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તા.૧૮/૦૧/૨૦૨૧   સોમળાર 

અમદાળાદ હરે ોીસ સમાચાર 
 

અમદાળાદ હરે ોીસ તરપથી કરળામાાં 
આળે પ્રાંસનીય/નોંધાત્ર કામગીરી :-         સમાચાર યાદી નાં.૧૧૫/૨૦૨૧ 

Covid-19 સાંક્રમણ નનયાંત્રણ અન્ળયે ેળામાાં આળે કાયદાકીય કાયયળાહી અંગેની 
તા.૧૭/૦૧/૨૦૨૧ 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 
૧૧૧૫૮ ૧ ૧૧૧૫૯ 

 

૧૭૨૮૯ 

 

૧ 
 

૧૭૨૯૦ 

 

૨ કરભ ૨૬૯,૨૭૦ 
અને ૨૭૧ 
IPCઅને The 

Epidemic Disease 
Act 2005  

૪૭૦૨ ૦ ૪૭૦૨ ૬૨૨૫ ૦ ૬૨૨૫ 

૩ કરભ 
૧૪૩,૧૪૪,૧૪૫ 
વલગેયે (શગંાભો) 

૬૫ ૧ ૬૬ ૨૬૬ ૬ ૨૭૨ 

૪ Disaster 
Management Act 

2005 શઠેના 
ગનુ્શાઓ 

૨૭૯૭૬ ૯૯ ૨૮૦૭૫ ૨૯૧૬૯ ૧૦૭ ૨૯૨૭૬ 

કુર ૪૩૯૦૧ ૧૦૧ ૪૪૦૦૨ ૫૨૯૪૯ ૧૧૪ ૫૩૦૬૩ 

 

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 ૧૦૩ ૧૨,૧૧,૮૦૦/- 
 
  

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 ૨૪૪૭ ૨૪,૪૭,૦૦૦/- 
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ચોરીના ગનુાના આરોીની અટકાયતની નળગત 

નરોડા ોીસ સ્ટેન  

ોીસ સ્ટેન નળસ્તારમાાં ેટ્રોીંગ દરમ્યાન “ઘરપોડ ચોરીના” ત્રણ  આરોીઓને  
કુલ્ે રૂ.૮૩,૦૮૦/- ના મદુ્દામા સાથે કડી ાડતી - નરોડા સળેાંસ સ્ક્ળોડ. 

                         ભે.ોરીવ કવભશ્નયશ્રી અભદાલાદ ળશયે તથા વયંતુત ો.કભેશ્નય શ્રી 
વેતટય-૨ વાશફે તથા ના.ો.કભીશ્નય શ્રી ઝોન-૪ તથા ભ.ો.કભીશ્નયશ્રી “જી” ડીલીઝન નાઓએ 
વભરકત વફધંી ગનુા ળોધી કાઢ્લા વારૂ તેભજ વભરકત વફવંધ ગનુા ફનતા અટકાલલા વારૂ 
વખતભા ં વખત ેટ્રોર ગ યાખલા સચુના કયેર શોઇ  અ અનવુધંાને નયોડા ોરીવ સ્ટેળનના 
“ોરીવ ઇન્સ્ેતટયશ્રી” નાઓના ભાગગદળગન શઠે વલે સ્કોડના ો.વફ.ઇન્વ. એ.એભ.ટેર તથા 
વાથેના વલેરનં્વ સ્તલોડના ભાણવો ેટ્રોર ગભા ંશતા દયમ્માન વાથેના ો.કો વલષ્ણબુાઇ શીયાબાઇ 
તથા ો.કો ડકયણ કરપ્ા નાઓની વયુતંત ફાતભી શકીકત આધાયે નયોડા સતુયના કાયખાના 
ખાતેથી આયોી નાભ ે (૧)ગોાર ઉપે ોટરી વોભાબાઇ ઠાકોય ઉ.લ-૨૩ ધધંો-ભજુયી યશ ે
નાયામણનગયની ચારી,કુભાયળાાની વાભે,નયોડા ગાભ,નયોડા,અભદાલાદ +૨=૩ નાને “નયોડા 
ોસ્ટે ગ.ુય.ન-ંાટગ-એ-૧૧૧૯૧૩૫૨૧૦૧૬૬ /૨૦૨૧ ઇ.ી.કો કરભ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ મજુફના 
ગનુાના કાભે ચોયી કયી ગમેર (૧) રોખડંની પ્રેટોના કટ ગ કયેરા ટુકડા ૩૬ ડકરો ૫૦૦ ગ્રાભ 
(૨) રોખડંના ચક્કય  ૬૧ ડકરો ૪૦૦ ગ્રાભ (૩) રોખડંની ગો ળાફ્ટ ગ ૧૮ ડકરો ૨૦૦ ગ્રાભ 
(૪) રોખડંની વ ગર પ્રટે ૭ ડકરો ૧૦૦ ગ્રાભ  અન ુકુર લજન ૧૨૩ ડકરો ૨૦૦ ગ્રાભ  અની કુલ્રે 
ડક રૂ ૩૦૮૦/- તથા ચોયીના કાભે ઉમોગ કયેર વી.એન.જી યીક્ષા ન-ંજી. અ-૦૧-ટી.એપ-૦૪૭૧ ડક 
રૂ ૮૦,૦૦૦/- વાથે ભી કુલ્રે રૂ ૮૩,૦૮૦/- ના મદુ્દાભાર વાથે કડી તા.૧૭/૦૧/૨૦૨૧ ના 
કરાક ૨૧/૩૫ લાગે ઉયોતત ગનુાના કાભે અટક કયી કામદેવયની કામગલાશી કયી વાયી કાભગીયી 
કયેર છે.તા-૧૭/૦૧/૨૦૨૧.  
આરોીઓના નામ  
(૧) ગોાર ઉપે ોટરી વોભાબાઇ ઠાકોય ઉ.લ-૨૩ ધધંો-ભજુયી યશ ે નાયામણનગયની 
ચારી,કુભાયળાાની વાભે,નયોડા ગાભ,નયોડા,અભદાલાદ  
(૨) સભુીત નયેન્રવ ગ જાતે વ ગ ઉ.લ-૨૦ ધધંો-ભજુયી યશ ેર ફચલાવ,ભીની કાયીમારેક ગેટ ન-ં
૩ ની વાભ,ેનયોડા,અભદાલાદ (૩) યાકેળ ઉપે ળવન ભુતબાઇ ભાયલાડી ઉ.લ-૨૦ ધધંો-ભજુયી યશ ે
કફીયયુા,ોસ્ટ ઓપીવની ફાજુભા,નયોડા,અભદાલાદ  
મદુ્દામા – ચોયીના કાભે ઉમોગ કયેર વી.એન.જી યીક્ષા ન-ંજી. અ-૦૧-ટી.એપ-૦૪૭૧ ડક રૂ 
૮૦,૦૦૦/- તથા (૧) રોખડંની પ્રેટોના કટ ગ કયેરા ટુકડા ૩૬ ડકરો ૫૦૦ ગ્રાભ (૨) રોખડંના 
ચક્કય  ૬૧ ડકરો ૪૦૦ ગ્રાભ (૩) રોખડંની ગો ળાફ્ટ ગ ૧૮ ડકરો ૨૦૦ ગ્રાભ (૪) રોખડંની 
વ ગર પ્રેટ ૭ ડકરો ૧૦૦ ગ્રાભ  અન ુકુર લજન ૧૨૩ ડકરો ૨૦૦ ગ્રાભ  અની કુલ્રે ડક રૂ ૩૦૮૦/- 
વાથે કુલ્રે મદુ્દાભાર ૮૩,૦૮૦/-  
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કામગીરી કરનાર અનધકારી / કમયચારી  
વલે સ્લોડ ો.વ.ઇ. એ.એભ.ટેર તથા એ.એવ.આઇ જમેન્રવવિંશ રૂવવિંશ ફ.ન-ં૭૦૩૯ તથા 
એ.એવ.આઇ  અઠાબાઇ 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 છત્રવ શ ફ.ન.ં૬૧૯૮ તથા 
ો.કો. પ્રકાળબાઇ બીખાબાઇ ફ.ન.ં૧૧૮૦૯ તથા એર.આય. ધભુકેત ુઆત્ભાયાભબાઇ ફ.ન.ં૧૨૩૨ 
તથા એર.આય ભયયુધ્લજવવિંશ અવનરૂધ્ધવવિંશ ફ.ન-ં૧૪૬૭ તથા એર.આય. વલક્રભ પ્રેભવવિંશ 
ફ.ન.ં૧૨૪૨૨  
 

  



5 

 

જુગારના ગનુાના આરોીની અટકાયતની નળગત 
દરીયાપરુ ોીસ સ્ટેન  

તા-૧૭/૧/૨૦૨૧ ના રોજ ફાંધ મકાનમાાં ગેરકાયદેસર રીતે જુગાર રમતા             
ઈસમોને ઝડી ાડતી દરીયાપરુ ોીસ 

   ભશ.ેોરીવ કવભશ્નયશ્રી વજંમ શ્રીલાસ્તલ વાશફે અભદાલાદ ળશયેના હુકભથી 
તથા અવધક ોરીવ કવભશ્નય વેકટય-૨ શ્રી ગૌતભ યભાય વાશફે તથા નામફ ોરીવ કવભળનય 
ઝોન–૪ શ્રી યા અળ ગઢીમા વાશફે તથા ભદદનીળ ોરીવ કવભળનય એપ ડીલીઝન નાઓની 
ભૌખખક સચુના આધાયે તેભજ ભાગગદળગન આધાયે ોરીવ ઈન્વેકટય શ્રી આય.આઈ. જાડેજા તથા 
ોરીવ ઈન્વેકટય શ્રી  અ.ફી. ચાલડા નાઓની ભૌખખક સચુના આધાયે તેભજ ભાગગદળગન આધાયે 
તા-૧૭/૧/૨૦૨૧ ના યોજ ો.વફ.ઈન્વ શ્રી કે.વી ટેર નાઓ વલેરન્વ સ્કોડના ભાણવો વાથે 
વલેરન્વ સ્કોડના રોકયક્ષક વજંમવ ગ ભાનવ ગ ફન-ં૧૨૧૮ તથા રોકયક્ષક ભેયાભણબાઈ 
ડકવાબાઈ ફન-ં૧૨૧૮૬ નાઓની ફાતભી આધાયે દયીમાયુ ભાતાલાી ો ભન-ં૨૦૧૯ ભા ં
આયોીઓ (૧) ભોશભદશનીપ યસરુભીમા વૈમદ ઉ.લ-૬૦ યશ-ે ભન-ં ૨૦૧૯ ભાતાલાી ો 
બડંેયીો ાવે દયીમાયુ અભદાલાદ ળશયે  +૮=૯ નાઓને ગે.કા યીતે ફધં ભકાનભા ં
ૈવાાનાથી નાણા શાયજીતનો જુગાય યભતા -(૧) ભોફાઇર પોન-૯ ડક.રૂ.૨૦,૫૦૦/- (૨) યોકડ 
નાણા રૂ.૧૮,૦૫૦/- (3) ગજંીાના નગં -૫૨ ડકિંભત રૂ.૦૦/૦૦ તથા પ્રાસ્સ્ટકના ટોકન નગં-૧૦૨ 
ડકિં. રૂ.૦૦/૦૦ ભી કુલ્રે ડકિં. રૂ.૩૮,૫૫૦/- નો મદુ્દાભાર વાથે ઝડી ાડી વાયી કાભગીયી કયેર 
છે.  અ ફાફતે દયીમાયુ ોરીવ સ્ટેળન ગયુન-૧૧૧૯૧૦૦૯૨૧-૦૦૯૫ ઘી જુગાયધાયા કરભ ૪,૫ 
મજુફ દાખર કયેર છે.    
આરોીઓ  )૧ (ભોશભદશનીપ યસરુભીમા વૈમદ ઉ.લ-૬૦ યશે - ભનં - ૨૦૧૯ ભાતાલાી ો 
બડંેયીો ાવે દયીમાયુ અભદાલાદ ળશયે (૨  (અફાજબાઈ ભોશભદબાઈ અયફ ઉ.લ-૭૦ યશે - 

ભનં -૧૫૭૬ ભોટી ફઅચુાલાડ દયીમાયુ અભદાલાદ (૩  (મખુ્તાયએશભદ નયુભોશભદ ળેખ ઉ.લ-૫૮ 
યશ-ે ભનં -૧૩૮૬ વકયીમા ખફલ્ડ ગ ભોરની ો દયીમાયુ અભદાલાદ )૪ (શપીઝભીમા ંગરુાયસરુ 

ળેખ ઉ.લ-૬૫ યશે - ૩૪૦૫ વૈમદ બીખન ગરી જંાફી શકીભની ફાજુભા ં દયીમાયુ અભદાલાદ  
)૫ (ભોશભદવયીપ ગરુાહવેુન ળેખ ઉ.લ-૬૨ યશે -૨૦૧૦ યશભેાનો કાઅુયુ ાચંટ્ટી દયીમાયુ 

અભદાલાદ )૬ (એશભદઅરી ચાદંભીમા ળેખ ઉ.લ-૭૦ યશે - ભનં -૧૪૯૦ ટોીલાાની ો 
કાઅુયુ ટાલય ાવે દયીમાયુ અભદાલાદ (૭  (ભોશભદવપી ઈીાશીભબાઈ ળેખ ઉ.લ-૫૨ યશે - 

૨૬૧૨ વોદાગયની ો ગરી નં -૧૬ કાઅુયુ અભદાલાદ અભદાલાદ (૮  (ભોશભદઅશવેાન 
અવભતબાઈ ઠાણ ઉ.લ-૩૫ યશે - ભનં -૧  યુાન વોવામટી ગરુભોશય વોવામટીની ફાજુભા ંલટલા 

અભદાલાદ મુ યશે - ૧૩૧૦ ઘીમાની ો કાઅુયુ ટાલય યોડ દયીમાયુ અભદાલાદ (૯  (ઈભયાન 
ભોશભદબાઈ ળેખ ઉ.લ-૪૨ યશે - ભનં -૨૨૨૮ સઈુગયાની ો ાચંકલૂા કાઅુયુ અભદાલાદ  
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મદુ્દામા :- -(૧) ભોફાઇર પોન-૯ ડક.રૂ.૨૦,૫૦૦/- (૨) યોકડ નાણા રૂ.૧૮,૦૫૦/- (3) ગજંીાના 
નગં -૫૨ ડકિંભત રૂ.૦૦/૦૦ તથા પ્રાસ્સ્ટકના ટોકન નગં-૧૦૨ ડકિં. રૂ.૦૦/૦૦ ભી કુલ્રે ડકિં. 
રૂ.૩૮,૫૫૦/-  અ તાવ અથે કબ્જ અ રીધેર છે. 
 
રેડ કરનાર અનધકારી/કમયચારીઓ:- (૧) ો.વફ.ઈન્વ શ્રી. કે.વી. ટેર દયીમાયુ ોરીવ સ્ટેળન 
(૨) ભવઈ અકફયખાન ળેયખાન ફન-ં૮૪૧૭ (૩) શકેો જીતેન્રબાઈ સયુજીબાઈ ફન-ં૯૩૯૯ (૪ ) 
શકેો નુભબાઈ વલઠ્ઠરબાઈ ફન-ં૭૭૫૧ (૫) શકેો ચનં્રવીશ અજુબાઈ ફન-ં૪૧૯૦ (૬) ોકો 
બયતબાઈ ગાડુબંાઈ ફન-ં૧૦૧૭૩ (૭ ) રોકયક્ષક વજંમવ ગ ભાનવ ગ ફન-ં૧૨૧૮ (૮) રોકયક્ષક 
યાહુરકુભાય અભયતબાઈ ફન-ં૧૨૭૬૨ (૯) રોકયક્ષક ભેયાભણબાઈ ડકવાબાઈ ફન-ં૧૨૧૮૬ 
(૧૦)રોકયક્ષક ધનયાજવીશ દીવીશ ફન-ં૮૨૮૮ 
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નાફાંધી તથા જુગારધારા હઠેલ ઝડાયાઃ-   સમાચાર યાદી નાં.૧૧૬/૨૦૨૧ 

ળશયે ોરીવે ગઈકારે નળાફધંી ધાયા શઠે ૩૯ કેવ કયી, ૩૪ વ્મક્તતઓને ઝડી, ૩૬૫ 
રીટય દેળી દારૂ, ૧૭૫ ફોટર ઈંગ્રીળ દારૂ અને ૦૧ સ્કુટય કફ અ કયુગ શત.ુ તેભજ જુગાયધાયા 
શઠે ૦૭ કેવ કયી, ૩૪ વ્મક્તતઓને ઝડી યોકડ રૂવમા ૧,૧૮,૨૬૦/- અને જુગાયના વાધનો 
કફ અ કમાગ શતા. 
તકેદારીના ગા હઠેલ ઝડાયાઃ-                સમાચાર યાદી નાં.૧૧૭/૨૦૨૧ 

ળશયે ોરીવે ગઈકારે તકેદાયીના ગરા શઠે વી.આય.ી.વી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ 
મજુફ ૬૦ વ્મક્તતઓની અટકામત કયી શતી. તેભજ પ્રોશી ૯૩ મજુફ ૦૨ વ્મક્તતની અટકામત કયી 
શતી. 
ફીનળારસી ભ્રણૃ મલી આવ્ય ુ:-          સમાચાર યાદી નાં.૧૧૮/૨૦૨૧ 
વોરા શાઇકોટગ  : તા.૧૭/૦૧/૨૦૨૧ ફોયના ૧/૦૦ લાગ્મા શરેા કોઇણ વભમે ગોતા 
લવતંનગય, ગોાર ાકગ વકગર થી લડલાા ચોક તયપ જતા યસ્તા લચ્ચે આલેર ઇરેતટ્રીક ોર 
નજીક યોડ ની વાઇડભા એક ૪ થી ૫ ભડશનાના ફાકન ુભણૃ ( અની જાતી ઓખામેર ન શોમ) 
ફીનલાયવી ત્મજી દેતા, વોરા શાઇકોટગ  ોરીવે અજાણી વ્મક્તત વલરૂધ્ધ ગનુો નોંધી આ ગનુાની 
તાવ ો.વ.ઇ.શ્રી એભ.એર જાદલ ચરાલે છે.  
 

છેતરીંડીની પરીયાદઃ-            સમાચાર યાદી નાં.૧૧૯/૨૦૨૧ 
સાયફર ક્રાઇમ : પ્રવલણચરં કાળુબાઇ યાઠોડ (યશ.ેફાર ગામત્રી વોવામટી વલબાગ-૧ શભેારી ટાલય 
ાવ,ે એપ.વી,.આઇ. ઓપીવ ાવ,ે શ્માભર ચાય યસ્તા વેટેરાઇટ) એ તા.૧૭/૦૧/૨૦૨૧ ના યોજ 
વામફય ક્રાઇભ ોરીવ સ્ટેળન ખાતે પયીમાદ નોંધાલી છે કે તા.૨૨/૦૬/૨૦૨૦ થી 
તા.૧૬/૧૨/૨૦૨૦ સધુીના વભમગાા દયમ્માન ોતાના ઘયે આયોી (૧) Support @petrol 
pumpdelerrchayanpro.com ઇ-ભેઇર લાી વ્મતતી (૨) IOCL ના અધીકાયી તયીકે ઓખ 
આનાય ભો.ન.ં ૬૨૦૦૬૬૧૫૩૯ યાહુરકુભાય લભાગ નાભની વ્મક્તત તથા ૮૫૮૫૮૮૩૧૧૫ લરુણ 
જમસ્લાર નાભની વ્મક્તત (૩) Indian Oil corporation limited A/C No 706102010005053 
IFSC UBIN563536BRANCH BANDRA EAST UNION BANK BRANCH MUMBAI નો ધાયક 
(૪)INDIAN OIL CORPORATION LIMITED A/C NO 4312413794, IFSC KKBK0001377, 
BRANCH GHATKOPAR EAST KOTAK MAHINDRA BANK MUMBAI ના ધાયકે બેગાભી 
પ્રવલણચરં યાઠોડને ેટ્રોર ંની ડીરય ળી અાલાના ફશાને યજીસ્ટે્રળન ેટે તથા ડીરયળી 
વટીપીકેટ ેટે ૧,૪૧,૭૦૦/- પ્રવલણચરં ાવે બયાલડાલી, બયેરા તભાભ રૂવમા યીપંડ ભળે તેલો 
વલશ્વાવ અાલી તેભજ ડીોઝીટ ેટે લધ ુરૂવમા બયલાન ુજણાલતા, પ્રવલણચરંએ ેટ્રોર ંની 
ડીરયળી કેન્વર કયલા તથા અત્માય સધુીભા બયેરા રૂવમા ાછા ભાગતા રૂવમા યત નશી 
આી વલશ્વાવઘાત અને છેતયીડી કયી છે. આ ગનુાની તાવ ો.ઈ.શ્રી એવ.આય.મછુા ચરાલે 
છે.          
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ઘરપોડ :-              સમાચાર યાદી નાં.૧૨૦/૨૦૨૧ 
ઓઢળ : મોગેળબાઇ નલીનચરં ભોદી (યશ.ેકુષ્ણનગય આદીનાથનગય ઓઢલ) એ ઓઢલ ોરીવ 
સ્ટેળન ખાતે પયીમાદ નોંધાલી છે કે તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૧ યાતના ૧૧/૦૦ થી તા.૧૭/૦૧/૨૦૨૧ 
ના કરાક ૭/૩૦ લાગ્મા દયમ્માન ોતાના ભકાનના દયલાજાનો નકુચો તોડી, અજાણી વ્મક્તત 
ભકાનભા ંપ્રલેળ કયી, ફેડરૂભભા ંભાીમાભા મકેુર સટુકેળભાથંી એક વોનાની ચેઇન ડકિંભત રૂવમા 
૬૦,૦૦૦/- તથા ૧ જોડી વોનાની  ટુ્ટી ડકિંભત રૂવમા ૩૦,૦૦૦/- તથા યોકડ રૂવમા ૪૦,૦૦૦/- 
ભી કુર રૂવમા ૧,૩૦,૦૦૦/- ભતાની ચોયી કયી રઈ ગઈ છે. આ ગનુાની તાવ ો.વ.ઇ.શ્રી 
એભ.આય.યોશીત ચરાલે છે.  
 

ઇસનપરુ : વોશીર અબ્જદુરયશીભ ભેભણ (યશ.ેફ્રેટ ન-ં૧ આળીમાના ફ્રેટ મ્યવુનવીર સ્કુરની 
વાભે દાણીરીભડા ગાભ) એ તા.૧૭/૦૧/૨૦૨૧ નાયોજ ઇવનયુ ોરીવ સ્ટેળન ખાતે પયીમાદ 
નોંધાલી છે કે તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૧ યાતના ૮/૦૦ થી તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૧ ના કરાક ૯/૦૦ 
દયમ્માન ચડંોા નાયોર યોડ તપૃ્તી શોટરની ફાજુભા ંઆલેર “અરભદીના જનયર સ્ટોય” નાભની 
ોતાની દુકાનના શરેા ભાે આલેર રોખડંનો દયલાજો નીચેથી ઉંચો કયી, અજાણી વ્મક્તત 
દુકાનભા ંપ્રલેળ કયી, દુકાનભાથંી વવગાયેટના ેકેટો, ફીડીના ેકેટો, ાન ભવારાના ેકેટો અને 
તભાકુના ભવારાના ેકેટો ભી કુર ડકિંભત રૂવમા ૧,૧૬,૧૪૨/- ભતાની ચોયી કયી રઈ ગઇ છે. 
આ ગનુાની તાવ ો.વ.ઇ.શ્રી ડી. અ.રકુભ ચરાલે છે.  
 
દાણીીમડા : યસુપુભીમા નયુભીમા ળેખ (યશ,ેઅરભશભદી યો-શાઉવ ખજુયીના ઝાડ ાવે ફેયર 
ભાતટગ  દાણીરીભડા) તા.૧૭/૦૧/૨૦૨૧ નાયોજ દાણીરીભડા ોરીવ સ્ટેળન ખાતે પયીમાદ 
નોંધાલી છે કે તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૧ યાતના ૧૧/૦૦ થી તા.૧૭/૦૧/૨૦૨૧ ના કરાક ૬/૦૦ 
લાગ્મા દયમ્માન ોતાના ભકાનનો દયલાજો ખોરી, અજાણી વ્મક્તત ભકાનભા ં પ્રલેળ કયી, 
વતજોયીભાથંી વોનાના દાગીના તથા યોકડ રૂવમા ૫,૦૦૦/- અને ભોફાઇર પોન નગં-૨ કુર 
ડકિંભત રૂવમા ૨,૫૦૦/- ભી કુર રૂવમા ૩૫,૫૦૦/- ભતાની ચોયી કયી રઈ ગઇ છે. આ ગનુાની 
તાવ ો.વ.ઇ.શ્રી એન.ી.ગયાવીમા ચરાલે છે.  
 
દદળા તટુી ડતા મતૃ્ય ુ:-          સમાચાર યાદી નાં.૧૨૧/૨૦૨૧ 

 
નરોડા : યીતેકુભાય સનુીર યામ (ઉ.લ.૨૦)(યશ.ે ળક્તતનગય ગરી ન.ં૨ ળકંય બયલાડાના 
ભકાનભા, નાના ખચરોડા નયોડા) તા.૧૭/૦૧/૨૦૨૧ યાતના ૦૦/૩૦ લાગ્માના સભુાયે નયોડા 
જી.આઇ.ડી.વી. ડપઝ ૪ વલનામક યોરીગ ભીર ખાતે નોકયી દયમ્માન કાભ કયતા-કયતા દીલાર ટુટી 
ડતા ળયીયે ગબંીય ઇજાઓ થતા તેભનુ ંમતૃ્ય ુ વનજ્ય ુશત.ુ આ અંગે નયોડા ોરીવે અકસ્ભાત 
ભોત નોંધી આ અંગેની તાવ શ.ેકો.શ્રી અયવલિંદવવશ બીભવવશ ચરાલે છે.  
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આત્મહત્યાઃ-             સમાચાર યાદી નાં.૧૨૨/૨૦૨૧ 

 
ળાડજ : વભીયબાઈ વલષ્ણબુાઈ ટેર (ઉ.લ.૪૩)(યશ.ેબાગલત કોમ્પ્રેક્ષ,આય.ટી.ટેકનીકની ફાજુભા 
વોરા) એ અગમ્મ કાયણવય તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૧ વાજંના ૧૧/૦૦ લાગ્માના સભુાયે કોઈ ઝેયી દલા 
ી રેતા વાયલાય ભાટે તેભને વોરા વીલીર શોક્સ્ટર ખાતે દાખર કમાગ શતા. જ્મા ં વાયલાય 
દયમ્માન તા.૧૭/૦૧/૨૦૨૧ વાજંના ૬/૩૦ લાગે પયજ યના ડો.શ્રીએ તેભને મતૃ જાશયે કમાગ 
શતા. આ અંગે લાડજ ોરીવે અકસ્ભાત ભોત નોંધી આ અંગેની તાવ શ.ેકો.શ્રી ભડશારવવશ 
યધલુીયવવશ ચરાલે છે.  
 
ચાાંદખેડા : યાકેળ ઈશ્વયબાઈ યભાય (ઉ.લ.૩૦)(યશ.ેગરુૂકૃાનગય ગ.ુશા.ફોડગ ચાદંખેડા) એ અગમ્મ 
કાયણવય તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૧ વાજંના ૭/૦૦ લાગ્માના સભુાયે ોતાના ઘયે દલા ી રેતા, 
વાયલાય અથે તેભને ચાદંખેડા એવ.એભ.એવ શોસ્ીટર ખાતે દાખર કમાગ શતા. જ્મા ં વાયલાય 
દયમ્માન તા.૧૭/૦૧/૨૦૨૧ વાજંના ૫/૪૫ લાગે તેભનુ ંમતૃ્ય ુ વનજ્ય ુશત.ુ આ અંગે ચાદંખેડા 
ોરીવે અકસ્ભાત ભોત નોંધી આ અંગેની તાવ શ.ેકો.શ્રી ડશયેનકુભાય બયતબાઈ ચરાલે છે.  
 

કૃષ્ણનગર : ાયવબાઇ  યવવકરાર યવતરાર ડોવરીમા(જૈન) (ઉ.લ.૩૧)(યશ.ેામરાકગ વોવામટી, 
નમનનગય કૃષ્ણનગય)એ અગમ્મ કાયણવય તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૧ ફોયના ૨/૦૦ લાગ્માના સભુાયે 
કૃષ્ણનગય ગજુયાત શાઉવવિંગ ફોડગ ફ્રેટના ત્રીજા ભાના ધાફા યથી ડત ુમકુતા ળયીયે ઇજાઓ 
થતા વાયલાય અથ ે તેભને વવવલર શોક્સ્ટર ખાતે રઇ જતા વાયલાય દયમ્માન તેભનુ ં મતૃ્ય ુ
વનજ્ય ુ શત.ુ આ અંગે કૃષ્ણનગય ોરીવે અકસ્ભાત ભોત નોંધી આ અંગેની તાવ શ.ેકો.શ્રી 
કેળલકુભાય ફફાબાઈ ચરાલે છે.  
 

સરદારનગર : ડદરીબાઇ શ્માભરાર ભેઘનાની (ઉ.લ.૪૪)(યશ:ેચાદંની ફ્રેટ ફગં્રા એયીમા 
કુફેયનગય વયદાયનગય) એ અગમ્મ કાયણવય તા:૧૭/૦૧/૨૦૨૧ વાજંના ૭/૨૦ લાગ્મા શરેા 
કોઇણ વભમે ોતાના ઘયે ખંા વાથે દુટ્ટો ફાધંી ગેપાવો ખાઇ આત્ભશત્મા કયી શતી. આ અંગે 
વયદાયનગય ોરીવે અકસ્ભાત ભોત નોંધી આ અંગેની તાવ ભ.વ.ઇ.શ્રી ડકિં અળબાઇ નૈરેબાઇ 
ચરાલે છે.   
 
 
 

ોરીવ ઇન્સ્ેતટય, 

કંટ્રોરરૂભ, અ’લાદ ળશયે. 
ોરીવ કવભળનય લતી 


