ધંધાકીય મતભેદમાં પિતાની હત્યા કરનાર પુત્ર તથા હત્યા કરનાર આરોિીઓને ઝડિી િાડી
ગુનાનો ભેદ ઉકેલતી, સુરત શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ.
તા.૧૫/૦૫/૧૯ ના રોજ પ્રહલાદભાઈ ત્રીભુવનદાસ િટેલ ઉ.વ.૩૦ રહે.એ/૧/૨૦૪, શ્ગલ
ંર
રે સીડેન્સી ડી માટટ
સામે, અલથાણ િાંડેસરા, સુરતનાઓ િોતાની સાથે બે લાખ રૂપિયા લઈ ગુમ થયેલ જે અંગે ગુમ થયા અંગેની
ે રા િો.સ્ટે .
જાહેરાત તેમના દદકરા જીતેશ પ્રહલાદભાઈ િટે લનાઓને િાંડેસરા િો.સ્ટે . ખાતે આિતા જે અંગે િાંડસ
મીસીંગ નં.૧૦૪૧૯ થી ફરીયાદ નોંધી તિાસ હાથ ધરવામાં આવેલ ઉિરોક્ત મીસીંગમાં ફરીયાદી શંકાના દાયરામાં
હોઈ, જેથી ઉિરોક્ત ગુનામાં ક્રાઈમ બ્રાંચની ટીમ વકટ આઉટમાં જોડાતા ગુન્હાના મુળ સુધી િહોંચવામાં કાયટરત થયેલ.
દરમ્યાન ફરીયાદીશ્રીને પુછિરછ કરતા તેણે ગુમ થનાર િોતાના પિતાને જયાં ઉતારે લ તે જગ્યા િર જઈ
સી.સી.ટી.વી. ફુટે જ આધારે ગુમ થનાર ફરી.ની મો.સા.ઉિરથી ઉતરી ભાઠેના કરણાલ એસ્ટે ટ ખાતા નં.૧૫૩ માં જતા
દે ખાયેલ તે જગ્યા િર જઈ તિાસ કરતા સંજય તુકારામ રામરાજય નામનો ઈસમ હાજર મળી આવેલ. જેની પુછિરછ
કરતા હદકકત જાણવા મળે લ કે ફરીયાદીને ગુમ થનાર સાથે ધંધાદકય મતભેદ થયેલ ફરી.ને આિેલ ધંધાની
જવાબદારી તેના પિતા ગુમ થનારે િરત લઈ લેતા ફરીયાદી જીતેશને મનદુ:ખ થયેલ જેથી છે લ્લા આઠ મહીનાથી
જીતેશ તેના પિતાજીની હત્યા કરી પ્લાસ્ટીકના દાણા બનાવવાના તથા લુમ્સના ખાતા િોતે હસ્તગત કરી લેવા
માંગતો હતો જેથી જીતેશે િોતાના બાિા સીતારામ ઈન્ડસ્રીઝ, બમરોલી રોડવાળા ખાતાની બાજુમાં આવેલ ફ્લોર
મીલમાં કામ કરતા સલીમ હજરત શેખનો સંિકટ કરી, િોતાના પિતાજી સાથે સબંધો સારા નથી તેઓનો નીકાલ
કરવાનો છે અને જો પનકાલ કરી આિે તો રૂપિયા ૧૦ લાખ આિવાની વાત કરે લ. જેથી સલીમે સંજય ત ુકારામ
રામરાજયનો સંિકટ કરે લ અને આજથી ચાર મદહના િહેલા ત્રણે મળી નક્કી કરે લ કે, ખાત ુ ભાડે રાખી ભોગ બનનારને
ખાતા િર બોલાવી મશીન વેચવા અંગે વાતચીત કરી, ખાતામાં તેમની હત્યા કરી, તેઓને ખાડો ખોદી ત્યાંજ દફનાવી,
પનકાલ કરવાની યોજના બનાવેલ. જે આધારે તા.૧૪/૦૫/૧૯ ના રોજ જીતેશે તેના પિતાજીને જણાવેલ કે આિણુ જુન ુ
મશીન વેચવાનું છે તે લેવા માટે એક િાટી તૈયાર છે જેની સાથે તમે રૂબરૂ મળી લો તેમ જણાવી જીતેશ િોતે તેના
પિતાજીને બાઈક િર બેસાડી ભાઠેના ખાતે હત્યાના કાવતરાને િાર િાડવા માટે જ ભાડેથી રાખેલ ખાતાની થોડે દુર
સંજય સાથે મુલાકાત કરાવી તેની સાથે વાતચીત કરી લો િોતે થોડી વારમાં આવે છે . તેમ જણાવી િોતે મોબાઈલ
ખાતામાં ભુલી ગયેલ છે . તેમ તેના પિતાજીને જણાવી ગુમ થનારનો મોબાઈલ લઈ ત્યાંથી ચાલી ગયેલ અને િાંડેસરા
જી.આઈ.ડી.સી.માં જઈ તેના પિતાજીનો મોબાઈલ સળગાવી દદધેલ અને સંજય િોતે ગુમ થનારને ખાતામાં લઈ
ગયેલ અને મશીન લે-વેચ અંગેની વાતો કરી દરમ્યાન ખાતામાં િહેલાંથી હાજર સલીમે ગુમ થનારને િાછળથી
િાવડો માથામાં મારે લ ત્યારિછી સંજયે િણ એજ િાવડાથી માથાના ભાગે મારે લ આમ બન્ને ઈસમોએ ગુમ થનારની
હત્યા કરી ત્યારબાદ મોડી રાત્રે આવી ખાડો ખોડી, લાશને દફનાવી દીધેલ અને બન્ને જણાએ આ વાત જીતેશને કરતાં
તેણે આ કામ કરવાના રૂપિયા ૫,૦૦૦/- વાિરવા માટે આિેલ તથા બીજા દદવસે તા.૧૫/૦૫/૧૯ ના રોજ જીતેશ
િાંડેસરા િો.સ્ટે. ગયેલ અને િોતાના પિતાજી ગુમ થયેલ જે અંગે ફરીયાદ આિેલ આમ હત્યા કરનાર આરોિીઓને
િકડી િાડી, પ્રસંશનીય કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .

