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તા.૦૩/૦૨/૨૦૨૦   સોમવાર  
અમદાવાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરવામાાં 
આવેલ પ્રશાંસનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-   સમાચાર યાદી નાં.૨૨૧/૨૦૨૦ 

 

ચોરી ના ગનુાના આરોપીની અટકાયતની વવગત  

ક્રાઇમ બ્ાાંચ : 
આવતા જતા રાહદારીઓના મોબાઇલ ફોન ઝાંટવી ગનુા કરવાવાળા               
બે આરોપીઓને ગનુો કરી મેળવેલ ૮ મોબાઇલ ફોન સાથે પકડી 

0૪ ગનુાનો ભેદ ઉકેલતી અમદાવાદ શહરે ક્રાઇમ બ્ાાંચ. 
    

   અમદાવાદ શહરે વવસ્તારમાાં બનતા વમલ્કત સાંબધી ગનુાઓ અને આવતા 
જતા રાહદારીઓના મોબાઇલ ફોનો ઝાંટવી ભાગી જઇ મોબાઇલ સ્નેચીંગ થવાના ગનુાઓનો ભેદ 
ઉકેલવા સારૂ શ્રી અજયકુમાર તોમર ખાસ પોલીસ કવમશ્નર ક્રાઈમબ્રાન્ચ તથા શ્રી દીપન ભદ્રન 
નાયબ પોલીસ કવમશ્નર ક્રાઇમ બ્રાાંચ નાઓએ સચુના આપેલ હોય જે સચુના આધારે શ્રી 
બી.વી.ગોહહલ મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નર ક્રાઇમબ્રાન્ચ અમદાવાદ શહરે નાઓના માગગદશગન હઠેળ 
પો.ઇન્સ.શ્રી આર.એસ.સવેુરા તથા સ્કોડના પો.સ.ઇ. શ્રી વાય.જી.ગરુ્જર તથા સ્કોડના માણસો આવા 
ગનુ્હાઓ શોધવા માટે પ્રયત્નશીલ હતા અને સ્કોડના માણસો તા.૦૨/૦૨/૨૦૨૦ ના રોજ 
અમદાવાદ શહરે વવસ્તારમાાં પેટ્રોલીંગમાાં હતા તે દરમ્યાન હ.ેકો.કૌવશક ગોવવિંદભાઇ અને 
પો.કો.રમેશકુમાર હહરદેરામ નાઓને મળેલ બાતમી હકીકત આધારે આરોપી (૧) અરબાઝખાન @ 

નશરૂ S/O અમીસરખાન કાસમખાન પઠાણ ઉ.વ.૨૦ રહ.ેઘર નાં.૧૨ નબીનગર   હીમાલયા બેકરીની 
સામે બેરલ માકેટની અંદર દાણીલીમડા અમદાવાદ શહરે (૨) સોહીલ @ કુબળા S/O સલીમ 
શામહમાંદ શેખ ઉવ.૨૦ રહ.ેબબસ્મીલ્લા રો હાઉસ ઘર નાં.૩ અલહમેદો મસ્જીદની ગલીમાાં બેરલ 
માકેટની અંદર દાણીલીમડા અમદાવાદ શહરે નાઓને નારોલ બ્રીજ નીચથેી પકડી લીધેલ અને 
તેમની પાસેથી અલગ અલગ કાંપનીના મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૮ હકરૂ.૫૦૦૦૦/- ની મતાના કબ્જજે 
લેવામાાં આવેલ છે.  
    

 

જનસાંપકક અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કવમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાવાદ શહરે 
ટેલીફોન નાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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પકડાયેલ આરોપીઓનો ગનુાહીત પવુક ઇતીહાસ : 
   પકડાયેલ આરોપીઓ પૈકી આરોપી અરબાઝખાન @ નશરૂ S/O 
અમીસરખાન કાસમખાન પઠાણ નાનો છએક મહીના પહલેા અસલાલી પો.સ્ટે માાં બાઇક ચોરીના 
ગનુામાાં પકડાયેલ છે. 

 ૪ ગનુાનો ભેદ ઉકેલાયો. 
   પકડાયેલ આરોપીઓની પછુપરછ કરતા તેણે નીચે મજુબના ગનુાઓ 
આચરેલ છે.  
(૧) ગયા મહીનાની શરૂઆતમાાં સેટેલાઇટ શાાંતીનીકેતન સ્કુલ સામેના પાકીંગ પાસે બે માણસો 
ચાલતા ચાલતા જતા હતા ત્યારે એક ભાઇ મોબાઇલ ફોન પર વાતચીત કરતા હતા તે વખતે ચાલ ુ
વાહને તે ભાઇનો સેમસાંગ S-10 મોબાઇલ ફોન ઝાંટવી ભાગી ગયેલ હતા. આ બનાવ અંગે સેટેલાઇટ 
પો.સ્ટે પાટગ એ ગરુનાં. ૧૧૧૯૧૨૨૦૦૫૦/૨૦૨૦ ઇપીકો કલમ ૩૭૯(એ)(૧).૧૧૪ મજુબનો ગનુો 
દાખલ થયેલ છે. 
(૨) આજથી આશરે દોઢેક મહીના પહલેા પાલડી ચાંદ્રનગર બી.આર.ટી.એસ.બસ સ્ટેન્ડ પાસે એક 
વ્યકતી ચાલતા ચાલતા જતા હતા અને મોબાઇલ ફોન પર વાતચીત કરતા હતા તે વખતે ચાલ ુ
વાહને તે ભાઇનો વીવો કાંપનીનો VIVO Z-1 મોબાઇલ ફોન ઝાંટવી ભાગી ગયેલ હતા. આ બનાવ 
અંગે પાલડી પો.સ્ટે પાટગ એ ગરુનાં.૧૧૧૯૨૦૧૬૨૦૦૦૨૬/૨૦૨૦ ઇપીકો કલમ ૩૭૯(એ)(૩).૧૧૪ 
મજુબનો ગનુો દાખલ થયેલ છે.  
(૩) આજથી આશરે બે મહીના પહલેા  મણીનગર ઝીરાફ સકગલ પાસેથી એક ભાઇ ચાલતા ચાલતા 
જતા હતા અને મોબાઇલ ફોન પર વાતચીત કરતા હતા તે વખતે ચાલ ુવાહને તે ભાઇનો નોકીયા 
કાંપનીનો નોકીયા ૬.૧ પ્લસ મોબાઇલ ફોન ઝાંટવી ભાગી ગયેલ હતા. આ બનાવ અંગે મણીનગર 
પો.સ્ટે પાટગ એ ગરુનાં.૧૧૧૯૧૦૩૨૨૦૦૦૫૩/૨૦૨૦ ઇપીકો કલમ ૩૭૯(એ)(૩).૧૧૪ મજુબનો 
ગનુો દાખલ થયેલ છે. 
(૪) આજથી આશરે બે મહીનાની આસપાસ નારોલ થી વવશાલા બ્રીજ તરફ  એક ભાઇ ચાલતા 
ચાલતા જતા હતા અને મોબાઇલ ફોન પર વાતચીત કરતા હતા તે વખતે ગ્યાસપરુ પાટીયા પાસે 
ચાલ ુવાહને તે ભાઇનો સમેસાંગ એ-૭ મોબાઇલ ફોન ઝાંટવી ભાગી ગયેલ હતા. 
(૫) આજથી આશરે બે અઢી મહીનાની આસપાસ ઇસનપરુ ગોવવિંદવાડી થી ચાંડોળા તરફ જવાના 
રોડ પર એક ભાઇ ચાલતા ચાલતા જતા હતા અને મોબાઇલ ફોન પર વાતચીત કરતા હતા ત ે
વખતે ચાલ ુવાહને તે ભાઇનો ઓપો એ-૫ મોબાઇલ ફોન ઝાંટવી ભાગી ગયેલ હતા.  
(૬) આજથી આશરે દોઢેક મહીનાની આસપાસ ઇસનપરુ સયુગનગર ચોકીથી ગોવવિંદવાડી તરફ 
જવાના રોડ પર એક ભાઇ ચાલતા ચાલતા જતા હતા અને મોબાઇલ ફોન પર વાતચીત કરતા 
હતા તે વખતે ચાલ ુવાહને તે ભાઇનો REDMI NOTE 5 PRO મોબાઇલ ફોન ઝાંટવી ભાગી ગયેલ 
હતા.  
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(૭) આજથી આશરે બે મહીનાની આસપાસ ઇસનપરુ ગોવવિંદવાડી થી વવશાલનગર જવાના રોડે 
આર.કે ના ગલ્લાના પહલેા એક ભાઇ ચાલતા ચાલતા જતા હતા અને મોબાઇલ ફોન પર વાતચીત 
કરતા હતા તે વખતે ચાલ ુવાહને તે ભાઇનો VIVO Y 91 મોબાઇલ ફોન ઝાંટવી ભાગી ગયેલ હતા.  
(૮) આજથી આશરે બે મહીનાની આસપાસ ઇસનપરુ ગોવવિંદવાડી થી વવશાલનગર જવાના રોડે 
આર.કે ના ગલ્લાની આસપાસ એક ભાઇ ચાલતા ચાલતા જતા હતા અને મોબાઇલ ફોન પર 
વાતચીત કરતા હતા તે વખતે ચાલ ુવાહને તે ભાઇનો વન પ્લ્સ ૩ટી મોબાઇલ ફોન ઝાંટવી ભાગી 
ગયેલ હતા. 
(૯) ૩૧/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ ઇસનપરુ સયુગનગર ચોકીથી થોડ ેઆગળ આવેલ ટોરેન્ટ પાવરના 
ગેટ સામે એક ભાઇ એકટીવા ઉભ ુરાખી મોબાઇલ ફોન પર વાતચીત કરતા હતા ત્યારે ચાલ ુવાહને 
તે ભાઇનો ટેન ઓઆર મોબાઇલ ફોન ઝાંટવી ભાગી ગયેલ હતા. આ બનાવ અંગે ઇસનપરુ પો.સ્ટે 
દાખલ થયેલ પાટગ એ ગરુનાં.૧૧૧૯૧૦૨૨૨૦૦૦૦૧/૨૦૨૦ ઇપીકો કલમ ૩૭૯(એ)(૩).૧૧૪ 
મજુબનો ગનુો શોધાયેલ છે. 

શોધાયેલ ગનુ્હા 
(૧) સેટેલાઇટ પો.સ્ટે પાટગ એ ગરુનાં.૧૧૧૯૧૨૨૦૦૫૦/૨૦૨૦ ઇપીકો કલમ ૩૭૯(એ)(૧). ૧૧૪ 
મજુબ  
(૨) પાલડી પો.સ્ટે પાટગ એ ગરુનાં. ૧૧૧૯૨૦૧૬૨૦૦૦૨૬/૨૦૨૦ ઇપીકો કલમ ૩૭૯(એ)(૩). 
૧૧૪ મજુબનો ગનુો દાખલ થયેલ છે. 
(૩) મણીનગર પો.સ્ટે પાટગ એ ગરુનાં.૧૧૧૯૧૦૩૨૨૦૦૦૫૩/૨૦૨૦ ઇપીકો કલમ ૩૭૯(એ) ૧૧૪ 
મજુબ 
(૪) ઇસનપરુ પો.સ્ટે દાખલ થયેલ પાટગ એ ગરુનાં.૧૧૧૯૧૦૨૨૨૦૦૦૦૧/૨૦૨૦ ઇપીકો કલમ 
૩૭૯(એ)(૩).૧૧૪ મજુબ 

 

પકડાયેલ આરોપીની એમ.ઓ. 
 

   પકડાયેલ આરોપીઓને મોજશોખ કરવા માટે પૈસાની જરૂર હોય જેથી 
પોતાની પાસેની એકસેસ લઇને શહરે વવસ્તારમાાં ફરતા અને રસ્તે જતા આવતા કોઇ એકલ દોકલ 
રાહદારી મોબાઇલ ફોન પર વાતચીત કરતી જણાય તો ચાલ ુવાહને તેમની નજીક જઇ તેમનો 
મોબાફોલ ફોન આંચકી ભાગી જતા હતા.  

 
  


