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જનસપંર્ક અધીર્ારી દ્વારા 
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહરે 

ટેલીફોન નબંર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 
રં્ટ્રોલરૂિ ટેલી.ન.ં ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 

  તા.૩૦/૧૧/૨૦૧૯ શમનવાર     
અિદાવાદ શહરે પોલીસ સિાચાર 

અિદાવાદ શહરે પોલીસ તરફથી ર્રવાિા ં
આવેલ પ્રશસંનીય/નોંધપાત્ર ર્ાિગીરી :-     સિાચાર યાદી ન.ં૨૦૨૫/૧૯ 
 
ક્રાઇિબ્રાન્ચ : 

  અમદાવાદ શહરે વવસ્તારમાાં છેલ્લા ઘણા સમયથી રસ્તે જતા એકલ-દોકલ 
રાહદારીઓના મોબાઇલ ફોનો ઝાંટવી ભાગી જઇ મોબાઇલ સ્નેચીંગ થવાના ગનુાઓનો ઉપદ્રવ 
વધવા પામેલ હોય અન ેઆવા ઘણા ગનુાઓ બનવા પામેલ હોય આ ગનુાઓનો ભેદ ઉકેલવા સારૂ 
શ્રી અજય તોમર ખાસ પોલીસ કવમશ્નર ક્રાઈમબ્રાન્ચ તથા શ્રી ડો. રાજદીપવસિંહ ઝાલા ઇન્ચાર્જ 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 દરમ્યાન સ્ટાફના હડે કોન્સ. ભરતકુમાર શીવરામભાઇ તથા 
હ.ેકો.કૌવશક ગોવવિંદભાઇ નાઓને મળેલ બાતમી હકીકત આધારે આરોપી મોહસીન સ/ઓ 
નાસીરખાન અબ્દુલવહાબ પઠાણ ઉ.વ.૨૦ રહ.ે ૩/એ, વવષ્ણબુાગ સોસાયટી, દેનાબેંકની સામે, 
દાણીલીમડા, અમદાવાદ શહરે નાઓને દાણીલીમડા પાસેથી પકડી પાડી તેની પાસેથી એક ચોરીનો 
કાળા કલરનો VIVO કાંપનીનો S1 મોડેલનો મોબાઇલ ફોન હકિં.રુ.૧૫,૦૦૦/- મત્તાનો મદુ્દામાલ કબ્જે 
લેવામાાં આવેલ છે. જે મોબાઈલ બાબતે તપાસ કરતાાં એલલસલબ્રજ પો.સ્ટે. ફ.ગ.ુર.નાં.૯૧/૨૦૧૯ 
ઇપીકો કલમ ૩૭૯(એ)(૩) મજુબનો મોબાઈલ સ્નેચીંગનો ગનુો શોદ્યાયેલ છે. આ આરોપીએ આ 
વસવાય બીજા પણ મોબાઈલ સ્નેચીંગના ગનુા આચરેલ હોવાની અન ેતેની પાસે બીજા પણ ચોરીના 
મોબાઈલ મળી આવવાની શક્યતા હોય તેમજ તેની સાથે બીજા પણ આરોપીઓ સાંડોવાયેલ હોવાની 
પાકી શક્યતા હોય જે બાબતે સદરી આરોપીની પછુપરછ તપાસ ચાલુાં છે.   

 

શોધાયેલ ગનુ્હા: એલલસલબ્રજ પો.સ્ટે. ફ.ગ.ુર.નાં.૯૧/૨૦૧૯ ઇપીકો કલમ ૩૭૯(એ)(૩)  

                              

 
 
 
 



 2 

એરપોટક  પોલીસ સ્ટેશન : 
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ગનુા વનવારણ શાખા કામગીરી : 
 

Amadavaad Sahor ivastarmaa gaunaaiht pv̀aRitAao ATkavavaanaa ]doSyaqaI  paolaIsa kimaEnarEaI 

AaSaIYa BaaiTyaa saahoba naaAaoe ta.29.11.19 naa raoj Amadavaad Sahornaa juda juda paosTo ivastarmaa 

vaarMvaar SarIr sabaMQaIÀimalkt sabaMQaIÀp`aohIbaISananaI gaunaaiht p`vaRitAao krta [samaao jomaa SarIr 

sabaMQaI¹1Ê pàohIbaISana¹6 maLI kullao-7 [samaaonao pasaa hozL ATk krvaa hukma krIÊ Aa [samaaonao 

rajyanaI BaujÊ saurtÊ vaDaodra, tqaa rajkaoT jola Kato kod rhovaa saaru maaoklavaa tjvaIj kravaola Co. 

 
 

નાયબ પોલીસ કવમશનર, 
કાંટ્રોલરૂમ, અ’વાદ શહરે. 
પોલીસ કવમશનર વતી. 


