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પ્રેસનોટ
ુ ો શોધતી જીઆઈડીસી વટવા
૨૪ કલાકમાં મોબાઈલ ્નેચીંગનો ગન
પોલીસ
મે.પોલીસ કમમશ્નર સાહેબ અમદાવાદ શહેર તથા અમધક પોલીસ કમમશ્નર સેક્ટર-૨ સાહેબ
નાઓ તરફથી અમદાવાદ શહેરમાં હાલમાં વધતા જતાં મોબાઈલ ્નેચીંગના બનાવ અટકાવવા તેમજ મોબાઈલ
ુ ના અનસ
ુ ધ
્નેચીંગના ભેદ ઉકેલવા મળે લ સચ
ં ાને તેમજ નાયબ પોલીસ કમમશ્નર ઝોન-૬ સાહેબ તથા મદદનીશ
પોલીસ કમમશ્નર ‘જે’ ડીવીઝન સાહેબ નાઓના માગગ દશગન તળે જીઆઈડીસી વટવા પો.્ટે અમધકારી/કમગચારી
ુ ધ
કાયગરત છે જે અનસ
ં ાને પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટરશ્રી ડી.આર.ગોહહલ જીઆઈડીસી વટવા પો.્ટે નાઓના માગગ દશગન
ુ બ તા:૧૫/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ દાખલ થયેલ મોબાઈલ ્નેચીંગના ગન
ુ ાની તપાસ દરમ્યાન સવેલન્સસ પોસઈ
મજ
સી.એમ.રાઠોડ નાઓ ્ટાફના મ.સ.ઈ મહેન્સરમસિંહ લક્ષ્મણમસિંહ તથા અહેકો બળવંતમસિંહ મંગળમસિંહ બ.નં ૯૩૧૬
તથા અપોકો ફીરોજશા મરદાનશા બ.નં ૯૦૦૧ તથા અપોકો જ્યંમતભાઈ નાગરભાઈ બ.નં ૬૧૬૯ તથા અપોકો
બળદે વમસિંહ ઘનશ્યામમસિંહ બ.નં ૧૧૮૧૩ તથા એલ.આર હદવ્યરાજમસિંહ રમવન્સરમસિંહ બ.નં ૧૯૦ તથા એલ.આર
ુ તમસિંહ બ.નં ૪૮૫ તથા એલ.આર સચચન
રમવકુ માર શાહુભાઈ બ.નં ૪૨૬૫ તથા એલ.આર હરદીપમસિંહ ભપ
અમનલભાઈ બ.નં ૧૨૭૨૨ સાથે પો.્ટે મવ્તારમાં પેટ્રોલીંગમાં હતા દરમ્યાન જીઆઈડીસી વટવા પો.્ટે ફ.ગ.ુ ર.નં
૨૧/૧૯ ધી ઈપીકો કલમ ૩૭૯(એ)૧, ૩૭૯(એ)૩, ૩૭૯(એ)૪, ૧૧૪ તથા જીપીએકટ કલમ ૧૩૫(૧)

ુ બના
મજ

કામે જીઆઈડીસી વટવા બ્રીજના છે ડા પાસે ફરીયાદીનો મોબાઈલ ્નેચીંગ કરનાર ૧) આસીફ ઉફે મોહસીન ઉફે
બછડા સ/ઓ સલીમભાઈ જાતે શેખ ઉ.વ ૨૫ રહે- બ્લોક નં ૪૭/૨૨૮૬ સદભાવનાનગર ચાર માળીયા,વટવા રે લ્વે
્ટેશન પાસે વટવા અમદાવાદ શહેર (૨) મોહંમદઈમરાન મોહંમદઅખ્તર સૈયદ ઉ.વ ૧૯ રહે- રે નબસેરા, વટવા
રે લ્વે બ્રીજના નીચે, વટવા અમદાવાદ શહેર નાઓને સ્નેચીંગ કરે લ વીવો કંપનીના વી-૧૫ મોડલનના મોબાઈલ
ફોન હકિંમત રુમપયા ૧૨,૦૦૦/- તથા મોબાઈલ ્નેચીંગ વખતે ઉપયોગમાં લીધેલ એક્સેસ ટુ વ્હીલર નં GJ-27ુ ાનો ભેદ
TCA-0042 તથા છરી સાથે તા: ૧૬/૦૭/૧૯ ના ક: ૧૭/૩૦ વાગે પકડી પાડી મોબાઈલ ્નેચીંગ ગન
ઉકેલી કાઢી સારી કામગીરી કરે લ છે .

ુ ામાં પકડાયેલ છે તેમજ વટવા પો.્ટે
આરોપી નં (૧) ચોટીલા પો.્ટે ફ.ગ.ુ ર.નં ૨૮/૧૫ ના ગન
ુ ામાં પકડાયેલ છે .તેમજ
પ્રોહી.ગ.ુ ર.નં-૫૦૬૮/૧૮ તથા ૫૧૦૦/૧૮ તથા સેકન્સડ ગ.ુ ર.નં-૩૦૧૧/૧૮ ના ગન
ુ જેલ ખાતે પાસા અટકાયત પણ ભોગવેલ છે .
ભજ

