જનસંપક અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ટલીફોન નં બર ૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૫/૦૨/૨૦૧૮ રિવવાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
અમદાવાદ શહર પોલીસ તરફથી કરવામાં
આવેલ

શં સનીય/ન ધપા

કામગીર :-

સમાચાર યાદ નં.૩૮૨/૧૮

સરકાર કચેર ઓમાં અલગ અલગ કામો કરાવવા/નોકર અપાવવા/

જમીન/ટ ડરને લગતા કામો

કરાવી આપવાના બહાને િવિવધ રાજયોમાં લોકો સાથે છે તરપ ડ આચરનાર ઇસમ જનક જોષીની
ધરપકડ કરતી અમદાવાદ શહર ાઇમ

ાં ચ

ી આશીષ ુ માર જશવં તરાય પં ડયાએ અમદાવાદ શહર
આપેલ ક જનકભાઇ રમણલાલ જોષી રહ.એફ-૧૦૩/૭૭/૭૮(બી) ભગવતી ૃ પા,

ાઇમ ાં ચમાં ફર યાદ
ટલ ગ સીટ

બોપલ

અમદાવાદની સાથે તેમને ઓળખાણ થયેલ અને જનકભાઇ પોતે મેડ કલમાં એડમીશન અપાવવા ુ/ગવ.માં
કોઇપણ જ યાએ નોકર અપાવવા ુ કામકરાવી આપતા હોવાની વાત કરતા આશીષભાઇએ સને ૨૦૧૩ માં
જનકભાઇને તેમના િમ

ુ ર તિસગના

ુ

મીતેશ ભ લા ુ

ુ ના ડ
.વાય.પાટ લ કોલેજમાં M.D.રડ યોલો

ટ

તર ક એડમીશન કરાવવા માટની વાત કરતા જનકભાઇએ ૮૦ લાખમાં એડમીશન અપાવવાની વાત કરલ અને
એડમીશન મળ જશે તેવો પાકો િવ ાસ અને ભરોસો આપી તે પેટ
એડમીશન કરાવી આપેલ નહ તેમજ ગવમે ટ તરફથી

િપયા ૧૯ લાખ ૯૭ હ ર લીધેલ અને

.એસ.એ
ુ
ખાતે જનાર ડલીગેશનમાં ૧૮

ટલા

યકતીઓને મોકલવા માટ લોભામણી વાતચીત કર િવ ાસ અને ભરોસોઆપતા આશીષભાઇએ તેમના સાળા
અને બી

િમ વ ુ ણ તેમજ

ગત સબં ધી મળ

.૧૯ લાખ ૬૦ હ ર આપેલ અને જનકભાઇ

ુ લે ૧૮ યકતીઓને ડલીગેશનમાં

ારા કોઇને ડલીગેશનમાં

આશીષભાઇએ આ જનકભાઇને ઉપરોકત બં ને કામ પેટ આપેલ

.એસ.એ
ુ
મોકલવા પેટ

.એસ.એ
ુ
મોકલવામાં આવેલ ન હોય

ુ લે .૩૯ લાખ ૫૭ હ રની માં ગણી કરતા

પરત નહ આપી છે તરપ ડ િવ ાસઘાત કરલ હોય તેમજ પૈસાની માં ગણી કરતા તેઓએ માર સાથે ઉ ધતાઇથી
બભ સ વતન કર ,અપશ દો/ગાળૉ બોલી હવે પૈસાની માં ગણી કરશો તો તમારા હાથપગ તોડ નાખીશ અને
નથી માર

નાખવાની ધમક

૪૦૬.૪૨૦.૨૯૪(ખ).૫૦૬(૧)

આપેલ

ુ જબ

ગે

ડ .સી.બી.પો. ટ.ફ. .ુ ર.નં.૧૪/૧૮ ધી ઇ.પી.કો.કલમ

ુ નો દાખલ કરવામાં આવેલ.

થી આ બનાવની ગં ભીરતાને યાને લઇ સદર જનકભાઇ રમણલાલ જોષી ને ઝ બે
કરવા માટ

ી

.ક.ભ સં ુ કત પોલીસ કિમ ર

દ પન ભ ન નાયબ પોલીસ કિમ ર
ાઇમ

ાઇમ

ાં ચ અમદાવાદ શહર અને

ાઇમ

ાં ચ નાઓએ

ુ ચના આપેલ હોય

ુ ચના આધાર

ી

ાંચ, ી ડો.રાજદ પિસહ ઝાલા એડ શનલ નાયબ પોલીસ કિમ ર

ી સી.એન.રાજ ુ ત મદદનીશ પોલીસ કિમ ર

માગદશન/ ુ ચના હઠળ અલગ અલગ ટ મો બનાવી સદર જનક જોષીને શોધી કાઢવા

ાઇમ ાં ચ નાઓના

ય નશીલ હતા.

આ દર યાન ઉપરોકત આરોપી જનક જોષી અમદાવાદ એરપોટ ખાતેથી આવનાર
હોવાની માહ તી મળે લ

અ વયે સદર ને અમદાવાદ એરપોટના ડોમે ટ ક એરપોટ ઉપર જઇ તેને

માટ ાઇમ ાં ચ ની ઓફ સે લાવવામાં આવેલ અને સદર ની ઝડતી તપાસ કરતા તેની પાસેની બેગમાં થી
દા ની એક બોટલ મળ આવતા

ુ છપરછ
લીશ

ગે અલાયદો કસ દાખલ કર તેને અટક કરવામાં આવેલ.

1

સને ૨૦૧૦ માં એનડ પીસના

ુ નામાં પકડાયેલ અને ૧૪ વષની સ

જ પ આરોપીને પકડ પાડતી અમદાવાદ શહર એસ.ઓ. . ાઇમ
સં ુ ત પોલીસ કિમશનર
ી

ાઇમ

ી

ાઇમ

પામેલ પાકા કામના પેરોલ

ા ચ

ા ચ અમદાવાદ તથા નાયબ પોલીસ કિમશનર

ા ચ અમદાવાદ શહર તથા મદદનીશ પોલીસ કમીશનર

અમદાવાદ શહર તથા પોલીસ ઇ પેકટર

ી એસ.ઓ. .

ાઇમ

ી એસ.ઓ. .

ાઇમ

ા ચ અમદાવાદ શહર નાઓએ

નાસતા ફરતા આરોપીઓ તથા પેરોલ ફલ જ પ થયેલ આરોપીને પકડવા આપેલ

ુ ચના

અમદાવાદ શહર િવ તારમાં એસ.ઓ. .ના પો.સ.ઇ. ી એન.એન.રબાર તથા પોસઇ

ી

તથા પોસઇ

ા ચ
ુ જબ

.ક.રાઠોડ

ી એ.વી.શીયાળ યા નાઓની ટ મ પે ોલ ગમાં હતી. દર યાન પો.કો. હ દખાન

ુ નસફખાન તથા પો.કો.ચેતન ુ માર રા ુ ભાઇ નાઓની સં ુ કત બાતમી હક કત આધાર વેજલ ુ ર
એ.પી.એમ.સી. બસ
અહમદ ુ લાબ

ટ ડ આગળ આગળથી પાકા કામના કદ

શેખ રહ, એચ/૨૦૮, સં ક લતનગર

આવેલ. સદર ઇસમની
પકડાયેલ અને આ

ુ હા ુ રા અમદાવાદ શહર વાળાને ઝડપી લેવામાં

ુ છપરછ કરતાં સને ૨૦૧૦ માં ૨૬ ક લો ચરસનાના

ુ નામાં સાબરમતી સે

લ

લમાં ગયેલ અને આ

અને તા.૧૨/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ દન-૭ ની પેરોલ ર
તા.૨૦/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ
ની હક કત જણાવેલ.
સાબરમતી મ ય થ

નં.ડ/૧૩૯૬૦ મહમદ વીર

મેળવેલ

લમાં હાજર નહ થઇ પેરોલ ર

ુ નામાં એનસીબીમાં

ુ નામાં ૧૪ વષની સ
પેરોલ ર

થયેલ

ુ ર થયા બાદ

ઉપરથી જ પ કર નાસતો ફરતો હતો

થી સદર આરોપીને આજરોજ તા.૨૪/૦૨/૨૦૧૮ ના રોજ હ તગત કર
લ ખાતે મોકલી આપવા તજવીજ હાથ ધરવામાં આવેલ છે.

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

2

