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¯ÖÏÃê Ö ®ÖÖê™ü
बळजबरीने चोरी करणाऱ्या टोळीतील एक आरोपी गुन्हे शाखेकडून जेरबंद
दि.०६/०४/२०१८:- दि.०१/०४/२०१८ रोजीच्या रात्रीतून येथील इसम शेख अब्िल
ु नईम शेख
अब्िल
ु अजीज राहणार प्रबुध्ि नगर पाणचक्की याांनी आपली ररक्षा MH-२०-BT-६३९३ दह रात्री
१०.३० वाजता आपल्या राहत्या घरासमोर उभी केली असता रात्रीतन
ू कोणीतरी अज्ञात चोराने
सिर ररक्षा चोरी केली होती. सिर बाबत पोलीस स्टे शन छावणी येथे गु.र.न.५७/२०१८ कलम
३७९ भा.ि.वव प्रमाणे गन्
ु हा िाखल करण्यात आला.
तसेच इसम नामे जावेि खान शब्बीर पटे ल वय ३५ वर्षे धांिा.रासायननक खत ववक्री व
गॅस एजन्सी रा.शहा नगर सातारा पररसर औरां गाबाि याांचे सातारा पररसर बीडबाय पास पटे ल
कॉम्प्लेक्स येथे िक
ु ान आहे . दि.०२/०४/२०१८

रोजी CCTV फुटे ज नुसार कोणी तरी अज्ञात

चोरट्याने शटर उचकटून िक
ु ानामध्ये प्रवेश करून ड्राईव्ह मध्ये ठे वलेले गॅस, काडड, सह्या केलेले
बँक ऑफ महाराष्ट्रा, स्टे ट बँक ऑफ इांडडया, पांजाब नॅशनल बँक, सेन्रल बँक ऑफ इांडडया,
महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे धनािे श व इतर महत्वाचे कागिपत्र चोरी झाल्याने नमूि इसमाच्या
तक्रारीवरून पोलीस स्टे शन सातारा

येथे ग.ु र.न.११७/२०१८ कलम ४६१,३८० भा.ि.वव प्रमाणे

गुन्हा िाखल करण्यात आला होता.
दि.०२/०४/२०१८ रोजी सकाळी ०५.४५ वाजेच्या सुमारास मदहला नामे शैलेजा शरिकुमार
िे व वय ७० वर्षड धांिा सेवाननवत्त
ृ राहणार धनुधाडरी समथड नगर सावरकर चौक, औरां गाबाि याांना
पुणे येथे कामाननममत्त जाने असल्याने त्याांचा मुलगा नामे िे वेंद्र असे घराच्या खाली ओट्यावर
आले. त्यानांतर सिर मदहलेचा मुलगा कामाननममत्त पुन्हा घरात गेला तेव्हा एक ररक्षा पाठीमागुन
आली व त्यात बसलेले अज्ञात इसमाने सिर मदहलेचा गळा िाबून त्यास खाली पाडून नतला
बेशध्
ु ि केले व त्यानांतर अज्ञात इसमाने सिर मदहलेच्या अांगावरील सोन्याची साखळी, कानातील
ररांग, नोककया कांपनीचा फोन ६०००/- रुपये रोख रक्कम व चष्ट्मा एका बॅगसह एकूण ३१,०००/रुपयेचा मद्
ु िे माल बळजबरीने दहसकावन
ू चोरून नेला आहे . त्यावरून पोलीस स्टे शन क्राांतीचौक
येथे नमूि मदहलेच्या तक्रारीवरून गु.र.न ११९/२०१८ कलम ३९२ भा.ि.वव प्रमाणे गुन्हा िाखल
करण्यात आला होता.
आज रोजी गुन्हे शाखेचे पोलीस उप-ननरीक्षक योगेश धोंडे व स्टाफ हे आयुक्तालय
हद्िीत पेरोमलांग करीत असताना गु्त बातमीिारा माफडत खात्रीशीर मादहती ममळाली कक, पोलीस
स्टे शन क्राांतीचौक ग.ु र.न ११९/२०१८ कलम ३९२ भा.ि.वव मधील रे कॉडड वरील गन्
ु हे गार शेख
वहीि उफड शहारूख उफड चाली शेख हा आपल्या राहत्या घरात लपून बसलेला आहे . त्यावरून
पो.उप.नन.योगेश धोंडे व स्टाफ याांनी त्याच्या घरातन
ू त्याला ताब्यात घेवन
ू सिर गन्
ु ह्याबाबत
ववचारपूस केली असता त्याने सिरचा गुन्हा हा त्याांचे ३ साथीिारासह केल्याची कबुली दिली.
तसेच सिर मदहलेस लट
ु ण्यापव
ू ी तो व त्याांचे साथीिार याांनी पाणचक्की पररसरातन
ू ररक्षा

क्र.MH-२०-BT-६३९३ दह ररक्षा चोरी करून त्यामध्ये कफरून बबडबाय पास येथील पटे ल कॉम्प्लेक्स
मधील िक
ु ान फोडून कागिपत्राची चोरी केली तसेच त्यानांतर कफरून बीडबाय पास येथील पटे ल
कॉम्प्लेक्स मधील िक
ु ान फोडून कागिपत्राची चोरी केली तसेच त्यानांतर पुन्हा सावकर चौकात
येवून वयस्कर मदहलेस गळा िाबून लुटले.
अशाप्रकारे एका रात्रीतून ररक्षा चोरी करणारे , सातारा बीडबायपास पररसरात शटर उचकटून
चोरी करणारे , तसेच सावरकर चौकात वयस्कर मदहलेस बळजबरी करून चोरी करणाऱ्या गॅंगचा
एक आरोपी नामे शेख वहीि उफड शाहरुख उफड चाली वपता शेख वसीम राहणार:- भडकल गेट
काझीवाडा औरां गाबाि याला ताब्यात घेतले. सिर जबरी चोरीच्या गुन्ह्यातील आरोपीस पुढील
तपास कामी पो.स्टे क्राांतीचौक याांच्या ताब्यात िे ण्यात आले.

दह कामगगरी मा.पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय) डॉ.दिपाली

धाटे -घाडगे,

सहा.पोलीस आयुक्त श्री.रामेश्वर थोरात, पोलीस ननरीक्षक मशवाजी काांबळे , याांच्या
मागडिशडनाखाली पो.उप.नन योगेश धोंडे, रामिास गायकवाड, सांतोर्ष सोनवणे, बापूराव
बावस्कर, आनांि वाहूळ, ववकास गायकवाड, ररतेश जाधव याांनी केली आहे .
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