ું ઈ ખાતે આવેલ પડઘા પોલીસ સ્ટ�શનમાં થયેલ મોબાઈલ લેપટોપ િવગેર�ની ચોર�ના
કલ્યાણ, �બ
ુ ત શહ�ર ક્રાઈમબ્રાંચ
આરોપીઓને ગણત્રીના કલાકોમાં તમામ �દ્દુ ામાલ સાથે ઝડપી પાડતી �ર
તા:-૧૪/૦૭/૧૮ ના રોજ કલ્યાણ ખાતે આવેલ પડઘા પોલીસ સ્ટ� શન હદ િવસ્તારમાં આવેલ
વેર હાઉસ (ગોડાઉન) માંથી ૧.૩૨ કરોડના મોબાઈલ લેપટોપ િવગેર� રાત્રીના ચોર� થતા પડઘા પો.સ્ટ� �ુ.ર.ન ં. ૧૭૧/૨૦૧૮
IPC કલમ ૪૫૪,૩૮૦ �ુજબનો �ુન્હો દાખલ થયેલ તપાસ દરમ્યાન વેરહાઉસ (ગોડાઉન)માં નોકર� કરતા રા�ુ લ શા� અને
તેના સાગર�તોએ ચોર� કયાર્ બાદ, �ુર ત શહ�ર ખાતે આવી �પાયેલ હોવા�ુ ં �હ�ર થતાં �ુબ
ં ઈ પોલીસે �ુરત ક્રાઈમબ્રાંચનો
સ ંપકર્ કર� હ�કકત જણાવતા ક્રાઈમ બ્રાંચના અિધકાર�ઓની �ુચનાથી પો.ઈ.શ્રી. પી.એલ.ચૌધર�નાઓએ ટ�મ સાથે
આરોપીઓને શોધી કાઢવા માટ� વકર્ આઉટ શ� કર� લ દરમ્યાન તેઓને મળે લ બાતમી આધાર� પો.સ.ઈ.સી.એચ.પનારા
સ�હતની ટ�મ આરોપીઓ (૧) રા�ુ લ �ુબેદ્રિસહ શા� ઉવ-૨૫ રહ�-એ/૧/૭૦૪, મ ંગેસીસીએ ફ�જ-૨, �ુદ ામા િમ�ીના મકાનમાં
ભાડ�થી કલ્યાણ (�ુબ
ં ઈ) �ુળ:- રહ�-છાછા થાના ભોગવા �.મેન�ુર� (�ુ.પી) (૨) આિશષ�ુ માર અયોધ્યા પ્રસાદ ઉવ-૨૭ રહ�છાછા થાના ભોગવા �.મેન�ુર � (�ુ.પી) (૩) �ુ લફિસહ ઠા�ુરદાસ વમાર્ ઉવ-૨૫ રહ�-ગામ:-ઉમર�હાર પો.સ્ટ રહ�-છાછા થાના
ભોગવા �.મેન�ુર � (�ુ.પી) નાઓને �ુર ત ર� લ્વે સ્ટ� શન ન�ક આવેલ સબરસ હોટલ સામેથી પકડ� લીધેલ.
આ આરોપીઓની �ુછપરછમાં આરોપી રા�ુલ શા�ા બી.એસ.સી.આઈ.ટ�.ભણેલ હોય, આ
ે ર તરફથી તેન ે વ�ુન ે
વેર હાઉસ (ગોડાઉન)માં કામ કરતી આઈ.ટ�.ટ�મમાં નોકર� કરતો આવેલ હતો ક� ટલાક સમયથી મેનજ
વ�ુ કામ અને જવાબદાર� સોપવામાં આવતી હોય, �થી તેણે પગાર વધારવાની માંગણી અવાર નવાર કરવા છતા પગાર ન
વધારતા આિથ�ક સ ંકળામણમાં હોય અને વેર હાઉસની ભૌગોલીક પ�ર�સ્થિતથી મા�હતગાર હોય ચોર� કરવા માટ� કાવ�ુ ઘડ�
આરોપીઓએ પોતાના વતનથી �ટક�ટ કાઢ� હવાઈ માગ� બોલાવી કર� લ પ્લાન �ુજબ પ્રથમથી જ સહ આરોપી આિશષ
પ્રસાદને વેર હાઉસમાં પ્રવેશ કરાવી દઈ રાત્રીના અઢ� વાગ્યાના �ુમાર� વેરહાઉસ બંધ થયા બાદ કર� લ પ્લાન �ુજબ આિશષ
વેર હાઉસના પાછળનો દરવાજો તોડ� બહાર રહ�લ બ�ે આરોપીઓ �ુસી ત્રણેય આરોપીઓએ �કમતી મોબાઈલ ફોન લેપ ટોપ
િવગેર� ચોર� કર� �ુદ્દામાલ સાથે ટ્ર� ન મારફતે �ુર ત ર� લ્વે સ્ટ� શન િવસ્તારમાં ફરતા અને ચોર �ુદ્દામાલ વગે કરવા માટ� ગ્રાહકો
શોધતા પરં � ુ �ુર ત ખાતે કોઈ ગ્રાહક ન મળતા �ુરત છોડ� બહાર નાશી જવાની પેરવીમાં હતા દરમ્યાન મળે લ બાતમી
ં ઈ પોલીસને સોપવા તજવીજ કર� લ .
આધાર� ત્રણેય આરોપીઓને ક્રાઈમ બ્રાંચની ટ�મે ઝડપી પાડ� આરોપીઓને કબ્જો �ુબ

