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તા.૦૮/૦૧/૨૦૨૧   શકુ્રળાર 

અમદાળાદ હરે ોીસ સમાચાર 
 

અમદાળાદ હરે ોીસ તરપથી કરળામાાં 
આળે પ્રાંસનીય/નોંધાત્ર કામગીરી :-           સમાચાર યાદી નાં.૪૬/૨૦૨૧ 

Covid-19 સાંક્રમણ નનયાંત્રણ અન્ળયે ેળામાાં આળે કાયદાકીય કાયયળાહી અંગેની 
તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૧ 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 
૧૧૧૧૪ ૪ ૧૧૧૧૮ 

 

૧૭૨૪૪ 

 

૪ 

 

૧૭૨૪૮ 

 

૨ કરભ ૨૬૯,૨૭૦ 
અને ૨૭૧ 
IPCઅને The 

Epidemic Disease 
Act 2005  

૪૬૯૭ ૧ ૪૬૯૮ ૬૨૨૦ ૧ ૬૨૨૧ 

૩ કરભ 
૧૪૩,૧૪૪,૧૪૫ 
વલગેયે (શગંાભો) 

૬૩ ૦ ૬૩ ૨૬૦ ૦ ૨૬૦ 

૪ Disaster 
Management Act 

2005 શઠેના 
ગનુ્શાઓ 

૨૬૪૨૫ ૩૧૭ ૨૬૭૪૨ ૨૭૬૪૩ ૨૭૭ ૨૭૯૨૦ 

કુર ૪૨૨૯૯ ૩૨૨ ૪૨૬૨૧ ૫૧૩૬૭ ૨૮૨ ૫૧૬૪૯ 

 

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 ૧૫૫ ૧૫,૬૬,૦૦૦/- 
 
 

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 ૪૦૫૮ ૪૦,૫૮,૦૦૦/- 
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નાફાંધી તથા જુગાર ધારા હઠેલ ઝડાયાઃ-     સમાચાર યાદી નાં.૪૭/૨૦૨૧ 

 

ળશયે ોરીવે ગઈકારે નળાફધંી ધાયા શઠે ૩૪ કેવ કયી, ૩૫ વ્મક્તતઓને ઝડી, ૨૧૪ 
રીટય દેળી દારૂ, ૫૪ ફોટર ઈંગ્રીળ દારૂ અને ૧ સ્કુટય કફજે કર્ુ ુશત.ુ તેભજ જુગાય ધાયા શઠે 
૩ કેવ કયી ૮ વ્મક્તતઓને ઝડી યોકડ રૂવમા ૨૧,૬૦૦/- અને જુગાયના વાધનો કફજે કમાુ 
શતા. 
 

તકેદારીના ગા હઠેલ ઝડાયાઃ-                સમાચાર યાદી નાં.૪૮/૨૦૨૧ 
 

ળશયે ોરીવે ગઈકારે તકેદાયીના ગરા શઠે વી.આય.ી.વી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ 
મજુફ ૬૭ વ્મક્તતઓની અટકામત કયી શતી. તેભજ પ્રોશી ૯૩ મજુફ ૫ વ્મક્તતઓની અને ાવા 
શઠે ૪ વ્મક્તતઓની અટકામત કયી શતી. 
 

ચોરી :-                સમાચાર યાદી નાં.૪૯/૨૦૨૧ 
 

મણીનગરઃ ઉલુળીફશને જમેળબાઇ દલે (ઉ.લ.૫૩)(યશ.ેવોભીની એાટુભેન્ટ ફીજો ભા યાજયુ 
શીયયુ યેલ્લે કોરોની વાભે ભણીનગય) એ ભણીનગય ોરીવ સ્ટેળન ખાતે પયીમાદ નોધાલી છે કે 
તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૧ વલાયના ૧૧/૩૦ થી ૧૨/૧૫ લાગ્મા દયમ્માન ઉલુળીફશનેના ઘયે આલેર 
અજાણ્મા ફે રુૂોએ લાણવ ધોલાન ુલરતલીડ લેચલાના તથા ાણી ીલાના ફશાને ઉલુળીફશનેના 
ઘયભા ંપ્રલેળ કયી ઉલુળીફશનેને કાડુ લાચલા આપ્ર્ ુશત ુજે કાડુ લાચતા શતા ત્માયે કાડુભા ંકોઈ 
ફેબાન થઈ જલામ તેવ ુદ્રવ્મ શોલાથી ઉલુળીફશને ફેબાન ગમા શતા. ત્માયફાદ થોડા વભમ છે 
ઉલુળીફશને બાનભા ં આવ્મા ત્માયે ઉલુળીફશનેા શાથભા ં શયેેર વોનાની ફગંડી નગં-૨ ડકભત 
રૂવમા ૮૦,૦૦૦/- જણાઈ આલેર ન શોલાથી આ ફને્ન રુૂો વોનાની ફગંડીઓ ચોયી કયી રઇ 
નાવી ગમા શતા. આ ગનુાની તાવ ો.વ.ઇ.શ્રી એવ.એવ.ગોસ્લાભી ચરાલે છે. 
 

આત્મહત્યાઃ-                સમાચાર યાદી નાં.૫૦/૨૦૨૧ 
 

સરખેજઃ કેતનબાઈ અયવલિંદબાઈ ડંમા (ઉ.લ.૨૬)(યશ.ેડિષ્ણા ડુપ્રેક્ષ ફાા વીતાયાભ ચોક નલી 
પતેલાડી વયખેજ) એ અગમ્મ કાયણવય તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૧ વાજના ૭/૩૦ લાગ્માના સભુાયે 
ોતાના ઘયે છતના હુકભા ં નામરોનની દોયી ફાધંી ગેપાવો ખાતા વાયલાય ભાટે તેભને 
લા.વા.શોસ્ીટરભા ં દાખર કયલાભા ં આવ્મા શતા. જમા ં વાયલાય દયમ્માન યાતના ૯/૦૦ લાગ ે
તેભનુ ં મતૃ્ર્ ુ વનજર્ુ ં શત.ુ આ અંગે વયખેજ ોરીવે અકસ્ભાત ભોત નોધી આ અંગેની તાવ 
ો.વ.ઈ.શ્રી ડી.ી.વોરકંી ચરાલે છે. 
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નનકોઃ યંજનફશને અયવલિંદબાઈ યભાય (ઉ.લ.૩૦)(યશ.ેટેફરી શનભુાન કાચા છાયાભંા ંકઠલાડા 
ગાભ તા.દવિોઈ જી.અભદાલાદ) યીલાય વાથ ે તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૧ ના યોજ વનકોર ગોકુર 
ગેરેક્ષી વાભે ોતાના વતાના ઘયે આવ્મા શતા. જમા ં યંજનફશને યભાયે અગમ્મ કાયણવય 
તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૧ ફોયના ૧/૦૦ લાગ્માના સભુાયે ખેતયભા ં જઈ ઝેયી દલા ી રીધી શતી. 
વાયલાય ભાટે તેભને વવવલર શોસ્ીટરભા ં દાખર કયલાભા ંઆવ્મા શતા. જમા ંવાયલાય દયમ્માન 
તેભનુ ં મતૃ્ર્ ુ વનજર્ ુ શત.ુ આ અંગે વનકોર ોરીવે અકસ્ભાત ભોત નોંધી આ અંગેની તાવ 
ો.વ.ઈ.શ્રી કે.જે.વથલાયા ચરાલે છે. 
 

રામોઃ બાલનાફશને લા/ઓ જીતબુાઇ લાધેરા (ઉ.લ.૨૭)(યશ.ેચંયત્ન આલાવ મોજના ચાય 
ભાીમા યીરામન્વ પ્રેટ્રોરં ાછ લસ્ત્રાર) એ અગમ્મ કાયણવય તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૧ કરાક 
૭/૩૦ લાગ્માના સભુાયે ોતાના ઘયે ગેપાવો ખાઈ આત્ભશત્મા કયી શતી. આ અંગે યાભોર 
ોરીવે અકસ્ભાત ભોત નોધી આ અંગેની તાવ ભ.વ.ઇ.શ્રી અમતૃબાઇ ભોશનબાઇ ચરાલે છે.  
 

ળટળાઃ (૧) ડિષ્ણા ડો/ઓ અશ્વીનબાઇ ચૌશાણ (ઉ.લ.૨૪)(યશ.ેભધલુન એાટુભેન્ટ કાકંયીમા ફેન્ક 
ાવ ે ઘોડાવય ચાય યસ્તા ાવે ઘોડાવય) એ અગમ્મ કાયણવય તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૧ ફોયના 
૩/૦૦ લાગ્માના સભુાયે ોતાના ઘયે ખંાના હુકભા ં દુટ્ટો ફાધંી ગેપાવો ખાઇ આત્ભશત્મા કયી 
શતી. આ અંગે લટલા ોરીવે અકસ્ભાત ભોત નોધી આ અંગેની તાવ ો.વ.ઇ.શ્રી ી.એભ.દેવાઇ 
ચરાલે છે. 
 

ળટળાઃ (૨) ફફલયુાભ યાજડકળોયયાભ યાભ (ઉ.લ.૧૯)(યશ.ેગણેળનગય શયીઓભાકુ વોવામટી 
ાવ ે વલિંઝોર યોડ લટલા) એ અગમ્મ કાયણવય તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૧ વલાયના ૯/૦૦ થી યાતના 
૯/૩૦ સધુીના વભમગાા દયમ્માન ોતાના ઘયે છતના હુકભા ંપ્રાસ્ટીકની ટ્ટી ફાધંી ગેપાવો 
ખાઇ આત્ભશત્મા કયી શતી. આ અંગે લટલા ોરીવે અકસ્ભાત ભોત નોધી આ અંગેની તાવ 
ભ.વ.ઇ.શ્રી ચેતનબાઇ શયજીબાઇ ચરાલે છે. 
 

ળટળાઃ (૩) દ્વાયકેળ ઉપે દ્વાયકા અભયવવિંગ યાજતુ (ઉ.લ.૨૫)(યશ.ેવદબાલનાનગય ચાય ભાીમા 
લટલા) એ અગમ્મ કાયણવય તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૧ વલાયના ૯/૦૦ થી ફોયના ૨/૦૦ લાગ્મા 
સધુીના વભમગાા દયમ્માન ોતાના ઘયે ખંાના હુકભા ંવાડી ફાધંી ગેપાવો ખાઇ આત્ભશત્મા 
કયી શતી. આ અંગે લટલા ોરીવે અકસ્ભાત ભોત નોધી આ અંગેની તાવ ભ.વ.ઇ.શ્રી યભેળબાઇ 
ગીંફાબાઇ ચરાલે છે. 
 
 

ોરીવ ઇન્સ્ેતટય, 

કંટ્રોરરૂભ, અ’લાદ ળશયે. 
ોરીવ કવભળનય લતી 


