એલીસબ્રીજ પોલીસ સ્ટેશન
અમદાવાદ શહેર.
પ્રેસનોટ
સને – ૨૦૧૭ થી નાસતા ફરતા આરોપીને મબ
ું ઈ ખાતે થી ઝડપી પાડી રૂ.
૧,૨૨,૯૮,૩૧૩/- (એક કરોડ બાવીસ લાખ) નો મદ્દામાલ રરકવર કરતી
એલીસબ્રીજ પોલીસ
મે. પોલીસ કમમશ્નર શ્રી એ.કે.મસિંઘ સાહેબ તથા મે. સંયક્ુ ત પોલીસ કમમશ્નર સેક્ટર-૧
શ્રી અમમતકુમાર મિશ્વકમાા સાહેબ તથા મે. નાયબ પોલીસ કમમશ્નર ઝોન-૭ શ્રી કે.એન.ડામોર સાહેબ
તથા મે. મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નર એમ મિભાગ શ્રી િી.જી. પટેલ સાહેબ તથા પો.ઈન્સ. એલીસબ્રીજ
પો.સ્ટે. શ્રી એ.એસ.પટેલ સાહેબ નાઓની સુચના અને માગાદશાન મુજબ સિેલન્સ સ્કોડના પો.સ.ઈ.
એ.પી. જેબલીયા તથા સાથેના સ્ટાફના હે.કો. રતનમસિંહ હહમતમસિંહ તથા હે.કો. અખિલેશકુમાર જગદીશ
તથા હે.કો. મો.ફારૂકિાન અલીિાન તથા પો.કો. અલ્પેસભાઈ િાઘુભાઈ તથા પો.કો. મહેન્રભાઈ
રમેશભાઈ તથા પો.કો. રાહલ
ુ ભાઈ િશરામભાઈ તથા પો.કો. મુળુભાઈ િેજાભાઈ તથા પો.કો.
નરે શભાઈ ભારમલભાઈ તથા વુ.લોકરક્ષક િંદનાબેન પ્રભુભાઈ નાઓની સંયક્ુ ત ટીમ િકા રારા
એલીસબ્રીજ પો.સ્ટે. ફ.ગુ.ર.નં. ૯૪/૨૦૧૭ તથા ફ.ગુ.ર.નં. ૯૮/૨૦૧૭ ઈપીકો કલમ ૩૮૦ , ૪૬૧ ,
૧૧૪ મુજબના લોકર ચોરીના નાસતા ફરતા આરોપી દ્રોણ ઉફે દે વલ S/o બીપીનભાઈ પુંચાલ

ઉવ.૩૦ રહે, પ્લોટ નું-૪૨ ફલે ટ નું-૧૧ નવચુંદ્રકું જ સોસાયટી જવાહનગર રોડ -૪ ગોરે ગાુંવ વે સ્ટ
મબ
ું ઈ -૬૨ મહારાષ્ટ્ર હાલ રહે, પ્લોટ નું-૨૧૯ ફલે ટ નું- ૫૦૧ હરણવવલા જવાહરનગર રોડ નું૧૪ ગોરે ગાુંવ વે સ્ટ – ૬૨ મબ
ું ઈ મહારાષ્ટ્ર નાને તા. ૦૬/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ મુબઈ
ં
ગોરે ગાંિ
િાતેથી પકડી પાડી અત્રે ગુનાના કામે લાિી ફ.ગુ.ર.નં. ૯૪/૨૦૧૭ ઈપીકો કલમ ૩૮૦ , ૪૬૧
, ૧૧૪ મુજબના ગુનાના કામે તા. ૦૬/૦૮/૧૯ ના ક. ૧૪/૩૦ િાગે અટક કરી યક્તત પ્રયક્તત
થી વવશ્વાસમાું લઈ ગનાની કબલાત કરાવી નામદાર કોટા માંથી આરોપીના હદન-૬ ના પોલીસ
કસ્ટડી હરમાન્ડ મેળિી તેમજ હરમાન્ડ સમય પુર્ા થતાં ફર્ાર હરમાન્ડ હદન-૭ ના મેળિી મે.
ના.પો.કમમ. શ્રી ઝોન-૭ અમદાિાદ શહેર નાઓની મંજુરી આર્ારે આરોપી સાથે મુબઈ
ં
િાતે
તપાસમાં જઈ તપાસ દરમ્યાન નીચે મુજબનો મુદ્દામાલ કબ્જે કરિામાં આિેલ છે .

(૧) પુંચનામા મજબ અ.નું. ૧ થી ૧૬૧ માું જણાવે લ અલગ અલગ રડઝાઈનના સોનાના દાગીના
કલ્લે વજન ૩૭૪૯.૪૬ ગ્રામ (૩ રકલો ૭૪૯ ગ્રામ) ના જેની કલ્લે રક.રૂ. ૮૫,૫૫,૭૦૦/(૨) રોકડા રૂપીયા ૭,૦૦,૦૦૦/(૩) સોનાની રણી વજન ૪૯૦.૩૨ ગ્રામ કલ રક.રૂ. ૧૨,૪૪,૮૦૦/(૪) સોનાની રણી વજન ૭૦૭.૯૪ ગ્રામ કલ રક.રૂ. ૧૭,૯૭,૮૧૩/ે ઉપરોક્ત સોનાના દાગીના તથા રણીઓ મળી કલ્લે વજન ૪૯૪૭.૭૨ ગ્રામ જેની
કલ્લે રક.રૂ. ૧,૧૫,૯૮,૩૧૩/- તથા રોકડા રૂ. ૭,૦૦,૦૦૦/- મળી કલ્લે રક.રૂ. ૧,૨૨,૯૮,૩૧૩/- ની
મત્તાનો બે ગુનાના કામે કબ્જે કરી તેમજ આરોપીએ પોતાના તે મજ પોતાની પત્નનના HDFC
બેંકના ખાતામાું અલગ અલગ એફ.ડી. કલ્લે રૂ.૫૬ લાખની કરાવે લ જે બુંને બેંક ખાતા સીઝ
કરાવી પો.સ.ઈ. શ્રી એ.પી. જેબલીયા તથા સવે લન્સ સ્કોડની ટીમ દ્રારા પ્રસંસનીય કામગીરી
કરિામાં આિેલ છે . અને ગુના મસિાયના મુદ્દામાલની હાલમાં તપાસ ચાલું છે .
૨૩/૦૮/૨૦૧૯

તા.

