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પ્રેસનોટ
ઘરફોડ ચોરીની આંતર રાજ્ય ગેંગ (દિલ્લી)ને પકડી પાડી મણીનગર
પો.સ્ટે .ફ.ગુ.ર.નં.૪૯/૨૦૧૯ ધી.ઇ.પી.કો.કલમ ૪૫૪,૩૮૦ મુજબનો ગુનો શોધી
કાઢતી મણીનગર પોલીસ
મે.પોલીસ કમમશ્નર શ્રી તથા અમિક પોલીસ કમમશ્નર શ્રી
સેકટર-૨ સા. તથા નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ઝોન-૬ તથા મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર
શ્રી ‘ જે ’ ડીવીજન નાઓની સુચનાને આિારે તેઓના માગગદશગન હેઠળ મમલકત સંબંિી
ગુન્સહા શોિી કાઢવા સારૂ જુ દી-જુ દી પો.ઇન્સસ.એસ.એમ.પટે લ તથા સવે સ્કોડનાં
પો.સબ.ઇન્સસ.જે.કે .બાવીસ્કર તથા પો.સબ.ઇન્સસ.ટી.એન.મોરડીયા તેમજ બીજા સ્ટાફ
નાં માણસો પો.કો.મોહસીનહુ સેન મહેદીહુ સેન બંનં.૯૯૩૨ તથા પો.કો.અજુ ન
ગ મસંહ
ભાવમસંહ બં.નં.૯૯૯૬ તથા પો.કો.પ્રવીણભાઇ ભાઇલાલભાઇ બં.નં.૪૭૮૩ તથા પો.કો
રામજીભાઇ જાગાભાઇ બ.ન.૯૯૦૯ તથા અ.લો.ર.જામાભાઇ માત્રાભાઇ બ.ન.૧૩૦૬
નાઓ સાથે બાતમી આિારે મણીનગર રેલ્ વે સ્ટે શન પાસે વાહન ચેકીંગ ની કામગીરી
કરતા હતા તે દરમ્યાન કલાક ૧૪/૦૦ વાગે મણીનગર રેલ્ વે સ્ટે શન તરફ થી ચાર
ઇસમો શકમંદ રીતે ચાલતા આવતા તેઓ ને રોકી ઉભા રાખી પુછપરછ કરતા તેઓ
રાજ્ય બહાર નાં વતની હોય અને શકમંદ લાગતા જે ઇસમો (૧) ભરત ઉફે ગોલુ અશોક
ચૌિરી ઉ.વ.૨૨ રહે બી/૨/૧૬૯ પ્લોટ નં.૨૭ હર્ગમવહાર નંદનગરી ઉત્તર પુવગ મદલ્લી
પી.નં.૧૧૦૦૯૩ (૨) રીઝવાન ઉફે દઉવા સન/ઓફ ઇસરારહશન અપ્પુખાન જાતે
પઠાણ ઉ.વ.૨૮ િંિો મસલાઇ કામ હાલ રહે:ગલી નં.૧૩ બડી મસ્જીદની બાજુ માં
પાણીની ટાંકી પાસે મંડોલી મદલ્હી મુળ વતન ગામ સેહઝાનપુર યુ.પી. (૩) જાહેદખાન
સંગાખાન પઠાણ ઉ.વ.૩૨ િંિો:કબાડી કામ રહે:મંડોલી મ.નં.બી/૧૮ બેંક કોલોની
સ્ટે ન્સડ રાજીવનગર ગલી નં.૧ મદલ્હી (૪) શાહનવાઝ સન/ઓફ સાજીદ શકરૂઉલ્લા
જાતે મસદ્દીકી ઉ.વ.૩૩ િંિો મસલાઇ કામ રહે:બ્લોક નં. એચ/૨૧૮ જે.જે.કે મ્પ પીન કોડગ
નં.૧૧૦૬૨ તેઓની પાસે થી રોકડા રૂપીયા ૫૬૭૦૦/-તથા મોબાઇલ ફોન નંગ-૭
મક.રૂ.૧૦૮૦૦/- અને ઘરફોડ ચોરીના સાિનો પક્કડ, ડીસમીસ, લોખંડના ખાતરીયા

સાથે મળી આવી મણીનગર પોલીસ સ્ટે શનના ઉપરોક્ત ગુનાનો ભેદ ઉકે લી અને આ
કામના ઉપરોક્ત ચારેય આરોપી ઇસમો જેઓ આંતર રાજ્ય ના હોય અને તેઓ
એકબીજા પ્લેન તથા ટર ે ન મારફતે આવી ઘરફોડ ચોરીને અંજામ આપતા હોય અને આ
આંતર રાજ્ય ઘરફોડ ચોરીની ગેંગે બીજી પણ ઘરફોડ ચોરીઓ ને અંજામ આપેલ છે કે
કે મ ? તે મદશામા તપાસ ચાલુ છે અને મણીનગર પો.સ્ટે .ફ.ગુ.ર.નં.૪૯/૨૦૧૯
િી.ઇ.પી.કો.કલમ ૪૫૪, ૩૮૦ મુજબના કામે રોકડ રૂ.૨૫૦૦૦૦૦/- તથા સોનાના
દાગીના રૂ.૫૮૦૦૦૦/- તથા ચાંદીના દાગીના રૂ.૪૫૦૦૦૦/-મળી કુ લ્લે
રૂ.૩૫૩૦૦૦૦/-ની ચોરીનો ભેદ ઉકે લી કાઢે લ છે આગળ મુદ્દામાલ રીકવર કરવાની
કાયગવામહ ચાલુ છે .તા.૧૮/૦૭/૨૦૧૯

