
1 

 

તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૧   ળનનળાર 

અમદાળાદ હરે ોીસ સમાચાર 
 

અમદાળાદ હરે ોીસ તરપથી કરળામાાં 
આળે પ્રાંસનીય/નોંધાત્ર કામગીરી :-         સમાચાર યાદી નાં.૧૦૫/૨૦૨૧ 

Covid-19 સાંક્રમણ નનયાંત્રણ અન્ળયે ેળામાાં આળે કાયદાકીય કાયયળાહી અંગેની 
તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૧ કાક ૦૦/૦૦ થી કાક ૨૪/૦૦ સધુીની માહીતી નીચે મજુફ છે. 

ત્રક-૧ 

રોક ડાઉન અને જાશયેનાભા બગં અંગે નોધામેર ગનુ્શાની નલગત 
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 
નલગેયે (શગંાભો) 

૬૩ ૦ ૬૩ ૨૬૦ ૦ ૨૬૦ 

૪ Disaster 
Management Act 

2005 શઠેના 
ગનુ્શાઓ 

૨૭૭૮૦ ૭૭ ૨૭૮૫૭ ૨૮૯૬૦ ૭૪ ૨૯૦૩૪ 

કુર ૪૩૭૦૦ ૭૭ ૪૩૭૭૭ ૫૨૭૩૧ ૭૪ ૫૨૮૦૫ 

 

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 નલગત 
અ.ન ં જીલ્રા/ળશયેન ુનાભ કરભ ૨૦૭ MV Act 1988 શઠે 

ડડટેઈન કયેર લાશનોની વખં્મા 
MV Act 1988 શઠેના 
નનમભ બગં કયનાય લાશન 
ચારકો ાવેથી લસરુલાભા ં
આલેર દંડની યકભ  

૧ અભદાલાદ ળશયે ૪૬ ૫,૧૨,૪૫૦/- 
 
  

ત્રક-૩ 
જાશયે સ્થોએ તથા ડયલશન લખતે ભાસ્ક નશી શયેલા અંગે તથા જાશયેભા ંથકુલા ફાફતની 

નલગત 
અ.ન ં જીલ્રા/ળશયેન ુનાભ દંડડત થમેર વ્મક્તતઓની વખં્મા લસરુ કયલાભા ં આલેર 

દંડની યકભ  
૧ અભદાલાદ ળશયે ૨૨૪૫ ૨૨,૪૫,૦૦૦/- 
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નાસતા-પરતા આરોીની અટકાયતની નળગત 

ઇસનપરુ ોીસ સ્ટેન 

ળડોદરા હરેના રાળપરુા ોીસ સ્ટેનના-૨ ગનુામા તથા ફાોદ ોીસ 
સ્ટેનના-૧ ગનુામા તથા ાણીગેટ ોીસ સ્ટેનના-૧ ગનુામા મલી કુ-૪ ળાહન 

ચોરીના ગનુામા નાસતા-પરતા આરોીને કડી ાડતી ઇસનપરુ ોીસ 

 

  ભે.ોરીવ કનભશ્નય વાશફેશ્રી અભદાલાદ ળશયે તથા ભે.અનધક ોરીવ કનભશ્નય શ્રી વેકટય-૨ વાશફે 
તથા ભે.નામફ ોરીવ કનભશ્નય શ્રી ઝોન-૬ વાશફે તથા ભે.ભદદનીળ ો.કનભ.શ્રી “જે” ડીલીજન 
વાશફેનાઓ તયપથી અલાય-નલાય નાવતા--પયતા/લોન્ટેડ આયોીઓને ળોધી કાઢી કડી ાડલા વારૂ 
સચુનાઓ ભતી શોમ જેના અનવુધંાનભા વીનીમય ોરીવ ઇન્વતેટય શ્રી જે.લી.યાણા વાશફે તથા વેકન્ડ 
ોરીવ ઇન્વેકટય શ્રી કે.ફી.વાખંરા વાશફે ઇવનપયુ ોરીવ સ્ટેળનનાઓના વીધા ભાગગદળગન અને સચુના 
મજુફ વલેરન્વ સ્કોડ ો.વફ.ઇન્વ ડી.જે.રકુભ નાઓ વલેરન્વ સ્કોડના ભાણવોની વાથે ઇવનપયુ ોરીવ 
સ્ટેળન નલસ્તાયભા ેટ્રોરીંગભા પયતા શતા દયમ્માનભા રોકયક્ષક બયતબાઇ રક્ષ્ભણબાઇ તથા રોકયક્ષક 
યોશીતનવશ નટુબા નાઓને ભેર વયતુત ફાતભીથી (૦૧) યાલપયુા ોરીવ સ્ટેળન ગનુા ન ં ાટગ-એ-
૧૧૧૯૬૦૨૬૨૦૧૬૯૩ /૨૦૨૦ ઇ.ી.કો કરભ ૩૭૯,૧૧૪ તથા (૦૨) યાલપયુા ોરીવ સ્ટેળન ગનુા ન ં
ાટગ-એ- ૧૧૧૯૬૦૨૬૨૦ ૧૬૬૩/૨૦૨૦ ઇ.ી.કો કરભ ૩૭૯,૧૧૪ તથા (૦૩) ાણીગેટ ોરીવ સ્ટેળન 
ગનુા ન ં ાટગ-એ-૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૧૦૯૧/૨૦૨૦ ઇ.ી.કો કરભ ૩૭૯,૧૧૪ તથા (૦૪) ફાોદ ોરીવ 
સ્ટેળન ગનુા ન ં ાટગ-એ-૧૧૧૯૬૦૦૨૨૦૦૯૫૨/૨૦૨૦ ઇ.ી.કો કરભ ૩૭૯,૧૧૪ મજુફના ગનુાભા 
નાવતા-પયતા આયોી  કાભના લોન્ટેડ આયોી નવધ્ધાથગ ઉપે બોલ ુવ/ઓ શયીળબાઇ અયોયા ઉ.લ.૨૯ 
યશ-ેભ.ન-ં૮,શ્માભસુદંય વોવામટી શ્માભસુદંય શોરની ાછ ઇવનપયુ અભદાલાદ ળશયેનાન ે
તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૧ ના કરાક ૨૧/૩૦ લાગે કડી ાડી લડોદયા ળશયે ોરીવને વોેર છે. 
તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૧ 
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ીસીફી 
 

સાફરમતી ોીસ સ્ટેન નળસ્તારમા આળે રહણેાાંકના મકાનમાાંથી નળદેી દારૂની 
ફોટો નાંગ-૭૪ કક.રુ.૩૦૦૬૦/- મદુામા ઝડી ાડતી ી.સી.ફી. 

 

              ભે.ોરીવ કનભશ્ર્નય શ્રી વજંમ શ્રીલાસ્તલ વાશફે નાઓએ અભદાલાદ ળશયેભા 
પ્રોશી/જુગાયની પ્રવનૃત અટકાલલા વારુ સચુના આેર જે સચુના આધાયે ીવીફી ોરીવ 
ઈન્વેકટય શ્રી એચ.કે.વોરકંી નાઓના ભાગગદળગન શઠે તા.૧૫.૦૧.૨૦૨૧ ના યોજ સ્ટાપના ભવઈ 
જળલતંનવશ ફદેલનવશ, અશકેો યાજેન્રનવશ જીલતનવશ, અશકેો ભનોજ નલઠરબાઈ, અોકો 
નપ્રમલદન જમતંીરાર તથા અોકો નલજમનવશ પથૃ્લીનવિંશ નલગેયે ભાણવો ેટ્રોરીગભા ં શતા 
દયમ્માન અશકેો યાજેન્રનવશ જીલતનવશ નાઓને ભેર ચોતતવ ફાતભી શકીતત આધાયે કડામેર 
આયોણફેન નાભે છામાફેન અનીરબાઈ ગણતબાઈ તભાઈચે(છાયા) યશ.ેછાયાનગય યફાયી 
લવાશત અચેય વાફયભતી અભદાલાદ ના તજજા બોગલટાલાા ભકાનભાથી નલદેળી દારૂ બયેર 
ફોટર તથા ટીન ફીમયના નગં ભી કુલ્રે ૭૪ નગં ડકિંભત રૂ. ૩૦,૦૬૦/ મદુાભાર વાથ ેકડી 
ાડી કામદેવયની કામગલાશી કયી વાફયભતી ો.સ્ટે. ખાતે વી ાટગ  
ગયુન.૧૧૧૯૧૦૩૯૨૧૦૦૦૦/૨૦૨૧ પ્રોડશ એતટ કરભ ૬૬(ફી), ૬૫(એ)(ઈ) , ૧૧૬(૧)(ફી), ૮૧ 
મજુફ ગનુો યજીસ્ટય કયાલી આગની કામગલાશી શાથ ધયલાભા આલેર છે. 
 

કડામરે આયોી:  
 

છામાફેન અનીરબાઈ ગણતબાઈ જાતે તભાઈચે યશ.ેછાયાનગય યફાયી લવાશત અચેય 
વાફયભતી અભદાલાદ 
 

લોન્ટેડ આયોી :  
 

ભશને્ર ઉપે ભેંદુ ગાડંારાર જાડેજા (છાયા) યશ.ે છાયાનગય યફાયી લવાશત અચેય વાફયભતી 
અભદાલાદ 
ગનુાની જગ્મા : 
કડામેર આયોણફેનના કજજા બોગલટાલાા ભકાનભાથી છાયાનગય યફાયી લવાશત અચેય 
વાફયભતી અભદાલાદ ળશયે 
કડામરે મદુાભાર : 
બાયતીમ ફનાલટના નલદેળી દારુની નાની ભોટી ફોટરો તથા ટીનના ફીમય ભી કુલ્રે નગં ૭૪ 
ડક.રુ.૩૦,૦૬૦/- ભતાનો મદુાભાર 
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નાફાંધી તથા જુગારધારા હઠેલ ઝડાયાઃ-   સમાચાર યાદી નાં.૧૦૬/૨૦૨૧ 

ળશયે ોરીવે ગઈકારે નળાફધંી ધાયા શઠે ૬૨ કેવ કયી, ૪૬ વ્મક્તતઓને ઝડી, ૧૪૭ 
રીટય દેળી દારૂ, ૪૬૧ ફોટર ઈંગ્રીળ દારૂ, ૫૨ બફમય ટીન અન ે૧ કાય કફજે કયી શતી. તેભજ 
જુગાય ધાયા શઠે ૭ કેવ કયી, ૩૦ વ્મક્તતઓને ઝડી યોકડ રૂનમા ૯૨,૪૩૦/- અને જુગાયના 
વાધનો કફજે કમાગ શતા. 
 

તકેદારીના ગા હઠેલ ઝડાયાઃ-                સમાચાર યાદી નાં.૧૦૭/૨૦૨૧ 

ળશયે ોરીવે ગઈકારે તકેદાયીના ગરા શઠે વી.આય.ી.વી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ 
મજુફ ૫૮ વ્મક્તતઓની અટકામત કયી શતી. તેભજ ાવા શઠે ૧ વ્મક્તતની અટકામત કયી શતી. 
 

ઘરપોડઃ-              સમાચાર યાદી નાં.૧૦૮/૨૦૨૧ 

ળેજપરુઃ ળાશનલાઝ ભોશભંદમાભીન ળેખ (યશ.ે રલરી ાકગ વોવામટી ફયપની પેકટયી ાછ 
નલળારા ાવે જુશાપયુા) એ લેજરપયુ ોરીવ સ્ટેળન ખાતે પયીમાદ નોધાલી છે કે  
તા.૧૪/૦૧/૨૦૨૧ ફોયના ૧/૩૦ થી તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૧ કરાક ૧૦/૪૫ લાગ્મા સધુીના 
વભમગાા દયમ્માન ોતાના ભકાનના દયલાજાનુ ંતાળુ તોડી અજાણી વ્મક્તત ઘયભા ંપ્રલેળ કયી 
નતજોયીભાથંી વોના-ચાદંીના દાગીના અને યોકડ રૂનમા ભી કુર રૂનમા ૭૯,૦૦૦/- ભતાની ચોયી 
કયી રઇ ગઈ છે. આ ગનુાની તાવ ો.વ.ઇ.શ્રી આય.ડી.યોડશત ચરાલે છે. 

આત્મહત્યાઃ-             સમાચાર યાદી નાં.૧૦૯/૨૦૨૧ 

ચાાંદખેડાઃ યાગ વ/ઓ બયતબાઈ જોી (ઉ.લ.૨૫) (યશ.ે ળાશ્વત બઝલ્વ નાયામણ વકગર ાવે 
ભાનવયોલય યોડ ચાદંખેડા) એ અગમ્મ કાયણવય તા.૧૪/૦૧/૨૦૨૧ યાતના ૯/૨૦ લાગ્માના 
સભુાયે ોતાના ઘયે ખંાના હુકભા ં વાડી ફાધંી ગેપાવો ખાઈ આત્ભશત્મા કયી શતી. આ અંગે 
ચાદંખેડા ોરીવે અકસ્ભાત ભોત નોધી આ અંગેની તાવ શ.ેકો.શ્રી રાલબુાઇ કાલજીબાઇ ચરાલે 
છે. 
 

સરદારનગરઃ ગડુ્ડૂકુભાય કપયુચદં ચૌધયી (ઉ.લ.૧૭) (યશ.ે નશરેૂનગયના છાયા ં કુફેયનગય) એ 
અગમ્મ કાયણવય તા.૧૪/૦૧/૨૦૨૧ વાજના ૭/૦૦ લાગ્મા શરેા ોતાના ઘયે ગેપાવો ખાઈ 
આત્ભશત્મા કયી શતી. આ અંગે વયદાયનગય ોરીવે અકસ્ભાત ભોત નોધી આ અંગેની તાવ 
ો.વ.ઈ.શ્રી એભ.વી.જાડેજા ચરાલે છે. 
 

કૃષ્ણનગરઃ કાળુબાઈ નલયજીબાઈ વાલજ (ઉ.લ.૫૯) (યશ.ે નનરકંઠ ફગં્રોઝ ચંતીથગ સ્કુર વાભે 
નલા નયોડા) એ અગમ્મ કાયણવય તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૧ ફોયના ૪/૩૦ લાગ્માના સભુાયે ોતાના 
ઘયે ખંાના હુકભા ં પ્રાસ્ટીકની દોયી ફાધંી ગેપાવો ખાઈ આત્ભશત્મા કયી શતી. આ અંગ ે
કૃષ્ણનગય ોરીવે અકસ્ભાત ભોત નોધી આ અંગેની તાવ શ.ેકો.શ્રી ધીયજકુભાય ભગંબાઈ 
ચરાલે છે. 
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ખોખરાઃ ફરયાભ ધોંડુયાલ ભયાઠી (ઉ.લ.૬૨) (યશ.ે ખોડીમાયનગય વતંોી ભાતાના ભડંદય ાવે 
શાટકેશ્વય ચાય યસ્તા ખોખયા) એ અગમ્મ કાયણવય તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૧ વલાયના ૭/૪૫ લાગ્માના 
સભુાયે ોતાના ઘયે ખંાના હુકભા ં રૂભાર ફાધંી ગેપાવો ખાઈ આત્ભશત્મા કયી શતી. આ અંગ ે
ખોખયા ોરીવે અકસ્ભાત ભોત નોધી આ અંગેની તાવ ો.વ.ઈ.શ્રી આય.એન.ચડુાવભા ચરાલે 
છે.  
 

નનકોઃ જીતેન્ર ઉપે જીત ુ વ/ઓ ભગંરબાઈ ાયંતી (ઉ.લ.૨૦) (યશ.ે પરુૂોત્તભનગય 
ખોડડમાયનગય નનકોર) એ અગમ્મ કાયણવય તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૧ ફોયના ૪/૪૫ થી વાજના 
૫/૩૦ લાગ્મા સધુીના વભમગાા દયમ્માન યશણેાકંના તયાની છતના બાગે રોખડંની ાઈ 
વાથે દુટ્ટો ફાધંી ગાપાવો ખાઈ આત્ભશત્મા કયી શતી. આ અંગે નનકોર ોરીવે અકસ્ભાત ભોત 
નોધી આ અંગેની તાવ શ.ેકો.શ્રી જગભર શકુાજી ચરાલે છે. 
 

જીઆઈડીસી ળટળાઃ જીઆઈડીવી લટલા પેઝ-૩ ખાતે અભીતાયા કંનીના તલાટવગભા ં યશતેા 
ભોશનરાર રાદુયાભ બાગગલ (મુ લતન. ગાભ-યાણાવય તા.બફકાભ જી.ચરુુ યાજસ્થાન) એ અગમ્મ 
કાયણવય તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૧ કરાક ૮/૩૦ શરેા ોતાના યશણેાકં ખાતે ગેપાવો ખાઈ 
આત્ભશત્મા કયી શતી. આ અંગે જીઆઈડીવી લટલા ોરીવે અકસ્ભાત ભોત નોધી આ અંગેની 
તાવ ભ.વ.ઈ.શ્રી ફુરાબાઇ ભયુાબાઇ ચરાલે છે. 
 

દાણીીમડાઃ નવધ્ધાથગ પ્રનલણબાઈ યાઠોડ (ઉ.લ.૨૭) (યશ.ે યીક્ષીતરારનગય ફશયેાભપયુા 
દાણીરીભડા) એ અગમ્મ કાયણવય તા.૧૪/૦૧/૨૦૨૧ યાતના ૧૦/૩૦ લાગ્માના સભુાયે ોતાના 
ઘયે ઝેયી દલા ી રીધી શતી. વાયલાય ભાટે તેભને એર.જી શોસ્ીટરભા ંદાખર કયલાભા ંઆવ્મા 
શતા. જમા ંવાયલાય દયમ્માન તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૧ કરાક ૦૦/૫૦ લાગ ેતેભનુ ંમતૃ્ય ુનનજયુ ંશત.ુ 
આ અંગે દાણીરીભડા ોરીવે અકસ્ભાત ભોત નોધી આ અંગેની તાવ ો.વ.ઈ.શ્રી ડી.જે.ચડુાવભા 
ચરાલે છે. 
 
 

ોરીવ ઇન્સ્ેતટય, 

કંટ્રોરરૂભ, અ’લાદ ળશયે. 
ોરીવ કનભળનય લતી 


