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તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૧   શકુ્રલાય 

અભદાલાદ ળહયે ોરીસ સભાચાય 
 

અભદાલાદ ળહયે ોરીસ તયપથી કયલાભાાં 
આલેર પ્રળાંસનીમ/નોંધાત્ર કાભગીયી :-           સભાચાય માદી નાં.૯૮/૨૦૨૧ 

Covid-19 સાંક્રભણ નનમાંત્રણ અન્લમે રેલાભાાં આલેર કામદાકીમ કામયલાહી અંગેની 
તા.૧૪/૦૧/૨૦૨૧ કરાક ૦૦/૦૦ થી કરાક ૨૪/૦૦ સધુીની ભાહીતી 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 
૧૧૧૫૫ ૦ ૧૧૧૫૫ 

 

૧૭૨૮૬ 

 

૦ 
 

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 

૨૭૭૧૩ ૬૭ ૨૭૭૮૦ ૨૮૮૮૯ ૭૧ ૨૮૯૬૦ 

કુર ૪૩૬૩૩ ૬૭ ૪૩૭૦૦ ૫૨૬૬૦ ૭૧ ૫૨૭૩૧ 

 

જનસાંકય અધીકાયી દ્વાયા 
ોરીસ કનભળનયશ્રીની કચેયી, 
અભદાલાદ ળહયે (P.R.O.) 
ટેરીપોન નાંફય  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોરરૂભ ટેરી.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 ૧૪ ૧,૯૪,૨૦૦/- 
 
  

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 ૧૫૬૧ ૧૫,૬૧,૦૦૦/- 
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ાસા અટકામતની નલગત 

એયોટય  ોરીસ સ્ટેળન  

 

બાયતીમ ફનાલટના નલદેળી દારુના ગનુાભાાં કડામેર આયોીની ાસા હઠે 
અટકામત કયતી એયોટય  ોરીસ 

   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,‘જી’ ડીલીઝન, અભદાલાદ ળશયે નાઓના ભાગગદળગન શઠે ો.સ્ટે.વલસ્તાયભા ં
પ્રોશીબફળનની પ્રવતૃીને અટકાલલા તથા પ્રોશીબફળન ની પ્રવતૃીભા ંવડંોલામેર આયોીઓ વલરુધ્ધ 
અટકામતી ગરા રેલા ભેર સચુના આધાયે ો.ઇન્વ આય.આય.દેવાઇનાઓ તયફ્થી 
ભે.ો.કવભવાશ્રીનાઓની કચેયી ખાતે આયોી અજમ વ/ઓ યભેળબાઇ ઠાકોય ઉ.લ-૨૬, યશ-ે
રક્ષ્ભીચદં ઘાચંીની ચારીના નાકે દયીમાયુ દયલાજા ફશાય ભાધુયુા અભદાલાદ ળશયેનાઓ 
વલરુધ્ધ ાવા દયખાસ્ત ાઠલલાભા ંઆલેર ાવા દયખાસ્ત અનવુધંાને ભે.ો.કવભ વા.શ્રીનાઓઓ 
વદયી આયોી વલરુધ્ધ ોરીવ કવભશ્નય.વા શ્રી ના હુકભ ક્રભાકં-PCB/DTN/PASA/૭૭/૨૦૨૧ 
તા-૧૪/૦૧/૨૦૨૧ થી ભધ્મસ્થે જેર લડોદયા નો ાવા હુકભ કયતા આયોીને ભધ્મસ્થ જેર 
લડોદયા ખાતે કેદ યશલેા ભોકરી આલા તજલીજ કયેર છે.  
 

આયોીઓના નાભ :  
 

અજમ વ/ઓ યભેળબાઇ ઠાકોય ઉ.લ-૨૬, યશ-ેરક્ષ્ભીચદં ઘાચંીની ચારીના નાકે દયીમાયુ 
દયલાજા ફશાય ભાધુયુા અભદાલાદ ળશયે 
 

આયોીઓ વલરુધ્ધ દાખર થમેર ગનુાઓ  
   

એયોટગ  ો.સ્ટે પ્રોશી.ગ.ુય ન-ં  ાટગ  C-11191046201901/2020  
 

મદુ્દાભાર- 
 

બાયતીમ ફનાલટના વલદેળીદારૂનો જથ્થો કુલ્રે નાની-ભોટી ફોટર નગં-૨૮૨ ડક.રૂ.૭૯,૭૧૦/- 
તથા એક ભારૂતી સઝુુકી કંનીની SX4 ગાડી ન.ંGJ-01-HR-4129 ડકિં.રૂ.૨,૫૦,૦૦૦/- તથા 
ભોફાઈર પોન નગં-૦૨ ડકિં.રૂ.૨૫૦૦/- ભી કુલ્રે ડકિં.રૂ.૦૩,૩૨,૨૧૦/- ની ભત્તા.  
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મદુ્દાભાર ળોધી કાઢી કાભબગયી કયનાય કભગચાયીઓ-  
 
અ.શ.ેકો.નુભબાઈ છપ્નબાઈ, અ.શ.ેકો.ચતયુબાઈ વોભાબાઈ, અ.શ.ેકો. ધનસખુબાઈ ગરુાફબાઈ, 
અ.રો.ય.ઉદમવવિંશ વોલનજી, અ.રો.ય.ઈશ્વયબાઈ દરાબાઇ 
 

ાવા દયખાસ્તની કાભગીયી કયનાય કભગચાયી :  
 

ો.કો વલષ્ણબુાઇ પે્રભજીબાઇ ફ ન-ં૧૩૧૮૫. અ.શ.ેકો ભનબુાઇ ડાહ્યાબાઇ, અ.ો.કો વલશ્વજીતવવિંશ 
ફલતંવવિંશ.  
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લટલા ોરીસ સ્ટેળન  

 

પ્રોહીફીળન સફાંધીની ાસા અટકામતીની ધયકડ કયતી લટલા ોરીસ 
 

                             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. દાખર થમેર 
પ્રોશીફીળન ગનુા લટલા ો.સ્ટે.  ાટગ-વી ગયુન.ં ૧૧૧૯૧૦૩૮૨૦૧૦૪૩/૨૦૨૦ ધી પ્રોશી એતટ 
કરભ- ૬૬(ફી), ૬૫(એ)(ઈ), ૮૧, ૧૧૬(ફી) મજુફના ગનુાના આયોણ ફેન કાતંાફેન લા/ઓ 
ભગંાબાઈ જાતે-વગંાડા ઉલ.૩૩ યશ-ે અંબફકા ટયફુના છાયા, વદબાલના ચાય ભાબમા ાછ, 
બ્રીજ નીચ,ે લટલા, અભદાલાદ  ળશયે. મુગાભ-ડેરવય, તા.જી-દાશોદ. નાઓ વલરુદ્ધ ાવા 
દયખાસ્ત  બયી ભોકરી આતા ભે. ોરીવ કવભશ્નય શ્રી અભદાલાદ ળશયે નાઓએ કચેયીના ાવા 
અટકામતી હુકભ ક્રભાકં - ીવીફી/ડીટીએન/ાવા/૭૧/૨૦૨૧ તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૧ ના યોજ 
ભધ્મસ્થ જેર લડોદયા ખાતેનો ાવા હુકભ કયેર શોમ વદયી આયોણ ફેનને લટલા ો.સ્ટે. ના 
વલેરન્વ સ્કોડના સ્ટાપના ભાણવો કડી રાલતા વદયી આયોણ ફેનનો વૌપ્રથભ કોલીડ-૧૯ નો 
ડયોટગ  કયલા વારુ વીલીર શોક્સ્ટર ભોકરી આેર અને ડયોટગ  આલેર નશી તમા ંસધુી આયોણ 
ફેનને ો.સ્ટે. ખાતે તલોયન્ટાઈન શઠે યાખલાભા ંઆલેર વદયી આયોનો કોલીડ-૧૯ નો ડયોટગ  
નેગેટીલ આલતા તા.૧૪/૦૧/૨૦૨૧ ના યોજ ાવા હુકભની ફજલણી કયી આયોણ ફેનને જરૂયી 
જાપ્તા વાથે ભધ્મસ્થ જેર લડોદયા ખાતે ભોકરી આલા તજલીજ કયેર છે. 
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નળાફાંધી તથા જુગાયધાયા હઠે ઝડામાઃ-    સભાચાય માદી નાં.૯૯/૨૦૨૧ 

ળશયે ોરીવે ગઈકારે નળાફધંી ધાયા શઠે ૪૭ કેવ કયી, ૪૭ વ્મક્તતઓને ઝડી, ૨૬૫ 
રીટય દેળી દારૂ, ૪૫ ફોટર ઈંગ્રીળ દારૂ, ૧૬ તલાટગય ઈંગ્રીળ દારૂ, ૨૬ બફમય ટીન, ૩ સ્કુટય 
અને ૧ ડયક્ષા કફજે કયી શતી. તેભજ જુગાય ધાયા શઠે ૬ કેવ કયી, ૩૪ વ્મક્તતઓને ઝડી યોકડ 
રૂવમા ૫૭,૫૦૦/- અને જુગાયના વાધનો કફજે કમાગ શતા. 
તકેદાયીના ગરા હઠે ઝડામાઃ-                સભાચાય માદી નાં.૧૦૦/૨૦૨૧ 

ળશયે ોરીવે ગઈકારે તકેદાયીના ગરા શઠે વી.આય.ી.વી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ 
મજુફ ૮ વ્મક્તતઓની અટકામત કયી શતી. તેભજ ાવા મજુફ ૧ વ્મક્તતની અટકામત કયી શતી. 
ઘયપોડઃ-              સભાચાય માદી નાં.૧૦૧/૨૦૨૧ 
 

ભાધલપયુાઃ પ્રશરાદબાઈ ડકળોયબાઈ સયેુકા (યશ.ે અબબરાા એાટગ ભેન્ટ વ્માવલાડી ાછ નલા 
લાડજ) એ ભાધલયુા ોરીવ સ્ટેળન ખાતે પયીમાદ નોધાલી છે કે તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૧ વાજના 
૭/૩૦ થી તા.૧૪/૦૧/૨૦૨૧ ફોયના ૧/૦૦ લાગ્મા સધુીના વભમગાા દયમ્માન પ્રેભ 
દયલાજા તેરીમાભીરની ચારી ાવે વતરુતી ટેક્ષ સ્ટાઈર ખાતે ોતાની દુકાનના છતન ુતરંુ 
ખોરી અજાણી વ્મક્તત દુકાનભા ંપ્રલેળ કયી યોકડ રૂવમા ૬૦,૦૦૦/- ચોયી કયી રઇ ગઈ છે. આ 
ગનુાની તાવ ો.વ.ઇ. શ્રી લી.જે.ચાલડા ચરાલે છે. 
 

લુાંટની પયીમાદઃ-               સભાચાય માદી નાં.૧૦૨/૨૦૨૧ 
 

દાણીરીભડાઃ લાવણા વલેયા શોટર ખાતે યશતેા અયવલિંદબાઈ યઈજીબાઈ ઠાકોય (ઉ.લ.૪૨) (મુ 
ગાભ દેલગાભ તા.ફારાવવનોય જી.ભશીવાગય) તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૧ યાતના ૧૧/૦૦ લાગ્માના 
સભુાયે દાણીરીભડા ફી.આય.ટી.એવ લકગળોની ફાજુની ગરીભા ડયક્ષાભા ં આલેર એક રુૂે 
અયવલિંદબાઈ ઠાકોયને રોખડની ટોભીથી ડાફા શાથે ફાલડાના બાગે તથા જભણા ગે ઈજાઓ કયી 
અયવલિંદ ઠાકોય ાવેથી ચાદંીન ુકડુ ંડકભત રૂવમા ૫૦૦૦/- અને યોકડ રૂવમા ૩૫૦૦/- કાઢી લુટં 
કયી નાવી ગમો શતો. આ અંગેની પયીમાદ અયવલિંદ ઠાકોયે દાણીરીભડા ોરીવ સ્ટેળન ખાતે 
નોધાલી છે. આ ગનુાની તાવ ો.વ.ઈ.શ્રી એન.ી.ગયાવીમા ચરાલે છે.  
 

નલજ કયાંટ રાગતા મતૃ્ઃુ-           સભાચાય માદી નાં.૧૦૩/૨૦૨૧ 
સાફયભતીઃ અબખરેળ ઓભપ્રકાળ યાજતુ (ઉ.લ.૩૦) (યશ.ેચંયતન પરેટ લદેં ભાતયભ 
એાટગ ભેન્ટની ફાજુભા ં  લટલા) તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૧ વાજના ૬/૩૦ લાગ્માના સભુાયે લૈષ્ણોદેલી 
અંડયબબ્રજ આનદં રાઇપ ટાલયની ફાજુભા ંસ્લવતક વલલેયા વાઇટ નજીકથી ચારતા વાય થઈ યહ્યા 
શતા તમાયે વલજ કયંટ રાગતા નીચે ડી જતા વાયલાય ભાટે તેભને કે.ડી.શોસ્ીટરભા ં દાખર 
કયલાભા આવ્મા શતા. જમા ં વાયલાય દયમ્માન તેભન ુ મયૃ ુ વનજયુ ં શત.ુ આ અંગે વાફયભતી 
ોરીવે અકસ્ભાત ભોત નોધી આ અંગેની તાવ ભ.વ.ઇ.શ્રી.એભ.ી.યાઠોડ ચરાલે છે. 
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દાઝી જતા મતૃ્ઃુ-            સભાચાય માદી નાં.૧૦૪/૨૦૨૧ 
 

લાસણાઃ સનુીતાફશને લા/ઓ જીગયબાઇ વયગયા (ઉ.લ.૨૪) (યશ.ે બયલાડલાવ ગપુ્તાનગય 
લાવણા) તા.૦૯/૦૧/૨૦૨૧ વાજના ૭/૩૦ લાગ્માના સભુાયે ોતાના ઘયે સ્ટલ ઉય યવોઇ 
ફનાલતા શતા તમાયે સ્ટલ પાટતા દાઝી ગમા શતા. વાયલાય ભાટે તેભને વીલીર શોસ્ીટરભા ં
દાખર કયલાભા ં આવ્મા શતા. જમા ં વાયલાય દયમ્માન તા.૧૪/૦૧/૨૦૨૧ કરાક ૨/૦૦ લાગ ે
તેભનુ ં મતૃય ુ વનજયુ ં શત.ુ આ અંગે લાવણા ોરીવે અકસ્ભાત ભોત નોધી આ અંગેની તાવ 
ભદદનીળ ોરીવ કવભળનયશ્રી “એભ” ડીલીઝન ચરાલે છે. 
 
 
 

ોરીવ ઇન્સ્ેતટય, 

કંટ્રોરરૂભ, અ’લાદ ળશયે. 
ોરીવ કવભળનય લતી 


