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PRESS NOTE

રીક્ષામા પેસેન્જરની નજર ચુકવી ઘરે ણાની ચોરી કરતી ગેંગને
રૂ.૨,૧૦,૦૦૦/-ના સોનાના ઘરે ણા સાથે પકડી પાડી રામોલ પો.સ્ટેશન
ફ.ગુ.ર.નં ૧૦૪/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો કલમ ૩૭૯,૧૧૪ મુજબનો ગુનો શોધી
કાઢતી ઇસનપુર પોલીસ
મે.પોલીસ કમમશ્નર સા.શ્રી અમદાવાદ શહેર તથા મે.અમિક પોલીસ કમમશ્નરશ્રી
સેકટર-૨ સાહેબ તથા મે.નાયબ પોલીસ કમમશ્નર ઝોન-૬ સાહેબ તથા મે.મદદનીશ પો.કમમ.શ્રી “જે”
ુ ાઓ બનતા અટકાવવા તથા વણ શોિાયેલ
ડીવીજન સાહેબ નાઓ તરફથી મમલ્કત સબંિી ગન
ુ ાઓ શોિી કાઢવા અવાર-નવાર સચ
ુ નાઓ મળતી હોય જે બાબતે પોલીસ
મમલ્લકત સંબિ
ં ી ગન
ઇન્સપેક્ટર શ્રી જે.એમ.સોલંકી સાહેબ ઇસનપરુ પોલીસ સ્ટે શનનાઓના મસિા માર્ગ દશગન અને
ુ ના મજ
ુ બ સવેલન્સ સ્કોડના પો.સબ.ઇન્સ વી.એન.ભરવાડનાઓ તથા સવેલન્સ સ્કોડના માણસો
સચ
ર્ઇ તા ૧૧/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ સાંજના સમયે એક બહેન ઘોડાસરથી રીક્ષામા બેસી એક્ષ્પ્રેસ હાઇવે
જવા મનકળે લ તે વખતે રીક્ષામા ફરીયાદીની નજર ચકુ વી ફરીયાદીના થેલામાથી સોનાના જુદાજુદા ઘાટના ઘરે ણાની ચોરી કરી લઇ ર્યેલ જે બાબતેની હકકકત જાણવા મળતા સવેલન્સ સ્કોડની
ુ ીના સી.સી.ટી.વી ચેક કરતા સી.સી.ટી.વી મા એક
એક ટીમે ઘોડાસર ચાર રસ્તાથી સી.ટી.એમ સિ
શંકાસ્પદ રીક્ષા નં જી.જે-૦૧ ડી.વાય ૧૮૦૩ ની જણાઇ આવતા જે રીક્ષાના માલીક બાબતે તપાસ
કરતા રીક્ષા માલીક કુ બેરનર્રનો હોવાન ુ જણાતા તેની તપાસ કરતા તેણે પોતે આ રીક્ષા પેઢીમા
જમા કરાવી કદિેલ હોય પેઢીમા તપાસ કરતા આ રીક્ષા દાણીલીમડામા વેચેલ હોવાની હકકકત
જાણવા મળે લ જેની તપાસમા ચાલ ુ હતા અને પોલીસ સ્ટે શન મવસ્તારમા પેટ્રોલીંર્મા ફરતા હતા
ુ ભાઇના પાકકિંર્ પાસે આવતા સાથેના અ.પો.કો મો.અશરફ
દરમ્યાનમા ચંડોળા પાળ મહેબબ

ઇસ્માઇલભાઇ તથા અ.પો.કો માનસંર્ભાઇ ર્ફલભાઇ નાઓને ઉપરોક્ત નંબરવાળી રીક્ષામા ત્રણ
ઇસમો નારોલ તરફથી આવતા હોવાની હકકકત મળતા જે હકકકત આિારે વોચ કરી ઉપરોક્ત
રીક્ષામા ત્રણ ઇસમો (૦૧) ઇમરોઝભાઇ ઉફે ઐયા સ/ઓ અફરોઝભાઇ રં ગરે જ ઉ.વ ૩૨ રહે,મ.નં
૧૩/એ હરરયાલીનગર ઓકટ્રોય નાકા નારોલ રોડ અમદાવાદ શહેર તથા (૦૨) નાજીરઅલી ઉફે
લલ્લા ઉસ્માનઅલી રં ગરે જ ઉ.વ ૪૪ રહે,મ.નં ૩૧ રક્ષાપાકક સોસાયટી એમ.એસ.પબ્લીક સ્કુલની
પાસે તીનબત્તી દાણીલીમડા અમદાવાદ શહેર તથા (૦૩) સાકીરભાઇ મુન્નાભાઇ રં ગરે જ ઉ.વ ૩૩
રહે,મ.નં સી/૬ અલ મુબારક રો-હાઉસ સુલેમાની મસ્જીદની પાછળ ચંડોળા તળાવ પાસે

દાણીલીમડા અમદાવાદ શહેરનાઓને પકડી પાડી તેમની પાસેથી સોનાના જુદા-જુદા ઘાટના ઘરે ણા

જેમા (૧) એક સોનાનુ મંગળસુત્ર પેન્ડલ સાથેન ુ જેનુ વજન ૨૦.૧૦૦ ગ્રામ

રકિંમત રૂપપયા

૪૦,૦૦૦/-નુ તથા (૨)એક સોનાની ચેઇન જેનુ વજન ૧૨.૬૧૦ ગ્રામની રકિંમત રૂપપયા
૨૫,૦૦૦/-ની તથા (૩) એક સોનાની ચેઇન જેનુ વજન ૧૧.૫૮૦ ગ્રામ રકિંમત રૂપપયા ૨૫,૦૦૦/ની તથા (૪)સોનાની કાનશેર નંગ-૨ જેનુ વજન ૩.૮૭૦ ગ્રામ રકિંમત રૂપપયા ૧૦,૦૦૦/-ની તથા
(૫) એક સોનાની વીંટી જેનુ ૧.૬૭૦ ગ્રામ રકિંમત રૂપપયા ૫,૦૦૦/-ની તથા (૬) એક સોનાની
વીંટી જેનુ ૧.૯૦૦ ગ્રામ રકિંમત રૂપપયા ૫,૦૦૦/-ની તથા (૭) સોનાની ડાયમંડવાળી બુટ્ટી નંગ-૨
જેનુ ૫.૮૬૦ ગ્રામ રકિંમત રૂપપયા ૧૨,૦૦૦/-ની તથા (૮) સોનાની ડાયમંડવાળી બુટ્ટી (બાલી)
નંગ-૨ જેનુ ૪.૧૧૦ ગ્રામ રકિંમત રૂપપયા ૧૦,૦૦૦/-ની તથા (૯) સોનાના મોટા પસક્કા નંગ-૨ જે
૧૬ ગ્રામ વજનના રૂપપયા ૩૦,૦૦૦/-ના તથા (૧૦) સોનાના નાના પસક્કા નંગ-૪ રકિંમત રૂપપયા
૧૦,૦૦૦/-ના તથા (૧૧) સોનાના નાના લંબચોરસ પસક્કા નંગ-૨ રકિંમત રૂપપયા ૪,૦૦૦/-ના
તથા (૧૨) એક કાળા નાના મણકાવાળુ સોનાનુ પેન્ડલ સાથેન ુ મંગળસુત્ર જેનુ વજન ૧૬.૩૬૦
ગ્રામ રકિંમત રૂપપયા ૩૪,૦૦૦/-નુ મળી કુલ રૂપપયા ૨,૧૦,૦૦૦/-નો મુદ્દામાલ તથા સી.એન.જી
રીક્ષા નં જી.જે-૦૧ ડી.વાય ૧૮૦૩ રકિંમત રૂપપયા ૬૦,૦૦૦/-ની મળી કુલ રૂપપયા ૨,૭૦,૦૦૦/-ના
મુદ્દામાલ સાથે પકડી પાડી રામોલ પોલીસ સ્ટે શન ફ.ગુ.ર.નં ૧૦૪/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો કલમ
૩૭૯,૧૧૪ મુજબનો ગુનો શોધી કાઢેલ છે તા ૧૮/૦૭/૨૦૧૯

(જે.એમ.સોલંકી)
પોલીસ ઇન્સપેક્ટર
ઇસનપુર પો.સ્ટે શન
અમદાવાદ શહેર

