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તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૧   રવળળાર 

અમદાળાદ હરે ોીસ સમાચાર 
 

અમદાળાદ હરે ોીસ તરપથી કરળામાાં 
આળે પ્રાંસનીય/નોંધાત્ર કામગીરી :-           સમાચાર યાદી નાં.૫૯/૨૦૨૧ 

Covid-19 સાંક્રમણ વનયાંત્રણ અન્ળયે ેળામાાં આળે કાયદાકીય કાયયળાહી અંગેની 
તા.૦૯/૦૧/૨૦૨૧ કાક ૦૦/૦૦ થી કાક ૨૪/૦૦ સધુીની માહીતી 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 
૧૧૧૨૫ ૭ ૧૧૧૩૨ 

 

૧૭૨૫૫ 

 

૭ 

 

૧૭૨૬૨ 

 

૨ કરભ ૨૬૯,૨૭૦ 
અને ૨૭૧ 
IPCઅને The 

Epidemic Disease 
Act 2005  

૪૬૯૮ ૧ ૪૬૯૯ ૬૨૨૧ ૧ ૬૨૨૨ 

૩ કરભ 
૧૪૩,૧૪૪,૧૪૫ 
વલગેયે (શગંાભ) 

૬૩ ૦ ૬૩ ૨૬૦ ૦ ૨૬૦ 

૪ Disaster 
Management Act 

2005 શઠેના 
ગનુ્શાઓ 

૨૬૮૯૦ ૧૪૬ ૨૭૦૩૬ ૨૮૦૬૮ ૧૫૧ ૨૮૨૧૯ 

કુર ૪૨૭૭૬ ૧૫૪ ૪૨૯૩૦ ૫૧૮૦૪ ૧૫૯ ૫૧૯૬૩ 

 

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

કાંટ્રોરૂમ ટેી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ પેક્સઃ 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 ૧૨૮ ૧૬,૭૯,૮૦૦/- 
 
 

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 ૩૭૧૩ ૩૭,૧૩,૦૦૦/- 
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ાસા અટકાયતની વળગત 

ચાાંદખેડા ોીસ સ્ટેન  

વળદેી દારૂની હરેાપેરી કરતા ઇસમોને ાસા હઠેલ અટકાયત કરતી ચાાંદખેડા 
ોીસ 

              ભાનનીમ રીવ કવભશ્નય વાશફેશ્રી અભદાલાદ ળશયે તથા વયંતુત રીવ કવભશ્નય 
વેતટય-૧ વાશફેશ્રી તથા નામફ રીવ કવભશ્નય ઝન-૨ વાશફેશ્રી તથા ભદદનીળ રીવ કવભશ્નય 
વાશફેશ્રી ‘એર’ ડડલીઝન અભદાલાદ ળશયે નાઓએ અભદાલાદ ળશયેભા ં પ્રશી/જુગાયની પ્રવૃ તવત 
વદંતય નેસ્ત નાબદુ કયલા સચુના કયેર શમ જે આધાયે રીવ ઈન્સ્ેતટયશ્રી ચાદંખેડા રીવ 
સ્ટેળન નાઓના સુયવલઝન શઠે અતે્રના ચાદંખેડા રીવ સ્ટેળન ખાતે આલા ગનુાઓ આચયતા 
ઈવભ ઉય વતત લચ યાખી અતે્રના ચાદંખેડા રીવ સ્ટેળન ગ.ુય.ન.ં૧૧૧૯૧૦૦૮૨૦૧૧૯૫/ 
૨૦૨૦ ગજુયાત નળાફધંી અવધવનમભ ૧૯૪૯ તથા ગજુયાત નળાફધંી (સધુાયા) અવધવનમભ 
૨૦૧૬ ની કરભ ૬૫(એ)(ઇ), ૧૧૬(ફી), ૯૮(૨), ૮૧ મજુફ ગનુાના કાભના આયી યભેળકુભાય 
વ/ઓ ઇુમાયાભ વનાયાભ યફાયી(ાચંરા) ઉં.લ.૨૧ યશ.ે ગાભ ાચંરા(યફાયીઓના ગીમા-
ખેડા), જીલ્ર-ઝારય યાજસ્થાન નાન તેના વાગયીત વાથે બાયતીમ ફનાલટન વલદેળી દારૂની 
નાની ભટી કુર ફટર નગં ૨૯૩ ડક.રૂ.૪૧,૩૦૦/-ન ભારૂતી ફરેન લાશન ન.ંRJ-16-CA-6073 
ડક.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- તથા ભફાઇર પન નગં-૪ ડક.રૂ.૯,૫૦૦/- તથા યકડ નાણા ં રૂ.૬૭૦ ભી 
કુલ્રે ડક.રૂ. ૫,૫૧,૪૭૦/- ના મદુ્દાભાર વાથે ભી આલેર શમ અન ે વદયી આયીની આલી 
પ્રવૃ તવત પ્રશી કરભ ૯૩ કે જી.ી.એતટ કામદાની વાભાન્મ જગલાઇઓ અનવુાય તાત્કારીક 
અટકાલી ળકામ તેભ ન શમ જેથી વદયી આયી વલરૂધ્ધભા ંાવા દયખાસ્ત તૈમાય કયી ભે.રીવ 
કવભળનય વાશફેશ્રી અભદાલાદ ળશયે નાઓને ભકરી આતા ભે.રીવ કવભળનય વાશફેશ્રી 
અભદાલાદ ળશયે નાઓએ વદયી આયીને હુકભ ક્રભાકં:ીવીફી/ડીટીએન/ાવા/૬૦/૨૦૨૧ 
તા.૦૯/૧/૨૦૨૧ થી યાજકટ જેર ખાતે ાવા અટકામતભા ંયશલેા હુકભ કયતા ંવદયીને આજયજ 
તા.૦૯/૧/૨૦૨૧ ના કરાક ૨૨/૨૦ લાગે ાવા હુકભની ફજલણી કયી જરૂયી જાપ્તા વાથે 
ભકરી આેર છે.      
કામગીરી કરનાર :- 
(૧) અ.શ.ેક. વનખીરે ડદકબાઇ ફ.ન.ં૮૫૩૯ 
(૨) એ.શ.ેક. સયેુન્રવવિંશ કાળુવવિંશ ફ.ન.ં૭૦૦૩  
(૩) .કન્વ. પ્રકાળબાઇ કાતંીબાઇ ફ.ન.ં૧૩૧૬૭                           
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ઓઢળ ોીસ સ્ટેન 

 

ાસા અટકાયતીને કડી ાડતી ઓઢળ ોીસ સ્ટેન 

 

   અભદાલાદ ળશયે રીવ કવભશ્નય વાશફેશ્રી નાઓની સચુનાથી અવધક રીવ 
કવભશ્નય શ્રી વેતટય-૨ વાશફે શ્રી તથા નામફ રીવ કવભશ્નય ઝન-૫ વાશફે શ્રી તથા ભદદવનળ 
રીવ કવભશ્નયશ્રી “આઈ” ડીલીજન વાશફેશ્રી નાઓની સચુના તથા ભાગગદળગન શઠે “જાશયે 
વરાભતી અને વ્મલસ્થા” વલરૂદ્ધના કતત્મ અટકાલલા વારૂ અવયકાયક ગરા રેલા કયેર હુકભ 
અનવુધંાને અભ રીવ ઈન્સ્ેતટય આય. જી. જાડેજા નાઓએ “જાશયેવ્મલસ્થા” વલરૂદ્ધના કતત્મ 
કયતા શમ નીચે જણાલેર ઇવભ વલરૂદ્ધભા ંયુાલા બેગા કયી ાવા દયખાસ્ત તૈમાય કયી ભે રીવ 
કવભશ્નય વાશફેશ્રી અભદાલાદ ળશયે નાઓની વભક્ષ વાદય કયતા તેઓ વાશફેે વદયી ઇવભ નાની 
વલરૂધ્ધ નીચે મજુફન હુકભ કયતા ભજકુય ાવા અટકામતીને નીચે જણાલેર 
અવધકાયી/કભગચાયીએ નીચે જણાલેર યીતેના રીવ સ્ટાપના ભાણવ કડી રઇ આલતા આજ 
યજ ઉયતત ાવા હુકભની ફજલણી કયી ાવા અટકામતીને સયુત રાજય જેર ખાતે જરૂયી 
જાપ્તા વાથે ભકરી આલાભા ંઆલેર છે.  
 

ાવા અટકામતી :-   
સફેુદાય ઉપે ભામા યાજેન્રપ્રવાદ માદલ ઉ. લ. ૨૮ ધધં-ભજુયી યશ-ેયાલન લડં શ્રીયાભ ડેયી ચાય 
યસ્તા ાવે સ્ટ ઓપીવ ચાય યસ્તા ાવે અભયાઇલાડી અભદાલાદ ળશયે 
 

ાવાભા ંધ્માને રીધરે ગનુાની વલગત :-  
ઓઢલ  સ્ટે વી/૧૧૧૯૧0૩૭૨૦૦૯૭૮/૨૦૨૦ પ્રશી કરભ ૬૬(ફી), ૬૫(ઈ),૮૧,૯૮ (૨) 
મજુફ 
 

ાવા હુકભ તથા ફજલણી 
 

ાવા હુકભ ન ં- ીવીફી/ડીટીએન/ાવા/૬૨/૨૦૨૧  તા. ૦૯/૦૧/૨૦૨૧ તથા ફજલણી તા. 
૦૯/૦૧/૨૦૨૧ ના કરાક ૨૨/૦૦ લાગે :-  સયુત રાજય જેર  
કાભગીયી કયનાય અવધકાયી/કભગચાયી :-  
 

. વ. ઈ શ્રી ડી ફી રાવ તથા અ. શ.ે ક  યાજેળબાઇ યભેળબાઇ  ફ.ન-ં ૬૭૭૯ તથા  અ. . 
ક  જમદીવવિંશ કનબુાઇ ફ. ન.ં ૧૨૯૪૭ તથા અ. . ક છાયાજબાઇ ઉગાબાઇ ફ ન ં૧૧૩૫૬              
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ઇસનપરુ ોીસ સ્ટેન 

 

રીર સફાંધીત ગનુાઓમા કડાયે આરોીની ાસા અટકાયત કરી મધ્યસ્થ જે 

સરુત મોકી આતી ઇસનપરુ ોીસ 

 

                    ભે.રીવ કવભશ્નય વાશફેશ્રી અભદાલાદ ળશયે તથા ભે.વયતુત રીવ કવભશ્નય 

શ્રી વેતટય-૨ વાશફે તથા ભે.નામફ રીવ કવભશ્નય શ્રી ઝન-૬ વાશફે તથા ભે.ભદદનીળ રીવ 

કવભશ્નય શ્રી “જે”ડીલીઝન વાશફેનાઓ તયપથી લધભુા લધ ુ ાવાના અટકામતી ગરા રેલાની 

સચુના ભતી શમ જે સચુના આધાયે વીનીમય રીવ ઇન્વેકટય શ્રી જે.લી યાણા  વાશફે 

ઇવનયુ રીવ સ્ટેળનનાઓએ અગાઉ ળયીય વફવંધત ગનુાઓભા કડામેર આયી લવીભ ઉપે 

ગાડંી પયીદખાન જાતે ઠાણ ઉલ-૨૯ ધધં છુટક ભજુયી યશ-ેભ.ન વી/૨૬ ાનલાીચારી ડપયદવ 

કમ્ાઉન્ડ ળાશઆરભ અભદાલાદ ળશયેન ુ ાવાન ુ પ્રઝર તૈમાય કયી ાવાન હુકભ કયાલી 

વલેરન્વ સ્કડ .વફ.ઇન્વ ડી.જે.રકુભ તથા વલેરન્વ સ્કડના ભાણવ તથા ી.આઇ વગનરના 

ભાણવએ આયી ને ળધી કાઢી કડી ાડી તેન ેાવા હુકભ ન ંી.વી.ફી/ડી.ટી.એન/ાવા/૫૪ 

/૨૦૨૧ તા.0૭/0૧/૨૦૨૧ થી ભધ્મસ્થ જેર રાજય સયુત ખાતે ભકરી આલાભા આલેર છે 

તા.0૮/0૧/૨૦૨૧ 
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ી.સી.ફી 
 

ગા.હળેી ોીસ સ્ટેન વળસ્તારમાથી તીન ત્તીનો જુગાર રમતા ૬ ઈસમોને  
કુલ્ે ૧,૩૬,૦૫૦/ રુવયાના મદુામા સાથે ઝડી ાડતી ી.સી.ફી.” 

 

              ભે.રીવ કવભશ્ર્નય શ્રી વજંમ શ્રીલાસ્તલ વાશફે નાઓએ અભદાલાદ ળશયેભા 
પ્રશી/જુગાયની પ્રવૃ તવત અટકાલલા વારુ કામગલાશી કયલા સચુના કયેર જે આધાયે તા.૯.૧.૨૦૨૧ ના 
યજ ીવીફી રીવ ઈન્વેકટય શ્રી એચ.કે.વરકંી નાઓ સ્ટાપના ભવઈ જળલતંવવશ ફદેલવવશ 
અશકે યાજેન્રવવશ જીલતવવશ અશકે ડદનાયામણ યાજનાયામણ અશકે ભનજબાઈ વલઠરબાઈ 
તથા અક વલજમવવશ  તથ્લીવવશ તથા અન્મ સ્ટાપના ભાણવ વાથે ળશયે વલસ્તાrભા ેટ્રરીગભા ં
શતા દયમ્માન સ્ટાપના અશકે ભનજબાઈ વલઠ્રબાઈ નાઓને ભેર ચતતવ ફાતભી શકીતત 
આધાયે આયી ળાશનલાઝ ઈકફારખાન ઠાણના તજજા બગલટાલાા ભકાન ળાયદા ડંડતની 
ચારી. રકી શટરની ાછ, ખભાવા, ગામકલાડ શલેરી, અભદાલાદ ળશયે ખાતે ભકાન ભાથંી 
કુલ્રે ૬ આયીઓને તીન તીન નાણાની શાયજીતન જુગાય યભી યભાડતા યકડા રુવમા 
૨૬,૦૫૦/, જુગાયના વાધન તથા અન્મ મદુાભાર ભી કુલ્રે રૂ.૧,૩૬,૦૫૦/ ના મદુાભાર વાથે 
કડી ાડી તેઓની વલરુધ્ધભા કામદેવયની કામગલાશી કયી ગા.શલેરી સ્ટે ખાતે ફી ાટગ  ગયુન 
૧૧૧૯૧૦૨૧૨૧૦૦૯૭/૨૦૨૧ જુગાય ધાયા કરભ ૪,૫ મજુફ ગનુ યજીસ્ટય કયાલી આગની 
કામગલાશી શાથ ધયલાભા આલેર છે. 
 

કડાયે આરોીઓ : 
  

(૧) ળાશફાઝ ભશભંદનાળીય ળેખ ઉ.લ.૩૦, યશ.ે ઘય ન.ં૩૨૨૩, ઠાકય લાવ, વલષ્ણ ુવવામટી, 
દાણીરીભડા, અભદાલાદ ળશયે 
(૨) ભશવીનખાન ઇકફારખાન ઠાણ ઉ.લ.૩૨, યશ.ે ભ.ન.ં૪૭, એપ/ કરની,ળાશઆરભ 
દયલાજાની વાભે, ળાશઆરભ, અભદાલાદ ળશયે 
(૩) અજમ મકેુળબાઇ નકલાર ઉ.લ.૨૫, યશ.ે ભ.ન.ં૧૫/૩૬૦, યીક્ષક્ષતરારનગય, ફશયેાભયુા, 
દાણીરીભડા, અભદાલાદ ળશયે  
(૪) અપઝર માવીનબાઇ છીા ઉ.લ.૨૦, યશ.ે ભ.ન.ં૧૮, છીા વવામટી, દાણીરીભડા, અભદાલાદ 
ળશયે 
(૫) ઇભયાન પારૂકબાઇ ળેખ ઉ.લ.૩૪, યશ.ે ભ.ન.ં૧૯, નલી ભસ્જીદની વાભે, છીાલાડ, ખભાવા, 
અભદાલાદ ળશયે  
(૬) વનાકીન બાનકુાતં ભકલાણા ઉ.લ.૩૬, યશ.ે વત્રભડંદયની ચારી, ભજુયગાભ, ફશયેાભયુા, 
અભદાલાદ ળશયે  
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ગનુાની જગ્યા :   
 

ળાયદા ડંડતની ચારી. રકી શટરની ાછ, ખભાવા, ગામકલાડ શલેરી, અભદાલાદ ળશયે ખાતે 
ભકાન ભાથંી  
 

કડાયે મદુામા : 
 

 (૧) યકડા નાણંા રૂ.૨૬,૦૫૦/ (૨) ભફાઇર પન નગં-૦૪ ડકિંભત રૂ.૯૦,૦૦૦/(૩) શન્ડા 
એતટીલા ડકિંભત રૂ.૨૦,૦૦૦/- (૪)  ગજંીપાના ાના નગં-૫૨ ડકિંભત રૂ.૦૦/- ભી કુલ્રે 
રૂ.૧,૩૬,૦૫૦/- ની ભતાના મદુ્દાભાર 
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નાફાંધી ધારા હઠેલ ઝડાયાઃ-       સમાચાર યાદી નાં.૬૦/૨૦૨૧ 

 

ળશયે રીવે ગઈકારે નળાફધંી ધાયા શઠે ૪૧ કેવ કયી, ૩૭ વ્મક્તતઓને ઝડી, ૪૦૦ 
રીટય દેળી દારૂ, ૫૮ ફટર ઈંગ્રીળ દારૂ, ૬૭૫ તલાટગય ઈંગ્રીળ દારૂ, ૩૧ ક્ષફમય ટીન, ૧ ડયક્ષા 
અને ૧ કાય કફજે કયી શતી.  
 

તકેદારીના ગા હઠેલ ઝડાયાઃ-                સમાચાર યાદી નાં.૬૧/૨૦૨૧ 
 

ળશયે રીવે ગઈકારે તકેદાયીના ગરા શઠે વી.આય.ી.વી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ 
મજુફ ૯૯ વ્મક્તતઓની અટકામત કયી શતી. તેભજ પ્રશી ૯૩ મજુફ ૪ વ્મક્તતઓની અને ાવા 
શઠે ૧૯ વ્મક્તતઓની અટકામત કયી શતી. 
 

ચોરી :-                સમાચાર યાદી નાં.૬૨/૨૦૨૧ 
 

નરોડાઃ ળીતરકુભાય કાન્તીરાર જૈન (ઉ.લ.૩૬) (યશ.ેવરભ ળણગાય ળેયી આનદંચક 
વયવયુ ળશયેકટડા) એ તા.૦૯/૦૧/૨૦૨૧ નાયજ નયડા રીવ સ્ટેળન ખાતે પયીમાદ નધાલી 
છે કે તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૧ વલાયના ૧૧/૦૦ લાગ્માના સભુાયે ગણેળ યેવીડેન્વી દુકાન નફંય-૧૦ 
“શ્રી શ્રેમાળં જલેરવગ” નાભની તાની દુકાનભા ં ગ્રાશક ફની આલેર એક સ્ત્રી અને  એક રુૂે 
વનાની નાકની ચનુી રેલાની લાત કયી કાયીગયને લાતભા વ્મસ્ત યાખી વનાની નાકની 
ચનુીઓલાળુ ફતવ ડકભત રૂવમા ૧,૨૦,૦૦૦/- નજય ચકુલી વાડીભા વતંાડી ચયી કયી રઈ ગમા 
શતા. આ ગનુાની તાવ .વ.ઈ.શ્રી એ.એભ.ટેર ચરાલે છે.  
 

અમતૃયઃુ-               સમાચાર યાદી નાં.૬૩/૨૦૨૧ 
 

ઓઢળઃ યશીતકુભાય મયુારી ગોતભ (ઉ.લ.૨૭) (યશ.ેશ્રભજીલી લવાશત વોયાષ્ટ્ર ટેર વવામટી 
યાભાીયના ભદંીયની ાવે અભયાઇલાડી) એ તા.૦૮/૦૧/૨૦૨૧ વાજના ૬/૪૫ લાગ્માના સભુાયે 
ઓઢલ આદીનાથનગય ચંયત્ન એલન્ય ુખાતે આલેર ભકાનભા ંગ્રાઇન્ડય ભળીનથી POP ન ુકટીગ 
કયતા અચાનક ગ્રાઇન્ડય ભળીન છટકી જતા ગ્રાઇન્ડય ભળીનની જરેડ યશીતકુભાયને  ગાના બાગ ે
લાગતા ગબંીય ઈજાઓ જતા વાયલાય ભાટે તેભને ળાયદાફેન શક્સ્ટર રઈ જતા પયજ યના 
ડૉ.શ્રીએ તેભને મ તત જાશયે કમાગ શતા. આ અંગે ઓઢલ રીવે અકસ્ભાત ભત નધી આ અંગેની 
તાવ શ.ેક.શ્રી યાજેન્રવવશ ફલતંવવશ ચરાલે છે. 
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ભુથી એસીડ ી ેતા મતૃયઃુ-             સમાચાર યાદી નાં.૬૪/૨૦૨૧ 
 

હરેકોટડાઃ ઇશ્વયબાઇ વેંધાબાઇ ટણી (ઉ.લ.૬૦) (યશ,ેબગલતીનગય ડંડતનગયના છાયા ં
યાભાીયના ભડંદય ાવે વયવયુ) એ તા.૦૮/૦૧/૨૦૨૧ કરાક ૯/૩૦ લાગ્માના સભુાયે તાના 
ઘયે દલા ીલાને ફદરે ભરુથી એવીડ ી રીધ ુશત.ુ વાયલાય ભાટે તેભને ળાયદાફેન શક્સ્ટરભા ં
દાખર કયલાભા ંઆવ્મા શતા. જમા ંવાયલાય દયમ્માન તા.૦૯/૦૧/૨૦૨૧ વલાયના ૧૦/૩૦ લાગ ે
તેભનુ ંમ તત્ય ુ વનજ્ય ુશત.ુ આ અંગે ળશયેકટડા રીવે અકસ્ભાત ભત નધી આ અંગેની તાવ 
ભ.વ.ઇ.શ્રી યાભવવશ જુજાયવવશ ચરાલે છે. 
 

આતમહતયાઃ-                સમાચાર યાદી નાં.૬૫/૨૦૨૧ 
 

ઓઢળઃ ગોંવલદબાઇ જ ેંવીગબાઇ દંતાણી (ઉ.લ.૫૮)(યશ.ેચનુાયાલાવ અમતત વલદ્યારમ ાવે ઓઢલ 
ગાભ) એ અગમ્મ કાયણવય તા.૩૦/૧૨/૨૦ યાતના ૧૧/૦૦ લાગ્માના સભુાયે તાના ઘયે ઝેયી 
દલા ી રીધી શતી. વાયલાય ભાટે તેભને ળાયદાફેન શક્સ્ટરભા ંદાખર કયલાભા ંઆવ્મા શતા. 
જ્મા ંવાયલાય દયમ્માન તા.૦૯/૦૧/૨૦૨૧ કરાક ૯/૩૦ લાગ ેતેભનુ ંમ તત્ય ુવનજ્ય ુશત.ુ આ અંગે 
ઓઢલ રીવે અકસ્ભાત ભત નધી આ અંગેની તાવ શ.ેક.શ્રી અવનરબાઇ બગલાનબાઇ ચરાલ ે
છે. 
 
 
 

રીવ ઇન્સ્ેતટય, 

કંટ્રરરૂભ, અ’લાદ ળશયે. 
રીવ કવભળનય લતી 


