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પ્રેસ નોટ 

                                    મ.ેપોલીસ કમમશ્નરશ્રી અમદાવાદ શહરે નાઓની તેમજ અમિક પોલીસ કમમશ્નરશ્રી સે-૨ 
સાહબેની સચુના મજુબ 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 
માર્ગદશગન હઠેળ તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ સવેલન્સસ સ્કોિગના પો.સ.ઇ. એમ.વી.ભાટીયા તથા સાથેના સ્ટાફના માણસોની સાથે 
પેટ્રોલીંર્ દરમ્યાન સાથેના પોકો અજયમસિંહ રામમસિંહ બન ં૧૦૪૧૮ તથા લોર .રાજુભાઇ ભોપાભાઇ બન ં૫૧૨ નાઓની સયંકુ્ત 

બાતમી હકીકત આિારે આરોપી નામે સમસદુોહા ઉફે મહતેાબ સ/ઓ મનુ્નાિાન પઠાણ ઉવ ૩૨ રહ ેબી/૯ મવશ્વનાથ નર્ર , સુદંરમ 

નર્રની બાજુમા બાપનુર્ર અમદાવાદ શહરે ના કબજામાથી મોટર સાયકલ ન ં GJ.02.AE.7846 નો છે જે ટીવીએસ કંપનીની 
કાળા-વાદળી રંર્ની કીરૂ ૨૦૦૦૦/- ની મતાની તેમજ તેના ઝેકેટના િીસ્સમાથી ચાર નરં્ મોબાઇલ ફોન મળી આવેલ જે 

મોબાઇલ ફોન જોતા ન ં(૧) સેમસરં્ કંપનીનો ર્ોલ્િન કલરનો ફોન છે જેનો આઇ.એમ.ઇ.આઇ .ન ં૩૫૩૧૦૭૦૯૯૮૨૯૫૮૮૦૧ 

તથા ૩૫૩૧૦૮૦૯૯૮૨૯૫૮૬૦૧ નો છે જેની કીરૂ ૫૦૦૦ /- ર્ણી શકાય તથા (૨) એમ.આઇ .કંપનીનો ર્ોલ્િન કલરનો મોબાઇલ 

ફોન છે જેનો આઇ.એમ.ઇ.આઇ .ન ં૮૬૩૪૦૮૦૩૫૩૮૮૮૪૩ તથા ૮૬૩૪૦૮૦૩૫૩૮૮૮૫૦ નો છે જેની કીરૂ ૩૦૦૦ /- ર્ણી શકાય 

તથા (૩) ઇન્સટેલ કંપનીનો ર્ોલ્િન કલરનો મોબાઇલ ફોન છે જેનો આઇ.એમ.ઇ.આઇ .ન ં ૯૧૧૬૩૯૩૦૪૯૨૭૯૬૮ તથા 
૯૧૧૬૩૯૩૦૪૯૨૭૯૭૬ નો છે જેની કીરૂ ૨૦૦૦ /- ર્ણી શકાય તથા (૪) રીયલ મી કંપનીનો કાળા રંર્નો ફોન છે જેનો 
આઇ.એમ.ઇ.આઇ .ન ં૮૬૧૮૭૬૦૪૨૨૫૨૨૩૦ તથા ૮૬૧૮૭૬૦૪૨૨૫૨૨૨૨ નો છે જેની કીરૂ ૫૦૦૦ /- ર્ણી શકાય ત ેમોબાઇલ 
ફોન નરં્-૪ તથા મોટર સાયકલ કુલ્લે કી રૂ ૩૫૦૦૦ /- ર્ણી સી.આર.પી.સી .કલમ ૧૦૨ મજુબ કબજે કરી સદરી ઇશમને આજ 

રોજ તા - ૩૧/૧૨/૧૯ ના કલાક .૦૧/૦૦  વારે્ સી.આર.પી .સી .કલમ ૪૧(૧ )િી મજુબ અટક કરેલ છે અને સદરી મો.સા. બાબતે 
ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશનમા ફસ્ટગ  ગ.ુર.ન. ૧૯૮/૨૦૧૯ િી ઇપીકો કલમ ૩૭૯ મજુબનો ગનુો દાિલ થયેલ હોય સદરી ની 
મવરૂધ્િમા કાયદેસરની કાયગવાહી કરી ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશનનો વાહન ચોરીનો ગનુો િીટેક્ટશન કરી સરાહનીય કામર્ીરી કરેલ 
છે. તેમજ મળી આવેલ મોબાઇલ ફોન બાબતે તપાસ તજવીજ ચાલ ુછે.   

   
 


	ટેલી નં-૦૭૯ ૨૨૭૪૩૬૦૯
	E-mail-Polstn-rakhi-ahd@gujarat.gov.in
	------------------------------------------------------------------------------------------------------
	પ્રેસ નોટ

