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તા�  .13.07.2019    ના� રો�જ યો�જાયો
લ  રો�ષ્્ટરિરોયો  લ�ક  અદા�લતામાં�� ફેં�સલ  થયો
લ  ક
 સ� પૈ�ક� સફેંળ કથ�  (  સક્સ
સ સ્ટો�રો�  )  

TOTAL   – 02  

  
ફેં�જદા�રો� ક
 સ ના�  .  ૨૦૭  /  ૨૦૧૫   (  જ$ના� ફેં�જદા�રો� ક
 સ ના�  .  ૭૬૯  /  ૧૯૯૧  )  

સક્સ
સ સ્ટો�રો� ના�બરો –   01(  તા�  .  તા�રો�પૈ$રો  ,   જી  .  આણં�દા  )  

(1) ઉપૈરો�ક્તા  જણં�વે
લ  રિક્રોરિમાંનાલ  ક
 સ  ના�બરોમાં�� ફેંરિરોયો�દા� એના .એસ.પૈ�ચા�લ  સહક�રો� અરિ1ક�રો� અના
 રિજલ્લ�

રોજીસ્ટ્ોરો�રો-નારિ3યો�દા ના�ઓએ આરો�પૈ� રિવેષ્ણં $ભા�ઈ રો�વેજીભા�ઈ પૈટો
 લ ના� સ�માં
 તા�રો�ખ ૦૨/૦૩/૧૯૯૧     ના રોજ એટલે કે આજથી રોજ એટલે કે આજથી એટલે કે આજથી કે કે આજથી આજ એટલે કે આજથીથી

 આશરે કે આજથી ૨૮        વર્ષ અગાઉ આ કામના આરોપી નાઓએ ભંડેરજ સ� અગા રોજ એટલે કે આજથીઉ આ કામના આરોપી નાઓએ ભંડેરજ સ આ કા રોજ એટલે કે આજથીમના રોજ એટલે કે આજથી આરોપી ના રોજ એટલે કે આજથીઓએ ભડંે કે આજથીરજ એટલે કે આજથી સ 
વે� સહક�રો� માં�3ળ�ના� હ�થ પૈરોના� રિસલક બ�કમાં�� જમાં�

નાહ�� કરો�વે� પૈ�તા�ના� અ�ગતા ઉપૈયો�ગમાં�� વે�પૈરો� તાથ� આરો�પૈ�એ માં�3ળ�માં�� રિ1રો�ણં પૈ
ટો
  આવે
લ રોકમાં રો�જમાં
ળમાં�� જમાં�� નાહ�� કરો� ખ�ટો$�

તા
માંજ વે1�રો
 રિ1રો�ણં ઉ1�રો� ઈ.પૈ�.ક�. કલમાં  ૪૦૮ માં$જબના� ગ$ના�ના$� તાહ�માંતા માં$કવે�માં�� આવે
લ હતા$� . આરો�પૈ�ના
 ચા�જ<શી�ટો રોજ$ થતા��

સમાંયો��તારો
 સમાંન્સ ઈશ્યો$ કરોવે�માં�� આવે
લ અના
 સમાંન્સ આરો�પૈ�ના
 બજતા�� આરો�પૈ� પૈ�તા�ના� વેક�લ સ�થ
 ના�માં. ક�ટો<માં�� હ�જરો થયો
લ અના


સમાંયો��તારો
 તાહ�માંતાના�માં $� ફેંરોમાં�વેવે�માં�� આવે
લ જ
 આરો�પૈ�એ કબ$લ ના� રો�ખતા�� ક
 સના� ટ્ોરો�યોલ ચા�લ $� કરોવે�માં�� આવે
લ અના
 સદારો ક�માં


ફેંરિરોયો�દા� તાથ� પૈ�ચા�ના� જ$બ�ના�ઓ ના��1વે�માં�� આવે
લ અના
 વે1$� પૈ$રો�વે� સબબ ક�માં માં$કવે�માં�� આવે
લ હતા$�.

(2) ત્યો�રોબ�દા આ ક�માંના� પૈક્ષક�રો�એ રિજલ્લ� ક�ના $ના� સ
વે� સત્તા� માં�3ળ દ્વા�રો� રિવેરિવે1 ચા
નાલ�માં�� તાથ� દા� રિનાક સમાં�ચા�રોમાં��

પ્રોચા�રો  કરોતા�� તા
માંજ ના�માં .  ક�ટો< દ્વા�રો� પૈણં જાણંવે� માંળ
લ ક
  તા� .૧૩/૦૭/૨૦૧૯      ના રોજ એટલે કે આજથી રોજ એટલે કે આજથી રા રોજ એટલે કે આજથીષ્્ટરીય લોક અદાલતનું લોક અદા રોજ એટલે કે આજથીલતનું

   આય લોક અદાલતનુંોજ એટલે કે આજથીન કરવા રોજ એટલે કે આજથીમાં રોજ એટલે કે આજથી આવે કે આજથીલ હતા$. 

(3) આ ક�માંના� પૈક્ષક�રો�એ અત્રો
ના� ક�ટો<ના� સ �પૈક< કરોતા�� ફેંરિરોયો�દા� તાથ� આરો�પૈ�ઓના
 સદારો ક
 સ બ�બતા
 ના�માં . રિજલ્લ�

ક�ના$ના� સ
વે� સત્તા� માં�3ળ ના� માં�નાના�યો ચા
રોમાં
ના સ�હ
બશ્રી�એ પૈણં વેખતા�વેખતા સ$ચાના� તાથ� માં�ગ<દાશી<ના� દ્વા�રો� સદારો ક
 સ તા�રો�પૈ$રોના�

અદા�લતા જી. આણં�દા માં�� પૈ
ન્3��ગ હ�યો તા
 રિપ્રોન્સ�પૈ�લ રિસરિવેલ જજશ્રી� વે�. સ�. માંકવે�ણં�ઓના� માંધ્યોસ્થ�કરોણં તાથ� પ્રોયોત્ના�થ� તા�રો�ખ

૧૩/૦૭/૨૦૧૯            ની રા રોજ એટલે કે આજથીષ્્ટરીય લોક અદાલતનું લોક અદા રોજ એટલે કે આજથીલતમાં રોજ એટલે કે આજથી બન્ને કે આજથી પક્ષકા રોજ એટલે કે આજથીરો વચ્ચે કે આજથી રા રોજ એટલે કે આજથીજીખશુીથી સમા રોજ એટલે કે આજથીધા રોજ એટલે કે આજથીન થતાં રોજ એટલે કે આજથી તે કે આજથીઓશ્રીઓએ

આંક-૩૩ થ� સમાં�1�ના કરો�રો રોજ$ કરો
લ અના
 તા
 માં$જબ સદારો ક
 સ તા�.૧૩/૦૭/૨૦૧૯     ની લોક અદા રોજ એટલે કે આજથીલતમાં રોજ એટલે કે આજથી મકુવા રોજ એટલે કે આજથીમાં રોજ એટલે કે આજથી આવે કે આજથીલ

    અને કે આજથી સદર કે કે આજથીસમાં રોજ એટલે કે આજથી તા રોજ એટલે કે આજથીરીખ ૧૩/૦૭/૨૦૧૯    ના રોજ એટલે કે આજથી રોજ એટલે કે આજથી સમા રોજ એટલે કે આજથી1�ના કરો�રોના� આ1�રો
 માંહ
 રોબ�ના રિપ્રોન્સ�પૈ�લ રિસરિવેલ જજશ્રી�

વે�.સ�.માંકવે�ણં� સ�હ
બશ્રી�ના� ક�ટો<-તા�રો�પૈ$રો દ્વા�રો� સફેંળતા�પૈ$વે<ક ફેં�� સલ કરોવે�માં�� આવે
લ હતા$�.

               
       

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *



ક�  .  માં$�  .   ના�  .  89  /  1998     
સક્સ
સ સ્ટો�રો� ના�બરો –   02(  તા�  .  ખ�ભા�તા  ,   જી  .  આણં�દા  )  

(1)   ઉપૈરો�ક્તા જણં�વે
લ રિદાવે�ના� ક�ટો< માં $ક્કદામાં� ના�બરોમાં�� વે�દા� માંણં�લ�લ 3�હ્યો�ભા�ઇ ચાJહ�ણં ના�ઓએ બ�બ $ભા�ઇ ક�નાજીભા�ઇ

રો�રિહતા ના�ઓ રિવેરૂધ્1 યોથ� રિનાદા�<ષ્ઠના� ક�યોદા� માં $જબ માં�રિલક� હક્ક ક
  ના�પૈના તાથ� ક�યોમાં� માંના�ઇ હ$કમાં માં
ળવેવે� અ�ગ
ના� દા�વે�

ખ�ભા�તા તા�લ$ક� ક�ટો<માં�� દા�ખલ કરો
લ� હતા�. ક
 સના� ઇન્સ�ફેં� ક�યો<વે�હ� ચા�લ $ થતા� વેર્ષો�< સ $1�ના� ક�ના$ના� લ3તા બ�દા તાથ� આખરો� ઘણં�

લ�ક અદા�લતામાં�� સદારો ક
 સના
 સમાં�1�નાક�રોક પ્રોરિક્રોયો�થ� બન્ને
 પૈક્ષક�રો� અના
 તા
માંના� વેક�લશ્રી�ઓ માં�રોફેંતા ક
 સના� રિનાક�લ કરોવે�

અ�ગ
ના� પ્રોરિક્રોયો� હ�થ 1રો
લ હતા�. પૈરો�તા$ તા
 ક�રોગતા સ�રિબતા થયો
લ નારિહ.  

(2) ત્યો�રોબ�દા આ ક�માંના� પૈક્ષક�રો�એ રિજલ્લ� ક�ના $ના� સ
વે� સત્તા� માં�3ળ , આણં�દા દ્વા�રો� રિવેરિવે1 ચા
નાલ�માં�� તાથ� દા� રિનાક

સમાં�ચા�રોમાં�� પ્રોચા�રો કરોતા�� તા
માંજ ના�માં. ક�ટો< દ્વા�રો� જાણંવે� માંળ
લ તા
માંજ ના�માં. રિજલ્લ� ક�ના$ના� સ
વે� સત્તા� માં�3ળ ના� માં�નાના�યો ચા
રોમાં
ના

સ�હ
બશ્રીના� વેખતા�વેખતા  સ$ચાના� તાથ� 

માં�ગ<દાશી<ના� અના$સ�રો તા�.૧૩/૦૭/૨૦૧૯        ના રોજ એટલે કે આજથી રોજ એટલે કે આજથી રા રોજ એટલે કે આજથીષ્્ટરીય લોક અદાલતનું લોક અદા રોજ એટલે કે આજથીલતનું આય લોક અદાલતનુંોજ એટલે કે આજથીન કરવા રોજ એટલે કે આજથીમાં રોજ એટલે કે આજથી આવે કે આજથીલ. જ
માં�� પૈક્ષક�રો�એ

ક�ટો<ના� સ�પૈક< કરોતા�� તા�.13.07.2019 ના� રો�જના� રો�ષ્્ટરિરોયો લ�ક અદા�લતામાં�� ફેંરો�વે�રો સદારો ક�ટો< માં $કદ્ાદામાં�ના� રિનાક�લ કરોવે�

માં�ટો
  માં$કવે�માં�� આવે
લ હતા�. જ
માં�� સમાં�1�ના પ્રોરિક્રોયો� અપૈના�વે�ના
 બન્ને
 પૈક્ષક�રો� તાથ� તા
માંના� વેક�લશ્રી�ઓ તાથ� ખ�ભા�તાના� અદા�લતાના�

અથ�ગ પ્રોયોત્નાના� અ�તા
 21 વેર્ષો< જPના� ક
 સમાં�� સ$ખદા સમાં�1�નાક�રો� વેલણં અપૈના�વે� ક
 સના� રિનાક�લ કરોવે�માં�� આવ્યો� હતા�. 

(3)

આમાં, 21 વેર્ષો< જPના� ક�ટો< માં $કદ્ાદામાં�માં�� તા� .13.07.2019 ના� રો�જના� લ�ક અદા�લતાના� રિદાવેસ
 સમાં�1�ના પ્રોરિક્રોયો�થ� ક
 સના�

પ્રોક્ષક�રો�ના� વે�રોસદા�રો�ના
 શી��તા� સ�થ
 ન્યો�યો થયો�ના� લ�ગણં� અના$ભાવે� તાકરો�રોના� ક�યોમાં� અ�તા લ�વેવે�માં�� ના�માં . ક�ટો<ના
 સફેંળતા� માંળ
લ

છે
. 

               
    

 

(એ. એમ. પા�ટડિ�યા�)
 

સડિ�વ
 

ડિલ્લા� કા�નુ�નુ� સ�વ� સત્તા� મ��ળ,

 
આણં�દ.

 
 
 
 
 
 
 
 


