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તા.૦૩/૦૧/૨૦૨૧   રવળળાર 

અમદાળાદ હરે ોીસ સમાચાર 
 

અમદાળાદ હરે ોીસ તરપથી કરળામાાં 
આળે પ્રાંસનીય/નોંધાત્ર કામગીરી :-           સમાચાર યાદી નાં.૧૪/૨૦૨૧ 

Covid-19 સાંક્રમણ વનયાંત્રણ અન્ળયે ેળામાાં આળે કાયદાકીય કાયયળાહી અંગેની 
તા.૦૨/૦૧/૨૦૨૧ 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 
૧૧૧૦૩ ૩ ૧૧૧૦૬ ૧૭૨૩૩ ૩ ૧૭૨૩૬ 

૨ કરભ ૨૬૯,૨૭૦ 
અને ૨૭૧ 
IPCઅને The 

Epidemic Disease 
Act 2005  

૪૬૮૫ ૮ ૪૬૯૩ ૬૨૦૮ ૮ ૬૨૧૬ 

૩ કરભ 
૧૪૩,૧૪૪,૧૪૫ 
વલગેયે (શગંાભો) 

૬૨ ૦ ૬૨ ૨૬૦ ૦ ૨૬૦ 

૪ Disaster 
Management Act 

2005 શઠેના 
ગનુ્શાઓ 

૨૫૪૮૭ ૧૩૯ ૨૫૬૨૬ ૨૬૬૮૬ ૧૪૪ ૨૬૮૩૦ 

કુર ૪૧૩૩૭ ૧૫૦ ૪૧૪૮૭ ૫૦૩૮૭ ૧૫૫ ૫૦૫૪૨ 

 

જનસાંકય અધીકારી દ્વારા 
ોીસ કવમનરશ્રીની 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 ૬ ૧,૦૬,૦૦૦/- 
 
 

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 ૩૫૬૩ ૩૫,૬૩,૦૦૦/- 
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ાસા અટકાયતની વળગત 
 

મેઘાણીનગર ોીસ સ્ટેન 

  

 પ્રોહીફીનના ગનુાના આરોીને ાસા હઠેલ અટકાયત કરતી મેઘાણીનગર 
ોીસ 

    ભે.ોરીવ કવભશ્નયશ્રી અભદાલાદ ળશયે તથા અવધક ોરીવ કવભશ્નયશ્રી 
વેતટય-૨ તથા નામફ ોરીવ કવભશ્નયશ્રી ઝોન-૪ તથા ભદદનીળ ોરીવ કવભશ્નયશ્રી “જી” 
ડડલીઝન નાઓના ભાગગદળન શઠે તેભજ વીનીમય ોરીવ ઇન્વેતટય જે.એર.ચૌશાણ નાઓની 
સચુના શઠે અભદાલાદ ળશયેના ભેઘાણીનગય વલસ્તાયભા ં પ્રોડશફીળનના ગનુાઓભા ં કડામેર 
આયોી નાભ ેભનોજ ઉપે ઝડંાલાો ભોશનબાઈ જાતે યાઠોડ ઉ.લ.૩૩ યશ.ેલવતંનગયના છાયા, 
પષુ્કંુજ બફલ્ડીંગની ાછ, ઠક્કયફાાનગય, કૃષ્ણનગય, અભદાલાદ ળશયે નાની વલરુધ્ધભા ં
અત્રેના ભેઘાણીનગય ો.સ્ટે. ખાતે ન.ં(૧) ભેઘાણીનગય ો.સ્ટે. ાટગ  વી-
ગ.ુય.ન.ં૧૧૧૯૧૦૩૩૨૦૨૦૨૫/૨૦ ધી પ્રોશી. એતટ  કરભ ૬૬(૧)(ફી), ૬૫(ઈ), ૮૧, ૯૮(૨) 
મજુફ તથા ન.ં(૨) ભેઘાણીનગય ો.સ્ટે. ાટગ  વી-ગ.ુય.ન.ં૧૧૧૯૧૦૩૩૨૦૨૦૨૬/૨૦ ધી પ્રોશી. 
એતટ  કરભ ૬૬(૧)(ફી), ૬૫(ઈ), ૮૧, ૯૮(૨) મજુફના ગનુાઓ નોંધામેર શોમ વદયી ઈવભ 
વલરુધ્ધ ભે.ોરીવ કવભશ્નયશ્રી અભદાલાદ ળશયે નાઓ વભક્ષ અતે્રના ભેઘાણીનગય ો.સ્ટે. ખાતેથી 
ાવા દયખાસ્ત બયી ભોકરતા તેઓના ાવા હુકભ:- ક્રભાકં/ીવીફી/ડીટીએન/ાવા/૨૭/૨૦૨૧ 
તા.૦૨/૦૧/૨૦૨૧ થી ાવા અટકામતી તયીકે “ભધ્મસ્થ જેર-રાજોય સયુત” ખાતે યાખલા હુકભ 
કયેર શોમ જે આધાયે વદયી ાવા અટકામતી અટકામતીને આજયોજ તા.૦૨/૦૧/૨૦૨૧ ના 
કરાક ૨૩/૦૦ લાગે ાવા હુકભની ફજલણી કયી જરૂયી જાપ્તા વાથે ભધ્મસ્થ જેર-રાજોય 
સયુત” ખાતે ભોકરી આેર છે.તા.૦૨/૦૧/૨૦૨૧ 
કામગીરી કરનાર અવધકારી/કમયચારી  
(૧) પ્રો.ો.વફ.ઈન્વ. લી.એ.શયકટ             
(૨) રોકયક્ષક આકાળ ભશળેબાઈ ફ.ન.ં૧૨૨૭૦ 
(૩) રોકયક્ષક જીગય ભશને્રકુભાય ફ.ન.ં૧૧૩૧૫ 
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ળટળા ોીસ સ્ટેન 

 

રીરસફાંધી આરોીની ાસા અટકાયતીની ધરકડ કરતી ળટળા ોીસ 
 

                             અભદાલાદ ળશયે ોરીવ કવભશ્નય શ્રી વજંમ શ્રીલાસ્તલ વાશફે નાઓની 
સચુનાથી અવધક ોરીવ કવભશ્નય વેતટય-૨ શ્રી ગૌતભ યભાય વાશફે નાઓની સચુના આધાયે 
તેભજ નામફ ોરીવ કવભશ્નય ઝોન-૬ શ્રી એ.એભ.મવુનમા વાશફે તથા ભદદનીળ ોરીવ કવભશ્નય 
‘જે’ ડીલીઝન શ્રી યાજારવવિંશ યાણા વાશફે નાઓના ભાગગદળગન શઠે લટલા ોરીવ સ્ટેળનના 
ોરીવ ઈન્વેતટય એચ.લી.વીવાયા નાઓની સચુના આધાયે લટલા ો.સ્ટે. તેભજ નાયોર ો.સ્ટે. 
દાખર થમેર ળયીયવફધંી ગનુાઓ ૈકી (૧) લટલા ો.સ્ટે.  પસ્ટગ  ગયુન.ં ૧૧૯/૨૦૧૭ ઈીકો 
કરભ- ૩૨૪, ૩૨૩, ૨૯૪(ખ), ૫૦૬(૧), ૪૨૭, ૧૧૪ તથા જીી એતટ કરભ- ૧૩૫(૧) મજુફ 
તથા (૨) નાયોર ો.સ્ટે. ગયુન.ં૧૨૮/૨૦૧૮ ધી ઈીકો કરભ- ૩૬૩, ૩૬૬, ૩૭૬(૨)(એન) તથા 
ોતવો એતટ કરભ- ૪, ૮, ૯(એર), ૧૦, ૧૧(૬), ૧૨ મજુફના ગનુાનો આયોી ભોશભદડદરદાય 
વ/ઓ ીયભોશભદ વનળાયભૌરાના જાતે-વૈમદ ઉલ.૨૩ યશ-ે ભ.ન.ં૦૯, ળાઈન ાકગ , નયુનગયની 
ફાજુભા,ં અભન શોક્સ્ટરની વાભ,ે લટલા, અભદાલાદ ળશયે નાઓ વલરુદ્ધ ાવા દયખાસ્ત  બયી 
ભોકરી આતા ભે. ોરીવ કવભશ્નય શ્રી અભદાલાદ ળશયે નાઓએ કચેયીના ાવા અટકામતી હુકભ 
ક્રભાકં - ીવીફી/ડીટીએન/ાવા/૨૬/૨૦૨૧ તા.૦૨/૦૧/૨૦૨૧ ના યોજ ખાવ જેર ારાયા - 
ભજુ ખાતેનો ાવા હુકભ કયેર શોમ વદયી આયોીને લટલા ો.સ્ટે. ના વલેરન્વ સ્કોડના સ્ટાપના 
ભાણવો કડી રાલતા વદયી આયોીનો વૌપ્રથભ કોલીડ-૧૯ નો ડયોટગ  કયલા વારુ વીલીર 
શોક્સ્ટર ભોકરી આેર અને ડયોટગ  આલેર નશી તમા ંસધુી આયોીને ો.સ્ટે. ખાતે તલોયન્ટાઈન 
શઠે યાખલાભા ં આલેર વદયી આયોીનો કોલીડ-૧૯ નો ડયોટગ  નેગેટીલ આલતા 
તા.૦૨/૦૧/૨૦૨૧ ના યોજ ાવા હુકભની ફજલણી કયી આયોીને જરૂયી જાપ્તા વાથે ખાવ જેર 
ારાયા - ભજુ ખાતે ભોકરી આલા તજલીજ કયેર છે. 
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નાફાંધી તથા જુગાર ધારા હઠેલ ઝડાયાઃ-     સમાચાર યાદી નાં.૧૫/૨૦૨૧ 

ળશયે ોરીવે ગઈકારે નળાફધંી ધાયા શઠે ૪૩ કેવ કયી, ૩૩ વ્મક્તતઓને ઝડી, ૩૩૮ 
રીટય દેળી દારૂ, ૨૩૦ ફોટર ઈંગ્રીળ દારૂ અને અને ૧ ડયક્ષા કફજે કયી શતી. તેભજ જુગાય 
ધાયા શઠે ૮ કેવ કયી ૨૦ વ્મક્તતઓને ઝડી યોકડ રૂવમા ૪૭,૯૮૦/- અને જુગાયના વાધનો 
કફજે કમાગ શતા. 
તકેદારીના ગા હઠેલ ઝડાયાઃ-                સમાચાર યાદી નાં.૧૬/૨૦૨૧ 

ળશયે ોરીવે ગઈકારે તકેદાયીના ગરા શઠે વી.આય.ી.વી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ 
મજુફ ૫૬ વ્મક્તતઓની અટકામત કયી શતી. તેભજ પ્રોશી ૯૩ મજુફ ૧૪ વ્મક્તતઓની અને ાવા 
શઠે ૯ વ્મક્તતઓની અટકામત કયી શતી. 
 

છેતરીંડીની પરીયાદઃ-                  સમાચાર યાદી નાં.૧૭/૨૦૨૧ 

એરોટય ઃ પ્રવતકકુભાય ઓભપ્રકાળ વભશ્રા (યશ.ે ગજુયાત શાઉવીંગ ફોડગ ભેધાણીનગય) એ 
તા.૦૨/૦૧/૨૦૨૧ ના યોજ એયોટગ  ોરીવ સ્ટેળન ખાતે પયીમાદ નોધાલી છે કે આયોી 
બખલયાજ વળલરાર ગોદયા ઉપે શપે્ી ગોદયા (યશ.ે વળભરા જોધપયુ ખાયા યાજસ્થાન) એ અવભત 
તરુવીયાભ જાદલ (યશ.ે ભશીનગય ઔધોકબગક લવાશત ગરુ ટેકયી પણેુ ભાકેટમાડગ પણેુ ભશાયાષ્ટ) 
નાઓના નાભના ખોટા ડોક્યભેુન્ટના આધાયે તા.૧૬/૧૨/૨૦૨૦ કરાક ૫/૦૦ લાગે ભોફાઈર 
નફંય ૯૭૭૨૯૭૦૪૨૦ ઉયથી ઝુભકાય કંનીની ઓનરાઇન એપ્રીકેળન ઉય એક ક્સ્લફ્ટ પોય 
વ્વ્શર કાય એક ડદલવ ભાટે બકુ કયાલી તા.૧૬/૧૨/૨૦૨૦ ફોયના ૪/૩૦ લાગ ેશાવંોર BPCL 
યવલ ેટ્રોર ંની ફાજુભા ઝુભકાય કંનીના ાકીંગભાથી કંનીની ક્સ્લફ્ટ કાય નફંય એભએચ 
૪૩ ફીી ૦૭૧૬ ડકભત રૂવમા ૪,૦૦,૦૦૦/- યેન્ટ ઉય રઈ જઈ કાયભા ંરગાલેર જી.ી.એવ 
વવસ્ટભ ફધં કયી તેભજ ભોફાઇર પોન ફધં કયી આજડદન સધુી કંનીની કાય યત નશી કયી 
કંની વાથે વલશ્વાવઘાત અને છેતયીંડી કયી છે. આ ગનુાની તાવ ો.ઈ.શ્રી આય.આય.દેવાઇ 
ચરાલે છે. 
લુાંટની પરીયાદઃ-          સમાચાર યાદી નાં.૧૮/૨૦૨૧ 
કૃષ્ણનગરઃ યાભઅલતાય ફનલાયીરાર અગ્રલાર (ઉ.લ.૪૦) (યશ.ે વયીતા વોવામટી ડામભડં ભીર 
ાવે વનકોર યોડ ખોડીમાયનગય) એ કૃષ્ણનગય ોરીવ સ્ટેળન ખાતે પયીમાદ નોધાલી છે કે 
તા.૦૨/૦૧/૨૦૨૧ ફોયના ૩/૧૫ લાગ્માના સભુાયે ઠક્કયનગય વશજાનદં કોમ્રેક્ષ ખાતે 
આલેર ગામત્રી ટેડ્રવ નાભની ોતાની દુકાનભા ંશતા તમાયે ફે અજાણ્મા પરુૂોએ દુકાનભા ંઆલી 
ીસ્ટર જેલા શથીમાયથી કાઉન્ટયના ટેફર ય પામય કયી યાભાલતાય અગ્રલારને ડયાલી  “ૈવા 
ફેગભા ંબયી દે ચાર” તેભ કશી કાઉન્ટય ઉય ડેર યોકડ રૂવમા ૩૦,૦૦૦/- ભળીનભાથંી કાઢી 
રઇ લુટં કયી દુકાનની ફશાય ઉબા યશી ઓટરા ઉય નીચે એક યાઉન્ડ પામય કયી લ્વય ફાઇક 
ઉય આલેર ભતીમા અન્મ પરુૂ વાથે ભોટય વામકર ઉય ફેવી ત્રણેમ બાગી ગમા શતા. આ 
ગનુાની તાવ ો.ઈ.શ્રી જે.આય.ટેર ચરાલે છે. 
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ળાહન અકસ્માતમાાં મતૃ્ઃુ-        સમાચાર યાદી નાં.૧૯/૨૦૨૧ 
 

“કે” ટ્રાપીક ોીસ સ્ટેનઃ ફારાજી કલાજી યાલર (ઉ.લ.૫૫) (યશ.ેયેલતીનગય વયકાયી આલાવ 
જેતરપયુ) તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ વાજના ૭/૦૦ લાગ્માના સભુાયે ફાયેજા થી નાયોર વકગર તયપ 
જતા શાઈલ ેયોડ, એચ.ી.ેટ્રોરં વાભ ેયસ્તો ક્રોવ કયી યહ્યા શતા તમાયે અજાણ્મા લાશન ચારકે 
લાશન પયુઝડે અને ફેદયકાયીથી ચરાલી ફારાજી યાલરને ટક્કય ભાયતા ફારાજી યાલરન ે
ગબંીય ઈજાઓ થતા ઘટના સ્થે જ તેભન ુમતૃય ુવનજયુ ંશત.ુ આ અંગેની પયીમાદ મતૃય ુાભનાય 
ફારાજી યાલરના પતુ્ર યાજુબાઈ યાલે “કે” ટ્રાપીક ોરીવ સ્ટેળન ખાતે નોધાલી છે. આ ગનુાની 
તાવ ો.ઈ.શ્રી ફી.ડી.ગભાય ચરાલે છે. 
      

આતમહતયાઃ-                સમાચાર યાદી નાં.૨૦/૨૦૨૧ 
 

સોા હાઈકોટય ઃ  (૧)  મકેુળબાઇ અભયતબાઇ ચંાર (ઉ.લ.૩૬) (યશ.ે વલનામક ાકગ વોવામટી 
ચાદંરોડીમા) એ અગમ્મ કાયણવય તા.૦૨/૦૧/૨૦૨૧ યાતના ૯/૧૦ લાગ્માના સભુાયે 
ચાદંરોડીમા ખાતે આલરે ળાવંતનગય વોવામટીના ભકાન નફંય-૨૯ ભા ં ફીજા ભાે છતભા ં
રોખડંની હુકભા ંળાર ફાધંી ગેપાવો ખાઈ આતભશતમા કયી શતી. આ અંગે વોરા શાઈકોટગ  ોરીવ ે
અકસ્ભાત ભોત નોધી આ અંગેની તાવ શ.ેકો.શ્રી  વનભગરકુભાય ઇશ્વયબાઇ ચરાલે છે. 
 

સોા હાઈકોટય ઃ  (૨)  શયદેલવવશ કનકવવશ લાા (ઉ.લ.૪૦) (યશ.ે શકુન યેવીડન્વી લદેં ભાતયભ 
યોડ ગોતા) એ અગમ્મ કાયણવય તા.૦૨/૦૧/૨૦૨૧ કરાક ૭/૩૦ લાગ્માના સભુાયે ોતાના ઘયે 
ગેપાવો ખાઈ આતભશતમા કયી શતી. આ અંગે વોરા શાઈકોટગ  ોરીવે અકસ્ભાત ભોત નોધી આ 
અંગેની તાવ વ.ુભ.વ.ઈ.શ્રી કાજરફેન ગોયધનબાઈ ચરાલે છે. 
 

ળટળાઃ જમપ્રકાળ ઉપે જગો ળકંયરાર પ્રજાવત (ઉ.લ.૩૮) (યશ.ે અંબજુા એલન્ય ુચાય ભાીમા 
ાવે લટલા) એ અગમ્મ કાયણવય તા.૦૨/૦૧/૨૧ વલાયના ૧૦/૦૦ લાગ્માના સભુાયે ોતાના 
ઘયે ખંાના હુકભા ં ચાદય ફાધંી ગેપાવો ખાઈ આતભશતમા કયી શતી. આ અંગે લટલા ોરીવે 
અકસ્ભાત ભોત નોધી આ અંગેની તાવ ભ.વ.ઈ.શ્રી યભેળબાઇ ગીંફાબાઇ ચરાલે છે. 
 

 
ોરીવ ઇન્સ્ેતટય, 

કંટ્રોરરૂભ, અ’લાદ ળશયે. 
ોરીવ કવભળનય લતી 


