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प्रेसनोट

ग्राहकाांचे मोबाईल हातोहात लांपास करणारे भाहे रील राज्यातील दोन
चोर ससडको पोसलसाांच्या जाळ्यात .

दि.२६/०३/२०१८:- दि. २५/०३/२०१७ रोजी पोलीस स्टे शन ससडको येथे तक्रारिार नामे हे मचंि िपाडू
चचरमाडे वय ३५ वर्ष रा. म्हसोबा नगर हसल
ूष पररसर औरं गाबाि यांनी तक्रार दिले वरून पोलीस स्टे शन
ससडको येथे ग.ु र.न ८८/२०१८ कलम ३७९ भा.ि.वव प्रमाणे गन्
ु हा िाखल झाल्यानंतर मा.पोलीस ुयत
ु त
यांनी सिर मोबाईल चोरांचे शोध घेणे कामी पोलीस स्टे शन ससडको येथील गन्
ु हे शोध पथकाचे कमषचारी
यांना तात्काळ ुिे श दिले असता गन्
ु हे शोध पथकाने जाधववाडी पररसर वपंजन
ू सिर मोबाईल चोरांचा
शोध घेत असतांना त्यांना िोन इसम हे संशययत ररत्या फिरत असतांना समळून ुल्याने त्यांनी सिर
िोन्ही इसमास ताब्यात घेतले व त्यांना त्यांचे नाव गाव ववचारले असता ते गोंधळलेल्या अवस्थेत दिसन
ू
ुल्याने त्यांना अचधक ववश्वासात घेवन
ू ववचारपस
ू करता त्यांनी त्यांचे नाव १) सवषजीत अजन
ुष महातोर
वय २० वर्ष रा. कासंबरी जज.लखनौ राज्य उत्तर प्रिे श २) धमषवीर कुमार यनवारण ठाकूर वय २२ रा.
कासंबरी जज.लखनौ राज्य उत्तर प्रिे श असे सांचगतले त्यानंतर त्यांची अंगझडती घेतली असता त्यांच्या
कडे १)१५,०००/- रुपये फकमतीचा वववो कंपनीचा मोबाईल २) ८,०००/- रुपये फकमतीचा samsung
कंपनीचा मोबाईल ३) ८,५००/- रु फकमतीचा वववो कंपनीचा मोबाईल तसेच ४) १०,०००/- रुपये फकमतीचा
Samsung कंपनीचा मोबाईल असे ४१,५००/- रुपायचे मोबाईल समळून ुल्याने सिर इसमास मोबाईल
बबलाबाबत व मालकी हतकाबाबत ववचारपस
ू करता त्यांनी उडवाउडवीचे उत्तरे दिल्याने त्यांना सिर
मोबाईल बाबत पोसलसी खातया िाखवीत ववचारपस
ू केली असता त्यांनी सिर मोबाईल हे जाधववाडी
मोंढा भागातन
ू चोरी केल्याची कबल
ु ी दिली. याबाबत पोलीस स्टे शन असभलेख तपासला असता सिर १
व ३ मोबाईल बाबत गन्
ु हे िाखल असल्याचे यनष्पन्न झाले.
दह कामचगरी मा.पोलीस ुयत
ु त श्री. समसलंि भारं ब,े पोलीस उप ुयत
ु त (पररमंडळ-II) श्री.राहुल

श्रीरामे, मा.सहा.पोलीस ुयत
ु त (ससडको) श्री.नागनाथ कोडे, पोलीस यनरीक्षक(ससडको) श्री कैलास प्रजापती
यांचे मागषिशषनाखाली पोहे कॉ/राजू बनकर, पोना/डोंगरे , मि
ु ीराज, पोकॉ/इरिान खान, सरु े श सभसे, योगेश
म्हस्के, राजू जाधव यांनी केली.
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दि.२६/०३/२०१८

प्रेसनोट

जग
ु ार खेळणाऱ्यावर गन्
ु हे शाखेची धाड.
दि२६/१२/२०१८- ुज रोजी गुन्हे शाखेने गोपनीय मादहतीच्या ुधारे कैलास नगर,
ित्तनगर औरं गाबाि येथील एका शटर िक
ु ानावर छापा मारून ४ इसमांना SPIN AND
WIN नावाचा जुगार खेळताना पकडले.
गुन्हे शाखेचे पोलीस यनरीक्षक श्री.सशवाजी कांबळे यांनी अचधक मादहती दिली फक,
गन्
ु हे शाखेला गप्ु त बातमीिाराने मादहती दिली फक, काही इसम कॉम्पट
ु र मध्ये SPIN
AND WIN नावाचा अँप डाऊनलोड करून पैशावर SPIN AND WIN नावाचा जुगाराचा
खेळ पैशावर खेळत ुहे . अशी खात्रीलायक बातमी समळाल्यावरून ुज रोजी कैलासनगर
ित्तनगर औरं गाबाि येथील एका शटर िक
ु ानावर छापा मारला असता सिर दठकाणी इसम
नामे १) ज्ञानेश्वर ववठ्ठलराव क्षीरसागर वय २४ वर्ष रा. ित्तनगर कैलासनगर औरं गाबाि
२) ववजयकुमार रामअवध गुप्ता वय ३७ वर्ष रा.कैलासनगर गल्ली नं १ औरं गाबाि ३)
प्रवीण भाऊसाहे ब खरात वय २६ वर्ष रा.कैलास नगर गल्ली न.०१ औरं गाबाि तसेच एक
िरार ुरोपी हे कॉम्पुटरवर SPIN AND WIN नावाचा गेम स्क्रीनवर ० ते ९ ुकड्यावर
पैसे लावून नसशबावर जुगार खेळतांना व खेळववताना समळून ुल्याने त्यांना जागीच
पकडण्यात ुले. त्यांचे ताब्यातन
ू एकूण ४०,०१०/- रुपयेचा मद्
ु िे माल ज्यात २५,०००/रु फकमतीचे कॉम्पुटर, जग
ु ाराचे सादहत्य व रोख रतकम १५,०१०/- रु समळून ुला.
यावरून पोलीस स्टे शन जजन्सी येथे गुन्हा िाखल करण्यात ुला ुहे .
दह कामचगरी पोलीस यनरीक्षक सशवाजी कांबळे , पोलीस उप यनरीक्षक योगेश धोंडे,
पोहे कॉ/संतोर् सोनवणे, गायकवाड, पोकॉ/गायकवाड, वाहूळ, ररतेश जाधव यांनी केली.
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