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પ્રેસ નોટ 

                                    મ.ેપોલીસ કમમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓની તેમજ અમિક પોલીસ 
કમમશ્નરશ્રી સે-૨ સાહબેની સચુના મજુબ મોબાઇલ સ્નચેીંગ ના મમલ્કત સબિંી ગનુા શોિી કાઢવા સારૂ નાયબ 
પોલીસ કમમશ્નરશ્રી ઝોન-૫ તથા મદદનીશ પો.કમમ.શ્રી.”એચ” ડિવીઝન નાઓ તરફથી મળેલ સચુના આિારે 
મસનીયર પોલીસ ઇન્સસ્પેકટરશ્રી એમ.પી.પઠાણ સાહબેના માગગદશગન હઠેળ તા.૩૦/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ 
સવેલન્સસ સ્કોિગના પો.સ.ઇ. એમ.વી.ભાટીયા તથા સાથનેા સ્ટાફના માણસોની સાથ ેપેટ્રોલીંગ દરમ્યાન િાનગી 
બાતમી હકીકત આિારે કાયદાના સિંર્ગમા આવેલ કીશોર નામે મોહમદ વાજીદ ઉફે છોટુ સ/ઓ જાવેદહુસેન 
એહમદ હુસેન શેિ ઉ.વ.૧૭ વર્ગ ૧૦ માસ રહ-ેમ.ન. ૧૧૦/૧૯૭૫ ગ.ુહા.બોિગ ગરીબ નવાઝ મસ્જીદની સામે 
બાપનુગર અમદાવાદ શહરે મળુ વતન-ગામ- બારાબકંી ય.ુપી નાન ે શોિી કાઢી તેના કબજામાથી બે 
મોબાઇલ ફોન મળી આવલે જેમા (૧) સેમસગં કંપનીનો એમ-૨૦ મોિલનો મોબાઇલ ફોન જેનો 
આઈ.એમ.ઇ.આઇ. ન ં૩૫૪૫૫૪૧૦૨૪૬૯૮૦૪ તથા ૩૫૪૫૫૫૧૦૨૪૬૯૮૦૧ નો છે જેની કીરૂ ૮૦૦૦/- ગણી 
શકાય તથા (૨) સેમસગં કંપનીનો જે ૭ મોિલનો ગોલ્િન કલરનો મોબાઇલ ફોન છે જેની અંદર આઇ.િી.આ 
તથા જીઓ કંપનીન ુ કાિગ છે જેનો આઇ.એમ.ઇ.આઇ. નબંર જોતા ૩૫૬૨૭૩૦૭૧૯૨૬૫૭૩ તથા  
૩૫૬૨૭૩૦૭૧૯૨૬૫૭૧નો છે જેની કીરૂ ૪૦૦૦- ગણી શકાય જે ફોન બાબતે સદરીને પછુતા ન ં ૧ મા 
જણાવેલ ફોન તેણે તેજ ેંદ્ર એસ્ટેટની સામે રખિયાલ િાતેથી તેમજ બીજો ન ં૨ વાળો ફોન બાપનુગર સોનેરીયા 
બ્લોકની સામે સનીદેવના મદંીરની આગળથી એક ભાઇના પાસેથી ઝુટવી લીિેલ હોવાન ુ જણાવેલ જેથી 
સદરી ઇસમની પાસેથી મળી આવેલ બને્ન મોબાઇલ ફોન તપાસના કામે કબજે કરેલ છે અન ેઆ મોબાઇલ ન ં
૧ બાબતે અતે્ર રખિયાલ પોલીસ સ્ટેશન િાતે ફસ્ટગ  ગ.ુર.ન. ૯૦/૧૯ િી ઇપીકો કલમ ૩૭૯(એ)૩ , ૧૧૪ 
મજુબ ગનુો દાિલ થયેલ હોય તેમજ મોબાઇલ ન ં૨ બાબતે બાપનુગર પોલીસ સ્ટેશન િાતે ફસ્ટગ  ગ.ુર.ન. 
૧૮૪/૧૯ િી ઇપીકો કલમ ૩૭૯(એ)૩ , ૧૧૪ મજુબ ગનુો દાિલ થયેલ છે જેથી સદરી બાબત ેકાયદેશરની 
કાયગવાહી કરી રખિયાલ તેમજ બાપનુગર પોલીસ સ્ટેશન ના મોબાઇલ સ્નેચીંગના ગનુા િીટેક્ટ કરી સરાહનીય 
કામગીરી કરેલ છે.    
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