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તા.૦૯/૦૧/૨૦૨૧   નનળાર 

અમદાળાદ હરે ોીસ સમાચાર 
 

અમદાળાદ હરે ોીસ તરપથી કરળામાાં 
આળે પ્રાંસનીય/નોંધાત્ર કામગીરી :-           સમાચાર યાદી નાં.૫૧/૨૦૨૧ 

Covid-19 સાંક્રમણ નનયાંત્રણ અન્ળયે ેળામાાં આળે કાયદાકીય કાયયળાહી અંગેની 
તા.૦૮/૦૧/૨૦૨૧ 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 
૧૧૧૧૮ ૭ ૧૧૧૨૫ 

 

૧૭૨૪૮ 

 

૭ 

 

૧૭૨૫૫ 

 

૨ કરભ ૨૬૯,૨૭૦ 
અને ૨૭૧ 
IPCઅને The 

Epidemic Disease 
Act 2005  

૪૬૯૮ ૦ ૪૬૯૮ ૬૨૨૧ ૦ ૬૨૨૧ 

૩ કરભ 
૧૪૩,૧૪૪,૧૪૫ 
વલગેયે (શગંાભો) 

૬૩ ૦ ૬૩ ૨૬૦ ૦ ૨૬૦ 

૪ Disaster 
Management Act 

2005 શઠેના 
ગનુ્શાઓ 

૨૬૭૪૨ ૧૪૮ ૨૬૮૯૦ ૨૭૯૨૦ ૧૪૮ ૨૮૦૬૮ 

કુર ૪૨૬૨૧ ૧૫૫ ૪૨૭૭૬ ૫૧૬૪૯ ૧૫૫ ૫૧૮૦૪ 

 

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 ૧૨૯ ૧૭,૦૧,૬૫૦/- 
 
 

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 ૩૭૫૪ ૩૭,૫૪,૦૦૦/- 
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ળાહન ચોરીના ગનુાના આરોીની અટકાયતની નળગત 

ઈસનપરુ ોીસ સ્ટેન  

ચોરીની ોડીંગ રીક્ષા સાથે ફે આરોીઓને કડી ાડી ઇસનપરુ ોીસ સ્ટેનનો 
ળાહન ચોરીનો ગનુો  ડડટેક્ટ કરતી ઇસનપરુ ોીસ 

 

   ભે.ોરીવ કવભશ્નય વા.શ્રી અભદાલાદ ળશયે તથા ભે.અવધક ોરીવ કવભશ્નય શ્રી 
વેકટય-૨ વાશફે તથા ભે.નામફ ોરીવ કવભશ્નય ઝોન-૬ વાશફે તથા ભે.ભદદનીળ ો.કવભ.શ્રી “જે” 
ડીલીજન વાશફે નાઓ તયપથી વભલ્કત વફધંી ગનુાઓ ફનતા અટકાલલા તથા લણ ળોધામેર 
વભલ્કત વફંધંી ગનુાઓ ળોધી કાઢલા અલાય-નલાય સચુનાઓ ભતી શોમ જે ફાફતે વીનીમય 
ોરીવ ઇન્વેતટય શ્રી જે.લી.યાણા વાશફે તથા વેકન્ડ ોરીવ ઇન્વેકટય શ્રી કે.ફી.વાખંરા વાશફે 
ઇવનયુ ોરીવ સ્ટેળનનાઓના વવધા ભાગગદળગન અને સચુના મજુફ વલેરન્વ સ્કોડના 
ો.વફ.ઇન્વ ડી.જે.રકુભ નાઓ વલેરન્વ સ્કોડના ભાણવો વાથે ઇવનયુ ોરીવ સ્ટેળન 
વલસ્તાયભા ેટ્રોરીંગભા પયતા શતા દયમ્માનભા તા.૦૮/૦૧/૨૦૨૧ ના કરાક ૧૭/૪૫ લાગ ે
ચડંોા ેટ્રોર ંની વાભેથી એ.એવ.આઇ ી.આય.ચાલડા તથા અ.શ.ેકો સયેુળકુભાય જીલણબાઇ 
તથા અ.ો.કો નાયામણબાઇ કયળનબાઇનાઓની વયતુત ફાતભીથી આયોીઓ (૦૧) વજંમ 
વ/ઓ તયવગંજી ધુાજી ઠાકોય ઉ.લ ૩૦ યશ,ેઅંકીત વોવામટી વાભે યાભલાડી ટેકયો કાચા છાયા 
ઇવનયુ અભદાલાદ ળશયે મુ ગાભ-કાા તા-ડડવા જી-ફનાવકાઠંા તથા (૦૨) યાહુર વ/ઓ 
ગોવલિંદબાઇ ધનાજી ઠાકોય ઉ.લ ૨૨ યશ,ેયાભલાડી ટેકયા વલબાગ-૨ અંડકત વોવામટીની વાભ ે
ભાટરાલાી ગરી ઇવનયુ અભદાલાદ ળશયેનાઓને ચોયીભા ગમેર રોડીંગ યીક્ષા નફંય.-GJ-27-
W-1839 જેનો એન્જીન ન-ંS6A8526387 તથા ચેવીવ ન-ંMCG0ASDPVA1652319 ડકિંભત 
રૂવમા-૫૦,૦૦૦/- વાથે કડી ાડી ઇવનયુ ોરીવ સ્ટેળન ગનુા ન ં ાટગ-એ-
૧૧૧૯૧૦૨૨૨૧૦૧૧૦/૨૦૨૧ ઇ.ી.કો કરભ ૩૭૯,૧૧૪ મજુફનો ગનુો ળોધી કાઢેર છે 
તા.૦૯/૦૧/૨૦૨૧ 
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ાસા અટકાયતની નળગત 

ાહીફાગ ોીસ સ્ટેન 

 

નમકત સાંફાંધી ાસા અટકાયતની ધરકડ કરતી ાહીફાગ ોીસ 

  

   ભે. ોરીવ કવભશ્નય શ્રી, અભદાલાદ ળશયે તથા વયંતુત ોરીવ કવભશ્નય શ્રી,વેતટય-
૨,અ’લાદ ળશયે તથા નામફ ોરીવ કવભશ્નય શ્રી,ઝોન-૪, અ’લાદ ળશયે વાશફે તથા ભદદનીળ 
ોરીવ કવભશ્નય શ્રી,‘ એપ ’ડીલીઝન, અભદાલાદ ળશયેનાઓના ભાગગદળગન શઠે ો.સ્ટે.વલસ્તાયભા ં
વભરકત વફધંી ફનાલો અટકાલલા તથા આલા ફનાલોભા કડામેર આયોીઓ વલરુધ્ધ 
અટકામતી ગરા રેલા ભેર સચુના આધાયે ો.ઇન્વ શ્રી કે.ડી.જાડેજા વા. નાઓએ 
ો.સ્ટે.વલસ્તાયભા ંવભકરત વફંધંી ગનુાઓ કયતો ઈવભ વલક્રભબાઈ ઉપે દેલદાવ વ/ઓ નગીનબાઈ 
વેંધાબાઈ જાતે:ટણી(ગગુાલાા) ઉ.લ.૩૭ યશ”ેભામુઠાણની ચારી ચભનયુા અવાયલા 
ભેઘાણીનગય અભદાલાદ ળશયે મુ લતન:ઠક્કયફાા સ્કુરની વાભે ફળમાાડા ાટણ ના વલરુદ્ધ  
(૧) ળાશીફાગ ો.સ્ટે.પ.ગ.ુય. ન.ં ૧૮૧/૨૦૧૯ ઈ.ી.કો.કરભ,૩૭૯,૧૧૪,૪૧૧  મજુફ (૨) 
ળાશીફાગ ો.સ્ટે. ગ.ુ ય. ન.ં૧૧૧૯૧૦૧૩૨૦૨૨૦૮/૨૦૨૦ ઈ.ી.કો.કરભ,૩૭૯ મજુફના ગનુાઓ 
નોધામેર શોમ અને વદયી આયોી વલરૂધ્ધ ાવા દયખાસ્ત તૈમાય કયી ોરીવ કવભશ્નયશ્રી ની 
કચેયી ખાતે ભોકરી આતા ોરીવ કવભશ્નય શ્રી અભદાલાદ ળશયે નાઓએ ઉયોકત આયોીન ે
ાવા અટકામતભા ં રેલા કયેર હુકભ ક્રભાકં/ીવીફી/ડીટીએન/ાવા/૫૮/૨૦૨૧ 
તા.૦૮/૦૧/૨૦૨૧ ના આધાયે વદયી આયોીની ાવા અટકામતના હુકભની તા.૦૮/૦૧/૨૦૨૧ 
ના  કરાક:૨૦/૩૦ લાગ ેફજલણી કયી વદયી આયોીને નાભદાય કોટગના હુકભ આધાયે કોયોના 
ટેસ્ટ કયાલી જરૂયી જાપ્તા વાથે અવધક્ષક શ્રી ભધ્મસ્થ જેર રાજોય,સયુત ખાતે ભોકરી આેર.  
  

આરોીન ુનામ:-  

 

   વલક્રભબાઈ ઉપે દેલદાવ વ/ઓ નગીનબાઈ વેંધાબાઈ જાતે:ટણી(ગગુાલાા) ઉ.લ.૩૭ 
યશ”ેભામુઠાણની ચારી ચભનયુા અવાયલા ભેઘાણીનગય અભદાલાદ ળશયે મુ લતન:ઠક્કયફાા 
સ્કુરની વાભે ફળમાાડા ાટણ  

 

કામગીરી કરનાર અનધકારી/કમયચારી:-  

(૧) વલગરન્વ ટીભના ભાણવો  

(૨) ભ.વ.ઇ વલયેન્રવવિંશ ભફુબા  
(૩) અ.રો.ય.વનરભફેન નાથાબાઈ ફ.ન.ં૭૨૪ 
(૪) અ.ો.કો.કુરડદવવિંશ ધનશ્માભવવિંશ  

(૫) અ.રો.ય.યેળકુભાય અણદાબાઇ  
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નાફાંધી તથા જુગાર ધારા હઠેલ ઝડાયાઃ-     સમાચાર યાદી નાં.૫૨/૨૦૨૧ 

ળશયે ોરીવે ગઈકારે નળાફધંી ધાયા શઠે ૪૪ કેવ કયી, ૪૪ વ્મક્તતઓને ઝડી, ૨૩૧ 
રીટય દેળી દારૂ, ૧૪૦૪ ફોટર ઈંગ્રીળ દારૂ, ૭૨ તલાટગય ઈંગ્રીળ દારૂ, ૧ ડયક્ષા અને ૨ સ્કુટય 
કફજે કમાગ શતા. તેભજ જુગાય ધાયા શઠે ૫ કેવ કયી ૧૫ વ્મક્તતઓને ઝડી યોકડ રૂવમા 
૧,૨૫,૬૮૦/- અને જુગાયના વાધનો કફજે કમાગ શતા. 
 

તકેદારીના ગા હઠેલ ઝડાયાઃ-                સમાચાર યાદી નાં.૫૩/૨૦૨૧ 

ળશયે ોરીવે ગઈકારે તકેદાયીના ગરા શઠે વી.આય.ી.વી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ 
મજુફ ૬૪ વ્મક્તતઓની અટકામત કયી શતી. તેભજ પ્રોશી ૯૩ મજુફ ૭ વ્મક્તતઓની અને ાવા 
શઠે ૭ વ્મક્તતઓની અટકામત કયી શતી. 
 

ચોરી :-                સમાચાર યાદી નાં.૫૪/૨૦૨૧ 

દાણીીમડાઃ વઇદખાન યસરુખાન ઠાણ (યશ.ે શડયમાીનગય ફોમ્ફે શોટેર દાણીરીભડા) એ 
તા.૦૮/૦૧/૨૦૨૧ ના યોજ દાણીરીભડા ોરીવ સ્ટેળન ખાતે પયીમાદ નોધાલી છે કે 
તા.૨૭/૧૨/૨૦૨૦ યાતના ૮/૩૦ થી તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ કરાક ૮/૩૦ લાગ્મા દયમ્માન 
દાણીરીભડા શયીમાીનગય ખતીજા ભસ્જીદ આગ ાકગ કયેર ોતાની ઈકો ગાડીન ુવામરેન્વય 
ડકભત રૂવમા ૭૧,૦૦૦/- અજાણી વ્મક્તત ચોયી કયી રઈ ગઈ છે. આ ગનુાની તાવ ો.વ.ઇ.શ્રી 
એન.ી.ગયાવીમા ચરાલ ેછે. 
 

સોનાની ચેઈન ખેચી તોડી ઈ ગયોઃ-            સમાચાર યાદી નાં.૫૫/૨૦૨૧ 

સરદારનગરઃ વનાફશને લા/ઓ બયતબાઇ જૈન (ઉ.લ.૩૩) (યશ.ે શીભારમા ગ્રીન્વ ગેરેક્ષી 
અંડયબ્રીજ ાવે કુફેયનગય વયદાયનગય) તા.૦૮/૦૧/૨૦૨૧ ફોયના ૧૨/૦૦ લાગ્માના સભુાયે 
લૈકુટવલશાય વોવામટીના નાકેથી વાય થઈ યહ્યા શતા ત્માયે એક એતટીલા નફંય જીજે ૦૧ લીડી 
૧૯૨૪ ઉય આલેર એક રુૂ વનાફશનેના ગાભાથંી વોનાની ચેઈન ડકભત રૂવમા 
૮૮,૦૦૦/- ખેચી તોડી રઈ નાવી ગમો શતો. આ અંગેની પયીમાદ વનાફશને જૈને વયદાયનગય 
ોરીવ સ્ટેળન ખાતે નોધાલી છે. આ ગનુાની તાવ ો.વ.ઇ.શ્રી આઇ.કે.ભોથળરમા ચરાલે છે. 
 

ળાહન ચોરી :-              સમાચાર યાદી નાં.૫૬/૨૦૨૧ 

માધળપરુાઃ ળાવંતરાર દભજી વેંગર (યશ.ે નયભાલાી ચારી શાજીયુા ગાડગન ાવે સરેુભ-૧૧ 
વાભ ેળાશીફાગ) એ તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૧ વાજના ૭/૦૦ લાગે ળાશીફાગ શાજીયુા ગાડગન ાવે 
નયભાલાી ચારીના નાકે ોતાની ઈકો ગાડી નફંય જીજે ૦૧ એચડફલ્ય ુ૧૦૨૫ ડકભત રૂવમા 
૨,૦૦,૦૦૦/- ાકગ કયી શતી. જેની ચોયી તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૧ વલાયના ૬/૦૦ લાગ્મા દયમ્માન 
થઈ શતી. આ અંગેની પયીમાદ ળાવંતરાર વેંગર ેતા.૦૮/૦૧/૨૦૨૧ ના યોજ ભાધલયુા ોરીવ 
સ્ટેળન ખાતે નોધાલી છે. આ ગનુાની તાવ ો.વ.ઇ.શ્રી લી.જે.ચાલડા ચરાલે છે. 
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દઝી જતા મતૃ્ઃુ-               સમાચાર યાદી નાં.૫૭/૨૦૨૧ 
 

સોા હાઈકોટય ઃ શયેળબાઇ ળકયાબાઇ ચંાર (ઉ.લ.૩૮) (યશ.ે યામકાનગય વોવાટી વળલભ ગેવની 
ફાજુભા ંરાલણ્મ વોવામટીની ફાજુભા ંચાદંરોડીમા) તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૧ ફોયના ૪/૩૦ લાગ્માના 
સભુાયે ગોતા વપ્રમાળંી ભેરડી એસ્ટેટ આગ વપ્રમાળંી પાભાગ નાભના કાયખાનાભા ંગેવની વગડીભા 
બડકો થતા શયેળબાઇ દાઝી જતા તેભનુ ં મતૃ્ય ુ વનજયુ ં શત.ુ આ અંગે વોરા શાઈકોટગ  ોરીવ ે
અકસ્ભાત ભોત નોધી આ અંગેની તાવ ો.વ.ઇ.શ્રી ફી.એભ.યભાય ચરાલે છે. 
 

આતમહતયાઃ-                સમાચાર યાદી નાં.૫૮/૨૦૨૧ 
 

દાણીીમડાઃ હુસ્નાફાન ુ લા/ઓ તૌવીપઅરી વમૈદ (ઉ.લ.૩૨) (યશ.ે અર મફુાયક યો-શાઉવ 
સરેુભાની ભસ્જીદ ાછ ચડંોા તાલ વાભે દાણીરીભડા) એ અગમ્મ કાયણવય 
તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦ તરાક ૭/૪૫ લાગ્માના સભુાયે ોતાના ઘયે એવીડ ી રીધ ુ શત.ુ વાયલાય 
ભાટે તેભને ફાયવો ફેડ કોલીડ શોીટરભા ંદાખર કયલાભા ંઆવ્મા શતા. જમા ંવાયલાય દયમ્માન 
તા.૦૮/૦૧/૨૦૨૧ તરાક ૭/૪૫ લાગ ેતેભનુ ંમતૃ્ય ુ વનજયુ ંશત.ુ આ અંગે દાણીરીભડા ોરીવ ે
અકસ્ભાત ભોત નોધી આ અંગેની તાવ ભદદનીળ ોરીવ કવભળનય શ્રી “કે” ડીલીઝન ચરાલે છે. 
 

કાગડાીઠઃ જમેળ વોભાજી ઠાકોય (ઉ.લ.૪૦) (યશ.ે પકીયમખુીની ચારી અનભોર ફ્રેટ ાવ ે
ફશયેાભયુા) એ અગમ્મ કાયણવય તા.૦૮/૦૧/૨૦૨૧ વાજના ૫/૪૫ લાગ્મા શરેા ોતાના 
યશણેાકં ખાતે ગેપાવો ખાઇ આત્ભશત્મા કયી શતી. આ અંગે કાગડાીઠ ોરીવે અકસ્ભાત ભોત 
નોધી આ અંગેની તાવ શ.ેકો.શ્રી અલ્ેળકુભાય ચરાલે છે. 
 
 

ોરીવ ઇન્સ્ેતટય, 

કંટ્રોરરૂભ, અ’લાદ ળશયે. 
ોરીવ કવભળનય લતી 


