પ્રેસનોટ
અભદાવાદ શહેય ભાાં સામફય ક્રાઇભના ઓપીસય તયીકે નકરી ોરીસ ફની સામફય
ક્રાઇભ ભાાં બયતી કયવાની રારચ આી ૈસા ડાવવાની ગેં ગનો દાાપાશ કયી
ુ મ સત્ર
ુ ધાય ને ઝડી રેતી અભદાવાદ શહેય એસ.ઓ.જી. ક્રાઇભ બ્રાન્ચ
ગેં ગના મખ્
સાંયક્ુ ત ોરીસ કમભશ્નય શ્રી જે.કે.બટ્ટ ક્રાઇભ બ્રાન્ચ અભદાવાદ શહેય તથા નામફ
ોરીસ કમભશ્નય શ્રી દદન બદ્રન ક્રાઇભ બ્રાન્ચ અભદાવાદ શહેય તથા ભદદનીશ ોરીસ કભીશનય શ્રી
ફી.સી.સોરાંકી એસ.ઓ.જી. ક્રાઇભ બ્રાન્ચ અભદાવાદ શહેય તથા ોરીસ ઇન્સેકટય શ્રી ફી.ડી.જાડેજા
ુ ા શોધી કાઢવા તેભજ
એસ.ઓ.જી. ક્રાઇભ બ્રાન્ચ અભદાવાદ શહેય નાઓએ ભીરકત સાંફધી ફનેર ગન
ુ ના મજ
ુ ફ અભદાવાદ શહેય મવસ્તાયભાાં ોસઇ શ્રી
નાસતા પયતા આયોીઓને કડવા આેર સચ
ી.ફી.દે સાઇ નાઓની ટીભ ેટ્રોરીંગભાાં હતી. દયમ્માન ચોક્ક્સ ફાતભી આધાયે આયોી સ્ભીત
અળોકબાઇ

ાાંડે

યશે,

દળશન

એાર્શ ભેન્ર્,

ળાસ્ત્રીનગય,

અભદાલાદ

ળશેય

નાઓને

આજયોજ

તા.૧૮/૦૩/૨૦૧૬ કડી અર્ક કયે ર છે .
ુ મ સત્ર
ુ ધાય આયોી સ્ભીત અળોકબાઇ ાાંડે યશે, દળશન એાર્શ ભેન્ર્,
આ કાભના મખ્
ળાસ્ત્રીનગય, અભદાલાદ ળશેય નાભના ભાણવે તેના મભત્ર પરયમાદી શ્રી મલયર શયે ળકુભાય ઉાધ્મામ
નાની વાથે અગાઉ મનણશમનગય ભધુયમભરન વોવામર્ી ખાતે યશેતો શતો તે લખતે મનણશમનગય
ગયનાાાં જોડે ખુલ્રા ભેદાનભાાં રિકેર્ યભલા આલતો શોમ જેથી તેની વાથે ઓખાણ થમેર. ત્માયફાદ
વને ૨૦૦૮-૦૯ તેને પરયમાદી શ્રી વાથે દોઢ ફે લશ સુધી ર્યુળન ક્રાવ ચરાલેર. અને ત્માય છી
તેને ર્યુળન ક્રાવ છોડી દીધેર. અને વને ૨૦૧૪ ના ઓક્ર્ોમ્ફય ભાવભાાં ોરીવની જાશેયાત આલતાાં
પરયમાદી એ સ્ભીત ાાંડે વાંકશ કયે રો તે લખતે તેને મલજમનગય સ્કુર પ્રગમતનગય ખાતે ફોરાલી
ોરીવ ફાફતે લાત કયતાાં સ્ભીત ાાંડે નાએ વામફય િાઇભ ભાાં ભાયી વાથે જોડાઇ જા શારભાાં હુ ાં
વામફય િાઇભ ગામકલાડ શલેરી ભાાં ઓપીવય તયીકે છુ અને ભાયા મતાજી શારભાાં રદલ્શી ખાતે યો ભાાં
છે તેભ જણાલેર. ત્માયફાદ ત્રણ ચાય રદલવ છી સ્ભીત ાાંડે નો પરયમાદી ની ઉય પોન આલેર
અને જણાલેર કે, તને વામફય િાઇભભાાં નોકયી ભી જળે અને તાયે ર્ોર્ર રૂ.૩૫,૦૦૦/- આલા
ડળે જેભાાંથી રૂ.૧૫,૦૦૦/- શારભાાં આલા ડળે અને ફાકીના નોકયી ચાલુાં થમેથી આલાના યશેળે
તેલી લાત કયે ર. જેથી પરયમાદી શ્રી શેરા રૂ.૧૫,૦૦૦/- તથા દસ્તાલેજ આેર અને આજદીન
સુધીભાાં પરયમાદી શ્રી રૂ.૮૩,૦૦૦/- તેના કશેલા યોકડા આેર. ત્માયફાદ આ સ્ભીતે પરયમાદીને
જણાલેર કે, વામફય િાઇભ ભાાં ૨૦ ભાણવો રેલાના છે જેથી તાયા કોઇ મભત્ર શોમ તો જણાલજે. જેથી
પરયમાદી એ ભાચશ ૨૦૧૫ ભાાં તેના મભત્રો આનાંદ વ્માવ યશે, યાણી તથા મલબ જોગમાની યશે,
ફોર તથા મગ્નેળ મભસ્ત્રી યશે, ચાાંદરોડીમા તથા મલયરના બાઇ મનકુાંજ ઉાધ્મામ તથા યમલયાજ
ાંડયા યશે, ચાાંદખેડા તથા કુણાર ોનીકય યશે, યાણી ને લાત કયી તેઓએ વામફય િાઇભ ભાાં નોકયી

ભાર્ે શા ાડતાાં તેભની ાવેથી વ્મક્ક્ત દીઠ રૂ.૮૫,૦૦૦/- નક્કી કયે ર અને તેઓએ ણ ટુકકે ટુકડે
વ્મક્ક્ત દીઠ રૂ.૮૫,૦૦૦/- આી દીધેર અને આ દયમ્માન આ સ્ભીત ાાંડે પરયમાદી ને જણાલેર કે
એક રેડીઝ કોન્સ્ર્ે ફર રેલાના છે તેવ ુ ાં કશેતા પરયમાદી તેભની ત્ની અલની નુ ાં નાભ નક્કી કયે ર અને
રૂ.૭૦,૦૦૦/- આેરા. ત્માયફાદ આ સ્ભીત નાએ ટ્રેમનિંગ ફાફતે પરયમાદી શ્રી તથા વાશેદોને જણાલેર
કે, તભાયે યજાના રદલવો મવલામ અભદાલાદ, રાર દયલાજા, યીરીપ યોડ, યામખડ મલસ્તાયભાાં ભાયા
ભેવેજ પ્રભાણે નોકયી કયલાની અને તે ભેવેજ કયે તે પ્રભાણે નો કોઇ ળાંકાસ્દ વ્મક્ક્ત જણામ તો તેને
ભેવેજ કયલાનો અને જેથી પરયમાદી તથા વાશેદો તે પ્રભાણે અરગ અરગ મલસ્તાયભાાં પયી ળાંકાસ્દ
વ્મક્ક્ત જણામેથી ભેવેજ કયતા શતા. અને તેના જલાફભાાં સ્ભીત જણાલતો કે, તભો લોચ કયો અભો
વી.વી.ર્ી.લી. કેભેયા ભાાં તાવ કયીએ છીએ. આ પ્રભાણે નોકયી રેતો શતો. ત્માયફાદ આ સ્ભીત ાાંડે
એ ૧૦ નલેમ્ફય ૨૦૧૫ ના યોજ પરયમાદી શ્રી તથા વાશેદોને અરગ અરગ ‘ACKNOWLEDMENT
ORDER’ રુલ્વ એન્ડ યે ગ્યુરેળન નો વશીલાા રેર્યો આેર. તા.૧૮/૧૨/૨૦૧૫ ના યોજ પરયમાદી નુ ાં
ઇન્ર્યવ્યુ શોમ જે ફાફતે સ્ભીત ાાંડે ને પોન કયતા જણાલેર કે, તેની ભાતા ૫ નલેમ્ફય ૨૦૧૫ ના
યોજ ભયણ ગમેર છે જેથી શારભાાં ોતે રદલ્શી છુ” અને ફીજાના રેર્યોભાાં ઇન્ર્યવ્યુ ની તાયીખ પ્રભાણે
આ સ્ભીત ાાંડે ને પોન કયતાાં તેણે ઉયોકત શકીકત જણાલેર. ત્માયફાદ આ સ્ભીત નાએ પરયમાદી શ્રી
તથા વાશેદો ાવેથી ત્રણ આઇપોન વોફ્ર્લેય ભાાં ઉમોગ કયલા ભાર્ે ભેલેર શતા. ત્માયફાદ આ
સ્ભીત ાાંડે તા.૨૧/૦૧/૨૦૧૬ ના યોજ આરોક ઇન શોર્ર વશજાનાંદ કોમ્રેક્ષ કમભશ્નય કચેયીની
ફાજુભાાં ળાશીફાગ ખાતે ઇન્ર્યવ્યુ રીધેર અને આ લખતે સ્ભીત એ કોરરેર્યો યત રઇ રીધેર. અને
જણાલેર કે, તભાયે એ.ી.વયલૈમા ી.એવ.આઇ. િાઇભ બ્રાન્ચ નાઓની નીચે નોકયી કયલાની યશેળે
અને તભાયા આઇકાડશ અને ઓડશ ય રેર્ય તભાભ ઘયે આલી જળે તેવ ુ ાં જણાલેર અને અભાયા આઇકાડશ
ઓડશ ય નશી આલતાાં અભોએ સ્ભીત ાાંડે નો વાંકશ કયતા તેના પોન ફાંધ કયી દીધેર. અને આ
દયમ્માનભાાં આ સ્ભીત ાાંડે પરયમાદી શ્રી ાવેથી રૂ.૧૦૦ ના કોયા સ્ર્ે મ્ ેય ઉય વશી કયાલેર
અને જણાલેર કે’ તને કાંઇ થામ તો તાયા રયલાય ને લીભો ભળે’. જેથી આ ફાફતે વામફય િાઇભ
ભાાં નોકયી આલાની રારચ આી મલશ્વાવ આી પરયમાદી તથા વાશેદો ાવેથી રૂ.૬,૬૩,૦૦૦/તથા ત્રણ આઇપોન રઇ ‘ACKNOWLEDMENT ORDER’ રુલ્વ એન્ડ યે ગ્યુરેળન નો વશીલાો રેર્યો
આી આરોક ઇન શોર્ર વશજાનાંદ કોમ્રેક્ષ કમભશ્નય કચેયીની ફાજુભાાં ળાશીફાગ ખાતે ઇન્ર્યવ્યુ રઇ
ુ ાં પયી ાવેથી રૂ.૧૦૦ ના કોયા
તેભજ પરયમાદી ને કાંઇ થામ તો તેના રયલાય ભાર્ે લીભો ભે તે શેતથી
સ્ર્ેમ્ ેય ઉય વશી કયાલી ગુનો કયે ર છે . લધુ ાં તાવ વામફય િાઇભ બ્રાન્ચ અભદાલાદ ળશેય
નાઓ ચરાલી યશેર છે .

