જનસંપક અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ટલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલીફોન નંબર ૨૫૬૩૦૧૦૦, ૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૮/૯/૨૦૧૬

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૧૬૪૦/૧૬

શહરકોટડા પોલીસ ટશન :
એફ.સી.આઇ માં ખોટા દ તાવેજોથી નોકર અપાવનાર બે આરોપીઓની ધરપકડ
દશ યાપી ક ભાડની શ

તા

આજરોજ શહરકોટડા પો. ટશનના સવલ સ પો.સ.ઇ એન.આર.મકવાણા તથા સવલ સ
કોડના માણસો પો. ટ િવ તારમાં પે ોલીગમાં હતા દર યાન મળે લ

ુ ત બાતમીના આધાર આજરોજ

કલાક ૧૪/૩૦ વાગે કા ુ રુ મીટર ગેજ ર વે ટશન લેટફોમ નં-૧૨ ની બહારના ભાગે બે ઇસમો
િવવેક ુ માર રામઆિશષ ઉપા યાય ઉવ-૨૩ રહ, ગામ-કરમાવા થાના-ઢાકા
તથા (૨) ર તેષ રોશન @ આ ુ સ ચદાનંદ
િવ ાપિતનગર બાર દાર

લો- વ
ુ ચંપારણ બહાર

ીવા તવ ઉવ-૨૧ રહ, મ.નં-૨૮ ગૌતમ રોડ

-જમશેદ રુ ઝારખંડ નાઓની અટકાયત કરવામાં આવેલ છે .

આરોપીઓની

ાથિમક તપાસમાં

ણવા મળે લ ક ઉપરોકત પકડાયેલ બ ે આરોપીઓ

વાંક ાનેરમાં છ માણસોને એફ.સી.આઇ માં ખોટા દ તાવેજ આધાર નોકર અપાવીને પરત પોતાના
વતનમાં જતા હતા

પૈક આરોપી િવવેક ુ મારનાએ

વષનો કોસ કરલા ુ જણાઇ આવેલ છે તેના િપતા

ન
ુ ા મહારા

ખાતે મીકનીકલ ડ લોમાનો બે

આમ માંથી િન ત
ૃ થયેલ છે આરોપી તેના વતન

બહારમાં આધાર કાડ બનાવવા ુ કામ કરતો હતો યારબાદ બેક ાર હતો દર યાન બકમાં નોકર
આપવવાના કામમાં

ીસ થી ચાલીસ લાખ ુ

માણસ સાથે ઓળખાણ થયેલ અને તેના

કુ શાન થયેલ યારબાદ તેને દ હ માં મહ

ારા અદાલત પાસવાન

વાંકાનેરમાં એફ.સી.આઇ માં કામ

કર છે તેની સાથે ઓળખાણ થયેલ તેઓની સાથે મળ ને ખોટા ડો
પોતાના વતનમાંથી છોકરાઓને નોકર લગાવવા ુ ચા ુ કરલ
િપયા લેતા

માથી દસ હ ર પોતાના તથા

ીસ હ ર મહ

નામના

મ
ુ ે ટ િસ ા ( રુ ાવા) બનાવી

મા દર ઉમેદવાર દ ઠ ચાલીસ હ ર
અને અદાલતને આપતો હતો તેને

ચંદ ગઢમાં ચાર અને વાંક ાનેરમાં છ જણાને નોકર લગાડલ હોવા ુ જણાવેલ છે .
બીજો આરોપી ર તેષ રોશન @ આ ુ સ ચદાનંદ
ઉપા યાયનો િમ

ીવા તવ આરોપી િવવેક ુ માર

છે અને તે પણ આરોપીની સાથે આ વખતે વાંક ાનેર ખાતે છ પૈક

લઇને આવેલ અને તેના દસ થી વીસ લાખ
આપેલ અને બાક ના

િપયા લીધેલ

પૈક નેવ હ

ર

ણ ઉમેદવાર

િપયા અદાલતને

ીસ હ ર તેને લીધેલા ુ જણાઇ છે.

1
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

ઉપરોકત બ ે આરોપીઓ પાસેથી સાત રબર ટ પ

મા (૧) એચ.પી.િસગ મે બર

ઓફ પાલામે ટ (૨) ડ કોપ રશન ઓફ ઇ ડ યા હ ડલ ગ વકસ (૩)

િુ નયનના િસ ા (૪) ઉતર દશ

રાજય ભંડ ાર િનગમ સં થાન હ ડલ ગ મજ ુ ર

.ુ પી (૫) સે લ વેર-હાઉસ ગ

કોપ રશન

િુ નયન વકસ (૬) મહાસ ચવ (૭)

િુ નયન બરલી

ડ કોપ રશન ઓફ ઇ ડ યા વાંકાનેર જોઇન ગ લેટર,

ડ કોપ રશન ઓફ ઇ ડ યા હ ડલ ગ વકસના આઇ-કાડ કોરા નંગ-૧૦, ટ પ પેપર કોરા નં-૦૩ મળ
આવેલ છે તથા આરોપીઓ પાસેથી કોઇપણ િસ ો બનાવવાની એક ક ટ મળ આવેલ છે
િસ ો જોઇએ તે તા કા લક બનાવી શકાય છે આરોપીઓ િવ ધમાં વાંક ાનેર

કુ ામે

નાથી

ુ હો દાખલ થયેલ

હોય આરોપીઓને તેઓને સ પવાની આગળની વ ુ કાયવાહ કરવામાં આવેલ છે .

નાયબ પોલીસ કિમશનર,
કં ોલ મ, અ’વાદ શહર.
પોલીસ કિમશનર વતી.
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