જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટેલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૮ ગુરૂવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ તરફથી ર્રવાિાં
આવેલ પ્રશંસનીય/નોંધપાત્ર ર્ાિગીરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૨૫/૧૮
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ુ ાના ર્ાિે ૧૦ વર્કની સજા થયેલ ર્ેદીને
દશ વર્ક થી ફરાર અપહરણ તથા બળાત્ર્ારના ગન
િહારાષ્ટ્ટ્ર, મબ
ંુ ઇ ખાતે થી ઝડપી લઇ, જેલ હવાલે િોર્લી આપતી
અિદાવાદ શહેર, ક્રાઈિ બ્રાન્ચ
આગામી રથયાત્રાના ઉત્સવમાાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઇ રહે તે સારુ જેલમાાંથી
છુટી ફરાર થયેલ કેદીઓને પકડી પાડવા માટે પોલીસ મહાનનદે શક શ્રી સી.આઇ.ડી. ક્રાઇમ અને રે લ્વેઝ,
ગુજરાત રાજ્ય, ગાાંધીનગર નાઓ તરફથી ખાસ ઝાંબેશ રાખેલ હોય, જે અન્વયે અમદાવાદ શહેર ક્રાઇમ
બ્રાન્ચ, સાંયક્ુ ત પોલીસ કનમશ્નર શ્રી જે.કે.ભટ્ટ સાહેબ તથા નાયબ પોલીસ કનમશ્નર શ્રી દીપન ભદ્રન
સાહેબ તથા અનધક નાયબ પોલીસ કનમશ્નર શ્રી ડો. રાજદીપનસિંહ ઝાલા સાહેબ નાઓ તરફ થી રાજયની
જેલો માાંથી પેરોલ/ફલો/વચગાળા જામીન ઉપર છુટી ફરાર થયેલ કેદીઓને તથા નાસતા ફરતા
આરોપીઓ પકડવા સુચના કરે લ હોય. જેઓની સુચના અને માગગદશગન મુજબ પોલીસ ઈન્સપેકટર શ્રી
ે નાઓએ ટેક્નીકલ સેલ, ક્રાઇમ બ્રાન્ચના પો.સબ ઇન્સ. શ્રી. કુલદીપ પરમાર તથા
એસ.આર.ટાંડલ
સ્કોડના પો.સબ.ઈન્સ. શ્રી જે.પી.રોજીયા તથા પો.સબ.ઇન્સ. શ્રી કે.આઇ.જાડેજા તથા પો.સબ.ઇન્સ. શ્રી
ડી.કે.ચૌધરી નાઓની અલગ-અલગ ટીમો બનાવી સ્ટાફના માણસો સાથે પેરોલ-ફલો ફરારી કેદીઓની
શોધખોળ તપાસ હાથ ધરે લ હતી.
અમદાવાદ શહેર, બાપુનગર પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર.નાં.૪૨૬/૨૦૦૫ ઇપીકો ૩૬૩,
૩૬૬, ૩૭૬ મુજબના ગુનાના કામે ૧૦ વર્ગની કેદની સજા પામેલ અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલ પાકા
નાં.ડ/૧૧૭૭૦ અજીત ઉફે ઉદય ઉફે મહેન્દ્ર ઉફે રાજવીર જયરામભાઇ વાઘેલા (પટણી) ઉ.વ.૩૪, રહે.
ગામ. ભોળાદ, તા. ધોળકા, જી. અમદાવાદનો અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલ માાંથી તા.૧/૦૭/૨૦૦૮ ના
રોજ દદન-૧૪ ની ફલો રજા ઉપર છુટેલ હતો. જેને તા.૧૪/૦૭/૨૦૦૮ ના રોજ ફલો રજા પુરી થયે થી
જેલ ખાતે હાજર થવાનુ હતુ. પરાં ત ુ પોતે જેલ પર હાજર થયેલ નથી અને ફલો રજા ઉપર થી ફરાર થઇ
ગયેલ હોય. જે ફલો ફરારી કેદી છે . જે અંધેરી વેસ્ટ, મુબ
ાં ઇ, મહારાષ્ટ્ર ખાતે હોવાની બાતમી હદકકત
સ્ટાફના એ.એસ.આઇ. અરુણભાઇ ભગવાનદાસ તથા હેડ.કોન્સ. દહતેન્દ્રનસિંહ ખોડુભા નાઓને મળતા
પો.સબ.ઇન્સ. શ્રી ડી.કે.ચૌધરી સ્ટાફના માણસો સાથે મહારાષ્ટ્ર, મુબ
ાં ઇ ખાતે જઇ ફરાર કેદીની તપાસ
કરતા ઉપરોકત ફલો ફરારી કેદી અંધેરી વેસ્ટ, મુબ
ાં ઇ, મહારાષ્ટ્ર ખાતે થી મળી આવતા તેને પકડી પાડી
તા.૨૯/૦૫/૨૦૧૮ ના રોજ ડીટેઇન કરી આગળની સજા ભોગવવા સારૂ અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલ ખાતે
મોકલી આપવા તજવીજ કરવામાાં આવેલ છે .
સદર કેદી અગાઉ તેના માતા-નપતા સાથે વાપી, બલીઠા ખાતે રહેતો હતો. જ્યાાં તેના
માતા-નપતા ચાદરોની ફેરી કરી વેચવાનુ કામ કરતા હતા. આ સમય દરમ્યાનમાાં કેદીએ તેની નજીકમાાં
રહેતા પડોશીની સગીર દદકરી સાથે પરીચય કેળવેલો હતો અને જેની સાથે અવાર નવાર મુલાકાત
કરતો હતો. ત્યાર બાદ સને-૨૦૦૩ માાં પડોશી તેમના પરીવાર સાથે અમદાવાદ, બાપુનગર ખાતે રહેવા
આવતા કેદી તેમની સગીર દદકરી સાથે ફોન ઉપર અવાર નવાર વાતચીત કરતો હતો. તેમજ તેને
અમદાવાદ બાપુનગર ખાતે મળવા આવતો હતો. દરમ્યાન નવેમ્બર-૨૦૦૫ માાં ઉપરોક્ત કેદી
અમદાવાદ બાપુનગર ખાતે આવેલો અને સગીર દદકરી તથા તેની બે સગીર બહેનપણીઓને મળે લો
અને ત્રણેય સગીર છોકરીઓને પોતાની સાથે રીક્ષામાાં બેસાડી કાાંકરીયા ફરવા લઇ ગયેલ. જ્યાાં તેઓને
નાસ્તો કરાવેલ. બાદ એક સગીર છોકરીને ઘરે મોડુ થતુ હોય, તેને રીક્ષામાાં બેસાડી તેના ઘર નજીક
ઉતારી દીધેલ અને બે સગીર છોકરીઓને લગ્ન કરવાની લાલચ આપી પોતાની સાથે ધોળકા ખાતે લઇ
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ગયેલો. જ્યાાં તેના માસીના ઘરે રોકાયેલો અને રાત્રીના સમયે બાંને સગીર છોકરીઓ ઉપર બળાત્કાર
ગુજારે લ હતો. ત્યાર બાદ બાંને છોકરીઓને લઇ તેના વતન ગામ ખાતે ગયેલ હતો અને ચાર દદવસ
સુધી બાંને છોકરીઓને પોતાની પાસે રાખેલ અને બાંને ઉપર અવાર નવાર બળાત્કાર ગુજારે લ હતો. જે
બાબતે બાપુનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે પડોશીએ ફરીયાદ આપતા બાપુનગર પોલીસ દ્વારા ભોગ
બનનાર બાંને સગીર છોકરીઓને કેદીના ગામથી શોધી કાઢેલ અને કેદીને ગુનાના કામે પકડી અટક
કરે લ. જે કેસ નામદાર કોટગ માાં ચાલી જતા અમદાવાદ સીટી સેશન્સ કોટે કેદીને તા.૨૯/૦૮/૨૦૦૭ ના
રોજ દશ વર્ગ કેદની સજા કરે લ હતી. બાદ કેદીએ બે વર્ગ સુધી સજા કાપેલ હતી. બાદ તા.૦૧/૦૭/૦૮
ના રોજ દદન-૧૪ ની ફલો રજા ઉપર અમદાવાદ, મધ્યસ્થ જેલ, સાબરમતી ખાતેથી છુટેલ હતો અને
રજા પુરી થતા પરત જેલ પર હાજર થયેલ નથી અને ફલો રજા પરથી ફરાર થઇ ગયેલ હતો.
કેદી ફલો રજા પરથી ફરાર થયા બાદ એક મહીના સુધી અમદાવાદમાાં રોકાયેલ હતો.
ત્યારબાદ મુબ
ાં ઇ ખાતે જતો રહેલ હતો જ્યાાં બોરીવલી ખાતે એક વડાપાવની લારી ઉપર નવેક મદહના
સુધી કામ કરે લ હતુ. બાદ ત્યાાં ગોવા ખાતે જતો રહેલ હતો. જ્યાાં બાઘા બીચ ઉપર રે સ્ટોરન્ટમાાં કામ
કરતો હતો. તે દરમ્યાન તેણે ટેટુ બનાવવાનુ કામ શીખેલ હતો. જ્યાાં પાાંચ વર્ગ સુધી રહેલ હતો. બાદ
નેપાળ ખાતે ગયેલો અને નેપાળમાાં કાઠમાંડુ ખાતે આઠ મદહના સુધી રોકાયેલ તે દરમ્યાન ટેટુ દોરવાનુ
કામ કરતો હતો. બાદ તે પરત ગોવા ખાતે આવેલો અને એક વર્ગ સુધી રહી તેણે ટેટુ દોરવાનુ કામ
કરે લ.ુ આ દરમ્યાનમાાં મુળ ઉત્તરપ્રદે શની અને મુબ
ાં ઇ ખાતે અભ્યાસ કરતી એક છોકરી સાથે પ્રેમ થતા
બાંને એ પ્રેમલગ્ન કરી લીધેલ હતા. ત્યાર બાદ સન-૨૦૧૬ માાં કેન્યા ખાતે ગયેલ હતો. જ્યાાં એક
મદહના સુધી રોકાયેલ હતો જ્યાાં તે ટેટુ દોરવાનુ કામ કરતો હતો. બાદ રાજસ્થાન, ઉદયપુર ખાતે તેની
પત્ત્ન સાથે છે લ્લા એક વર્ગથી રહેતો હતો. અને ટેટુ દોરવાનુ કામ કરતો હતો. સદર કેદી હાલ છે લ્લા
ત્રણ મહીનાથી અંધેરી વેસ્ટ મુબ
ાં ઇ ખાતે ભાડાની દુકાન રાખી દુકાનમાાં એકલો રહી ટેટુ દોરવાનુ કામ કરે
છે . તેની પત્ની રાજસ્થાન, ઉદયપુર ખાતે રહે છે .
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નાયબ પોલીસ કનમશનર,
કાંરોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કનમશનર વતી.
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