સુરત શહે રમ ાં અડ જણ પો.સ્ટે .ન મોબ ઇલ સ્નેચીંગન ૩ ગુન ઓનો ભેદ ઉકે લી આરોપીઓને કુ લ્લે
મોબ ઇલ ફોન નાંગ-૧૪ સ થે પકડી પ ડતી અડ જણ પોલીસ.
સુરતશહે રપોલીસસ્ટે શનવિસ્ત રમ ાં મોબ ઇલ/ચેનસ્નેચીંગન ગુન્હ બનત અટક િિ સ રૂજુ દીજુ દીટીમોબન િીઅડ જણ
પોલીસન  મ ણસો પેટરોલીંગમ ાં હત  તે દરમ્ય ન સિેલન્સન  HC મનોજભ ઇ મોતીર મ PC ચાંદભ
ુ ઇ પ્રભુભ ઇ તથ  PC જયપ લવસાંહ
ગાંભીરવસાંહ ન ઓની સાંયુક્ત બ તમી આધ રે  આરોપી નાં.(૧) સ હીદ ઉફે  ર જા S/O હ રૂન સૈયદ ઉ.િ.૨૧ ધાંધો- હ લ બેક ર રહે .ઘર નાં.
૪/૪૩૪૫, સૈફીમહોલ્લો, ઝ ાંપ બજારમહીધરપુર ,સુરતશહે ર(૨)અબુ આમીરઉફે  લ લો S/O શબ્બીરભ ઇક ાંસકીિ લ ઉ.િ.૨૬ધાંધો-
િેપ રરહે .ઘરનાં.૧૧/૮૦૪, મહમાંદીએપ ટટ મેન્ટસોપ રીગલીજુ મ્મ મસ્ીદનીપ છળસીંધીિ ડચોકબજાર,સુરતશહે રન ઓને ચોરીન 
અલગ અલગ કાંપનીન  મોબ ઇલ ફોન નાંગ-૬ તથ  આરોપીએ ચોરીમ ાં ઉપયોગ કરે લ એકટીિ  મોપેડ નાં.GJ-05-NG-0136 સ થે પકડી
તેઓનીપુછપરછકરીતેઓએચોરીન બીજાિેચ ણકરે લમોબ ઇલઆરોપીનાં.(૩)મુદ્દસસીર S/O મહમાંદમુશ્ત કઅહમદમુન્શીઉ.િ.૨૦
ધાંધો-ઓનલ ઇન િેપ ર રહે . ઘર નાં.૧૧/૨૨૧૭, કોલીિ ડ મહોલ્લો, મીઝ ટસ મી રોડ મુગલીસર  ચોકબજાર સુરત શહે ર તથ  ક યદ ન 
સાંઘર્ટમ ાં આિેલ બ ળ કકશોરને િેચ ણથી આપેલ હોિ ની હકીકત જણ િત  તેઓને પકડી પ ડીઆરોપી નાં.(૩) મુદ્દસસીર S/O મહમાંદ
મુશ્ત કઅહમદમુન્શીતથ ક યદ ન સાંઘર્ટમ ાં આિેલબ ળકકશોરપ સેથી ચોરીન  િેચ ણથી ખરીદ કરે લમોબ ઇલફોન-૫ કબ્જે કરી
તેઓને વિશ્વ સમ ાં લઇ યુવક્ત-પ્રયુવક્તથી પુછપરછ કરત  ક યદ ન  સાંઘર્ટમ ાં આિેલ બ ળ કકશોરે  એક ચોરીનો મોબ ઇલ ખરીદ કરી તે
મોબ ઇલફોનનુાં ગુગલમ ાંથીમોબ ઇલફોનન વબલનોસ્રીનશોટલઇતે વબલનોસ્રીનશોટમોબ ઇલફોનમ ાં ઇન્સ્ટર ગ્ર મએપ્લીકે શનમ ાં
એડીટીંગ કરીડુ પ્લીકે ટવબલ બન િી વપ્રન્ટક ઢીઅન્ય વ્યવક્તને િેચ ણથી આપેલ જે ડુ પ્લીકે ટવબલતથ સદર મોબ ઇલ ફોન મળી કુ લ્લે
મોબ ઇલફોનનાંગ-૧૪કક.રૂ.૬૩,૫૦૦/-તથ એકટીિ મોપેડનાં.GJ-05-NG-0136 કકાં.રૂ.૩૦,૦૦૦/-મળીકુ લ્લે કકાં.રૂ.૯૩,૫૦૦/-નોમુદ્દ મ લ
તપ સઅથેકબ્જેકરીઅડ જણપોલીસસ્ટે શનન નીચેમુજબન ગુન ઓકડટે ક્ટકરીપ્રશાંસનીયક મગીરીકરે લછે .
કડટે ક્ટથયેલગુન ઓ(૩)
(૧)અડ જણપો.સ્ટે  ગુ.ર.નાં.પ ટટ -A-૧૧૨૧૦૦૦૩૨૧૧૧૫૯/૨૦૨૧ઈ.પી.કો.કલમ૩૭૯(એ)(૩), ૧૧૪.(૨)અડ જણપો.સ્ટે  ગુ.ર.નાં.પ ટટ A-૧૧૨૧૦૦૦૩૨૧૧૧૬૦/૨૦૨૧ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૭૯ (એ)(૩), ૧૧૪. (૩) અડ જણ પો.સ્ટે  ગુ.ર.નાં.પ ટટ - A-૧૧૨૧૦૦૦૩૨૧૧૧૬૧/૨૦૨૧
ઈ.પી.કો.કલમ૩૭૯(એ)(૩), ૧૧૪

