પ્રેસ નોટ
વટવા પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમાાં શાકભાજીનો ધંધો કરતા વેપારીન ં
પૈસાની લેવડદે વડ બાબતે સરતથી વાહનોમાં અમદાવાદ આવી
અપહરણ કરી લઇ જનાર આરોપીઓને દબોચી અપહરણના ગન્હાનો
ભેદ ઉકેલતી અમદાવાદ શહેર ક્રાઇમ બ્ાાંચ તથા વટવા પોલીસ.
તા.૨૨/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ વટવા પોલીસ સ્ટે શન વવસ્તારમાં રહેતા અને
શાકભાજીનો વેપાર ધંધો કરતા મનોજ ભરે લાલ યાદવ અને તેમની પત્ની રામવતીન ં પૈસાની
લેવડદે વડ બાબતે વટવા પી.ડી.પંડયા કોલેજ પાસે શાકભાજીની લારી પરથી સ્વીફટ ગાડીમાં
આવેલ જીતભાઇ અને બીજા ત્રણ માણસો અને અટીગા ગાડીમાં લાકડાના દંડાઓ સાથે આવેલ
બીજા પાંચેક માણસો મળી કલ-૯ માણસો અપહરણ કરી ગાડીઓમાં લઇ ગયેલ અને અપહ્યત
રામવતીબેનને બરોડા એક્ષપ્રેસ હાઇવે ખાતે આવેલ ટોલટે ક્ષ પહેલાં ઉતારી દીધેલ અને તેઓના
પવત મનોજભાઇને આ માણસો આગળ કયાંક અપહરણ કરી લઇ ગયેલ. જે બનાવ બાબતે
અપહ્યત મનોજભાઈની પત્ની રામવતીબહેને વટવા પોલીસ સ્ટે શન ખાતે ફરરયાદ આપતાં વટવા
પો.સ્ટે. ફસ્ટ ગ.ર.નં.૧૦૫/૨૦૯ ઇપીકો કલમ ૩૬૫.૩૮૪.૧૨૦(બી) તથા જી.પી. એકટ કલમ
૧૩૫(૧) મજબનો ગનો દાખલ થયેલ. જે ગનાની ગંભીરતાની નોંધ લઇ આ ગન્હાનો ભેદ ઉકેલવા
સારૂ શ્રી જે.આર.મોથલીયા, સંયક્ત પોલીસ કવમશ્નર ક્રાઈમબ્રાન્ચ તથા શ્રી દીપન ભદ્રન નાયબ
પોલીસ કવમશ્નર ક્રાઇમબ્રાંચ નાઓ દ્વારા સચના આપવામાં આવેલ હોય જે સચના આધારે
મદદનીશ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી બી.વી.ગોહીલ નાઓના માગગદશગન હેઠળ પો.ઇ.શ્રી આર.એસ.સવેરા
નાઓની ટીમના પો.સ.ઇ. શ્રી કે.કે.ડીંડોડ, પો.સ.ઇ. શ્રી વાય.એમ. ગોહીલ, ટે કનીકલ પો.સ.ઈ. શ્રી
એ.એચ.સલીયા, હેડ કોન્સ.કૌવશક ગોવવિંદભાઈ, પો.કો.રમેશકમાર રહરદે રામ, પો.કો.દશગનવસિંહ
પ્રવવણવસિંહ, પો.કો.પ્રરદપવસિંહ હઠીવસિંહ એ રીતેના ખાનગી વાહન લઈ તાત્કાલીક અપહ્યત
મનોજભાઇ યાદવની તપાસમાં સરત ખાતે રવાના થયેલ તેમજ સ્થાવનક વટવા પોલીસ સ્ટે શનના
પો.ઈન્સ. શ્રી એચ.વી.સીસારા નાઓના માગગદશગન હેઠળ પો.સ.ઈ. શ્રી જે.વાય.ચૌહાણ નાઓ પણ
તેઓની ટીમ સાથે સરત ખાતે રવાના થયેલ અને સરત ખાતે સ્થાવનક વટવા પોલીસ તેમજ
ક્રાઈમબ્રાન્ચની સંયક્ત ટીમોએ ઓપરે શન હાથ ધરે લ.
આ દરમ્યાન આ અપહરણના ગનાના આરોપીઓ પૈકી મખ્ય આરોપી (૧)
જયેશભાઈ ઉફે જીત સ/ઓ પ્રાણલાલ મોતીરામ મહાદે વવાલા (ખત્રી) ઉ.વ.૪૬ રહેવાસી
મ.નં.૬૦, મહાપ્રભ રો હાઉસ, ગોડાદરા ગામ, આસપાસ મંરદર પાસે, સરત શહેર તથા તેના
સાગરરતો (૨) રહમાંશવસિંહ જીતેન્દ્રવસિંહ પરમાર ઉ.વ.૨૧ રહેવાસી ૬, રક્રષ્ણાપાકગ , ગોડાદરા ગામ,
ખારીની બાજમાં, આસપાસ મંરદર પાસે, સરત શહેર (૩) રાહલ જીતેન્દ્રવસિંહ પરમાર ઉ.વ.૧૯ રહે.

સદર નાઓને પકડી પાડી સદરી આરોપીઓ પાસેથી આ ગનામાં ઉપયોગમાં લીધેલ (૧) વસલ્વર
કલરની સ્વીફટ ડીઝાયર ગાડી નં.જી.જે.૫ આર.ઈ.૪૪૯૫ રકિં.ર.૬,૦૦,૦૦૦/- તથા સફેદ કલરની
અટીગા ગાડી જી.જે. ૫ જે.એમ. ૪૬૧૪ રકિં.ર.૫,૦૦,૦૦૦/- ની મત્તાની તેમજ અટીગા ગાડી માંથી
(૩) એક વપસ્ટલ (૪) લાકડી (૫) પ્રેસ લખેલ બોડગ (૬) મોબાઈલ ફોન વવગેરે કબજે કરી
આરોપીઓ વવરધ્ધ કાયદેસર કાયગવાહી કરે લ છે .

ુ ો કરવાન ાંુ કારણ
આરોપીઓનો ગન
અટક કરવામાં આવેલ આરોપીઓ પૈકી પકડાયેલ આરોપી જયેશભાઈ ઉફે
જીતની પછપરછ કરતા જણાવેલ છે કે તે અપહ્યત મનોજ ભરે લાલ યાદવને છે લ્લા ત્રણેક વર્ગથી
ઓળખે છે અને તે શાકભાજીનો ધંધો કરે છે . આશરે બે વર્ગ અગાઉ આ મનોજ પોતાની પાસેથી
વીશી ભરવા માટે દર મરહને રવપયા ૧૦૦૦૦/- લઈ જતો હતો. જે ૮ મરહના સધી લઈ ગયેલ.
ત્યારબાદ તેની માતાને કેન્સર થઈ ગયેલ હોવાન ં જણાવી ગઈ રદવાળીના સમયે આશરે એકાદ
વર્ગ અગાઉ પોતાની પાસેથી રવપયા ૫૦,૦૦૦/- લઈ ગયેલ. તેના થૉડા સમય પછી તરતજ
તેની પત્નીની ડીલીવરીના સમયે રવપયા ૨૦,૦૦૦/- લઈ ગયેલ. તેમજ છ માસ અગાઉ
વીશીમાંથી રવપયા ૧,૦૦,૦૦૦/- લઈ ગયેલ. જે વીશીમાં ર.૩૦,૦૦૦/- તેણે ભરે લ હતા. આ
વસવાય પણ ટકડે ટકડે ર.૧૦ હજાર, ૧૫ હજાર મળી અંદાજે અઢી લાખ રૂવપયા લઈ ગયેલ.
ત્યારબાદ છે લ્લા છ સાત માસથી તે ધંધો બંધ કરી તેમજ ભાડાન ં મકાન રાતોરાત ખાલી કરી
નાસી ગયેલ. જેથી પોતે મનોજ યાદવની તપાસ કરતા હતા દરમ્યાન બે ત્રણ રદવસ અગાઉ આ
મનોજ યાદવ અમદાવાદ વટવા ખાતે રહે છે તેવી જાણકારી મળતાં ગઈ તા.૨૨/૦૮/૨૦૧૯
ના રોજ પોતે તથા જીતભાઈના બે દીકરાઓ રહમાંશવસિંહ જીતેન્દ્રવસિંહ પરમાર તથા રાહલ
જીતેન્દ્રવસિંહ પરમાર તેમજ બબવપનભાઈ, વવનોદ વમશ્રા, પરી વસિંગ, રાજભાઈ, પપ્પીભાઈ,
માઈકલબાબા એ રીતેના કલ-૯ માણસો પોતાની વસલ્વર કલરની સ્વીફટ ડીઝાયર ગાડી
નં.જી.જે.૫ આર.ઈ.૪૪૯૫ તથા જીતભાઈની સફેદ કલરની અટીગા ગાડી નં.૪૬૧૪ ની લઈને
મનોજ કશવાહના ઘરે પૈસાની લેવડ દે વડ અનસંધાને ગયેલા અને તેઓને તથા તેઓની પત્નીને
ગાડીમાં બેસાડી સરત આવવા નીકળે લ પરં ત તેઓની પત્નીને આગળ જતાં રસ્તામાં ઉતારી
દીધેલ. ત્યારબાદ આ મનોજ ભરે લાલ કશવાહને લઈ તેઓ સરત ખાતે આવેલા અને આ દરમ્યાન
જીતભાઈના છોકરાઓ ઉપર બલિંબાયત પોલીસનો ફોન આવતાં અપહ્યત મનોજભાઈને પના
પાટીયા સરત ખાતે ઉતારી દીધેલ હોવાની હકીકત જણાવેલ.
આ કામે પકડાયેલ ત્રણેય આરોપીઓ સાથે સંડોવાયેલ બીજા આરોપીઓને
પકડવાના પ્રયત્નો જારી રાખેલ છે . તેમજ પકડાયેલ ત્રણેય આરોપીઓને વટવા પોલીસ સ્ટે શન
ફ.ગ.ર.નં.૧૦૫/૨૦૯ ઇપીકો કલમ ૩૬૫.૩૮૪.૧૨૦(બી) તથા જી.પી.એકટ કલમ ૧૩૫(૧)
મજબ ગન્હાના કામે અટક કરવામાં આવેલ છે .

