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તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧   શકુ્રળાર 

અમદાળાદ હરે ોીસ સમાચાર 
 

અમદાળાદ હરે ોીસ તરપથી કરળામાાં 
આળે પ્રાંસનીય/નોંધાત્ર કામગીરી :-           સમાચાર યાદી નાં.૦૧/૨૦૨૧ 

Covid-19 સાંક્રમણ નનયાંત્રણ અન્ળયે ેળામાાં આળે કાયદાકીય કાયયળાહી અંગેની 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 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 
૧૧૦૯૧ ૧૦ ૧૧૧૦૧ ૧૭૨૨૧ ૧૦ ૧૭૨૩૧ 

૨ કરભ ૨૬૯,૨૭૦ 
અને ૨૭૧ 
IPCઅને The 

Epidemic Disease 
Act 2005  

૪૬૮૩ ૦ ૪૬૮૩ ૬૨૦૬ ૦ ૬૨૦૬ 

૩ કરભ 
૧૪૩,૧૪૪,૧૪૫ 
વલગેયે (શગંાભો) 

૬૨ ૦ ૬૨ ૨૬૦ ૦ ૨૬૦ 

૪ Disaster 
Management Act 

2005 શઠેના 
ગનુ્શાઓ 

૨૫૦૭૬ ૧૯૯ ૨૫૨૭૫ ૨૬૨૭૦ ૧૮૦ ૨૬૪૫૦ 

કુર ૪૦૯૧૨ ૨૦૯ ૪૧૧૨૧ ૪૯૯૫૭ ૧૯૦ ૫૦૧૪૭ 

 

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

કાંટ્રોરૂમ ટેી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ પેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 

 



2 

 

 
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 ૧૬૩ ૧૬,૫૭,૭૦૦/- 
 
 

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 ૩૬૭૩ ૩૬,૭૩,૦૦૦/- 

 

 

  



3 

 

ાસા અટકાયતની નળગત 
 

ગાયકળાડ હળેી ોીસ સ્ટેન   
 

ાસા અટકાયતના આરોીને કડી ાજોર જે સરુત ખાતે મોકી આતી 
ગાયકળાડ હળેી ોીસ 

 

                       ભે.ોરીવ કવભશ્ર્નય વાશફે શ્રી અભદાલાદ ળશયે તથા ભે.અવધક ોરીવ 
કવભશ્ર્નય  શ્રી વેકટય-૧ વાશફે તથા નામફ ોરીવ કવભશ્ર્નય શ્રી ઝોન-૩ વાશફે તથા ભદદનીળ 
ોરીવ કવભશ્ર્નય શ્રી “ઇ” વલબાગ વાશફે નાઓ તયપથી લધભુા ં લધ ુ ાવા અટકામતી ગરા 
રેલાની સચુના આતા જે સચુના આધાયે “જાશયે વરાભતી અને વ્મલસ્થા” વલરૂધ્ધના ક્રુત્મો 
અટકાલલા વારૂ અવયકાયક ગરા રેલા કયેર હુકભ અનવુધંાને અભો વીની.ોરીવ ઇન્સ્ેતટય 
એવ.જે.ફરોચ ગા.શલેરી ોરીવ સ્ટેળનનાઓએ નીચે જણાલેર નાભલાા આયોી “જાશયે 
વ્મલસ્થા” વલરૂધ્ધના ક્રુત્મો કયતો શોમ તેના વલરૂધ્ધભા ંયુાલા એકત્ર કયી ાવા દયખાસ્ત તૈમાય 
કયી ભે.ોરીવ કવભશ્ર્નયશ્રી અભદાલાદ ળશયેનાઓની વભક્ષ વાદય કયતા તેઓ વાશફેે ાવા હુકભ 
ક્રભાકં ન-ં ીવીફી/ડીટીએન/૧૪૪૧/૨૦૨૦ તા-૩૦/૧૨/૨૦૨૦ થી ાવા અટકામતી ભોશભદ 
પારૂક અબ્દુરશભીદ ળેખ ઉ.લ.૩૩ યશ-ે૪૮૪ વોદાગની ો ગફુય બફલ્ડીંગ વાભે શયીજન લાવ 
જભારયુ  અભદાલાદ ળશયે નાઓને રાજોય જેર સયુત ખાતે ાવા અટકામતભા ંયશલેાનો હુકભ 
કયતા વલેરન્વ સ્તલોડના ો.વ.ઇ તથા ભાણવોએ ફાતભી શડકતત આધાયે વદયી ઇવભને કડી 
ાડતા આજયોજ તા-૩૧/૧૨/૨૦૨૦ યોજ વદય ાવા હુકભની ફજલણી કયી જરૂયી જાપ્તા વાથે 
ાવા અટકામતભા ંરાજોય જેર સયુત ખાતે ભોકરી આેર છે. તા-૩૧/૧૨/૨૦૨૦  
 

  



4 

 

કાગડાીઠ ોીસ સ્ટેન  
  

પ્રોહીફીન સફાંધી એક આરોીની ાસા અટકાયતી તરીકે ધડકડ કરતી 
કાગડાીઠ ોીસ 

 

                         ભે.ોરીવ કવભશ્નય શ્રી અભદાલાદ ળશયે તથા અધીક ોરીવ કવભશ્નયશ્રી 
વેકટય-૨ વાશફેની સચુના આધાયે તથા નામફ ોરીવ કવભશ્નયશ્રી ઝોન-૬ વાશફે તથા ભદદનીળ 
ોરીવ કવભશ્નયશ્રી “કે” ડડલીજન અભદાલાદ ળશયેનાઓના ભાગગદળગન શઠે ોરીવ ઇન્સ્ેકટય શ્રી 
એ.જે.ાડંલનાઓની સચુના આધાયે વલેરન્વ સ્કોડગના તથા ી.આઇ વગનર સ્ટાપના ભાણવોએ 
કાગડાીઠ ોરીવ સ્ટેળન ખાતે દાખર થમેર પ્રોશીફીળનના ગનુાભા એક આયોી વલરૂધ્ધ ાવા 
હુકભ થમેર શોમ, વદયી આયોીને ોસ્ટે ખાતે રાલી ાવા અટકામત કયી નીચે મજુફની ાવા 
હુકભની ફજલણી કયેર છે.  
 

                        આયોી મકેુળ ઉપે ફાટરી ડદકબાઈ જેવીંગબાઇ ઠાકોય ઉ.લ.૩૨ 
યશ.ેજમેન્ર ડંીતનગય કાકંયીમા યોડ અભદાલાદ ળશયે નાઓ વલરૂધ્ધ કાગડાીઠ ો.સ્ટે. 
ગ.ુય.ન.ં૧૧૧૯૧૦૨૫૨૦૧૨૧૭/૨૦૨૦ પ્રોશી કરભ ૬૬(ફી), ૬૫(એ)(ઇ), ૧૧૬(ફી), ૮૧ મજુફ 
ના વલદેળીદારૂના કફજાના ગનુાભા ં વદયી આયોીની વલરુધ્ધ યુાલા બેગા કયી ાવા દયખાસ્ત 
તૈમાય કયી ભે.ોરીવ કવભશ્નય શ્રી વભક્ષ વાદય કયતા તેઓ વાશફેે તેઓની કચેયીના ક્રભાકં/PCB/ 
DTN/ાવા/૧૪૪૭/૨૦૨૦ તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ અન્લમે વદયી ાવા અટકામતીને “ભજુ” જેર 
ભોકરી આલા હુકભ કયેર. જે હુકભ આધાયે ભજકુય ાવા અટકામતીને તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ ના 
કરાક ૨૧/૪૫ લાગે ાવા હુકભની ફજલણી કયી “ભજુ” જેર ખાતે ાવા અટકામતી તયીકે યશલેા 
વારુ જરૂયી જાપ્તા વાથે ભોકરી આલા તજલીજ કયેર છે. તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦   
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નાફાંધી તથા જુગાર ધારા હઠેલ ઝડાયાઃ-     સમાચાર યાદી નાં.૦૨/૨૦૨૧ 

ળશયે ોરીવે ગઈકારે નળાફધંી ધાયા શઠે ૨૨૨ કેવ કયી, ૧૬૪ વ્મક્તતઓને ઝડી, 
૬૮૧ રીટય દેળી દારૂ, ૩૯ ફોટર ઈંગ્રીળ દારૂ, ૨ બફમય ટીન, ૧ ભોટય વામકર અને ૧ સ્કુટય 
કફજે કયુગ શત.ુ તેભજ જુગાય ધાયા શઠે ૩ કેવ કયી ૬ વ્મક્તતઓને ઝડી યોકડ રૂવમા 
૧૪,૪૨૦/- અને જુગાયના વાધનો કફજે કમાગ શતા. 
 

તકેદારીના ગા હઠેલ ઝડાયાઃ-               સમાચાર યાદી નાં.૦૩/૨૦૨૧ 

ળશયે ોરીવે ગઈકારે તકેદાયીના ગરા શઠે વી.આય.ી.વી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ 
મજુફ ૧૧૬ વ્મક્તતઓની અટકામત કયી શતી. તભેજ પ્રોશી ૯૩ મજુફ ૭ વ્મક્તતઓની અને ાવા 
શઠે ૮ વ્મક્તતઓની અટકામત કયી શતી. 
છેતરીંડીની પરીયાદઃ-                 સમાચાર યાદી નાં.૦૪/૨૦૨૧ 

ળેજપરુઃ યેળબાઇ અયવલિંદબાઇ દલે (ઉ.લ.૫૨) (યશ.ેળાવંતનાથ એાટગ ભેન્ટ લેજરયુ ફવ સ્ટેન્ડ 
વાભ ેલેજરયુ) એ તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ ના યોજ લેજરયુ ોરીવ સ્ટેળન ખાતે પયીમાદ નોધાલી 
છે કે તા.૧૩/૧૧/૨૦૨૦ વલાયના ૧૧/૩૦ થી વાજના ૬/૦૦ લાગ્મા દયમ્માન ભોફાઈર નફંય 
૮૪૩૬૨૮૦૪૧૫, ૮૩૫૦૦૧૩૫૨૩ તથા ૭૦૭૪૦૯૨૨૪૫ ના ધાયકોએ  અનકુ્રભે શગ અગ્રલાર, 
યોશીત તથા આદીત્મવીંઘ નાભ જણાલી ોતે એભઝેોન ઇન્ડીમાથી લાત કયતા શોલાની ઓખ 
આી યેળબાઈના તુ્ર વાથે ભોફાઈર પોન ય લાત કયી ઓન રાઇન ખયીદી ેટે ડીસ્કાઉન્ટ 
તથા ગીફ્ટ આલાની રારચ આી ઇરેતરોનીક રાન્જેકળન કોડ નફંય નખાલી યેળબાઈના 
તુ્રના વભત્રના તથા યેળબાઈની ત્નીના ફેન્ક એકાઉન્ટભાથંી કુર રૂવમા ૪૪,૯૮૬/- રાન્વપય 
કયી ભેલી રઈ વલશ્વાવઘાત અને છેતયીંડી કયી શતી. આ ગનુાની તાવ ો.વ.ઇ.શ્રી 
આય.ડી.યોડશત ચરાલે છે.  
લુાંટની પરીયાદઃ-                  સમાચાર યાદી નાં.૦૫/૨૦૨૧ 
મેઘાણીનગરઃ વલધ્માધય ફજયંગરાર ળભાગ (ઉ.લ.૩૫) (યશ.ેયેમ્ફો પરેટ વીંધી કોરોની જુરેરાર 
ચાય યસ્તા ાવે વયદાયનગય) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ કરાક ૩/૨૫ લાગ્માના સભુાયે જગદીળબાઇ 
વાથે ભોટય વામકર ઉય એયકાગોઁ એચ.કય.ુએયપોવગના ગેટ નજીક ભા ંઅંફાની ચારીના કોટની 
ડદલાર ાવેથી વાય થઈ યહ્યા શતા ત્માયે ત્રણ અજાણ્મા રુૂોએ વલધ્માધય ળભાગ તથા 
જગદીળબાઈને યોકી, ભાયાભાયી કયી વલધ્માધય ળભાગ જગદીળબાઈ ાવેની ફેગભા ં મકેુર જમ 
ભાતાજી રોજીસ્ટીક કુયીમય કંનીના ાવગર કુર-૫ જેભા ં વોનાના દાગીના ડકભત રૂવમા 
૩૪,૪૮,૯૩૦/- તેભજ યાજકોટની જમ ભાતાજી એય કુયીમય કંનીના ાવગર કુર-૯ જેભા ંવોનાના 
દાગીના ડકભત રૂવમા ૪૯,૦૬,૨૧૯/- તથા વાશદે જગદીળબાઇની યાજકોટની બ્રાઇટ રોજીસ્ટીક 
કુયીમય કંનીના ાવગર કુર-૧૩ જેભા ંવોનાના દાગીના ડકભત રૂવમા ૯૪,૬૪,૨૧૦/- ભી કુર 
ાવગર-૨૭ ભી કુર ડકભત રૂવમા ૧,૭૮,૧૯,૩૫૯/- વાથેની ફેગ લુટં કયી નાવી ગમા શતા. આ 
ગનુાની તાવ ો.ઇ.શ્રી જે.એર.ચૌશાણ ચરાલે છે. 
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દાઝી જતા મતૃ્ઃુ-               સમાચાર યાદી નાં.૦૬/૨૦૨૧ 
 

રાણીઃ તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ કરાક ૫/૩૦ લાગ્મા શરેા યાણી ોરીવ રાઇનની ફાજુના 
ભકાનભા ંકોઈ કાયણવય આગ રાગતા ભકાનભા ંયશતેા ઉભાળકંય કાતંાપ્રવાદ યાઇ (ઉ.લ.૬૭) (મુ 
ગાભ-કેયભા ભજુાઇ તા.જી.આઝભગઢ (ઉત્તયપ્રદેળ)) ગબંીય યીતે દાઝી જતા તેભનુ ંમતૃ્ય ુ વનજયુ ં
શત.ુ આ અંગે યાણી ોરીવે અકસ્ભાત ભોત નોધી આ અંગેની તાવ શ.ેકો.શ્રી ભશને્રકુભાય 
યાજકુભાય ચરાલે છે. 
 

આતમહતયાઃ-                સમાચાર યાદી નાં.૦૭/૨૦૨૧ 
 

ચાાંદખેડાઃ જમેળ પ્રવલણચરં શ્રીભાી (ઉ.લ.૪૫) (યશ.ે ભનભોશનનગય વોવામટી ળાયદા ેરોરં 
ાવે ચાદંખેડા) એ ગબંીય બફભાયીથી કંટાી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ ફોયના ૨/૪૫ લાગ્માના 
સભુાયે ોતાના ઘયે ખંાના હુકભા ં દુટ્ટો ફાધંી ગેપાવો ખાઈ આત્ભશત્મા કયી શતી. આ અંગ ે
ચાદંખેડા ોરીવે અકસ્ભાત ભોત નોધી આ અંગેની તાવ શ.ેકો.શ્રી ભશને્ર બગલાનયાલ ચરાલે છે. 
 

નનકોઃ સવુનરબાઈ ગોવલિંદબાઈ ટણી (ઉ.લ.૨૬) (યશ.ે યતનફાનગય રીરાનગય યોડ 
ખોડીમાયનગય વનકોર) એ અગમ્મ કાયણવય તા.૩૦/૧૨/૨૦૨૦ ફોયના ૪/૦૦ લાગ્માના 
સભુાયે ોતાના ઘયે છતભા ંરોખડંની એંગર વાથે ચાદય ફાધંી ગેપાવો ખાઇ આત્ભશત્મા કયી 
શતી. આ અંગે વનકોર ોરીવે અકસ્ભાત ભોત નોધી આ અંગેની તાવ ભ.વ.ઈ.શ્રી ક્રીારવવશ 
લજુબા ચરાલે છે. 
 
 

ોરીવ ઇન્સ્ેતટય, 

કંરોરરૂભ, અ’લાદ ળશયે. 
ોરીવ કવભળનય લતી 


