ુ ના કાં કાલના િણશોધાયેલ ખન
ુ ના
ડીંડોલી પો.સ્ટે . વિસ્તારમાાં હત્યા કરી ફેંકી દે િાયેલ માતા-પત્ર
ુ ાનો ભેદ ઉકેલતી સરુ ત શહેર પોલીસ
ગન
તા.૧૯/૦૫/૧૮ ના રોજ સુરત શહેરના ડીંડોલી પો.સ્ટે . વિસ્તારમાાં ઈકલેરા ચાર રસ્તાથી સણીયા કણદે તરફ જિાના રોડની
બાજુ માાં પ્લાસ્ટીકના કોથળામાાં એક અજાણી મહહલા ઉ.િ. આશરે ૨૫ િર્ષ તથા બાળક ઉ.િ. આશરે ૪ િર્ષના હત્યા કરી નાાંખી હદધેલ કાંકાલ
મળી આિેલ જે અંગે ડીંડોલી પો.સ્ટે . I ગુ.ર.નાં.૧૨૮/૨૦૧૮ ઈ.પી.કો. કલમ ૩૦૨, ૨૦૧ મુજબ ગુન્હો દાખલ કરે લ સદર ગુન્હો ગાંભીર
પ્રકારનો તેમજ િણશોધાયેલ હોય, સદરહુ ગુન્હો શોધિા માટે સુરત શહેર પોલીસ પ્રયત્નશીલ હતી.
મળી આિેલ મહહલા તથા બાળકના કાંકાલના ડી.એન.એ. સરખાિતા માતા તથા પુત્રના કાંકાલ હોિાનુાં જણાય આિેલ સુરત
શહેર પોલીસની અલગ અલગ ટીમો બનાિી સદરહુ ગુનો શોધિાની કામગીરી શરૂ કરિામાાં આિી હતી તેમજ માતા તથા બાળકની
ઓળખ કરિી જરૂરી હતી મ ૃતદે હ કોહિાઈ જઈ, હાડપીંજર હાલતમાાં હોઈ, માળા, િીટી, બાંગળી છાંદણા વિગેરે જેિા ચીન્હો પરથી
માતા તથા બાળકની ઓળખ માટે પોસ્ટર લગાડી પ્રયત્નો કરિામાાં આિેલ સીસીટીિી કેમેરા તથા ટેકનીકલ િકષ આઉટ કરી પ્રયત્નો
કરિામાાં આિેલ તેમજ સુરત શહેરના મીસીંગ સેલ દ્વારા સુરત શહેરમાાં તથા આસ-પાસના જીલ્લાઓ તથા રાજ્યોમાાં માતા તથા
બાળકની સાથે ગુમ થયેલ માહહતી મેળિી તેમના િાલી િારસોનો સાંપકષ કરી, મળી આિેલ આટીકલ આધારે તેમજ હ્યુમન
રીસોવસિસની મદદથી માતા-પુત્રની ઓળખ કરિા માટે પ્રયત્નો કરિામાાં આિેલ.
સુરત શહેરના મીસીંગ સેલ દ્વારા લીમ્બાયત પો.સ્ટે . મીસીંગ નાં.૧૩૬/૨૦૧૮ ના કામે ગુમ થનાર મહહલા માંજુદેિી
સદાબ્રિજ યાદિ ઉ.િ.૨૪ તથા બાળક ઉ.િ.૩ બાબતે જાહેરાત કરનાર પવત સદાબ્રિજ યાદિને તેમના િતન ઉત્તર પ્રદે શથી
બોલાિી પુછપરછ કરતા પોતાની પત્નીને સુરેશ રાધેશ્યામ ગૌત્તમ નામનો ઈસમ ભગાડી લઈ ગયેલ હોઈ, તેિી શાંકા તેણે
દશાષિેલી જેના આધારે ક્રાઈમ િાાંચના પો.સ.ઈ. િી.જે.ચાિડા તથા તેમની ટીમના માણસોએ સુરેશ રાધેશ્યામ ગૌત્તામને મહારાષ્ટ્ર
ના પુણા મુકામેથી શોધી સુરત ખાતે લાિી પુછપરછ કરતા હહકકત જણાિેલ કે પોતે તથા મરણ જનાર માંજુદેિીનો પવત સદાબ્રિજ
યાદિ ગોડાદરા મુકામે આિેલ આિડ ફેશન નામના એમ્િોઇડરીના ખાતામાાં ત્રણ િર્ષથી સાથે કામ કરતા ડી.કે.નગર ગોડાદરા
ખાતે બાજુ બાજુ માાં રહેતા હતા ત્યારથી સુરેશ ગૌત્તમ માંજુદેિીના પરીચયમાાં આિેલ અને સદાબ્રિજ યાદિની નજર બહાર તેની
પત્ની માંજુદેિીને અિાર નિાર મળતો હતો અને તેની સાથે શરીર સબાંધ પણ બાાંધતો હતો અને અિાર નિાર પોતાની સાથે ભાગી
જઈ લગ્ન કરિા માટે દબાણ કરતો હતો પરાં ત ુ માંજુદેિીએ તેની સાથે ભાગી લગ્ન કરિાની ના પાડતા સુરેશ ગૌત્તમ માંજુદેિીથી
નારાજ થઈ ગયેલ અને માંજુદેિીની હત્યા કરી નાાંખિાનુ મનોમન નક્કી કરે લ હત ુાં પ્લાન મુજબ સુરેશ ગૌત્તમે તા.૧૧/૦૫/૧૮ ના
રોજ બપોરના સુમારે માંજુદેિીને પોતાના ઘર નાં.૨૩૩, ડી.કે.નગર ગોડાદરા, લીમ્બાયત ખાતે ફોન કરી બોલાિેલ અને માંજુદેિી
પોતાના ત્રણ િર્ષના બાળકને પણ ગૌત્તમના ઘરે લઈ આિેલ અને ફરીથી તેની સાથે ભાગી જઈ લગ્ન કરિા જણાિેલ અને
માંજુદેિીએ ના પાડતા સુરેશ ગૌત્તમે માંજુદેિીને પેટના ભાગે વતક્ષ્ણ હવથયારના ઘા મારી તેની હત્યા કરી હદધેલ ત્યારબાદ બાળકને
જીિીત રાખશે તો પોતે પકડાઈ જશે તે કારણે ત્રણ િર્ષના બાળકને પણ પેટના ભાગે વતક્ષ્ણ હવથયારના ઘા મારી તેની પણ હત્યા
કરી હદધેલ ત્યારબાદ પટેલનગર ગોડાદરા વિસ્તારમાાં રહેલા તેના વપતા રાધેશ્યામ ગૌત્તમ તથા ભાઈ મુકેશ ગૌત્તમને ઘરે બોલાિી
હહકકત જણાિેલ અને મરણ જનાર મહહલા માંજુબેન તથા બાળકના મ ૃતદે હનો વનકાલ કરિાનુાં નક્કી કરી તેઓના પરીબ્રચત રામચાંદ્ર
ઉફે ડબલુ ગૌત્તમને રીક્ષા સાથે બોલાિી મરણ જનાર માંજુદેિી તથા બાળકની લાશને એક મોટા પ્લાસ્ટીકના કોથળામાાં ભરી
રાત્રીના આશરે નિેક િાગ્યાના સુમારે બન્ને મ ૃતદે હને રીક્ષામાાં મુકી ઈકલેરા ચાર રસ્તાથી સણીયા કણદે તરફ જિાના રસ્તા પર
ખેતરમાાં પાળા પાસે અંધારામાાં ફેંકી હદધેલ અને ત્યારબાદ બીજા હદિસે પોતાના િતન ભાગી ગયેલ
ઉપરોક્ત ગુન્હામાાં નીચે મુજબના બે આરોપીની ધરપકડ કરિામાાં આિેલ છે . તેમજ ગુન્હામાાં િપરાયેલ ઓટો રીક્ષા GJ05-5938 કબજે કરિામાાં આિેલ છે . આરોપી (૧)સુરેશ રાધેશ્યામ ગૌત્તમ ઉ.િ.૨૧ મુળ-રહે-કુસાગામ પો.સ્ટે. બરસઠી જી-જોનપુર
ઉત્તર પ્રદે શ (૨) રામચાંદ્ર ઉફે ડબલુ જયનાથ ગૌત્તમ ઉ.િ.૩૫ રહે.૪૮૨, મહાદે િનગર ડીંડોલી, સુરત તથા મુળગામ:-ટટકહીયા
પો.બરસઠી જી-જોનપુર ઉત્તર પ્રદે શ િોન્ટેડ આરોપીઓ:-(1) રાધેશ્યામ બાંસરાજ ગૌત્તમ (૨) મુકેશ રાધેશ્યામ ગૌત્તમ બન્ને
રહે.કુસાગામ પોસ્ટ-બરસઠી જી-જોનપુર ઉત્તર પ્રદે શ જે ગુનો શોધી કાઢી પ્રશાંસવનય કામગીરી કરિામાાં આિેલ છે .

