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તા.૧૭/૦૧/૨૦૨૧   યવલલાય 

અભદાલાદ ળહયે ોરીસ સભાચાય 
 

અભદાલાદ ળહયે ોરીસ તયપથી કયલાભાાં 
આલેર પ્રળાંસનીમ/નોંધાત્ર કાભગીયી :-         સભાચાય માદી નાં.૧૧૦/૨૦૨૧ 

Covid-19 સાંક્રભણ નનમાંત્રણ અન્લમે રેલાભાાં આલેર કામદાકીમ કામયલાહી અંગેની 
તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૧ કરાક ૦૦/૦૦ થી કરાક ૨૪/૦૦ સધુીની ભાહીતી નીચે મજુફ છે. 

ત્રક-૧ 

રોક ડાઉન અને જાહયેનાભા બગં અંગે નોધામેર ગનુ્હાની વલગત 
અ.ન ં ગનુ્હાનો પ્રકાય નોધામેર FIR ની સખં્મા અટક કયેર આયોીની સખં્મા 

ગઈ કાર 
સધુીની 
સખં્મા 

આજની 
સખં્મા 

કુર ગઈ કાર 
સધુીની 
સખં્મા 

આજની 
સખં્મા 

કુર 

૧ કરભ ૧૮૮ કરભ 
૧૩૫ GP ACT 

1951 
૧૧૧૫૫ ૩ ૧૧૧૫૮ 

 

૧૭૨૮૬ 

 

૩ 
 

૧૭૨૮૯ 

 

૨ કરભ ૨૬૯,૨૭૦ 
અને ૨૭૧ 
IPCઅને The 

Epidemic Disease 
Act 2005  

૪૭૦૨ ૦ ૪૭૦૨ ૬૨૨૫ ૦ ૬૨૨૫ 

૩ કરભ 
૧૪૩,૧૪૪,૧૪૫ 
વલગેયે (હગંાભો) 

૬૩ ૨ ૬૫ ૨૬૦ ૬ ૨૬૬ 

૪ Disaster 
Management Act 

2005 હઠેના 
ગનુ્હાઓ 

૨૭૮૫૭ ૧૧૯ ૨૭૯૭૬ ૨૯૦૩૪ ૧૩૫ ૨૯૧૬૯ 

કુર ૪૩૭૭૭ ૧૨૪ ૪૩૯૦૧ ૫૨૮૦૫ ૧૪૪ ૫૨૯૪૯ 

 

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 જાહયેનાભા બગં અંગે નોધામેર ગનુ્હાની વલગત 
અ.ન ં જીલ્રા/ળહયેન ુનાભ કરભ ૨૦૭ MV Act 1988 હઠે 

ડડટેઈન કયેર લાહનોની સખં્મા 
MV Act 1988 હઠેના 
વનમભ બગં કયનાય લાહન 
ચારકો ાસેથી લસરુલાભા ં
આલેર દંડની યકભ  

૧ અભદાલાદ ળહયે ૭૮ ૧૪,૧૫,૯૦૦/- 
 
  

ત્રક-૩ 
જાહયે સ્થોએ તથા ડયલહન લખતે ભાસ્ક નહી હયેલા અંગે તથા જાહયેભા ંથકુલા ફાફતની 

વલગત 
અ.ન ં જીલ્રા/ળહયેન ુનાભ દંડડત થમેર વ્મક્તતઓની સખં્મા લસરુ કયલાભા ં આલેર 

દંડની યકભ  
૧ અભદાલાદ ળહયે ૩૦૬૦ ૩૦,૬૦,૦૦૦/- 
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ગાંબીય પ્રકાયના ગનુાના આયોીની અટકામતની નલગત 

ખોખયા ોરીસ સ્ટેળન  

ખોખયા ો.સ્ટે. ગ,ુય.નાં. ાટય -A ૧૧૧૯૧૦૦૩૨૧૦૦૫૮/૨૦૨૧ ઈીકો કરભ 
૪૦૬,૩૭૬,૩૭૬(એન),૩૨૩, ૨૯૪(ખ), ૫૦૬(૧) મજુફના ગનુાના કાભના આયોીને 

ગણતયીના કરાકોભા જડી ાડતી ખોખયા ોરીસ 
 

      ભે.ોરીસ કવભળનયશ્રી,તથા અવધક ોરીસ કવભળનયશ્રી સેકટય-૨ તથા નામફ 
ોરીસ કવભશ્રનયશ્રી, ઝોન-૫ તથા ભદદનીળ ોરીસ કવભળનયશ્રી ‘આઇ’ ડીલીઝન અભદાલાદ 
ળહયેનાઓ દ્વાયા ો.સ્ટે.ભા દાખર થતા ગબંીય પ્રકાયના ગનુાના આયોીઓ તાત્કારીક ળોધી 
કામદેસયની કામયલાહી કયલા સારૂ આેર સચુના આધાયે ોરીસ ઇન્સ્ેકટયશ્રી,લામ.એસ.ગાભીત 
નાઓના સીધા ભાગયદળયન આધાયે ખોખયા ો.સ્ટે.ો.સફ.ઇન્સ. આય.એન.ચડુાસભા તથા 
એ.એસ.આઇ વલરુગીયી જમતંીગીયી તથા હ.ેકો જીગ્નેળબાઇ જીલાબાઇ તથા ો.કો.વલનોદબાઇ 
ચદુંબાઇ ફ.ન.ં૪૫૦૬ તથા  વસધ્ધાથયબાઇ ડકળનબાઇ ફ.ન.ં૯૪૮૦ તથા ો.કો. વલજમવસિંહ 
બયતબાઇ ફ.ન.ં૮૪૫૫ તથા રો.ય. ડહતેન્રબાઇ ડદનેળબાઇ ફ.ન.ં૧૨૭૮ સાથે ો.સ્ટે.વલસ્તાયભા ં
ેટ્રોરીંગભા હતા દયમ્માન સાથેના ો.કો.વલનોદબાઇ ચદુંબાઇ ફ.ન.ં૪૫૦૬ તથા  ો.કો. 
વલજમવસિંહ બયતબાઇ ફ.ન.ં૮૪૫૫ નાઓને ભેર સયંકુત અને ચોતતસ ફાતભી હડકકત આધાયે 
ખોખયા ો.સ્ટે. ગ,ુય.ન.ં ાટય-A ૧૧૧૯૧૦૦૩૧૦૦૫૮/૨૦૨૧ ઈીકો કરભ 
૪૦૬,૩૭૬,૩૭૬(એન),૩૨૩, ૨૯૪(ખ), ૫૦૬(૧)  મજુફના ગનુાના કાભના આયોી વલયર 
સ/ઓ જમતંીબાઈ નાયણબાઈના સોરકંી યહ.ેભ.ન.ંએ/૧૪, હડયદળયન ફ્રેટ, થરતેજ, અભદાલાદ 
ળહયેનાને કડી ાડી કામદેસયની કામયલાહી કયેર છે. 
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ાસા અટકામતની નલગત 
લટલા ોરીસ સ્ટેળન  

પ્રોહીફીળન સફાંધી ાસા અટકામતીની ધયકડ કયતી લટલા ોરીસ 
 

                             અભદાલાદ ળહયે ોરીસ કવભશ્નય શ્રી સજંમ શ્રીલાસ્તલ સાહફે નાઓની 
સચુનાથી અવધક ોરીસ કવભશ્નય સેતટય-૨ શ્રી ગૌતભ યભાય સાહફે નાઓની સચુના આધાયે 
તેભજ નામફ ોરીસ કવભશ્નય ઝોન-૬ શ્રી એ.એભ.મવુનમા સાહફે તથા ભદદનીળ ોરીસ કવભશ્નય 
‘જે’ ડીલીઝન શ્રી યાજારવસિંહ યાણા સાહફે નાઓના ભાગયદળયન હઠે લટલા ોરીસ સ્ટેળનના 
ોરીસ ઈન્સેતટય એચ.લી.સીસાયા નાઓની સચુના આધાયે લટલા ો.સ્ટે. દાખર થમેર 
પ્રોહીફીળનના ગનુાઓ કૈી (૧) ાટય-સી-૧૧૧૯૧૦૩૮૨૦ ૦૧૧૮/૨૦૨૦ ધી પ્રોહી એતટ કરભ- 
૬૫(એ)(ઈ), ૮૧, ૧૧૬(ફી) મજુફ તથા (૨) ાટય-સી-૧૧૧૯૧૦૩૮૨૧૦૦૮૦/૨૦૨૧ ધી પ્રોહી 
એતટ કરભ- ૬૬(ફી), ૬૫(એ)(ઈ), ૮૧, ૧૧૬(ફી) મજુફના ગનુાઓના આયોી શ્રલણ ઉપય ચકી 
ફસંીરાર યાલ ઉલ.૨૬ યહ-ે ભ.ન.ંએ/૧૩૬, સત્મભ સાગય ટેનાભેન્ટ, વનલ્રઠં સોસામટીની સાભ,ે 
ફચબુાઈનો કલો, લટલા, અભદાલાદ ળહયે મુ લતન- ગાભ-ફોયડી, નાડોર, તા.જી. ારી, 
યાજસ્થાન  નાઓ વલરુદ્ધ ાસા દયખાસ્ત  બયી ભોકરી આતા ભે. ોરીસ કવભશ્નય શ્રી અભદાલાદ 
ળહયે નાઓએ કચેયીના ાસા અટકામતી હુકભ ક્રભાકં - ીસીફી/ડીટીએન/ાસા/૮૩/૨૦૨૧ 
તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૧ ના યોજ ભધ્મસ્થ જેર યાજકોટ ખાતેનો ાસા હુકભ કયેર હોમ સદયી 
આયોીને લટલા ો.સ્ટે. ના સલેરન્સ સ્કોડના સ્ટાપના ભાણસો કડી રાલતા સદયી આયોીનો 
સૌપ્રથભ કોલીડ-૧૯ નો ડયોટય  કયલા સારુ સીલીર હોક્સ્ટર ભોકરી આેર અને ડયોટય  આલેર 
નહી ત્મા ં સધુી આયોીને ો.સ્ટે. ખાતે તલોયન્ટાઈન હઠે યાખલાભા ં આલેર સદયી આયોનો 
કોલીડ-૧૯ નો ડયોટય  નેગેટીલ આલતા તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૧ ના યોજ ાસા હુકભની ફજલણી કયી 
આયોીને જરૂયી જાપ્તા સાથે ભધ્મસ્થ જેર યાજકોટ ખાતે ભોકરી આલા તજલીજ કયેર છે. 
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ઓઢલ ોરીસ સ્ટેળન (૧)  

 

ાસા અટકામતીને કડી ાડતી ઓઢલ ોરીસ  
 

   અભદાલાદ ળહયે ોરીસ કવભશ્નય સાહફેશ્રી નાઓની સચુનાથી અવધક ોરીસ 
કવભશ્નય શ્રી સેતટય-૨ સાહફે શ્રી તથા નામફ ોરીસ કવભશ્નય ઝોન-૫ સાહફે શ્રી તથા ભદદવનળ 
ોરીસ કવભશ્નયશ્રી “આઈ” ડીલીજન સાહફેશ્રી નાઓની સચુના તથા ભાગયદળયન હઠે “જાહયે 
સરાભતી અને વ્મલસ્થા” વલરૂદ્ધના કૃત્મો અટકાલલા સારૂ અસયકાયક ગરા રેલા કયેર હુકભ 
અનસુધંાને અભો ોરીસ ઈન્સ્ેતટય આય. જી. જાડેજા નાઓએ “જાહયેવ્મલસ્થા” વલરૂદ્ધના કૃત્મો 
કયતા હોમ નીચે જણાલેર ઇસભ વલરૂદ્ધભા ંયુાલા બેગા કયી ાસા દયખાસ્ત તૈમાય કયી ભે ોરીસ 
કવભશ્નય સાહફેશ્રી અભદાલાદ ળહયે નાઓની સભક્ષ સાદય કયતા તેઓ સાહફેે સદયી ઇસભ નાની 
વલરૂધ્ધ નીચે મજુફનો હુકભ કયતા ભજકુય ાસા અટકામતીને નીચે જણાલેર 
અવધકાયી/કભયચાયીએ નીચે જણાલેર યીતેના ોરીસ સ્ટાપના ભાણસો કડી રઇ આલતા આજ 
યોજ ઉયોતત ાસા હુકભની ફજલણી કયી ાસા અટકામતીને યાજકોટ જેર ખાતે જરૂયી જાપ્તા 
સાથે ભોકરી આલાભા ંઆલેર છે.  
ાસા અટકામતી :-   
જગડદળ ભોહનબાઇ ધરુાજી ભીણા ઉ. લ. ૨૮ યહ.ે બલાનીનગયનો ટેકયો યફાયીના બાડાના 
ભકાનભા ંઓઢલ અભદાલાદ ળહયે  
ાસાભાાં ધ્માને રીધેર ગનુાની નલગત :-  
ઓઢલ ો સ્ટે સી/૧૧૧૯૧0૩૭૨૦૧૪૬૦/૨૦૨૦ ધી પ્રોહી ઍકટ કરભ ૬૫(એ,ઇ), ૯૮(૨), 
ફી,૮૧ તથા ઇીકો કરભ ૧૮૮ તથા ડીઝાસ્ટય ભેનેજભેન્ટની એતટ ૨૦૦૫ ની કરભ ૫૧ (ફી) 
મજુફ 
ાસા હુકભ તથા ફજલણી 
ાસા હુકભ ન ં- ીસીફી/ડીટીએન/ાસા/૮૪/૨૦૨૧  તા. ૧૬/૦૧/૨૦૨૧ તથા ફજલણી તા. 
૧૨/૦૧/૨૦૨૧ ના કરાક ૨૧/૩૦ લાગે :-  યાજકોટ જેર  
કાભગીયી કયનાય અનધકાયી/કભયચાયી :-  
ો.સ.ઈ શ્રી ડી.ફી.રાસ તથા એ.એસ.આઇ. યથીબાઇ યુાબાઇ ફ.ન-ં૩૧૫ તથા એર.આય. 
ધીરુબાઇ જીલણબાઇ ફ.ન.ં૧૧૬૬૨ તથા એર.આય.યલુયજવસિંહ જુલાનવસિંહ ફ.ન.ં૧૨૭૯૧ તથા 
એર.આય.વનકંુજકુભાય બીભયાલ  ફ.ન.ં૬૩૦               
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ઓઢલ ોરીસ સ્ટેળન (૨) 

   અભદાલાદ ળહયે ોરીસ કવભશ્નય સાહફેશ્રી નાઓની સચુનાથી અવધક ોરીસ 
કવભશ્નય શ્રી સેતટય-૨ સાહફે શ્રી તથા નામફ ોરીસ કવભશ્નય ઝોન-૫ સાહફે શ્રી તથા ભદદવનળ 
ોરીસ કવભશ્નયશ્રી “આઈ” ડીલીજન સાહફેશ્રી નાઓની સચુના તથા ભાગયદળયન હઠે “જાહયે 
સરાભતી અને વ્મલસ્થા” વલરૂદ્ધના કૃત્મો અટકાલલા સારૂ અસયકાયક ગરા રેલા કયેર હુકભ 
અનસુધંાને અભો ોરીસ ઈન્સ્ેતટય આય. જી. જાડેજા નાઓએ “જાહયેવ્મલસ્થા” વલરૂદ્ધના કૃત્મો 
કયતા હોમ નીચે જણાલેર ઇસભ વલરૂદ્ધભા ંયુાલા બેગા કયી ાસા દયખાસ્ત તૈમાય કયી ભે ોરીસ 
કવભશ્નય સાહફેશ્રી અભદાલાદ ળહયે નાઓની સભક્ષ સાદય કયતા તેઓ સાહફેે સદયી ઇસભ નાની 
વલરૂધ્ધ નીચે મજુફનો હુકભ કયતા ભજકુય ાસા અટકામતીને નીચે જણાલેર 
અવધકાયી/કભયચાયીએ નીચે જણાલેર યીતેના ોરીસ સ્ટાપના ભાણસો કડી રઇ આલતા આજ 
યોજ ઉયોતત ાસા હુકભની ફજલણી કયી ાસા અટકામતીને ભજુ રાયા જેર ખાત ે જરૂયી 
જાપ્તા સાથે ભોકરી આલાભા ંઆલેર છે.  
 

ાસા અટકામતી :-   
(૧) યફતવસિંહ ઉપે ભયુો સ/ઓ અંફારાર છેદાજી ઠાકોય ઉ.લ.૨૯ યહ.ે લાઘજી ભાસ્ટયની ચારી 
મકેુળનગય ાસે ઓઢલ અભદાલાદ ળહયે  
 

ાસાભાાં ધ્માને રીધેર ગનુાની નલગત :-  

ઓઢલ ો સ્ટે સી/૧૧૧૯૧0૩૭૨૦૧૪૬૦/૨૦૨૦ ધી પ્રોહી ઍકટ કરભ ૬૫(એ,ઇ), ૯૮(૨), 
ફી,૮૧ તથા ઇીકો કરભ ૧૮૮ તથા ડીઝાસ્ટય ભેનેજભેન્ટની એતટ ૨૦૦૫ ની કરભ ૫૧ (ફી) 
મજુફ 
 

ાસા હુકભ તથા ફજલણી 
ાસા હુકભ ન ં- ીસીફી/ડીટીએન/ાસા/૮૪/૨૦૨૧  તા. ૧૬/૦૧/૨૦૨૧ તથા ફજલણી તા. 
૧૬/૦૧/૨૦૨૧ ના કરાક ૨૧/૩૦ લાગે :-  ભજુ રાયા જેર  
 

કાભગીયી કયનાય અનધકાયી/કભયચાયી :-  
ો. સ. ઈ શ્રી ડી ફી રાસ તથા એ એસ આઇ  યથીબાઇ યુાબાઇ ફ. ન-ં ૩૧૫ તથા એર 
આય ધીરુબાઇ જીલણબાઇ ફ ન ં૧૧૬૬૨ તથા એર આય યલુયજવસિંહ જુલાનવસિંહ ફ.ન.ં ૧૨૭૯૧ 
તથા એર આય વનકંુજકુભાય બીભયાલ  ફ. ન.ં ૬૩૦               
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નળાફાંધી તથા જુગાયધાયા હઠે ઝડામાઃ-   સભાચાય માદી નાં.૧૧૧/૨૦૨૧ 

ળહયે ોરીસે ગઈકારે નળાફધંી ધાયા હઠે ૩૪ કેસ કયી, ૨૭ વ્મક્તતઓને ઝડી, ૩૪૭ 
રીટય દેળી દારૂ અને ૧૧ તલાટયય ઈંગ્રીળ દારૂ કફજે કમો હતો. તેભજ જુગાય ધાયા હઠે ૫ કેસ 
કયી, ૨૫ વ્મક્તતઓને ઝડી યોકડ રૂવમા ૩૯,૩૫૦/- અને જુગાયના સાધનો કફજે કમાય હતા. 
 

તકેદાયીના ગરા હઠે ઝડામાઃ-                સભાચાય માદી નાં.૧૧૨/૨૦૨૧ 

ળહયે ોરીસે ગઈકારે તકેદાયીના ગરા હઠે સી.આય.ી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ 
મજુફ ૬૮ વ્મક્તતઓની અટકામત કયી હતી. તેભજ પ્રોહી ૯૩ મજુફ ૧ વ્મક્તતની અને ાસા હઠે 
૬ વ્મક્તતઓની અટકામત કયી હતી. 
 

છેતયીંડીની પયીમાદઃ-            સભાચાય માદી નાં.૧૧૩/૨૦૨૧ 
 

ળાહપયુઃ વભડહયબાઇ  ડદનેળકુભાય બાલસાય (ઉ.લ.૨૨) (યહ.ે ભાીલાડાની ો હરીભની ખડકી 
ળાહયુ) એ તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૧ નાયોજ ળાહયુ ોરીસ સ્ટેળન ખાતે પયીમાદ નોધાલી છે કે 
તા.૦૪/૦૯/૨૦૨૦ થી તા.૨૬/૦૯/૨૦૨૦ સધુીના સભમગાા દયમ્માન ભોફાઇર નફંય 
૭૦૪૯૯૮૦૯૭૬ ના ધાયક લાત કયનાય અવભત ળભાય તથા વપ્રમકંા નાભની ઓખ આી 
વભડહયબાઇ બાલસાયને રોબાભણી રારચ આી ટે્રડીંગભા ં રૂવમા ઇન્લેસ્ટ કયલાની લાત કયી  
રૂવમા કભાલલાના ફહાને વલશ્વાસ કેલી વભડહયબાઇના ખાતાભાથંી રૂવમા ૮૧,૨૬૭/- ટ્રાન્સપય 
કયાલી ભેલી રઈ વલશ્વાસઘાત અન ે છેતયીંડી કયી હતી. આ અંગે તાસ ો.ઇ.શ્રી 
આય.એચ.લાા ચરાલે છે. 
 

આત્ભહત્માઃ-             સભાચાય માદી નાં.૧૧૪/૨૦૨૧ 

 

નલયાંગપયુાઃ ળનીબાઈ વનકુરબાઈ દંતાણી (ઉ.લ.૩૦) (યહ.ે નલયંગયુા ફસ સ્ટેન્ડ ાસે, ફુટાથ 
ઉય નલયંગયુ) એ અગમ્મ કાયણસય તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૧ યાતના ૧૦/૩૦ લાગ્માના સભુાયે 
નલયંગયુા ફસ સ્ટેન્ડ નજીક એસીડ ી રીધ ુ હત.ુ સાયલાય ભાટે તેભને વસવલર હોસ્ીટરભા ં
દાખર કયલાભા ં આવ્મા હતા. જમા ં સાયલાય દયમ્માન તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૧ કરાક ૧/૩૦ લાગ ે
તેભન ુમતૃ્ય ુનીજય ુહત.ુ આ અંગે નલયંગયુા ોરીસે અકસ્ભાત ભોત નોધી આ અંગેની તાસ 
હ.ેકો.શ્રી લેચાતબાઈ કાળુબાઈ ચરાલે છે. 
 
ચાાંદખેડાઃ દળયથબાઈ ખોડાબાઈ ટેર (ઉ.લ.૫૮) (યહ.ે ગગંાસાગય સોસામટી આઈ.ઓ.સી યોડ 
ચાદંખેડા) એ અગમ્મ કાયણસય તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૧ કરાક ૮/૦૦ થી ૧૦/૦૦ લાગ્મા સધુીના 
સભમગાા દયમ્માન ોતાના ઘયે ડહચકાના કડાભા ં દોયી ફાધંી ગેપાસો ખાઇ આત્ભહત્મા કયી 
હતી. આ અંગે ચાદંખેડા ોરીસે અકસ્ભાત ભોત નોધી આ અંગનેી તાસ હ.ેકો.શ્રી ભહને્રબાઇ 
બગલાનયાલ ચરાલે છે. 
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ભેધાણીનગયઃ યાહુરબાઇ દરફીયસીંગ ધાકયે (ઉ.લ.૨૬) (યહ.ે ચલૂાનગય વલબાગ-૩ ચદંનનગય 
સાભે બાગયલ યોડ ભેઘાણીનગય) એ ત્ની ડયસાભણે હોઈ ભનભા ં રાગી આલતા 
તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૧ યાતના ૮/૦૦ લાગ્માના સભુાયે ોતાના ઘયે ગેપાસો ખાઇ આત્ભહત્મા કયી 
હતી. આ અંગે ભેધાણીનગય ોરીસે અકસ્ભાત ભોત નોધી આ અંગેની તાસ ભ.સ.ઇ.શ્રી 
પ્રવલણબાઈ ખેભાબાઈ ચરાલે છે. 
 

જીઆઇડીસી લટલાઃ ડકયણફહને લા/ઓપ અજીતવસિંઘ યભાય (ઉ.લ.૨૨) (યહ.ે ગોકુર યો-હાઉસ 
ગીતાજંરી સ્કુર ાસ ે જળોદાનગય) એ અગમ્મ કાયણસય તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૧ ફોયના ૩/૦૦ 
લાગ્મા હરેા ોતાના ઘયે ગેપાસો ખાઇ આત્ભહત્મા કયી હતી આ અંગ ે જીઆઇડીસી લટલા 
ોરીસ ેઅકસ્ભાત ભોત નોધી આ અંગનેી તાસ ો.સ.ઇ.શ્રી સી.એભ.યાઠોડ ચરાલે છે. 
 
 
 

ોરીસ ઇન્સ્ેતટય, 

કંટ્રોરરૂભ, અ’લાદ ળહયે. 
ોરીસ કવભળનય લતી 


