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નવી દિલ્હી 
 

વવષય:  મોજે- બાપનુગર, અમદાવાદ સીટીના અમો અન.ુ જાવતના પરરવારની સગીર વયની 

દીકરીના અપહરણના બનાવમા ંઆરોપીની ધરપકડ કરવા અને એફ. આઈ. આર.મા ં

આઈ.પી.સી.,અત્યાચાર ધારાની, પોક્સો, તેમજ જુવેનાઇલ જસ્ટીસ એકટની કલમો 

ઉમેરી  તાત્કાલલક ન્દ્યાવયક કાયયવાહી કરવા બાબત, 

     
  હું સગંીતાબેન જીતેન્દ્રભાઈ અમદાવાદ સીટીમા ં બાપનુગર, ઇન્દ્દીરાગરીબનગર, મકાન નબંર 

૧૧૪ ખાતે મારા પવત અને ૩ બાળકો સાથે રહું છુ અને ઘરકામ કરંુ છુ. મારે બે દીકરા તથા એક દીકરી 

છે. જાતે અનસુલુચત જાવતના  છીએ. જેમા ંમોટી દીકરી નેહાબેન જીતેન્દ્રભાઈ, ઉમર ૧૬, ,ધવલ, ૧૪ 

વષય, તેમજ પ્રશાતં, ઉમર વષય ૧૨  દીકરા છે. જેમા ંમારી દીકરી નેહા બાપનુગર ખાતે આવેલી શ્રીજી 

વવદ્યાલય મા ંધોરણ ૧૧મા ંકોમસય મા ંઅભ્યાસ કરે છે.  

તારીખ ૭/૨/૨૦૧૪ના રોજ સવારના આશરે સાડા નવેક વાગ્યાના સમુારે મારી દીકરી નેહાને 

કોમ્પ્યટુરનુ ંપેપર હોઈ હું  બાપનુગર ખાતે આવેલી શ્રીજી સ્કુલે તેમને મકુવા ગયેલી અને સ્કુલના ગેટ 

આગળ પોણા દસ વાગ્યાના સમુારે મકુીને હું ઘરે પરત આવેલી. મારી દીકરી નામે નેહાબેન જીતેન્દ્રભાઈ 

ચૌહાણ, ઉમર વષય ૧૬, સગીર હોઈ જેનુ ંતારીખ ૭/૨/૨૦૧૪ ના રોજ લબન દલલત આરોપી નામે અજુ યન 

ઓમપ્રકાશ માળી, ઉમર વષય, ૨૪ નામના ઇસમ દ્વારા લલચાવી, ફોસલાવી, બદકામ કરવાના ઈરાદે 



અપહરણ કરેલ છે તેમજ મારા કાયદેસરના વાલીપણામાથંી ભગાડી ગયેલ છે. આ બાબતની ફરરયાદ 

અમો એ બાપનુગર પોલીસ સ્ટેશનમા ંગનુા રજીસ્ટર I-૩૩/૧૩ થી ફરરયાદ નોંધાવેલ છે. આ આરોપી  

અજુ યન ઓમપ્રકાશ આમો અનસુલુચત જાવતના હોવાનુ ંજાણવા છતા અમારા  કાયદેસરના વાલીપણામાથંી 

લઇ જઈને આરોપીએ ગભંીર પ્રકારનો ગનુો આચરેલ છે.  

    અમોએ અમારી સગીર વયની દીકરીના અપહરણ બાબતે બાપનુગર પોલીસ સ્ટેશનમા ંફરરયાદ કરી 

ઘેરે પરત આવેલ ત્યારે સાજંના સાત વાગ્યાના સમુારે અમારે ઘેરે આવી આરોપી અજુ યન ઓમપ્રકાશના 

ભાઈઓ જેમા ંમોટો સરેુશ તેમજ નાનો ભાઈ ભીમ, તેમજ તેમની બે બહનેો અને તેમના વપતા ઓમપ્રકાશ 

માળીએ અમોને જાવત આધારરત અપમાવનત કરેલ અને આ ફરરયાદ પાછી ખેચવા બાબતે જાનથી મારી 

નાખવાની ધમકી અમો ફરીયાદી ને આપેલ છે.  

આ આરોપી અજુ યન ઓમપ્રકાશના કુટંુબીજનો મોટો સરેુશ તેમજ નાનો ભાઈ ભીમ, તેમજ તેમની બે 

બહનેો અને તેમના વપતા ઓમપ્રકાશ હાલ આરોપીના સપંકયમા ંછે અને ગનુામા ંફોન કરી અને નાણાકીય 

રીતે તેમજ આરોપીને છુપાવવામા ં મદદગારી કરી રહ્યા છે.  

ઉપરોક્ત વવષયે અમો ફરીયાદી અનસુલુચત જાવતની સગીર દીકરીના અપહરણના બનાવમા ં
ન્દ્યાયના રહતમા ંહંુ તાત્કાલલક નીચ ેમજુબની માગંણી કરંુ છુ.  

 

(૧).....  અમો બાપનુગર ખાતે રહતેા અનસુલુચત જાવતના ફરરયાદી સગંીતાબેન જીતેન્દ્રભાઈ ચૌહાણ ની 

સગીર વયની દીકરી નેહાબેનનુ ંઅપહરણ કરનાર અજુ યન ઓમપ્રકાશ માળી ની તાત્કાલલક ધરપકડ 

કરવી અને આ ગનુામા ંઆરોપીને મદદ કરનાર તમામ લોકોની ધરપકડ કરવી.  

 (૨).....  આરોપી અજુ યન ઓમપ્રકાશ માળી સામે  તારીખ ૦૭/૦૨/૨૦૧૪ ના રોજ અનસુલુચત જાવતની 

સગીર બાળકીનુ ં અપહરણ અને અપનયન કરવાના ગનુા બદલ ગનુા ર.ન. I-૩૩/૧૪ થી બાપનુગર 

પોલીસ સ્ટેશનમા ંદાખલ થયેલ છે જેમા ંઆઈ .પી. સી.ની કલમ  ૩૬૩,૩૬૬ મજુબ ફરરયાદ દાખલ કરવામા ં

આવેલ છે. જેમા ંઆ  ગનુાના કામે એફ. આઈ. આર. મા ંઅત્યાચાર ધારાની કલમ ૩(૨)૫, પોક્સો તેમજ 

જુવેનાઇલ જસ્ટીસ એક્ટ દાખલ કરવામા ંઆવેલ નથી  

તો તાત્કાલલક આ ગનુાના કામે ગનુાના કામે એફ. આઈ. આર. મા ં અત્યાચાર ધારાની કલમ ૩(૨)૫, 

પોક્સો તેમજ જુવેનાઇલ જસ્ટીસ એક્ટ નીચેની કલમો દાખલ કરવામા ંઆવે તેવી અમો અરજદાર ની 

રજૂઆત છે.  

(૩) આરોપી અજુ યન ઓમપ્રકાશ પર પ્રાતંીય છે અને હાલ બાપનુગર અમદાવાદમા ં રહઠેાણ બનાવી  

અમારી દીકરીનુ ં અપહરણ કરી ભગાડી ગયેલ છે હાલ અમારી સગીર વયની  દીકરી નેહાબેન 



જીતેન્દ્રભાઈ નો જીવ જોખમમા ં છે જેથી તાત્કાલલક મોબાઇલ લોકેશન ના આધારે અમારી દીકરીની 

શોધખોળ કરી આરોપીના કબજામાથંી મકુ્ત કરાવવા અમો અરજદાર ની નમ્ર અરજ છે. 

(૩).......આમો ફરરયાદીની સગીર વયની અનસુલુચત જાવતની બાળકીને તાત્કાલલક લબન અનસુલુચત 

જાવતના અજુ યન ઓમપ્રકાશ ઇસમના કબ્જજામાથંી છોડાવી તાત્કાલલક અમો સગંીતાબેન જીતેન્દ્રભાઈને 

સોપવા વવનતંી છે.  

(૪) અમો ફરરયાદીને સી.આર.પી. સી.ની કલમ ૧૫૪(૨) મજુબ તાત્કાલલક એફ.આઈ.આર.ની નકલ 

તાત્કાલલક આપવા વવનતંી છે.  

(૫) અમો ફરરયાદી સી.આર.પી.સી. ની કલમ ૧૬૪ મજુબ વનવેદન મેજીસ્રેટની સમક્ષ આપવા માગંીએ 

છીએ તો તાત્કાલલક મેજીસ્રેટ સમક્ષ વનવેદન અમારંુ લેવડાવવા વવનતંી છે. 

(૬) અમોને મારહતી મળેલ છે કે હાલ આરોપી અમારી દીકરીને અમદાવાદથી રેનમા ંય.ુપી.ના ગોરખપરુ 

ગામે આજે રાતે્ર ૧૧:૩૫ મીનીટે ઉતારવાનો છે અને ગોરખપરુથી ૨૦ રકલોમીટર દુર તેમના ગામે લઈને 

જવાનો છે તો તાત્કાલલક ગોરખપરુના એસ.પી. અને રેલવેના પોલીસ અવધકારીઓને જાણ કરી  

આરોપીની ધરપકડ કરાવવા વવનતંી છે.  

ઉપરોક્ત અનસુલુચત જાવતના પરરવારના માનવ અવધકાર ભગં થતો અટકાવવા અને માનવ અવધકારો નુ ં
રક્ષણ કરવા તાત્કાલલક ઘટત ુ ંકરવા વવનતંી છે.  

 

આપણા વવશ્વાસ ુ 
સગંીતાબેન જીતેન્દ્રભાઈ ચૌહાણ  
 


