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તા.૧૪/૦૧/૨૦૨૧   ગરુૂળાર 

અમદાળાદ હરે ોીસ સમાચાર 
 

અમદાળાદ હરે ોીસ તરપથી કરળામાાં 
આળે પ્રાંસનીય/નોંધાત્ર કામગીરી :-           સમાચાર યાદી નાં.૯૧/૨૦૨૧ 

Covid-19 સાંક્રમણ નનયાંત્રણ અન્ળયે ેળામાાં આળે કાયદાકીય કાયયળાહી અંગેની 
તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૧ 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 
૧૧૧૫૧ ૪ ૧૧૧૫૫ 

 

૧૭૨૮૨ 

 

૪ 
 

૧૭૨૮૬ 

 

૨ કરભ ૨૬૯,૨૭૦ 
અને ૨૭૧ 
IPCઅને The 

Epidemic Disease 
Act 2005  

૪૭૦૨ ૦ ૪૭૦૨ ૬૨૨૫ ૦ ૬૨૨૫ 

૩ કરભ 
૧૪૩,૧૪૪,૧૪૫ 
વલગેયે (શગંાભો) 

૬૩ ૦ ૬૩ ૨૬૦ ૦ ૨૬૦ 

૪ Disaster 
Management Act 

2005 શઠેના 
ગનુ્શાઓ 

૨૭૫૯૪ ૧૧૯ ૨૭૭૧૩ ૨૮૭૬૭ ૧૨૨ ૨૮૮૮૯ 

કુર ૪૩૫૧૦ ૧૨૩ ૪૩૬૩૩ ૫૨૫૩૪ ૧૨૬ ૫૨૬૬૦ 

 

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 ૭૬ ૧૨,૧૦,૨૫૦/- 
 
  

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 ૩૦૨૪ ૩૦,૨૪,૦૦૦/- 
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ચાઇનીઝ દોરીન ુળેચાણ કરનારની અટકાયતીની નળગત 

નરોડા ોીસ સ્ટેન  

ોીસ સ્ટેન નળસ્તારમાાં ેટ્રોીગ દરમ્યાન ચાઇનીઝ દોરીની ફપરકી નાંગ-૨૪ 
ફકિંમત રૂ. ફક.રુ.૧૨૦૦૦/- મદુામા સાથે એક મહીાને કડી ાડતી નરોડા 

સળેાંન્સ સ્ક્ળોડ 

                    ભે.ોરીવ કવભશ્નયશ્રી અભદાલાદ ળશયે તથા વયંતુત ો.કભેશ્નય શ્રી વેતટય-૨ 
વાશફે તથા ના. ો.કભીશ્નય શ્રી ઝોન-૪ તથા ભ.ો.કભીશ્નયશ્રી “જી” ડીલીઝન નાઓની સચુના 
આધાયે ભે.ોરીવ કવભ શ્રી અભદાલાદ ળશયે નાઓના જાશયેનાભા અનવુધંાને પ્રવતફધંીત ચાઇનીઝ 
દોયીનો જથ્થો તથા તકુ્કર યાખી લેચાણ કયતા દુકાનદાયો ને લેચતા  અટકાલલા વારૂ નયોડા 
ોરીવ સ્ટેળનના ોરીવ ઇન્સ્ેતટયશ્રી “ી.ફી.ખાબંરા” નાઓના ભાગગદળગન મજુફ વલેરનં્વ 
ો.વફ.ઇન્વ. એ.એભ.ટેર તથા વાથેના ભાણવો ેટ્રોરીંગભા શતા દયમ્માન નયોડા ગણતી 
ભદંીય ાવે આલતા ઔડાના ભકાન બ્રોક.૭ નીચે ગણેવ ભદંીયની ાછ જાશયેભા ંપ્રવતફધંીત 
ચાઇનીઝ દોયીનો જથ્થો યાખી લેચાણ કયતા ંએક ફશને નાભે વવલતાફેન યભેળબાઇ જાતે-ટણી 
(કયભતીમાલાા) ઉ.લ.૪૫ ઘઘંો.ઘયકાભ યશ-ે૭/૨૧૭ ઔડાના ભકાન ગણતી ભદંીયની ાછ 
નયોડા અભદાલાદ ળશયેનાને ચાઇનીઝ દોયીની ડપયકી નગં -૨૪ ડકિંભત રૂ. ડક.રુ.૧૨૦૦૦/-ના 
મદુાભાર વાથે કડી તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૧ ના કરાક ૧૪/૦૦ લાગે તેના વલરુધ્ધ ધી ઇ.ી.કો. 
કરભ ૧૮૮ તથા જી. ી. એતટ ૧૩૧ મજુફનો ગનુ્શો દાખર કયી વાયી કાભગીયી કયેર છે. 
તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૧. 
 

આરોીન ુનામ – 
વવલતાફેન યભેળબાઇ જાતે-ટણી (કયભતીમાલાા) ઉ.લ.૪૫ ઘઘંો.ઘયકાભ યશ-ે૭/૨૧૭ ઔડાના 
ભકાન ગણતી ભદંીયની ાછ નયોડા અભદાલાદ 
 

મદુ્દામા –  ચાઇનીઝ દોયીની ડપયકી નગં -૨૪ ડકિંભત રૂ. ડક.રુ.૧૨૦૦૦/-ના મદુાભાર 

    

કામગીરી કરનાર કમયચારી -  
વલે સ્લોડ ો.વફ.ઇન્વ. એ.એભ.ટેર તથા એ.એવ.આઇ જેઠાબાઇ ફશચેયબાઇ ફ.ન-ં૮૦૩૨ તથા 
ો.કો. વલષ્ણબુાઇ શીયાબાઇ ફ.ન-ં૧૩૧૮૩ તથા ો.કો. વયુ નટલયરાર ફ.ન-ં૧૦૧૭૬ તથા 
ો.કો. જનકબાઇ ુજંાબાઇ ફ.ન.ં૪૬૦૬ તથા એર.આય. ધભુકેત ુઆત્ભાયાભબાઇ ફ.ન.ં૧૨૩૨ તથા 
એર.આય.તેજેન્રવવિંશ જમેન્રવવિંશ ફ.ન.ં૧૪૭૦ તથા એર.આય. વલક્રભ પ્રેભવવિંશ ફ.ન.ં૧૨૪૨૨ 
એર.આય.અબીેક અશ્વીનકુભાય ફ.ન.ં૭૦૦૫.તથા ભયયુધ્લજવવિંશ અવનરૂધ્ધવવિંશ ફ.ન.ં૧૪૬૭. 
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પ્રોહીના ગનુાના આરોીની અટકાયતીની નળગત 

કૃષ્ણનગર ોીસ સ્ટેન (૧)   

 

ેટ્રોલિંગ દરમ્યાન ોીસ સ્ટેન નળસ્તારમાાંથી પ્રોહીફીન નો ગણનાાત્ર 
ક્ળોીટી કે સોધી કાઢતી કૃષ્ણનગર ોીસ સળેન્સ ટીમ 

                

                 ભે.ોરીવ કવભશ્નય શ્રી અભદાલાદ ળશયે તથા અવધક ોરીવ કવભશ્નય શ્રી વેકટય-૨ તથા 
નામફ ોરીવ કવભશ્નય શ્રી ઝોન-૪ તથા ભદદનીળ ોરીવ કવભશ્નય શ્રી “ જી ” ડડલીઝન નાઓના 
ભાગગદળગન શઠે તેભજ સચુના આધાયે અભો ો.ઇન્વ જે.આય.ટેર તથા વલેરન્વ સ્કોડગના ો.વફ.ઇન્વ 
લી.એભ.ગોડશર તથા વાથેનો સ્ટાપ ોરીવ સ્ટેળન વલસ્તાયભા ંઆલનાય ભકયળક્રાતંી ના તશલેાયને રઇને 
કોઇ અવનચ્છનીમ ફનાલ ન ફને તેભજ પ્રોશી/જુગાયની પ્રવતૃ્તી ની ળોધ-ખો વારૂ તથા કોયાના લામયવની 
લૈશ્વીક ભશાભાયીને રઇને કામદો અને વ્મલસ્થા જલામ યશ ેતે વારૂ આજયોજ તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૧ ના યોજ 
ક.૧૪/૦૦ થી ોરીવ સ્ટેળન વલસ્તાયભા ં ેટ્રોલરિંગભા ં શતા દયમ્માન પયતા પયતા ક.૧૪/૨૫ લાગે 
ભનોશયલીરા ચાય યસ્તા ાવે આલતા અભો જે.આય.ટેર નાઓને ખાનગી યાશ ેફાતભી શકીકત ભેર કે “  
ભનોશયલીરા ચાય યસ્તા ાવે ભાધલ કોમ્્રકે્ષ ભા ંભશારક્ષ્ભી ભડં ડકેોયેળનની દુકાન જે યવલ યાણા તથા 
વલક્રભ યાણા ફને્ન દુકાન ની અંદય તથા દુકાન ની ફશાય એક ટાટા ACE (છોટા શાથી) ગાડી ની અંદય 
ગાદરાઓ તથા ખયુળીઓ ની આડભા ંએભેજોન ના કાટુન ની અંદય કેટરોક ઇગ્રીવ દારૂનો જથ્થો છુાલી 
યાખેર છે અન ેવગ-ેલગે કયલાની ડપયાક ભા ંછે અને વદયી ગાડીની ાવે તેઓની એક ડશયો શોન્ડા સ્્રેન્ડય 
્રવ ભો.વા.RJ-24-SF-9371 ની ડરે છે “ વલગેયે શડકકત આધાયે વદયી જગ્માએ અભોએ ો.વફ.ઇન્વ 
લી.એભ.ગોડશર નાઓ તથા વલે.સ્કોડગ ના સ્ટાપના ભાણવો ભાયપતે ચંોન ેવાથ ેયલાના થમેર ઉયોકત 
શડકકત મજુફ ભશારક્ષ્ભી ભડં ડકેોયેળન ની દુકાન આગ એક ટાટા ACE (છોટા શાથી) ગાડી તેભજ 
શડકકત ભા ંજણાલેર સ્્રેન્ડય ્રવ ભો.વા.ડરે શોમ જેથી શડકકત વાચી જણાતા યેઇડ કયી ભશારક્ષ્ભી 
ભડં ડકેોયેળન દુકાન ની અંદય ફાથરૂભ ભાથંી તેભજ દુકાન ની અંદય યશરે એક ્રાસ્ટીક ના ી ભાથંી 
તેભજ દુકાન ની ફશાય યશરે ટાટા ACE (છોટા શાથી) ગાડી જેના ઉય ડકેયોયેળન ના ગાદરા તેભજ 
ખયુળીઓ ડરે શોમ તેને ખવેડી તેભાથંી કુલ્રે એભેજોન રખરે ખાખી કરયના કાટનૂ નગં-૦૫ કુલ્રે ફોકક્ષ 
નગં-૫૦ ૈકી એક કાટુન ભા ંફોકક્ષ નગં-૯ તથા ફીજા કાટુન નગં-૦૪ ભા ંફોકક્ષ નગં-૪૦ ભી કુલ્ર ે
ફોકક્ષ નગં-૪૯ જે એક ફોકક્ષભા ં ’બ્રેન્ડય પ્રાઇડ યેય વપ્રભીમભ વ્વ્શસ્કી ૬૦ એભ.એર. કુલ્ર ેનગં-૨૫ રેખ ે
ફોકક્ષ નગં-૪૯ ભા ં કુલ્રે વેમ્ર ફોટર નગં-૧૨૨૫ જે એક વેમ્ર ફોટર ની ડક.રૂ.૧૦૦/- રેખે કુલ્રે 
૧૨૨૫-વેમ્ર ફોટર ની કુલ્ર ે ડક.રૂ.૧,૨૨,૫૦૦/-તથા એક ટાટા ગાડી ડક.રૂ.૧,૭૦,૦૦૦/-તથા એક 
ભો.વા.ડક.રૂ.૨૫,૦૦૦/-તથા ગાદરા નગં-૦૪ ડક.રૂ.૨,૦૦૦/- તથા ખયુળી નગં-૦૫ ડક.રૂ.૧,૦૦૦/- તથા 
દુકાનભાથંી ભી આલેર ટોયન્ટ ાલય નુ ંરાઇટ ફીર તથા અ.મ્ય.ુકો.નુ ંટેક્ષ ફીર તથા ધલરકુભાય એન્ડ 
ક.ૂનો કેળ ભેભો તેભજ પ્રાઇભ કોમ્યનુીકેળન દુકાન નુ ંભોફાઇર ફીર તભાભ કાગો નગં-૦૪ ડક.રૂ.૦૦/૦૦ 
ભી કુલ્રે ડક.રૂ.૩,૨૦,૫૦૦/-નો મદુ્દાભાર કબ્ઝે કયી નશી ભી આલેર ફને્ન ઇવભો વલરૂધ્ધ તાવ ચાલ ુ
યાખી ધી.પ્રોશી કરભ- ૬૫(એ)(ઇ),૧૧૬(ફી),૮૧,૮૩,૯૮(૨) મજુફની કામદેવયની કામગલાશી કયી 
પ્રોશીફીળન નો ગણનાાત્ર તલોરીટી કેળ વોધી કાઢી પ્રળવંનીમ કાભગીયી કયેર છે તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૧ 
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આરોીઓના નામ:- 

 

(નશી ભી આલેર લોન્ટેડ) યલી યાણા યશ,ેભ.ન-ં૧૨,જમ ળક્તતનગય નયોડા અભદાલાદ ભો.ન-ં
૯૦૩૩૨૨૮૮૬૫ તથા વલક્રભ યાણા જેનુ ંરુૂ નાભ વયનામુ ંભી આલેર નથી તે 
 

મદુ્દામા :- 
 

 બાયતીમ ફનાલટની ઇગ્રીવ દારૂ ’બ્રેન્ડય પ્રાઇડ યેય વપ્રભીમભ વ્વ્શસ્કી ૬૦ એભ.એર. ના કાટનૂ 
નગં-૦૫ જેભા ંકુલ્રે ફોકક્ષ નગં-૫૦ ૈકી એક કાટનૂ ભા ંફોકક્ષ નગં-૯ તથા ફીજા કાટનૂ નગં-૦૪ 
ભા ંફોકક્ષનગં-૪૦ ભી કુલ્રે ફોકક્ષ નગં-૪૯ જે એક ફોકક્ષભા ંકુલ્રે નગં-૨૫ રેખે ફોકક્ષ નગં-
૪૯ ભા ં કુલ્રે વેમ્ર ફોટર નગં-૧૨૨૫ જે એક વેમ્ર ફોટર ની ડક.રૂ.૧૦૦/- કુલ્રે ૧૨૨૫-
વેમ્ર ફોટર ની કુલ્રે ડક.રૂ.૧,૨૨,૫૦૦/-તથા એક ટાટા ગાડી ડક.રૂ.૧,૭૦,૦૦૦/- તથા એક 
ભો.વા.ડક.રૂ.૨૫,૦૦૦/-તથા કાગો નગં-૦૪ ડક.રૂ.૦૦/૦૦ ભી કુલ્રે ડક.રૂ.૩,૨૦,૫૦૦/-ના 
મદુ્દાભાર 
 

કામગીરી કરનાર અનધકારી/કમયચારી 
 

                      ો.ઇન્વ શ્રી જે.આય.ટેર તથા પડયમાદ આનાય વલેરન્વ ો.વફ.ઇન્વ શ્રી 
લી.એભ.ગોડશર તથા એ.એવ.આઇ અવશ્વનકુભાય યાભજીબાઇ ફ.ન૧ં૩૪૭૨ તથા અ.શડે.કોન્વ 
જીતેન્રવવિંશ જ્ઞાનવવિંશ ફ.ન-ં૯૧૧૧ તથા અ.ો.કોન્વ બયતકુભાય લવતંબાઇ ફ.ન.૬૮૧૨ તથા 
અ.ો.કોન્વ ડશયેનકુભાય ભધસુદુનબાઇ ફ.ન-ં૧૧૮૦૨ તથા અ.ો.કોન્વ વલનોદબાઇ ગાડંાબાઇ 
ફ.ન-ં૪૯૭૨ તથા અ.ો.કોન્વ વજંમવવિંશ બયતવવિંશ ફ.ન-ં૧૦૧૮૮ તથા રોકયક્ષક રારાબાઇ 
દેલાબાઇ ફ.ન-ં૪૮૩ તથા રોકયક્ષક વવતકુભાય જમતંીબાઇ ફ.ન-ં૫૩૧ તથા રોકયક્ષક લેરાજી 
શભેાજી ફ.ન-ં૫૮૩ તથા ફીજા સ્ટાપના ભાણવો 
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કૃષ્ણનગર ોીસ સ્ટેન (૨)   

ેટ્રોલિંગ દરમ્યાન ોીસ સ્ટેન નળસ્તારમાાંથી પ્રોહીફીન નો કે સોધી કાઢતી 
કૃષ્ણનગર ોીસ સળેન્સ ટીમ 

                

                 ભે.ોરીવ કવભશ્નય શ્રી અભદાલાદ ળશયે તથા અવધક ોરીવ કવભશ્નય શ્રી વેકટય-૨ 
તથા નામફ ોરીવ કવભશ્નય શ્રી ઝોન-૪ તથા ભદદનીળ ોરીવ કવભશ્નય શ્રી “ જી ” ડડલીઝન 
નાઓના ભાગગદળગન શઠે તેભજ ો.ઇન્વ જે.આય.ટેર નાઓની સચુના આધાયે વલેરન્વ સ્કોડગના 
ો.વફ.ઇન્વ લી.એભ.ગોડશર તથા વાથેનો સ્ટાપ ોરીવ સ્ટેળન વલસ્તાયભા ંઆલનાય ભકયળક્રાતંી 
ના તશલેાયને રઇને કોઇ અવનચ્છનીમ ફનાલ ન ફને તેભજ પ્રોશી/જુગાયની પ્રવતૃ્તી ની ળોધ-ખો 
વારૂ તથા કોયાના લામયવની લૈશ્વીક ભશાભાયીને રઇને કામદો અને વ્મલસ્થા જલામ યશ ેતે વારૂ 
આજયોજ તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૧ ના યોજ ક.૧૭/૦૦ થી ોરીવ સ્ટેળન વલસ્તાયભા ંેટ્રોલરિંગભા ંશતા 
દયમ્માન પયતા પયતા ક.૨૦/૧૦ લાગે જીલનલાડી ચાય યસ્તા ાવે આલતા વાથેના અ.ો.કોન્વ 
વજંમવવિંશ બયતવવિંશ નાઓએ ખાનગી યાશ ેફાતભી શકીકત ભેર કે “  દાનેલ ાકગ વલબાગ-૦૧ ની 
અંદય આલેર ાડકિંગભા ંએક વપેદ કરયની ટેક્ષી ાવીંગ ભારૂતી અલ્ટો પોય વ્શીરય ગાડી જેની 
આગ-ાછ નફંય ્રેટ GJ-01-HT-2647 ની અંદય એક ઇવભ ફેઠેર છે અને અલ્ટો ગાડીભા ં
કેટરોક ઇંગ્રીવ દારૂનો જથ્થો ડેર છે અને કોઇની યાશ જોઇને ફેઠો છે “ વલગેયે શડકકત આધાયે 
વદયી જગ્માએ ો.વફ.ઇન્વ લી.એભ.ગોડશર નાઓ તથા વલે.સ્કોડગ ના સ્ટાપના ભાણવો ભાયપત ે
ચંોને વાથે યલાના થમેર ઉયોકત શડકકત મજુફ દાનેલ ાકગ વલબાગ-૦૧ ખાતે અંદયના બાગ ે
ાડકિંગભા ંફીજી ગાડીઓ ાકગ થમેર શોમ તે ગાડીઓની આડભા ંઉબા યશી જોતા ઉયોકત શડકકત 
વાચી જણાતા વદયી જગ્માએ યેઇડ કયી વદયી કડામેર ઇવભ ાવેની અલ્ટો ગાડી ની અંદય 
્રાસ્ટીક ની કોથડી ભાથંી Mc Dowells no-1 SUPERIOR WHISKY ૭૫૦ એભ.એર.ની ફોટરો 
નગં-૦૫ એક ફોટરની ડક.રૂ.૫૦૦/-રેખે કુલ્રે ૦૫-નગં ફોટરની કુલ્રે ડક.રૂ.૨,૫૦૦/-ની તથા 
વપેદ કરયની અલ્ટો પોય વ્શીરય ગાડી RTO ન-ંGJ-01-HT-2647 ની ડક.રૂ.ડક.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- 
તથા ગાડીની અંદયથી ભી આલેર આય.વી.બકુ ની ડક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા અંગજડતીભાથંી ભી 
આલેર વપેદ-ગરુાફી કરયનો એભ.આઇ.કંનીનો ભો.પોન ડક.રૂ.૫,૦૦૦/-તભાભ મદુ્દાભાર ની 
કુલ્રે ડક.રૂ.૧,૫૭,૫૦૦/-નો મદુ્દાભાર કબ્ઝે કયી નશી ભી આલેર દારૂનો જથ્થો આનાય ઇવભો 
ની વલરૂધ્ધ તાવ ચાલ ુ યાખી ધી.પ્રોશી કરભ-૬૫(એ)(ઇ),૧૧૬(ફી),૮૧,૯૮(૨) મજુફની 
કામદેવયની કામગલાશી કયી પ્રોશીફીળન નો કેળ વોધી કાઢી વાયી કાભગીયી કયેર છે 
તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૧ 
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આરોીઓના નામ:- 
 

કડામેર ઇવભ નાભ ેજીગય વ/ઓ જગડદળબાઇ નાથબુાઇ જાતે બાયદ્વાજ ઉ.લ.૨૦ ધધંો-નોકયી 
યશ,ેભ.ન-ંફી/૨,સદુળગન ાકગ ગોાર ચોક ાવે કૃષ્ણનગય અભદલાદ ળશયે મૂ લતન ગાભ-ભોટા 
શફીયુા તા.ડબોઇ જી.ફયોડા (નશી ભી આલેર લોન્ટેડ) દારૂનો જથ્થો આનાય વનરેળ 
લેકયીમા(ટેર) યશ,ેભ.ન-ં૯૩/૨,દાનેલાકગ વોવામટી વલ-૦૧ તથા ગાડીનો ભાલરક વાગય 
બયતબાઇ ાઘડા તથા પ્રફુર ભશળેબાઇ જોી યશ,ેભ.ન-ંએ/૦૧,કંુજ એાટગ ભેન્ટ ફાનુગય 
અભદાલાદ 
મદુ્દામા :-  
 

બાયતીમ ફનાલટની ઇગ્રીવ દારૂ ’બ્રેન્ડય પ્રાઇડ યેય વપ્રભીમભ વ્વ્શસ્કી ૬૦ એભ.એર. ના કાટનૂ 
નગં-૦૫ જેભા ંકુલ્રે ફોકક્ષ નગં-૫૦ ૈકી એક કાટનૂ ભા ંફોકક્ષ નગં-૯ તથા ફીજા કાટનૂ નગં-૦૪ 
ભા ંફોકક્ષનગં-૪૦ ભી કુલ્રે ફોકક્ષ નગં-૪૯ જે એક ફોકક્ષભા ંકુલ્રે નગં-૨૫ રેખે ફોકક્ષ નગં-
૪૯ ભા ં કુલ્રે વેમ્ર ફોટર નગં-૧૨૨૫ જે એક વેમ્ર ફોટર ની ડક.રૂ.૧૦૦/- કુલ્રે ૧૨૨૫-
વેમ્ર ફોટર ની કુલ્રે ડક.રૂ.૧,૨૨,૫૦૦/-તથા એક ટાટા ગાડી ડક.રૂ.૧,૭૦,૦૦૦/- તથા એક 
ભો.વા.ડક.રૂ.૨૫,૦૦૦/-તથા કાગો નગં-૦૪ ડક.રૂ.૦૦/૦૦ ભી કુલ્રે ડક.રૂ.૩,૨૦,૫૦૦/-ના 
મદુ્દાભાર 
 

કામગીરી કરનાર અનધકારી/કમયચારી 
                       વલરેન્વ ો.વફ.ઇન્વ શ્રી લી.એભ.ગોડશર તથા એ.એવ.આઇ અવશ્વનકુભાય 
યાભજીબાઇ ફ.ન૧ં૩૪૭૨ તથા અ.ો.કોન્વ બયતકુભાય લવતંબાઇ ફ.ન.૬૮૧૨ તથા અ.ો.કોન્વ 
ડશયેનકુભાય ભધસુદુનબાઇ ફ.ન-ં૧૧૮૦૨ તથા અ.ો.કોન્વ વલનોદબાઇ ગાડંાબાઇ ફ.ન-ં૪૯૭૨ 
તથા અ.ો.કોન્વ વજંમવવિંશ બયતવવિંશ ફ.ન-ં૧૦૧૮૮ તથા તથા ફીજા સ્ટાપના ભાણવો 
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ાસા અટકાયતીની નળગત 

નરોડા ોીસ સ્ટેન (૧)  

  

પ્રોહીફીનના ગનુાના આરોીને ાસા હઠેલ અટકાયત કરતી નરોડા ોીસ 
 
                          ભે.ોરીવ કવભશ્નય શ્રી અભદાલાદ ળશયે તથા અવધક ોરીવ કવભશ્નય શ્રી 
વેકટય-૨ તથા નામફ ોરીવ કવભશ્નય શ્રી ઝોન-૪ તથા ભદદનીળ ોરીવ કવભશ્નય શ્રી “જી” 
ડીલીઝન નાઓના ભાગગદળગન શઠે તેભજ ોરીવ ઇન્સ્ેકટય શ્રી નાઓની સચુના મજુફ નયોડા 
ો.સ્ટે. ગ.ુય.ન.ં૧૧૧૯૧૦૩૫૨૦૧૭૦૧/૨૦૨૦ પ્રોશી એકટ કરભ ૬૬(૧)(ફી), ૬૫(એ)(ઇ), 
૧૧૬(ફી), ૯૮(૨), ૮૧ મજુફનો ગનુો દાખર થમેર જે આધાય યેકડગ તૈમાય કયી આયોી  વલરુધ્ધ 
ાવા દયખાસ્ત તૈમાય કયી ભે. ોરીવ કવભશ્નય શ્રી અભદાલાદ ળશયે નાઓ તયપ ભોકરી આતા 
ભે.ોરીવ કવભશ્નયશ્રી અભદાલાદ ળશયે નાઓના ક્રભાકં:ીવીફી/ડીટીએન/ાવા/૭૪/૨૦૨૧ તા-
૧૩/૦૧/૨૦૨૧ ના હુકભ આધાયે વદયી આયોીને તા-૧૩/૦૧/૨૦૨૧ ના કરાક  ૨૨/૦૦ લાગે 
ાવા હુકભની કામદેવય ફજલણી કયી ાવા શઠે અટકામત કયી ભધ્મસ્થ જેર ારાયા ભજુ ખાતે 
ભોકરી આલા તજલીજ કયેર છે.તા-૧૩/૦૧/૨૦૨૧  
 

આરોીન ુનામ - 
મકેુળકુભાય નથ્થયુાભ લાલ્ભીકી ઉ.લ.૪૭ યશ:ેભકાન ન.ં૦૧ ભોશલ્રા યાભવવિંશયુા યેલાડી 
તા.જી.યેલાડી શયીમાણા   
 

કામગીરી કરનાર અનધકારી / કમયચારી  

                       વલેરન્વ સ્કોડ ો.વ.ઇ. એ.એભ.ટેર તથા વલેરન્વ સ્કોડ સ્ટાપ તથા ી.આઇ. 
વગનરના શ.ેકો. વલયેન્રવવિંશ બગલાનવવિંશ ફ.ન.ં૩૫૦૪ તથા શ.ેકો. ખભુાનવવિંશ નાનબુા ફ.ન.ં૬૧૦૮ 
તથા ો.કો. જમેન્રવવિંશ ળકંયજી ફ.ન.ં ૮૩૩૭ ો.કો. ડકતગનવવિંશ વલક્રભવવિંશ ફ.ન.ં૯૬૪૯ તથા 
રોકયક્ષક ળૈરેવવિંશ ધુવવિંશ ફ.ન.ં ૧૧૭૩૭ 
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નરોડા ોીસ સ્ટેન (૨)  

 

ચોરીના ગનુાના આરોીને ાસા હઠેલ અટકાયત કરતી નરોડા ોીસ 
 
                          ભે.ોરીવ કવભશ્નય શ્રી અભદાલાદ ળશયે તથા અવધક ોરીવ કવભશ્નય શ્રી 
વેકટય-૨ તથા નામફ ોરીવ કવભશ્નય શ્રી ઝોન-૪ તથા ભદદનીળ ોરીવ શ્રી “જી” ડીલીઝન 
નાઓના ભાગગદળગન શઠે તેભજ ોરીવ ઇન્સ્ેકટય શ્રી નાઓની સચુના મજુફ (૧) નયોડા  ો.સ્ટે. 
ગ.ુય.ન.ં૧૧૧૯૧૦૩૫૨૦૨૨૩૩/૨૦૨૦ ઇ.ી.કો.કરભ ૩૭૯ મજુફ  તથા (૨) નયોડા ો.સ્ટે. 
ગ.ુય.ન.ં ૧૧૧૯૧૦૩૫૨૦૨૫૨૯/૨૦૨૦ ઇ.ી.કો. કરભ ૩૭૯,  ૧૧૪  મજુફનો ગનુો દાખર 
થમેર જે આયોી વલરુધ્ધ આધાય યેકડગ તૈમાય કયી તેના વલરુધ્ધ ાવા દયખાસ્ત તૈમાય કયી 
ભે.ોરીવ કવભશ્નય શ્રી અભદાલાદ ળશયે નાઓ તયપ ભોકરી આતા ભે.ોરીવ કવભશ્નયશ્રી 
અભદાલાદ ળશયે નાઓના ક્રભાકં:ીવીફી/ડીટીએન/ાવા/૭૬/૨૦૨૧ તા-૧૩/૦૧/૨૦૨૧ ના 
હુકભ આધાયે વદયી આયોીને તા-૧૩/૦૧/૨૦૨૧ ના કરાક ૨૨/૩૦ લાગે ાવા હુકભની 
ફજલણી કયી ાવા શઠે અટકામત કયી ભધ્મસ્થ જેર લડોદયા ખાત ેભોકરી આલા તજલીજ 
કયેર છે.તા-૧૩/૦૧/૨૦૨૧  
 

આરોીન ુનામ – 
 

વલનોદ ઉપે બોટો જશબુાઇ દાનવવિંગબાઇ વોરકંી ઉ.લ.૨૪  યશલેાવી: ભપતનગયના છાયાભા ં
જોગણી ભાતાના ભડંદય ાવે નયોડા ફેઠક અભદાલાદ ળશયે મુ લતન ગાભ ટોના તા.થયા 
જી.ફનાવકાઠંા  
કામગીરી કરનાર અનધકારી / કમયચારી  
                       વલેરન્વ સ્કોડ ો.વ.ઇ. એ.એભ.ટેર તથા વલેરન્વ સ્કોડ સ્ટાપ તથા ી.આઇ. 
વગનરના શ.ેકો. વલયેન્રવવિંશ બગલાનવવિંશ ફ.ન.ં૩૫૦૪ તથા શ.ેકો. ખભુાનવવિંશ નાનબુા ફ.ન.ં૬૧૦૮ 
તથા ો.કો. જમેન્રવવિંશ ળકંયજી ફ.ન.ં ૮૩૩૭ ો.કો. ડકતગનવવિંશ વલક્રભવવિંશ ફ.ન.ં૯૬૪૯ તથા 
રોકયક્ષક ળૈરેવવિંશ ધુવવિંશ ફ.ન.ં ૧૧૭૩૭ 
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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 વવવન.ોરીવ 
ઇન્સ્ેકટય શ્રી એ.જે.ાડંલ વાશફેનાઓની 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 નાભે ભનોજ ઉપે ભનીમો રારજીબાઇ અભથાજી ચૌશાણ, ઉ.લ.૩૪, 
યશ,ે ઠાકોય લાવ, પ્રાથભીક સ્કુરની ાવે, નાયોર ગાભ, નાયોર, અભદાલાદ ળશયે નાઓ વલરૂધ્ધ 
કાગડાીઠ ો.સ્ટે. ગ.ુય.ન.ં૧૧૧૯૧૦૨૫૨૦૧૪૫૮/૨૦૨૦ પ્રોશી કરભ ૬૬(ફી), ૬૫(એ)(ઇ), 
૧૧૬(ફી), ૮૧, ૯૮(૨) 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/૬૭/૨૦૨૧ તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૧ અન્લમે વદયી 
ાવા અટકામતીને “યાજકોટ” જેર ભોકરી આલા હુકભ કયેર. જે હુકભ આધાયે ભજકુય ાવા 
અટકામતીને આજયોજ તા.૧૪/૦૧/૨૦૨૧ ના કરાક ૧૨/૧૫ લાગે ાવા હુકભની ફજલણી કયી 
“યાજકોટ” જેર ખાતે ાવા અટકામતી તયીકે યશલેા વારુ જરૂયી જા્તા વાથે ભોકરી આલા 
તજલીજ કયેર છે. તા.૧૪/૦૧/૨૦૨૧   
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નાફાંધી તથા જુગારધારા હઠેલ ઝડાયાઃ-    સમાચાર યાદી નાં.૯૨/૨૦૨૧ 

 

ળશયે ોરીવે ગઈકારે નળાફધંી ધાયા શઠે ૨૮ કેવ કયી, ૨૩ વ્મક્તતઓને ઝડી, ૪૧૩ 
રીટય દેળી દારૂ, ૬૯ ફોટર ઈંગ્રીળ દારૂ, ૧૪૮ તલાટગય ઈંગ્રીળ દારૂ, ૧ સ્કુટય અને ૧ ભોટય 
વામકર કફજે કયુગ શત.ુ તેભજ જુગાય ધાયા શઠે ૩ કેવ કયી, ૪ વ્મક્તતઓને ઝડી યોકડ રૂવમા 
૩૩૬૦/- અને જુગાયના વાધનો કફજે કમાગ શતા. 
 

તકેદારીના ગા હઠેલ ઝડાયાઃ-                સમાચાર યાદી નાં.૯૩/૨૦૨૧ 
 

ળશયે ોરીવે ગઈકારે તકેદાયીના ગરા શઠે વી.આય.ી.વી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ 
મજુફ ૬૫ વ્મક્તતઓની અટકામત કયી શતી. તેભજ પ્રોશી.૯૩ શઠે ૬ વ્મક્તતઓની અને ાવા 
મજુફ ૫ વ્મક્તતઓની અટકામત કયી શતી. 
 

ઘરપોડઃ-                સમાચાર યાદી નાં.૯૪/૨૦૨૧ 
 

ાહીફાગઃ ચદુંરાર કેળલરાર ટેર (ઉ.લ.૬૯) (યશ.ે ગીતા ેરેવ લવતં વલશાય ટાલય ાછ 
ડપનાા ળાશીફાગ) એ તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૧ ના યોજ ળાશીફાગ ોરીવ સ્ટેળન ખાતે પયીમાદ 
નોધાલી છે કે તા.૨૨/૧૨/૨૦૧૯  થી તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૧ સધુીના વભમગાા દયમ્માન ોતાના 
ભકાનભા ં અજાણી વ્મક્તત પ્રલેળ કયી ઘયભાથંી ફત્રીવ ફોય યીલોલ્લય ન-ં૮૨૫૦૩ કોલ્ટ ોકેટ 
ોઝીળન ભેઈડ ઈન ય.ુએવ.એ.ની ચાય કાયતવુ બયેર તથા છ કાયતવુ વાથેના ાઉચ ભી કુર 
દવ કાયતવુ યીલોલ્લય વાથે ડકભત રૂવમા ૫,૦૦,૦૦૦/- ચોયી કયી રઈ ગઈ છે. આ ગનુાની 
તાવ ો.વ.ઇ.શ્રી.એવ.એ.દેવાઇ ચરાલે છે. 
 

ચોરીઃ-                  સમાચાર યાદી નાં.૯૫/૨૦૨૧ 
 

નરોડાઃ પ્રવતક રરીતબાઇ ળાશ (યશ.ે વલનામક ્રાઝા વેન્ટભેયી સ્કુરની ફાજુભા નલા નયોડા 
કૃષ્ણનગય) એ તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૧ યાતના ૯/૧૫ થી ૯/૩૦ લાગ્મા દયમ્માન નયોડા ાટીમાથી 
કૃષ્ણનગય તયપ જતા ભેઇન યોડ વીટી વેન્ટય વાભે ાકગ કયેર ોતાની કાયના દયલાજાનો કાચ 
તોડી કાયભાથંી એભ.આઇ કંનીના ભાકગ લાી રેટો ફેગ અજાણી વ્મક્તત ચોયી કયી રઈ ગઈ 
શતી. જે ફેગભા ંયોકડ રૂવમા ૪,૯૦,૦૦૦/- શતા. આ અંગેની પયીમાદ પ્રવતક ળાશ ેનયોડા ોરીવ 
સ્ટેળન ખાતે નોધાલી છે. આ ગનુાની તાવ ો.વ.ઈ.શ્રી કે.ફી.યાઠોડ ચરાલે છે. 
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અમતૃ્ઃુ-               સમાચાર યાદી નાં.૯૬/૨૦૨૧ 
 

નારોઃ જેતરયુ જગદંફા યાઇવ ભીરભા ં કાભ કયતા અને ત્મા જ યશતેા ફાબયુાભ નગાયાભ 
ચૌધયી (ઉ.લ.૪૮) (મુ લતન-ગાભ.ખોખવય વિભ તા.ગીડા જી.ફાડભેય યાજસ્થાન) 
તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૧ વલાયના ૧૦/૦૦ લાગ્માના સભુાયે ભીરભા ંયાઇવના કટ્ટા ઉાડતા શતા ત્માયે 
કટ્ટાભા ંબયાલેર હુકં છટકી જતા વાતેક ફુટથી નીચે ડી જતા ફાબયુાભને ભાથાના બાગે ગબંીય 
ઇજાઓ થતા વાયલાય ભાટે તેભને વવલીર શોસ્ીટરભા ં દાખર કયલાભા ં આવ્મા શતા. જમા ં
વાયલાય દયમ્માન તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૧ કરાક ૭/૩૦ લાગે તેભનુ ં મતૃ્ય ુ વનજયુ ં શત.ુ આ અંગે 
નાયોર ોરીવે અકસ્ભાત ભોત નોધી આ અંગેની તાવ શ.ેકો.શ્રી યવલન્રવવશ બગલતવવશ  ચરાલે 
છે. 
 

આતમહતયા :-               સમાચાર યાદી નાં.૯૭/૨૦૨૧ 
 

ઈસનપરુઃ સનુારી લા/ઓ ડપયદાઉવ ળેખ (ઉ.લ.૨૩) (યશ.ે એ-લન-ાટી ્રોટ ાવે ચડંોા 
તાલના કાચા છાયા ંઈવનયુ) એ લફભાયીથી કંટાી તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૧ વાજના ૭/૩૦ થી 
યાતના ૯/૦૦ લાગ્મા દયમ્માન ોતાના યશણેાકં ખાતે ગેપાવો ખાઈ આત્ભશત્મા કયી શતી. આ 
અંગે ઈવનયુ ોરીવે અકસ્ભાત ભોત નોધી આ અંગેની તાવ ો.વ.ઈ.શ્રી કે.એભ.ચાલડા ચરાલે 
છે. 
 

ળટળાઃ કોભરફશને ડો/ઓ ભનબુાઇ દાતણીમા (ઉ.લ.૧૭) (યશ.ે યાભદેલનગય લાદંયલટ તાલ 
ાવે લટલા) એ અગમ્મ કાયણવય તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૧ ફોયના ૧/૪૫ લાગ્માના સભુાયે ોતાના 
ઘયે ગેપાવો ખાઈ આત્ભશત્મા કયી શતી. આ અંગે લટલા ોરીવે અકસ્ભાત ભોત નોધી આ 
અંગેની તાવ ો.વ.ઈ.શ્રી એન.એવ.બદોયીમા ચરાલે છે. 
 
 
 
 

ોરીવ ઇન્સ્ેતટય, 

કંટ્રોરરૂભ, અ’લાદ ળશયે. 
ોરીવ કવભળનય લતી 


