૨૧  
આયોીન ુનાભ  
પ્રડદવવિંશ વલક્રભવવિંશ ચૌશાણ ઉ.લ-૨૩ ધધંો-ભજુયી શાર યશ ેભ.ન-ંફી/૩,કણાગલતી વોવામટી,ફાા 
વીતાયાભ ચોક,ક્રુષ્ણનગય,અભદાલાદ મુ યશ ે કેલડીમાજીની ચારી,ફજયંગ આશ્રભ 
વાભ,ેગગંાનગય, ઠક્કયનગય, અભદાલાદ 
આયોીનો ગનુાહીત ઇનતહાસ  
(૧)કૃષ્ણનગય ોરીવ સ્ટેળન પ.ગ.ુય.ન.ં૯૮/૧૮ ઇ.ી.કો કરભ ૩૨૩,૩૨૬,૫૦૬ (૨), 
૫૦૩,૨૯૪(ખ) જીી.એતટ ૧૩૫(૧)મજુફ 
(૨)કૃષ્ણનગય ોરીવ સ્ટેળન પ.ગ.ુય.ન.ં૨૧૯/૧૮ ઇ.ી.કો કરભ ૩૨૩,૩૨૪, ૫૦૬ (૨), ૨૯૪ 
(ખ) જીી.એતટ ૧૩૫(૧)મજુફ 
(૩) દશગેાભ ોરીવ સ્ટેળન પ્રોશી.ગ.ુય.ન.ં૩૧૧/૨૦૧૮ પ્રોશી કરભ ૬૫ એ, ૬૫ ઇ,૧૧૬(ફી) 
,૯૮(૨) મજુફ 
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મદુ્દાભાર –  
 

લુટંભા ંગમેર વેભવગં કંનીનો ભોફાઇરપોન જેની ડક રૂ ૧૬,૦૦૦/- ગણામ તે તથા પયીમાદીની 
ફાઇક જેની ડક રૂ ૨૫,૦૦૦/- ગણામ કુલ્રે ડક.રૂ.૪૧,૦૦૦/- મદુ્દાભાર યીકયલ કયલાભા ંઆલેર છે.  
 

કાભગીયી કયનાય અનધકાયી / કભયચાયી  
 

વલે સ્લોડ ો.વ.ઇ. એ.એભ.ટેર તથા એ.એવ.આઇ જમેન્રવવિંશ રૂવવિંશ ફ.ન-ં૭૦૩૯ તથા 
એ.એવ.આઇ જેઠાબાઇ ફશચેયબાઇ ફ.ન-ં૮૦૩૨ તથા ો.કો.ડકયણ કરપ્ા ફ.ન.ં૮૪૫૨ તથા 
ો.કો. વલષ્ણબુાઇ શીયાબાઇ ફ.ન-ં૧૩૧૮૩ તથા ો.કો.જમેન્રવવિંશ કલ્માણવવિંશ ફ.ન.ં૪૧૫૮ તથા 
ો.કો. વયુ નટલયરાર ફ.ન-ં૧૦૧૭૬ તથા ો.કો. કેંળ ઘનાબાઇ ફ.ન.ં૪૦૫૬ તથા 
ો.કો.યણજીતવવિંશ પ્રતાવવશ ફ.ન.ં૪૯૯૦ તથા ો.કો. નયેન્્વ્વિંશ છત્રવીંશ ફ.ન.ં૬૧૯૮ તથા 
ો.કો. જનકબાઇ ુજંાબાઇ ફ.ન.ં૪૬૦૬ તથા એર.આય. ધભુકેત ુઆત્ભાયાભબાઇ ફ.ન.ં૧૨૩૨ તથા 
એર.આય.તેજેન્રવવિંશ ફ.ન.ં૧૪૭૦ તથા એર.આય ભયયુધ્લજવવિંશ અવનરૂધ્ધવવિંશ ફ.ન-ં૧૪૬૭ તથા 
એર.આય. વલક્રભ પ્રેભવવિંશ ફ.ન.ં૧૨૪૨૨ એર.આય.અબીેક અશ્વીનકુભાય ફ.ન.ં૭૦૦૫.  
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પ્રોહીના ગનુાના આયોીની અટકામતની નલગત 
 

નયોડા ોરીસ સ્ટેળન 

 

ોરીસ સ્ટેળન નલસ્તાયભાાં ેટ્રોરીગ દયમ્માન બાયતીમ ફનાલટના ઇંગ્રીળદારૂની 
ફોટર નાંગ - ૫૪ કકિંભત રૂ. કક.રુ.૨૭,૦૦૦/- તથા એક એક્ટીલા કક.રૂ.૩૫૦૦૦/- સાથે 

કુલ્રે રૂીમા  ૬૨,૦૦૦/-ના મદુાભાર સાથે ફે આયોીઓને કડી પ્રોહીનો 
ગણનાાત્ર કેસ ળોધી કાઢતી નયોડા સલેરાંન્સ સ્ક્લોડ 

 

                    ભે.ોરીવ કવભશ્નયશ્રી અભદાલાદ ળશયે તથા વયંતુત ો.કભેશ્નય શ્રી વેતટય-૨ 
વાશફે તથા ના. ો.કભીશ્નય શ્રી ઝોન-૪ તથા ભ.ો.કભીશ્નયશ્રી “જી” ડીલીઝન નાઓની સચુના 
આધાયે અનળુધંાને પ્રોશીફીળનની ફદીને નેસ્તનાબતુ કયલા વારૂ નયોડા ોરીવ સ્ટેળનના ોરીવ 
ઇન્સ્ેતટયશ્રી “ી.ફી.ખાબંરા” નાઓના ભાગગદળગન મજુફ વલેરનં્વ ો.વ.ઇ. એ.એભ.ટેર તથા 
વાથેના ભાણવો ેટ્રોરીંગભા શતા દયમ્માન ાટીમા વકગર ાવે આલતા વાથેના ો.કો. વયુ 
નટલયરાર તથા એર.આય. ધભુકેત ુઆત્ભાયાભબાઇ  નાઓની વયંતુત ફાતભી આધાયે “ાટીમા 
વકગર ખાતેથી” આયોી નાભે (૧) અજમબાઇ યાજુબાઇ યભાય ઉલ. ૨૦ યશ.ે ૯૮/૧૬૯૫ ગ.ુશા. 
ફોડગ ગરી ન.ં૮૯, ક્રષ્ ણનગય અભદાલાદ +૧=૨ નાને બાયતીમ ફનાલટના વલદેળી દારુ ની કુર 
ફોટર નગં-૫૪ ડક.રુ.૨૭,૦૦૦/- નો તથા એકટીલા ન.ં જી.જે.૦૧.ય.ુડબ્ લ્ ય ુ ૦૪૨૨ ડક.રુ. 
૩૫,૦૦૦/- ભી કુલ્ રે ૬૨,૦૦૦/- ના મદુ્દાભાર વાથે તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૧ ના કરાક ૦૦/૫૦ 
લાગ ેકડી તેઓ વલરુધ્ધ ધી પ્રોશી કરભ - ધી પ્રોશી. એતટ કરભ ૬૬(૧)ફી, ૬૫એ.ઇ, ૧૧૬(ફી), 
૯૮(૨),૮૧ મજુફનો ગનુ્શો દાખર કયી વાયી કાભગીયી કયેર છે. તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૧ 
 

આયોીન ુનાભ  
 

(૧) અજમબાઇ યાજુબાઇ યભાય ઉલ. ૨૦ યશ.ે ૯૮/૧૬૯૫ ગ.ુશા. ફોડગ ગરી ન.ં૮૯, ક્રષ્ ણનગય 
અભદાલાદ  

(૨) વાશીર જીતબુાઇ ટેર ઉલ. ૧૮ યશ.ે ૮૯/૧૪૮૭ ગ.ુશા.ફોડગ, અંફે ભાતાના ભદંીય ાવે  

કૃષ્ ણનગય અભદાલાદ  
 

મદુ્દાભાર – 
 

બાયતીમ ફનાલટના વલદેળી દારુ ની કુર ફોટર નગં-૫૪ ડક.રુ.૨૭,૦૦૦/- નો તથા એકટીલા  
ન.ં જી.જે.૦૧.ય.ુડબ્ લ્ ય ુ૦૪૨૨ ડક.રુ. ૩૫,૦૦૦/- ભી કુલ્ રે ૬૨,૦૦૦/- નો મદુ્દાભાર 
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કાભગીયી કયનાય કભયચાયી  
 

વલે સ્લોડ ો.વ.ઇ. એ.એભ.ટેર તથા એ.એવ.આઇ જમેન્રવવિંશ રૂવવિંશ ફ.ન-ં૭૦૩૯ તથા 
એ.એવ.આઇ જેઠાબાઇ ફશચેયબાઇ ફ.ન-ં૮૦૩૨ તથા ો.કો.ડકયણ કરપ્ા ફ.ન.ં૮૪૫૨ તથા 
ો.કો. વલષ્ણબુાઇ શીયાબાઇ ફ.ન-ં૧૩૧૮૩ તથા ો.કો.જમેન્રવવિંશ કલ્માણવવિંશ ફ.ન.ં૪૧૫૮ તથા 
ો.કો. વયુ નટલયરાર ફ.ન-ં૧૦૧૭૬ તથા ો.કો. જનકબાઇ ુજંાબાઇ ફ.ન.ં૪૬૦૬ તથા 
એર.આય. ધભુકેત ુ આત્ભાયાભબાઇ ફ.ન.ં૧૨૩૨ તથા એર.આય.તેજેન્રવવિંશ ફ.ન.ં૧૪૭૦ તથા 
એર.આય ભયયુધ્લજવવિંશ અવનરૂધ્ધવવિંશ ફ.ન-ં૧૪૬૭ તથા એર.આય. વલક્રભ પ્રેભવવિંશ ફ.ન.ં૧૨૪૨૨ 
એર.આય.અબીેક અશ્વીનકુભાય ફ.ન.ં૭૦૦૫.  
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ાસા અટકામતની નલગત 
 

ળહયેકોટડા ોરીસ સ્ટેળન 

 

નભરકત સફાંધી ગનુાની પ્રવ્રનુિ સાથે સાંકામેર ફે આયોીઓની ાસા હઠે 
અટકામત કયતી ળહયેકોટડા ોરીસ સ્ટેળન 

 

    ભે.ોરીવ કભીશ્નય શ્રી અભદાલાદ ળશયે નાઓની તથા અવધક ોરીવ 
કવભળનય શ્રી વેતટય-૧ વાશફેની સચુના આધાયે તેભજ નામફ ોરીવ કભીશ્નય શ્રી ઝોન-૩ વાશફે 

તથા ભદદનીળ ોરીવ કભીશ્નય શ્રી “ડી” ડીલીઝન અભદાલાદ ળશયેના ભાગગદળગન શઠે ળશયેકોટડા 
ોરીવ સ્ટેળન વલસ્તાયભા ં વભરકત વફધંી ગનુાડશત પ્રવ્રવુિ કયતા આયોી વલરુધ્ધ ાવા શઠે 
અટકામત કયલા વારુ દયખાસ્ત તૈમાય કયી ોરીવ કવભશ્નયશ્રી અભદાલાદ ળશયે તયપ ભોકરી 
આલા તજલીજ કયેર જે આધાયે વભરકત વફધંી ગનુાઓભા ં વકંામરે આયોી (૧) ળકંય 
શયીબાઇ યાઠોડ ઉ.લ.૨૭ યશ-ે૨૨૫/૫૯, ભશાત્ભા ગાધંી કોરોની જી-લોડગ ભામા ટોડકઝની ફાજુભા ં
વયદાયનગય અભદલાદ ળશયે નાને ભે.ોરીવ કવભળનય શ્રી અભદાલાદ ળશયેના ાવા હુકભ 
ન.ંીવીફી/ડીટીએન/ાવા/૩૯/૨૦૨૧ તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૧ આધાયે ાવા શઠે અટકામત કયી 
ારાયા, ભજુ જેર ખાત ેતથા (૨) અવનતા લા/ઓ વલજમબાઇ યભાય (છાયા) ઉ.લ.- ૩૫ યશ,ે 
ભશાજનીમા લાવ ન.ં૧ યાભાીય ભડંદય ાવે નયોડા ાટીમા વયદાયનગય અભદાલાદ ળશયે નાને 
ભે.ોરીવ કવભળનય શ્રી અભદાલાદ ળશયેના ાવા હુકભ ન.ંીવીફી/ડીટીએન/ાવા/૪૪/૨૦૨૧ 
તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૧ આધાયે ાવા શઠે અટકામત કયી ભધ્મસ્થ જેર લડોદયા ખાત ે ભોકરી 
આલાભા ંઆલેર છે. 

  

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 



8 

 

નળાફાંધી તથા જુગાય ધાયા હઠે ઝડામાઃ-     સભાચાય માદી નાં.૪૩/૨૦૨૧ 

 

ળશયે ોરીવે ગઈકારે નળાફધંી ધાયા શઠે ૩૪ કેવ કયી, ૨૮ વ્મક્તતઓને ઝડી, ૧૯૩ 
રીટય દેળી દારૂ, ૧૨૦ ફોટર ઈંગ્રીળ દારૂ અને ૨ ડયક્ષા કફજે કયી શતી. તેભજ જુગાય ધાયા 
શઠે ૦૬ કેવ કયી ૧૮ વ્મક્તતઓને ઝડી યોકડ રૂવમા ૨૨,૨૦૦/- અને જુગાયના વાધનો કફજે 
કમાગ શતા. 
 

તકેદાયીના ગરા હઠે ઝડામાઃ-                સભાચાય માદી નાં.૪૪/૨૦૨૧ 
 

ળશયે ોરીવે ગઈકારે તકેદાયીના ગરા શઠે વી.આય.ી.વી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ 
મજુફ ૧૧૩ વ્મક્તતઓની અટકામત કયી શતી. તેભજ પ્રોશી ૯૩ મજુફ ૦૮ વ્મક્તતઓની અન ે
ાવા શઠે ૦૩ વ્મક્તતઓની અટકામત કયી શતી. 
 

આત્ભહત્માઃ-                સભાચાય માદી નાં.૪૫/૨૦૨૧ 
 

યીલયફ્રાંટ ઇસ્ટઃ જમબાઇ વલભરબાઇ યભાય (ઉ.લ.૧૯)(યશ.ેલેયવી ટેરની ચારી યાભદેલ 
ભડંદયની ચારી નલા લાડજ) એ અગમ્મ કાયણવય તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૧ વાજના ૪/૩૫ લાગ્મા 
શરેા ભાસ્ટય કોરોની ાછ યીલયફ્ર્નન્ટ લોક-લે ઘાટ નનંય-૭ ાવે વાફયભતી નદીભા ંડુફી જઇ 
આત્ભશત્મા કયી શતી. આ અંગે યીલયફ્રંટ ઇસ્ટ ોરીવે અકસ્ભાત ભોત નોધી આ અંગેની તાવ 
શ.ેકો.શ્રી કૃષ્ણવવશ ફશાદુયવવશ ચરાલે છે. 
 

ારડીઃ પ્રાકૃતબાઇ મોગેળબાઇ ભશતેા (ઉ.લ.૨૭)(યશ.ેઉરલ વોવામટી, જલાશયનગય, લાવણા 
શાર યશ,ે વતરૂતી ગેસ્ટ શાઉવ, વલશ્વકંુજ ચાય યસ્તા,ારડી,) એ અગમ્મ કાયણવય 
તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૧ ફોયના ૧/૩૦ લાગ્માના સભુાયે ોતાના રૂભભા ંઝેયી પ્રલાશી ી રીધ ુશત.ુ 
વાયલાય ભાટે તેભને લા.વા.શોસ્ીટર રઇ જતા ંવાયલાય દયમ્માન તેભનુ ંમતૃ્ય ુ વનજ્ય ુશત.ુ આ 
અંગે ારડી ોરીવે અકસ્ભાત ભોત નોધી આ અંગેની તાવ શ.ેકો.શ્રી ડદવવિંશ આયતવવિંશ ચરાલે 
છે. 
 

ભેઘાણીનગયઃ નાયણબાઇ ઓભકાયજી ભાયલાડી (ઉ.લ.૪૪)(યશ.ેઅભયાજી ભોતીજીની ચારી 
કરાીનગય ભેઘાણીનગય) એ અગમ્મ કાયણવય તા.૧૪/૧૨/૨૦૨૦ ફોયના ૧૨/૩૦ લાગ્માના 
સભુાયે ોતાના ઘયે એવીડ ી રીધ ુ શત.ુ વાયલાય ભાટે તેભને ળાયદાફેન શોસ્ીટરભા ં દાખર 
કયલાભા ંઆવ્મા શતા. જમા ં વાયલાય દયમ્માન તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૧ યાતના ૯/૩૦ લાગે તેભનુ ં
મતૃ્ય ુ વનજ્ય ુ શત.ુ આ અંગે ભેઘાણીનગય ોરીવે અકસ્ભાત ભોત નોધી આ અંગેની તાવ 
શ.ેકો.શ્રી જમેળકુભાય જમતંીરાર ચરાલે છે. 
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ઇસનપયુઃ બયતબાઈ લતતાજી ચદેંર (ઉ.લ.૫૦)(યશ.ેગણેળાકગ ધોેશ્વય ભશાદેલ ાછ ઈવનયુ) 
એ અગમ્મ કાયણવય તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૧ ફોયના ૨/૦૦ લાગ્માના સભુાયે ોતાના ઘયે ખંાના 
હુકભા ંવાડી ફાધંી ગેપાવો ખાઈ આત્ભશત્મા કયી શતી. આ અંગે ઇવનયુ ોરીવે અકસ્ભાત ભોત 
નોધી આ અંગેની તાવ ભ.વ.ઇ.શ્રી યાલજીબાઇ નાથાબાઇ ચરાલે છે. 
 
 
 

ોરીવ ઇન્સ્ેતટય, 

કંટ્રોરરૂભ, અ’લાદ ળશયે. 
ોરીવ કવભળનય લતી 


