પોીસ કમિશ્નરશ્રીની કચેરી, શાહીબાગ
અિદાવાદ શહેર

ટે.નં.૨૫૬૨૮૭૮૩, ૨૫૬૨૭૮૭૩ Email :- rdr-ahd@gujarat.gov.in
જાલક:જી/૭૨૫/વીી/વા.કા./૧૧૩૩૬/૨૦૧૫
તા.૧૪/૧૨/૨૦૧૫

મવષય :¹ તા.૭/૧૨/૨૦૧૫ થી તા.૧૪/૧૨/૨૦૧૫ ના વાપ્તાશીક વભમગાાની ોરીવ દ્વાયા કયલાભાાં
આલેર વાયી કાભગીયીને લેફવાઇડ ઉય અરોડ કયલા ફાફત
હવાો :¹ ોરીવ ગાાંધીનગયના ત્ર ક્રભાાંક:જી-૧(ક્રાઇભ)/વાયીકાભગીયી/૧૭૮૧/૨૦૧૨ તા.૧૭/૫/૨૦૧૨
તથા અત્રેની કચેયીના ત્ર ક્રભાાંક:જી/૭૨૫/વીી/૨૯૨૮/૨૦૧૨ તા.૨૩/૫/૨૦૧૨ અન્લમે
વવલનમ ઉયોક્ત વલમ તથા શલારાના અનુવધ
ાં ાને જણાલલાનુ કે :૨/- અભદાલાદ ળશેય ોરીવ દ્વાયા તા.૭/૧૨/૨૦૧૫ થી તા.૧૪/૧૨/૨૦૧૫ ના વપ્તાશ દયમ્માન વનચે
જણાવ્મા મુજફની વાયી કાભગીયી કયલાભાાં આલેર શોમ આ કાભગીયીને અભદાલાદ ોરીવની લેફવાઇડ ઉય
ગુજયાતી, હશન્દી, અંગ્રેજીભાાં અરોડ કયી તે અંગેની જાણ શલારાની કચેયીને ઇ-ભેઇર દ્વાયા કયલા વલનાંતી છે .
૧

ભદદનીળ ોરીવ કવભશ્ર્નયશ્રી “કે” ડીલીઝન નાઓના ભાગગદળગન શેઠ દાણીરીભડા ોરીવ સ્ટેળન પસ્ટગ ગુ.ય.ન.

૧૩૧/૨૦૧૫ ઇ.ી.કો કરભ ૩૫૬, ૩૭૯, ૧૧૪, ૪૧૧ ના કાભના પયીમાદીના ગાભાાં ેશયે ર વોનાનુ ેંડન્ટ
તથા ભણકાલાળુ ભાંગસુત્ર હક.રૂ, ૨૫,૦૦૦/- ની ભત્તાનુગાભા શાથ નાખી તોડી નાવી ગમેર શોમ વલેરન્વ
સ્કલોડના ો.વફ.ઇન્વ આય.એભ.લવાલા તથા વાથેના એ.એવ.આઇ વબ્ફીયખાન ઇબ્રાશીભખાન તથા
અ.શેડ.કોન્વ કાનજીબાઇ અભીબાઇ તથા ો.કો જીલુબાઇ ભેયાભબાઇ તથા ો.કો અળોકબાઇ ખોડાબાઇ તથા
ો.કો બલાનીવવિંશ શરૂબા વલગેયે સ્ટાપના ભાણવો વાથે ોરીવ સ્ટેળન વલસ્તાયભાાં ેટ્રોરીંગભાાં નીકે ર દયમ્માન
વાથેના ો.કો અળોકબાઇ ખોડાબાઇ તથા ો.કો જીલુબાઇ ભેયાભબાઇ નાઓને ભે ર ખાનગી ફાતભી આધાયે
તેભજ આયોીનાાં લણગન તથા ફાઇકનાાં લણગન આધાયે આયોીઓ (૧) બયતકુભાયચાંદુબાઇ લાઘેરા ઉલ.૩૨ યશે.
બ્રોક નાં.૧ રૂભ નાં.૨૨ હયક્ષીતરાર નગય ફશેયાભુયાઅભદલાદ ળશેય તથા (૨) હકયણબાઇકાાંતીબાઇવવિંગાયા
ઉલ.૩૩ યશે. બ્રોક નાં.૧, ભ.નાં.૧૬ હયક્ષીતરાર નગય ફશેયાભુયા અભદાલાદ ળશેય ના(૩) ભવનબાઇ
ભાંગદાવયભાય ઉલ.૨૯ યશે. બ્રોક નાં.૫, ભ.નાં.૧૦૧, રાર ફશાદુય

ળાસ્ત્રી નગય ફશેયાભુયા અભદાલાદ

ળશેય નાઓને કડી જેઓની ુછયછ દયમ્માન ગુન્શો કબુર કયે ર છે વદય ભાંગસુત્ર ોતે બેયલ જ્લેરવગ
નાભની દુકાન ફેશયાભુયા ખાતે લેચર
ે ાનુ જનાલેર શોમ જેના ભારીક સુબાગણાબાઇ વોનીનાઓની
ુછયછ કયી વદયી ાવે થી ઉયોક્ત ભાંગરસુત્રહક.રૂ, ૨૫૦૦૦/ નો મુદ્દાભાર યીકલય કયી વોની સુબા
ગણતબાઇ ને ણ અટક કયે ર છે . અને આયોી બયતકુભાયચાંદુબાઇ લાઘેરા ાવેથી નાંફય લગયનુ ાં બ્રેક
કરયનુ ાં હશયોસ્પ્રેન્ડય ભો.વા. વવલ્લય ટ્ટાલાળુહકભાંત રૂ. ૪૦૦૦/- ભી કુર હકભાંત ૬૫૦૦૦/- નો મુદ્દાભાર
યીકલય કયે ર છે અને વોની વહશત કુર ચાય આયોીઓને અટક કયી વાયી કાભગીયી કયે ર છે .
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ભદદનીળ ોરીવ કવભશ્નય શ્રી આઇ ડીલીઝન અભદાલાદ ળશેય તથા ો.ઇંવ.શ્રી વનકોર ો.સ્ટે.નાઓની
સુચના થી શ્રી આય.જી.ખાટ વલે.સ્કોડ ો.વ.ઇ તથા સ્ટપાના ભાણવો ેટ્રોરીંગભા શતા તે દયમ્માન
ો.વ.ઇ. શ્રી આય.જી.ખાટ નાઓને ભે ર ફાતભી આધાયે વનકોર બક્તી વકગ ર ાવે શારભાાં રગ્નની
વીઝન ચાલુ શોમ ાટી પ્રોટભા નજય ચુકલી ચોયી કયલા પયી યહ્યા છે વલગેયે ભતરફેની ફાતભી આધાયે
વદય જગ્માએ તાવ કયતા એક ફાઇ નાભે (૧) વાવલત્રી ઉપે વાહુ લાÀઓ ગુપ્તાજાટ વીવોદીમા ઉ.લ.૪૨
ુ યે લ્લે સ્ટેળન ાવે આલેર ખુલ્રી જગ્મા તથા પ્રેટ્પોભગ ઉય યખડતા બટકતા મુ લતન.
યશે.શાર.કાલુય
ગાભ.હર
ુ ખેડી તા.નયવવિંગગઢ થાના. તરેન જીલ્રા. યાજગઢ ભધ્મપ્રદે ળ નાની ાવેની ફેગની તાવ
કયતા રગ્ન કાંકોત્રી તથા સ્પ્રે તથા રગ્નભા ઉમોગભા આલતા ઉલસ્ત્રો

ફાફતે ુછયછ કયતા કોઇ

વાંતો કાયક જલાફ નશી આતા વનકોર જા.જોગ નાં.૧૧૩À૧૫ વી.આય.ી.વી ક.૪૧(૧)(ડી) મુજ્ફ
તા.૧૦/૧૨/૧૫ ના ક.૨૦/૪૫ લાગે

અટક કયી લધુ ુછયછ દયમ્માન આનાંદનગય ો.સ્ટે

પ.ગુ.ય.ન.૧૭૨/૧૫ ઇીકો ક.૩૭૯.૧૧૪ તથા ઇન્પોવીટી ો.સ્ટે. પ.૯૯/૧૫ ઇીકો ક.૩૭૯.૧૧૪ મુજ્ફના
વભરકત વાંફધ
ાં ી ગુનો ળોધી કાઢી વાયી કાભગીયી કયે ર છે તેભજ ઓઢલ યીંગયોડ વકગ ર ાવે લોચભા યશી
ફોરેયો ગાડી નાં.જીજે.૧ડીલામ.૧૯૨૨ ના ચારક ઇશ્વયવીંગ ભાંગરવીંગ દે લડા ઉ.લ.૨૨ યશે ગાભ. યતનુય
તા. યાણીલાડા જી. જારોય યાજ્સસ્થાનની ાવે ગાડીના આવી બુકના કાગો ભાાંગતા ોતાની ાવે નશી
શોલાનુ જ્સણાલતા અને વદય ગાડીની ાછ આલતી ભારુતી કાય નાં જીજે. ૧. એચડી. ૬૮૧૯ તથા ફોરેયો
ગાડી નાં. જીજે ૧ ડીલી ૪૦૧૫ નાઓના ચારક નયાંતવીંગ યાભવીંગ યાજુત ઉ.લ.૨૪ યશે. ગાભ વીમા
તા.ધાનેયા જી. ફનાવકાાંઠા તથા નયતવીંગ શડભતવીંગ ુયોશીત યશે. ગાભ વામરા તા.જી. જારોય
યાજસ્થાન તથા યભેળ હશભાંતયાભ ુયોશીત યશે. ગાભ બાદના તા.વાાંચોય જી. જારોય યાજસ્થાન નાઓ
અભદાલાદ ળશેયભા ફોરેયો ગાડીઓની ચોયી કયલા નીકે ર શોલાનુ જણાલતા તેભના કફજાની ફે ફોરેયો
ગાડી તથા ભારુતી ગાડી હક.રુ.૧૦૦૦૦૦૦À– ગણી વીઆયીવી ક.૧૦૨ મુજફ કફજે કયી આયોીઓને
વીઆયીવી ક.૪૧(૧´ડી મુજફ અટક કયી આયોીઓને વલશ્વાવભા રઇ ુછયછ કયતા ઓઢલ
ો.સ્ટે.પ.૩૫૫À૧૫ તથા વયદાય નગય ો.સ્ટે.પ.૨૩૩À૧૫¸ ૨૩૪À૧૫ ઇીકો ક.૩૭૯ મુજફના ગુના ળોધી
કાઢી વાયી કાભગીયી કયે ર છે .
૩

ભદદનીળ ોરીવ કવભશ્ર્નયશ્રી “ક્રાઇિ” નાઓના ભાગગદળગન શેઠ ડીવીફી ોરીવ સ્ટે ળનના અવધકાયી તથા ભાણવો
ધ્લાયા ળયીય/ભીલ્કત વાંફધી ગુન્શાઓ યોકલા તથા ળોધી કાઢલા વારૂ ેટ્રોરીંગ દયમ્માન (૧) ો.વ.ઇ.જે.આય.ફાયોટ
તથા સ્ટાપના ભાણવો ેટ્રોરીગ દયમ્માન ફાતભી આધાયે નયોડા ાટીમા ચાય યસ્તાવેથી સુનીર ચાંદબાન પ્રજાવત
યશે. ડી/૯ કફીયનગય કુ ફેયનગય, અભદાલાદનાઓની ાવેથી ભાઇક્રોભેક્ષ કની નો ભોફાઇર પોન IMEI NO
911367102624369 (2) 911367102875367 હક.રુ ૩૦૦૦/-ગણી તા.૮/૧૨/૨૦૧૫ ના યોજ ડીવીફી ો.સ્ટે .
સ્ટે .ડા.એન્ટ્રી નાં.૧૪/૧૫ CRPC ૪૧(૧)ડી મુજફ કડી અટક કયી મુદ્દાભાર તાવ અથે કફજે કયી ભણીનગય ોરીવ
સ્ટે ળન પ.ગુ.ય.ન.૨૨૯/૧૫ ઇ.ી.કો કરભ ૩૪૧,૩૫૬,૩૭૯ મુજફનો ગુનો ળોધી કાઢી વાયી કાભગીયી કયલાભાાં
આલેર છે .
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(૨) ો.વ.ઇ. લી.કે.ખાાંટ તથા સ્ટાપના ભાણવો ેટ્રોરીગ દયમ્માન ફાતભી આધાયે વયદાયનગય એોટ વકગ રાવેથી
શવમુખબાઇ
એકટીલા

ભશેળબાઇ

ભો.વા

બીર

એંજી

નફય

યશે.ભ.ન

૮૬૫/૪

JC44E673295

બીરલાવ,આફાલાડી,વયદાયનગય,અભદાલાદનાઓનીાવેથી

ચેચીવ

નફય

ME4JC448LC7672946

હક.રુ

૩૫૦૦૦/-ગણી

તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૫ ના યોજ ડીવીફી ો.સ્ટે . સ્ટે .ડા.એન્ટ્રી નાં.૯/૧૫ CRPC ૪૧(૧)ડી મુજફ કડી અટક કયી મુદ્દાભાર
તાવ અથે કફજે કયી વાયી કાભગીયી કયલાભાાં આલેર છે . (૩) ો.વ.ઇ.આય.આઇ.જાડેજા તથા સ્ટાપના ભાણવો
ેટ્રોરીગ દયમ્માન ફાતભી આધાયે આસ્ટોડીમા ઢાની ો ત્રણ યસ્તાાવેથી વવધ્ધાથગ ઉપે નયવવશ જમયાભબાઇ
જાતે ઇન્રેકય ( છાયા)

યશે.ભ.ન૪૯, ભોટલાણી ફગ્રોઝ વાભે ફગરા એયીમાયોડભ કુ ફેયનગય અભદાલાદનાઓની

અંગઝડતી તાવ કયતા યોકડા રુ. ૨૧,૦૦૦/- તથા ીી ધાતુની યણી નગ-૨ હક.રુ. ૩,૮૮,૩૦૦/- તથા એક ભોવા
ડીવકલય

ભો.વા એંજી નફય JZZPCF 43686 ચેચીવ નફય MD2A16CZ7CPF 02320 હક.રુ ૩0,૦૦૦/-ગણી

તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૫ ના યોજ ડીવીફી ો.સ્ટે . સ્ટે .ડા.એન્ટ્રી નાં.10/૧૫ CRPC ૪૧(૧)ડી મુજફ કડી અટક કયી
મુદ્દાભાર તાવ અથે કફજે કયી વાયી કાભગીયી કયલાભાાં આલેર છે .
આભ ડી.વી.ફી. ો.સ્ટે .ના અવધકાયી કભગચાયીઓએ ઉય મુજફના ગુનાઓ ળોધી કાઢી વાયી અને
પ્રવાંળવનમ કાભગીયી કયલાભાાં આલેર છે .

(ડી.એભ.ચાલડા)
ોરીવ ઇન્સ્ેક્ટય
યીડય ટુ ોરીવ કવભશ્નય
અભદાલાદ ળશેય
પ્રવત,
ોરીવ વફ ઇન્સ્ેક્ટયશ્રી,
કોમ્પ્યુટય ળાખા,
અત્રેની કચેયી, અભદાલાદ ળશેય
પ્રિાણપત્ર
આથી પ્રભાણત્ર આલાભાાં આલે છે કે , ોરીવ વલબાગ દ્વાયા કયલાભાાં આલેર તા.૭/૧૨/૨૦૧૫ થી
તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૫ સુધીના વપ્તાશ દયમ્માનની વાપ્તાશીક વાયી કાભગીયીની અભદાલાદ ળશેય ોરીવની લેફવાઇડ
ઉય મુકલા જેલી ભાશીતીની ખયાઇ કયી અત્રેથી ભોકરી આલાભાાં આલેર છે . તા.૦૭/૧૨/૨૦૧૫
(ડી.એભ.ચાલડા)
ોરીવ ઇન્સ્ેક્ટય
યીડય ટુ ોરીવ કવભશ્નય
અભદાલાદ ળશેય
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