
 

  



 

నకిలీ సర్టఫిికెట్లతో విధా్య ర్థులను విదేశాలకు తరలిస్తునన  ఇద్దర్థ 

నిందితుల అరెసి్త 

గుర్తింపు కలిగిన వివిధ విశ్వ  విద్యా లయాలకు సింబింధించిన నకిలీ సర్ఫిికెట్లను తయారుచేసి వాటి 

ద్యవ రా విద్యా రుులను విదేశాలకు తరలిస్తతనన  ఇద్దరు నిందితులను గురువారిం వరింగల్ 

కమిషనరేట్ టాస్ ఫ ర్్స  పోలీస్తలు కేయూసి మర్యు హనమ కిండ పోలీస్తలు సింయుక తింగా అరెసి్త 

చేయగా మరో ముగుురు నిందితులు ప్రస్తతతిం రరారీలో వున్నన రు. 

 ఈ ఇద్దర్ నిందితుల నుిండి వివిధ విశ్వ విద్యా లయాలకు సింబింధించి 22 నకిలీ సర్ఫిికెట్లల, 

1లా్య పి్టనుల , 3 ప్రింట్రుల, 5 సిరయూలు, 3 సెల్్ఫోనల పోలీస్తలు స్వవ ధీనిం చేస్తకున్నన రు. 

 పోలీస్తలు అరెసి్త చేసిన నిందితుల వివరాలు:   

1.గొలలరలిల రాజింప్ద్ ప్రస్వద్, తింప్డి పేరు స్వింబయా , వయస్్త  40, నయింనగర్స, హనమ కిండ జిల్యల . 

2.వెలన నరేష్ రావు, తింప్డి లక్ష్మ న్ రావు, వయస్్త  29, ఎల్.బి నగర్స, హైద్రాబాద్. ప్రస్తతతిం 

రరారీలో వునన  నిందితులు: ఖాజా నయముద్దదన్, ్ కాంిం్ రెడి,ి కలికోట్ తిరురతి వున్నన రు. 

ఈ అరెసి్తకు సింబింధించి వరింగల్ పోలీస్ కమిషనర్స డా.తరుణ్ జోషి వివరాలను వెలలడిస్తత  

పోలీస్తలు అరెసి్త నిందితులు హనమ కిండ, హైద్రాబాద్ నగరాలోల  కన్ ల్టన్ి్స  సింసులు 

నరవ హిస్తతన్నన రు. ఈ సింసుల ద్యవ రా వచేే  ఆద్యయిం తన జీవన్ననకి సర్పోకపోవడింతో ప్టట్ల పెద్ద 

మొతతింలో డబ్బు  సింప్టదిించుకోవాలనకున్నన రు. ఇిందులో భాగింగా నిందితులిద్దరు విదేశాలోల  

విదా్  అభ్ా సిించాలనుకునే వా కుతలు, విద్యా రుులకు ఎల్యింటి విద్యా ర హతలు లేకున్నన  తమకు 

ాంవలి్ న విదా్య సింసులకు సింబింధించిన సర్ఫిికెట్లను ప్రస్తతతిం రరారీలో వునన  ్ కాంిం్ రెడి ి

ద్యవ రా నిందితులు నకిలీ సర్ఫిికెట్లను సమకూరుే కోనేవారు. ఈ నకిలీ సర్ఫిికేట్ ను 

వినయోగిించుకోన నిందితులిద్దరు తమ కన్ ల్టన్ి్స  సింసుల ద్యవ రా విద్యా రుులను ఎల్యింటి 

విద్యా ర హత లేకునన  విదేశాలకు వెళ్ళ ిందుకు మారుిం స్తలభ్ిం చేసేవారు. 

అదే విధింగా ఈ నకిలీ సర్ఫిికెట్ల తయారు చేసే ఈ ముఠా మరో అడుగు ముిందుకేసి కనన  

విదేశాలోలన విదా్య లయాలోల  అడిమ షన్ పిందేిందుకుగాను కన్సస మార్ు ల శాతానన  తరప నసర్ 

చేయడింతో కదిద మింది విద్యా ్రుులు విదేశాలోల  చద్వాలనే ఉత్ హింతో విదేీ విద్యా  సింసులోల  

చదివిందుకుగాను తమకు వుిండాలి్ న కన్సస మారు్ ల శాతిం లేన విద్యా రుులకు సైతిం ఈ ముఠా 

సభ్యా లు విద్యా రుుల ఓర్జినల్ మారు్ ల సర్ఫిికేట్ ను ఆధారింగా చేస్తకోన ాంవలి్ న అధక 

మారు్ లతో కూడిన నకిలీ సర్ఫిికే్ట్లను తయారు చేసేవారు. 

అల్యగే కనన  విదేశాలోల  విదా్ ను అభ్ా సిించాలనుకునన  విద్యా రుులు మొద్టి ప్రయతన ింలోనే 

ఉత్తతరుులైన వుిండాలన విదేీ విశ్వ  విద్యా లయాలు విద్యా రుులకు నయమిం పెట్డిింతో ఈ 

నయమానన  సైతిం ముఠా సభ్యా లు తమ అనుకూలింగా మారుే కోన వివిధ సెమిసరి లలో ఫెయిల్ 



అయిన మొద్టి ప్రయతన ింలోనే ప్టస్ ాంన విద్యా రుులకు సైతిం మొద్టి ప్రయతన ింలోనే ప్టస్ 

అయినట్లలగా నకిలీ సర్ఫిికేట్లను తయారు చేసి అింద్జస్వరు. ఈ విధింగా నకిలీ సర్ఫిికెట్లను 

తయారు చేసి విధాా రుులను విదేశాలకు రింరించేిందుకుగాను అవసరమయిన రప్తాలను 

రూపోిందిించినిందుకుగాను ఈ ముఠా ఒక లక్ష్ రూప్టయల నుిండి న్నలుగు లక్ష్ల రూప్టయల 

వరకు డబ్బు ను వస్తలు చేసేవారు. ఈ వా వహారానకి సింబింధించి టాస్్  ఫోర్్స  కు సమాచారిం 

అింద్డింతో టాస్ ఫ ర్్స  ఇించార్స ్ అద్నపు డిసిర వైభ్వ్ గైాంవ డ్ అధవ రా ింలో టాస్్  ఫోర్్స  

పోలీస్తలు ఈ ముఠా ాంరా కలప్టలపై ప్రత్యా క నఘా కోనస్వగిించిింది. ఇిందులో భాగింగా టాస్్  ఫోర్్స  

పోలీస్తలు నిందితులకు సింబింధించిన కన్ ల్టన్ి్స  సింసులపై ద్యడులు నరవ హిించడింతో ఈ 

నకిలీ సర్ఫిికేట్ల తయార్ వా వహారిం బయట్రడిింది. 

ఈ సింద్రభ ింగా పోలీస్ కమిషనర్స మాటాలడుతూ తలిలద్ింప్డులు తమ రలలలను నకిలీ సర్ఫిికెట్లతో 

విదేశాలోల  చదివిించేిందుకు రింరడిం నేరిం ాంవడింతో ప్టట్ల, విధాా ర్ ు పేరును ్బాల ్ లిసి్ట్స్ ో పెట్డిిం 

ద్యవ రా భ్విషా తుతలో మరెక్ డ చదివిందుకుగాను, ప్రభ్యతవ  ఉద్యా గాలు పిందేిందుకు అరహత 

కోలోప వడిం జరుగుతుింద్న పోలీస్ కమిషనర్స తెలియజస్వరు. 

ఈ నకిలీ సర్ఫిికెట్ల తయారీ ముఠా రటి్లకోవడింలో ప్రతిభ్ కనబర్చిన అద్నపుడ డిసిర వైభ్వ్ 

గైాంవ డ్, టాస్ట్స్ ఫ ర్్స  ఇన్ సెప కరిుల ్ కనవా్, ఎస్.ఐలు ప్పేమానింద్ిం, హెడ్ ాంనసేబి్బల్ శాా ింస్తింద్ర్స, 

ాంనసేబి్బలుల ్ కనవాస్, మహింద్ర్స, సృజన్, ్ కాంిం్, లియాఖ్ అలీ, ఏ.ఆర్స డ్రైవర్స ్ కనవానలను 

పోలీస్ కమిషనర్స అభినిందిించారు. 


