ુ રાત ભરમાાં બાળકીઓની ઉઠાાંતરી કરી ભીખ માંગાવી
અમદાવાદ શહેર સહહત ગજ
ુ ધારને પકડી લેતી
તથા ચોરીઓ કરાવતી સલાટ ગેં ગના સત્ર
અમદાવાદ શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ
ગઇ તા.૧૧/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ દિલીપભાઇ જે.મેર જીલ્લા બાળ સુરક્ષા
અધિકારી અમિાવાિ નાઓએ મદિલા પુવવ પો.સ્ટે . ખાતે ફરીયાિ આપેલ જેમાાં મદિપતરામ
રૂપરામ આશ્રમ રાયપુર ખાતે બે બાળકીઓ “પોમી” અને “ચોકલેટ” જે કાયિાના સાંઘર્વમાાં
આવેલ િોય જેઓ કાળજી અને રક્ષણ લઇ રિેલ િોય તા.૧૬/૦૫/૨૦૧૯ ના રોજ ચાઇલ્ડ
વેલ્ફેર કધમટીના ચેરમેનશ્રી ભાવેશ પટે લ દ્વારા ઇન્સસ્પેક્શન કધમટીમા ધનરીક્ષણ મુલાકાત
િરમ્યાન બન્ને બાળકીઓનુ ટ્રાફીકીંગ થયેલ િોવા અંગેન ુ જણાવતા તેમજ આ ધસવાય અન્સય
બાળકો પણ તેમની કિેવાતી માસી પાસે િોવાનુ જણાવેલ અને આ બાળકીઓને ક્ાાંક થી લાવી
ભીખ માંગાવવાનુ તેમજ ચોરી કરાવવાનુ કામ કરતા િોવાનુ જણાવેલ અને ઘણીવાર પોતે
ચોરીઓમાાં પકડાયેલ િોવાની પણ ધવગત જણાવેલ અને જ્યારથી સમજણ આવેલ ત્યારથી
પોતાના મા-બાપ કોણ છે તેની કોઇ માિીતી નિી િોવાનુ અને પોતાની કિેવાતી માસી
આનાંિીબેન સલાટ તથા સાંપત સલાટ તથા આનાંિીના દિકરા આનાંિ તથા ઇનેશ, બેતાબ તથા
રાજેશ નાઓ દ્વારા બાળકોને અપિરણ કરી તેઓની ઉપર ક્રુરતા કરી અમિાવાિમાાં ભીખ
માંગાવતા તેમજ ચોરીઓ કરાવતા િોવાની ધવગત જણાવેલ આ રીતે આ કામના આરોપીઓ
બાળકીઓનુ અપિરણ કરી તેઓ પાસે ગેરકાયિે સર રીતે ભીખ માંગાવવાનુ તેમજ ચોરીઓ
કરાવતા િોવાની ફરીયાિ આિારે મદિલા પુવવ પો.સ્ટે. ખાતે ફસ્ટ ગુ.ર.નાં. ૩૩/૨૦૧૯ ઇપીકો
કલમ- ૩૬૩(એ), તથા જુવેનાઇલ જસ્ટીસ એક્ટ કલમ- ૭૫, ૭૬, ૮૭ મુજબનો ગુનો િાખલ
થયેલ જે ગુનાની તપાસ મદિલા પો.સ્ટે .ના ઇન્સચાર્જ પો.ઇન્સસ.શ્રી ટી.આર.અકબરી નાઓ ચલાવી
રિેલ છે .
આ પ્રકારના

ગુનાની ગાંભીરતાને ધ્યાને લઈ આ ગુન્સિામાાં સાંડોવાયેલ

આરોપીઓને પકડી પાડવા સારુ, અમિાવાિ શિેર પોલીસ કધમશ્નર શ્રી એ.કે.ધસિંઘ સાિેબ
નાઓની સીિી સુચના મુજબ ક્રાઇમબ્રાન્સચના સાંયક્ુ ત પોલીસ કધમશ્નર શ્રી જે.આર.મોથલીયા
સાિેબ નાઓના માગવિશવન િેઠળ શ્રી િીપન ભદ્રન સાિેબ નાયબ પોલીસ કધમશ્નર તથા
મિિનીશ પોલીસ કધમશ્નર શ્રી બી.વી.ગોદિલ ક્રાઇમ બ્રાન્સચ નાઓની આગેવાની િેઠળ
ક્રાઈમબ્રાન્સચની અલગ અલગ ટીમો દ્વારા આ ગુન્સાં િામાાં સાંડોવાયેલ આરોપીઓ બાબતે ખાનગી
રાિે માિીતી એકત્ર કરવામાાં આવી રિેલ િતી.
આ િરમ્યાન પો.ઈન્સસ.શ્રી જે.એન.ચાવડા તથા પો.સ.ઇ.શ્રી વી.એચ.જાડેજા તથા
પો.સ.ઈ.શ્રી બી.પી.િે સાઇ તથા ટે કનીકલ પો.સ.ઇ.શ્રી કે.પી.પટે લ તથા પો.સ.ઇ.શ્રી બી.વી. બેંકર
નાઓએ તેઓની ટીમના માણસોને સાથે રાખી આ ગુનાના મુખ્ય આરોપી બેતાબ બાબતે
માદિતી એકત્રીત કરે લ અને આરોપી બેતાબ જેનુ રિેણાાંક અગાઉ વટવા અમિાવાિ ખાતે
આવેલ િતુ તે ખાલી કરીને મિારાષ્ટ્ટ્ર લોનાવાલા ખાતે કાાંતીનગર પાણીની ટાાંકી પાસે રિેતો
િોવાની ધવગતો ખાનગી રાિે એકત્ર કરવામાાં આવેલ અને આ રીતે ખુબજ ખાનગી રાિે તપાસ
િાથ િરવામાાં આવેલ. જે આિારે લોનાવાલા ખાતે જઇ તપાસ કરી આરોપી બેતાબ ઉર્ફે શશવમ

આનાંદ સલાટ (પવાર) ઉ.વ.૪૦ રહે- પીકનીક પાકક માનવનગર વટવા અમદાવાદ હાલ રહેકાાંતીનગર પાણીંની ટાાંકી પાસે લોનાવાલા મહારાષ્ટ્ર નાનો મળી આવતા જેને િસ્તગત કરી અત્રે
લઇ આવવામાાં આવેલ. જેની પ્રાથધમક પુછપરછ િરમ્યાન આરોપી આ ગુનામાાં મુખ્ય સુત્રિાર
િોવાનુ પ્રસ્થાધપત થતા તેની તા.૦૮/૦૯/૨૦૧૯ ના રોજ કાયિે સર અટકાયત કરી આરોપી
ધવરૂધ્િ કાયિે સરની કાયવવાિી કરવામાાં આવેલ છે .
જે પકડાયેલ આરોપી બેતાબ ઉર્ફે શશવમ આનાંદ સલાટ (પવાર) ની પુછપરછ
કરતા પોતાની માતા આનાંિી વા/ઓ આનાંિ સલાટ તથા પોતાની સાથે રાખેલ સાંપત મદ્રાસી
તથા પોતાના ત્રણ ભાઇઓ આનાંિ સલાટ તથા ઇનેશ સલાટ તથા રાજેશ સલાટ નાઓ સાથે
પોતે ઉપરોક્ત વટવા ખાતેના સરનામે આવેલ પોતાના મકાનમાાં છે લ્લા વીસેક વર્વથી રિે છે
અને છે લ્લા સાતેક વર્વથી આરોપી બેતાબ પોતે લોનાવાલા ખાતે રિેવા ગયેલ છે અને
ઉપરોક્ત પોતાના ઘરના સભ્યો સાથે પોતે રાજકોટ, સુરત, આણાંિ, વડોિરા, અમિાવાિ જેવા
ગુજરાતના શિેરો તથા તે ધસવાય જે શિેરમાાં જ્યાાં નાના-મોટા મેળાઓ ભરાતા િોય તેવી
જગ્યાઓએ રમકડાની ફેરી તથા પથારા લગાવતા િોવાનુ અને આવી જગ્યાઓએ તથા જતા
આવતા સુરત જેવા મોટા રે લ્વે સ્ટેશન ખાતે જ્યાાં પણ કોઇ નાની બાળકીઓ કે-જે ગરીબ તથા
ભીખ માાંગતી િોય તેવી બાળકીઓને ટાગેટ કરી આવી બાળકીઓનો કબ્જો સાંભાળી અમિાવાિ
પોતાના ઘરે લાવી આવી બાળકીઓને િાથે પગે પાટાઓ બાાંિી ભીખ માંગાવવાની તેમજ નાનીમોટી ચોરીઓ કરાવવાની પ્રવ ૃતીઓ કરાવતા િોવાનુ આરોપી જણાવે છે . તે મુજબ ઉપરોક્ત
“પોમી” તથા “ચોકલેટ’ નામની બાળકીઓને તેઓની પાાંચેક વર્વની ઉંમરમાાં સુરત રે લ્વે સ્ટે શન
ખાતેથી ઉપાડી લાવેલ જે બન્ને બાળકીઓ ચોરી કરતા પકડાઇ ગયેલ િોવાની કબુલાત
આરોપીએ કરે લ છે .
આરોપીની ગુનો કરવાની એમ.ઓ.

આરોપી પોતાના પરીવારને સાથે રાખી રમકડા વેંચવાના બિાને અલગ-અલગ

શિેરોમાાં જઇ નાની બાળકીઓને ટાગેટ કરી તેઓને ઉઠાવી લાવી પોતાની પાસે રાખી ભીખ
માંગાવવાનુ તેમજ ચોરીઓ કરાવવાની પ્રવ ૃતી કરાવવાની એમ.ઓ. િરાવે છે .
આરોપીનો ગુનાિીત ઇતીિાસ

આરોપી બેતાબ ઉર્ફે શશવમ આનાંદ સલાટ (પવાર) પાાંચેક વર્વ પિેલા વટવા

પોલીસ સ્ટેશન તથા અસલાલી પોલીસ સ્ટે શનના ઘરફોડ ચોરીઓના ગુન્સિાઓના કામે અત્રેની
ક્રાઇમ બ્રાન્સચ ખાતે પકડાઇ ચુકેલ છે .

