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તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૧   બધુળાર 

અમદાળાદ હરે ોીસ સમાચાર 
 

અમદાળાદ હરે ોીસ તરપથી કરળામાાં 
આળે પ્રાંસનીય/નોંધાત્ર કામગીરી :-           સમાચાર યાદી નાં.૮૪/૨૦૨૧ 

Covid-19 સાંક્રમણ નનયાંત્રણ અન્ળયે ેળામાાં આળે કાયદાકીય કાયયળાહી અંગેની 
તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૧ કાક ૦૦/૦૦ થી કાક ૨૪/૦૦ સધુીની માહીતી નીચે મજુફ છે. 

ત્રક-૧ 

રોક ડાઉન અને જાહયેનાભા બગં અંગે નોધામેર ગનુ્હાની વલગત 
અ.ન ં ગનુ્હાનો પ્રકાય નોધામેર FIR ની સખં્મા અટક કયેર આયોીની સખં્મા 

ગઈ કાર 
સધુીની 
સખં્મા 

આજની 
સખં્મા 

કુર ગઈ કાર 
સધુીની 
સખં્મા 

આજની 
સખં્મા 

કુર 

૧ કરભ ૧૮૮ કરભ 
૧૩૫ GP ACT 

1951 
૧૧૧૪૩ ૮ ૧૧૧૫૧ 

 

૧૭૨૭૪ 

 

૮ 
 

૧૭૨૮૨ 

 

૨ કરભ ૨૬૯,૨૭૦ 
અને ૨૭૧ 
IPCઅને The 

Epidemic Disease 
Act 2005  

૪૭૦૧ ૧ ૪૭૦૨ ૬૨૨૪ ૧ ૬૨૨૫ 

૩ કરભ 
૧૪૩,૧૪૪,૧૪૫ 
વલગેયે (હગંાભો) 

૬૩ ૦ ૬૩ ૨૬૦ ૦ ૨૬૦ 

૪ Disaster 
Management Act 

2005 હઠેના 
ગનુ્હાઓ 

૨૭૪૪૨ ૧૫૨ ૨૭૫૯૪ ૨૮૬૧૬ ૧૫૧ ૨૮૭૬૭ 

કુર ૪૩૩૪૯ ૧૬૧ ૪૩૫૧૦ ૫૨૩૭૪ ૧૬૦ ૫૨૫૩૪ 

 

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 જાહયેનાભા બગં અંગે નોધામેર ગનુ્હાની વલગત 
અ.ન ં જીલ્રા/ળહયેન ુનાભ કરભ ૨૦૭ MV Act 1988 હઠે 

ડડટેઈન કયેર લાહનોની સખં્મા 
MV Act 1988 હઠેના 
વનમભ બગં કયનાય લાહન 
ચારકો ાસેથી લસરુલાભા ં
આલેર દંડની યકભ  

૧ અભદાલાદ ળહયે ૧૪૭ ૧૬,૩૧,૩૦૦/- 
 
  

ત્રક-૩ 
જાહયે સ્થોએ તથા ડયલહન લખતે ભાસ્ક નહી હયેલા અંગે તથા જાહયેભા ંથકુલા ફાફતની 

વલગત 
અ.ન ં જીલ્રા/ળહયેન ુનાભ દંડડત થમેર વ્મક્તતઓની સખં્મા લસરુ કયલાભા ં આલેર 

દંડની યકભ  
૧ અભદાલાદ ળહયે ૩૫૯૨ ૩૫,૯૨,૦૦૦/- 
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ચોરીના આરોીની અટકાયતીની નળગત 

નારો ોીસ સ્ટેન  

 

નમલ્કત સફાંધી અનડીટેકટ ગનુાના મદુ્દામા સાથે ફે આરોીઓને કડી અનડીટેકટ 
ગનુો  ોધી કાઢતી નારો ોીસ  

 

                       ભે.ોરીસ કવભશ્નયશ્રી અભદાલાદ ળહયે તથા અવધક ોરીસ કવભશ્નયશ્રી 
સેકટય-૨ અભદાલાદ ળહયે તથા નામફ ોરીસ કવભશ્નયશ્રી ઝોન-૬ અભદાલાદ ળહયે તથા ઈન્ચાર્જ 
ભદદનીળ ોરીસ કવભશ્નયશ્રી “કે” ડીલીજન અભદાલાદ ળહયેનાઓએ વભલ્કત સફધંી અનડીટેકટ 
ગનુાઓ ળોધી કાઢલા સારુ આેર સચુના મજુફ ોરીસ ઈન્સેકટય શ્રી એસ.એ.ગોડહર સાહફેના 
સીધા સુયવલઝન હઠે નાયોર ો.સ્ટે.વલસ્તાયભા ં વભલ્કત સફધંી ગનુાઓ અટકાલલા તથા ળોધી 
કાઢલા સારુ સલેરન્સ સ્કોડના વ.ુોસઈ શ્રી જે.એસ.ચૌધયી તથા સલેરન્સ સ્કોડના ફીજા સ્ટાપના 
ભાણસો સાથે ો.સ્ટે વલસ્તાયભા ં ેટ્રોલરિંગભા ં હતા તે દયમ્માન સાથેના ો.કો.વલયેન્રવસિંહ રુવસિંહ 
તથા ો.કો.ગોવલિંદવસિંહ ડદરીવસિંહ નાઓને સયંકુત ફાતભી હડકકત ભેર કે “ નાયોર ોરીસ 
સ્ટેળન ાટટ  – એ ગ.ુય.ન.ં૧૧૧૯૧૦૬૫૨૦૧૧૬૭/૨૦૨૧ ધી ઈીકો કરભ ૩૭૯(એ´(૩´ મજુફના 
કાભે પયીમાદીશ્રીના ચોયીએ ગમેર ભોફાઈર પોનની કોર ડીટેઈર ભેલી તાસ કયતા ંઆયોી 
હારભા ં કેનાર યોડ સદાની ધાફી આજુફાજુભા ંભો.સા.ન.ંજીજે.૦૧.ડીકય.ુ૯૮૮૧ ની રઈને આલેર 
છે. “ જે ફાતભી હકીકત આધાયે ફે ચંો રૂફરૂ લોચભા ં યહતેા ં થોડીલાયભા ં ફાતભી હડકકતભા ં
જણાલેર ભો.સા.સાથે આયોીઓ (૧) ભોહભંદ સરીભ ભોહભંદ ઈબ્રાડહભ જાતે ળેખ ઉ.લ.૨૨ 
ધધંો.ભજુયીકાભ યહ.ેભણીરારની ચારી હસન ળહીદની દયગાહની ાછ ન્ના એસ્ટેટ ફાપનુગય 
અભદાલાદ ળહયે તથા ભ.ન.ં૫૩૦ નયુનગય યખીમાર ોસ્ટ ઓપીસ ાછ યખીમાર અભદાલાદ 
ળહયે તથા (૨) ભહભંદ સાકીફ અબ્દુર કુદુટળ જાતે ઠાણ ઉ.લ.૩૨ ધધંો.ભજુયીકાભ યહ.ેભ.ન.ં૩૯૧‚ 
જમઅંફેનગય જનતાનગયની અંદય યાભોર અભદાલાદ ળહયેનાઓ ફનંે ાસેથી પયી.શ્રીનો 
ચીરઝડ કયી રઈ ગમેર ેનાસોનીક કંનીનો કાા કરયનો ELUGA-17 ભોડરનો ભોફાઈર 
પોન IMEI ન.ં૩૫૫૮૮૫૧૦૧૯૭૭૪૦૮ તથા ૩૫૫૮૮૫૧૦૫૯૭૭૪૦૪ નો ડક.રૂ.૫૦૦૦/– તથા 
ભો.સા.ની ડક.રૂ.૧૨૦૦૦/– ભી કુલ્રે ડક.રૂ.૧૭૦૦૦/– ની ભત્તાના મદુ્દાભાર સાથે ભી આલેર જે 
ભોફાઈર પોન ફાફતે નાયોર ોરીસ સ્ટેળન ાટટ  એ ગ.ુય.ન.ં૧૧૧૯૧૦૬૫૨૦૧૧૬૭/૨૦૨૧ ધી 
ઈીકો કરભ ૩૭૯(એ´(૩´‚ ૧૧૪ મજુફનો ગનુો દાખર થમેર હોમ જે અનડીટેકટ ગનુો ળોધી 
કાઢી પ્રળસંનીમ કાભગીયી કયેર છે. તા.૧૨À૦૧À૨૦૨૧ 
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કામગીરી કરનાર અનધકારી/કમયચારીઓ :- 
 

વ.ુો.સ.ઈ.જે.એસ.ચૌધયી તથા ભસઈ લબ્રજયાજવસિંહ ડદરીવસિંહ ફ.ન.ં૧૩૫૪૮ હ.ેકો.સયપયાજનલાજ 
ઈબ્રાડહભભીમા ં ફ.ન.ં૪૦૦૫ તથા ો.કો.લીયેન્રવસિંહ રુવસિંહ ફ.ન.ં૯૯૩૪ તથા ો.કો.કાનાબાઈ 
સયુાબાઈ ફ.ન.ં૧૦૧૯૭ તથા ો.કો.જીતેન્રવસિંહ રાખબુા ફ.ન.ં૯૮૬ તથા ો.કો.ગોવલિંદવસિંહ 
ડદરીવસિંહ ફ.ન.ં૧૦૧૯૭   
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ાસા અટકાયતીની નળગત 

ઓઢળ ોીસ સ્ટેન  

ાસા અટકાયતીને કડી ાડતી ઓઢળ ોીસ  
 

  અભદાલાદ ળહયે ોરીસ કવભશ્નય સાહફેશ્રી નાઓની સચુનાથી અવધક ોરીસ 
કવભશ્નય શ્રી સેતટય-૨ સાહફે શ્રી તથા નામફ ોરીસ કવભશ્નય ઝોન-૫ સાહફે શ્રી તથા ભદદવનળ 
ોરીસ કવભશ્નયશ્રી “આઈ” ડીલીજન સાહફેશ્રી નાઓની સચુના તથા ભાગટદળટન હઠે “જાહયે 
સરાભતી અને વ્મલસ્થા” વલરૂદ્ધના કૃત્મો અટકાલલા સારૂ અસયકાયક ગરા રેલા કયેર હુકભ 
અનસુધંાને અભો ોરીસ ઈન્સ્ેતટય આય. જી. જાડેજા નાઓએ “જાહયેવ્મલસ્થા” વલરૂદ્ધના કૃત્મો 
કયતા હોમ નીચે જણાલેર ઇસભ વલરૂદ્ધભા ંપયુાલા બેગા કયી ાસા દયખાસ્ત તૈમાય કયી ભે ોરીસ 
કવભશ્નય સાહફેશ્રી અભદાલાદ ળહયે નાઓની સભક્ષ સાદય કયતા તેઓ સાહફેે સદયી ઇસભ નાની 
વલરૂધ્ધ નીચે મજુફનો હુકભ કયતા ભજકુય ાસા અટકામતીને નીચે જણાલેર 
અવધકાયી/કભટચાયીએ નીચે જણાલેર યીતેના ોરીસ સ્ટાપના ભાણસો કડી રઇ આલતા આજ 
યોજ ઉયોતત ાસા હુકભની ફજલણી કયી ાસા અટકામતીને લડોદયા જેર ખાતે જરૂયી જાપ્તા 
સાથે ભોકરી આલાભા ંઆલેર છે.  
 

ાસા અટકામતી :-   
ભહને્રબાઇ ભોહનબાઇ તદા (ઉ.લ.૩૨) યહલેાસી ઇન્દીયાનગયના છાાયા ઇદગાહની ાછ 
કઠરાર કઠરાર ોરીસ સ્ટેળનની ફાજુભા ંતા કઠરાર જીલ્રો ખેડા  
 

ાસાભા ંધ્માને રીધરે ગનુાની વલગત :-  
ઓઢલ ો સ્ટે સી/૧૧૧૯૧0૩૭૨૦૦૯૭૮/૨૦૨૦ ધી પ્રોહી કરભ ૬૬(ફી), ૬૫(ઈ),૮૧,૯૮ (૨) 
મજુફ તથા (૨ ) ખેડા કઠરાર ો સ્ટે પ્રોહી ગ ુય ન ં૫૨૧૧/૨૦૧૯ ધી પ્રોહી કરભ ૬૬(ફી), ૬૫( 
એ) (ઈ), મજુફ 
 

ાસા હુકભ તથા ફજલણી 
ાસા હુકભ ન-ંીસીફી/ડીટીએન/ાસા/૬૮/૨૦૨૧  તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૧ તથા ફજલણી તા. 
૧૨/૦૧/૨૦૨૧ ના કરાક ૨૨/૪૫ લાગે :- લડોદયા જેર  
 

કામગીરી કરનાર અનધકારી/કમયચારી :-  
ો.સ.ઈ શ્રી ડી.ફી.રાસ તથા એ.એસ.આઇ. અખાબાઇ કયળનબાઇ ફ.ન.ં૮૬૧૫ તથા અ.ો.કો. 
ફીજરબાઇ ળાભબાઇ ફ.ન.ં૧૦૩૫૮ તથા અ.ો.કો.ગરુાફબાઇ જગદીળબાઇ ફ.ન.ં૧૦૧૯૫ તથા 
અ.ો.કો. જમદીવસિંહ દેલસગંબાઇ ફ.ન.ં૧૧૯૪૯               
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નાફાંધી તથા જુગારધારા હઠેલ ઝડાયાઃ-    સમાચાર યાદી નાં.૮૫/૨૦૨૧ 

 

ળહયે ોરીસે ગઈકારે નળાફધંી ધાયા હઠે ૪૦ કેસ કયી, ૩૯ વ્મક્તતઓને ઝડી, ૧૬૧ 
રીટય દેળી દારૂ, ૨૦ ફોટર ઈંગ્રીળ દારૂ, ૨ તલાટટય ઈંગ્રીળ દારૂ, ૧ સ્કુટય અને ૨ કાય કફજે 
કયી હતી. તેભજ જુગાય ધાયા હઠે ૭ કેસ કયી, ૨૧ વ્મક્તતઓને ઝડી યોકડ રૂવમા ૪૮,૮૯૦/- 
અને જુગાયના સાધનો કફજે કમાટ હતા. 
 

તકેદારીના ગા હઠેલ ઝડાયાઃ-                સમાચાર યાદી નાં.૮૬/૨૦૨૧ 
 

ળહયે ોરીસે ગઈકારે તકેદાયીના ગરા હઠે સી.આય.ી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ 
મજુફ ૧૧૭ વ્મક્તતઓની અટકામત કયી હતી. તેભજ પ્રોહી.૯૩ હઠે ૧૮ વ્મક્તતઓની અને ાસા 
મજુફ ૦૩ વ્મક્તતઓની અટકામત કયી હતી. 
 

ઘરપોડઃ-                સમાચાર યાદી નાં.૮૭/૨૦૨૧ 
 

ળેજપરુઃ અયળાનબાઇ સડકરઅહભેદ ળેખ (યહ.ેસોહરેાકટ સોસામટી ભોભીન ારટય ાસે, હાપીઝી 
ટી સ્ટોરના ખાચંાભા, ઈભાન યેસીડેન્સી સાભે અંફય ટાલય જુહાપયુા) એ લેજરપયુ ોરીસ સ્ટેળન 
ખાતે પયીમાદ નોંધાલી છે કે તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૧ કરાક ૦૦/૩૦ થી ૧૨/૦૦ લાગ્મા દયમ્માન 
ોતાના ભકાનના દયલાજાનુ ંતાળુ તોડી અજાણી વ્મક્તત ઘયભા ંપ્રલેળ કયી, વતજોયીભાથંી અરગ 
અરગ-અરગ કંનીની ઘડીમા ડકભત રૂવમા ૩૯,૦૦૦/-, સોના-ચાદંીના દાગીના અને યોકડ 
રૂવમા ૫૦,૦૦૦/- ભી કુર રૂવમા ૮૯,૦૦૦/- ભતાની ચોયી કયી રઈ ગઈ છે. આ ગનુાની 
તાસ ો.સ.ઇ.શ્રી આય.ડી.યોડહત ચરાલે છે. 
 

ચોરીઃ-                  સમાચાર યાદી નાં.૮૮/૨૦૨૧ 
 

નળરાંગપરુાઃ પ્રીતીફહને લા/ઓ પ્રણલબાઇ ઉાધ્મામ (ઉ.લ.૪૦) (યહ.ે ફ્રોયેન્સ યેસીડેન્સી 
સામન્સ સીટી યોડ સોરા) એ તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૧ ના યોજ નલયંગપયુા ોરીસ સ્ટેળન ખાતે 
પયીમાદ નોધાલી છે કે સને-૨૦૦૮ થી તા.૧૫/૦૨/૨૦૨૦ સધુીના સભમગાા દયમ્માન 
નલયંગપયુા સી.જી.યોડ ખાતે આલેર આઈ.ડી.ફી.આઈ ફેંકના રોકયભા ંમકેુર સોનાની ફગંડી નગં-
૪, સોનાની ચેઇન નગં-૨, સોનાની રકી, સોનાન ુ બે્રસ્રેટ, સોનાની વલિંટી નગં-૭, સોનાના ેડર 
નગં-૨, સોનાની રગડી નગં-૩, સોનાની બટુ્ટી નગં-૧૦, સોનાનુ ંભગંસતુ્ર, ચાદંીના ઝુડા નગં-૨ 
અન ે ચાદંીના વસક્કા ભી કુર ડકભત રૂવમા ૧૬,૦૦,૦૦૦/- આઈ.ડી.ફી.આઈ ફેન્કના કોઈ 
કભટચાયી ચોયી કયી રઈ ગઈ છે. આ ગનુાની તાસ ો.ઈ.શ્રી આય.જે.ચડુાસભા ચરાલે છે. 
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ઝાડ ઉરથી ડી જતા મતૃ્ઃુ-            સમાચાર યાદી નાં.૮૯/૨૦૨૧ 
 

હરેકોટડાઃ ઉત્તયામણના સભમે તગંની દોયી ઝાડ ય પસાઈ જલાથી ઝાડ ઉય કોઈ ક્ષી 
પસાઈ ના જામ તે ભાટે ચદુંજી લીયાજી ઠાકોય (ઉ.લ.૫૦) (યહ.ેયોળનફીફીની ચારી, અવનર સ્ટાચટ 
યોડ ફાપનુગય) તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૧ ફોયના ૧૨/૦૦ લાગ્માના સભુાયે ઘય નજીક રીભડાના ઝાડ 
ય ચઢી ઝાડની ડાખીઓ દુય કયતા હતા ત્માયે ઝાડ ઉયથી ડી જતા ગબંીય ઈજાઓ થતા 
સાયલાય ભાટે તેભને વસવલર હોક્સ્ટરભા ં દાખર કયલાભા ંઆવ્મા હતા. જમા ંસાયલાય દયમ્માન 
સાજના ૫/૩૦ લાગે તેભનુ ંમતૃ્ય ુવનજય ુહત.ુ આ અંગે ળહયેકોટડા ોરીસે અકસ્ભાત ભોત નોધી 
આ અંગનેી તાસ હ.ેકો.શ્રી ફટુકવસહ કાબઇબાઇ ચરાલે છે. 
 

આતમહતયા :-               સમાચાર યાદી નાં.૯૦/૨૦૨૧ 
 

ાહપરુઃ અસપાકહુસેન ચાદંભીમા યાઠોડ (ઉ.લ.૩૦)(યહ.ેસયકીલાડ યાજાજીની ો સાભે, ળાહપયુ) 
એ અગમ્મ કાયણસય તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૧ સાજના ૬/૩૫ લાગ્માના સભુાયે ોતાના ઘયે રાકડાના 
ભોબ સાથે સતુયન ુદોયડું ફાધંી ગેપાસો ખાઇ આત્ભહત્મા કયી હતી. આ અંગે ળાહપયુ ોરીસે 
અકસ્ભાત ભોત નોધી આ અંગેની તાસ ો.સ.ઇ.શ્રી લી.એ.યભાય ચરાલે છે. 
 

ઓઢળઃ જુહી લા/ઓ કભરેળબાઇ યાજબય (ઉ.લ.૨૮)(યહ,ેમનુીસવુ્રત સોસામટી આડદનાથનગય 
ઓઢલ) એ અગમ્મ કાયણસય તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૧ ફોયના ૧/૦૦ થી ૨/૩૦ લાગ્મા દયમ્માન 
ોતાના ઘયે ઝેયી દલા ી રીધી હતી. સાયલાય ભાટે તેભને ફાપનુગય કાકડીમા હોસ્ીટરભા ં
દાખર કયલાભા ં આવ્મા હતા. જમા ં સાયલાય દયમ્માન તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૧ કરાક ૨/૪૦ લાગ ે
તેભન ુ મતૃ્ય ુ વનજયુ ં હત.ુ આ અંગે ઓઢલ ોરીસે અકસ્ભાત ભોત નોધી આ અંગેની તાસ 
ો.સ.ઇ.શ્રી કે.આય.યભાય ચરાલે છે. 
 
 
 

ોરીસ ઇન્સ્ેતટય, 

કંટ્રોરરૂભ, અ’લાદ ળહયે. 
ોરીસ કવભળનય લતી 


