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¯ÖÏÃê Ö ®ÖÖê™ü
ऑटो रिक्षा चोिास गन्
ु हे शाखा पोलिसाांनी केिी अटक
दि ०८/०४/२०१८:- आज रोजी गह
ु े शाखेचे सहा.पोलीस निरीक्षक

घिश्याम सोिवणे व

त्याचे पथकाणे औरं गाबाि रे ल्वे स्टे शि येथे सापळा लावूि िोघांिा चोरीच्या ररक्षासह पकडले
असूि त्यांच्या ताब्यातूि पोलीस ठाणे जवाहरिगर हद्िीतील ससंधी कॉलिी येथि
ू काळ रात्री
चोरी केलेली ऑटो ररक्षा जप्त करण्यात आला आहे .
गुन्हे शाखेचे सहा.पोलीस निरीक्षक घिश्याम सोिवणे हे त्यांच्या पथकासह औरं गाबाि
शहरात गुन्हेगारांचा शोध व मादहती काढीत पेट्रोसलंग करीत असतांिा, गोपिीय मादहती समळाली
कक, ससंधीकॉलिी येथि
ू िोघांिा काळ रात्री एक ऑटो ररक्षा चोरी केली असूि ते चोरीची ररक्षा
ववकण्याचे उद्िे शािे रे ल्वे स्टे शि येथे येणार आहे . अशी खात्रीलायक मादहती समळताच गन्
ु हे
शाखेच्या पथकािे सहा.पोलीस आयुक्त(गुन्हे ) मा.रामेश्वर थोरात यांच्या मागगिशगिाखाली तत्काळ
कायगवाही करूि रे ल्वे स्टे शि येथे सापळा लावला असता समळालेल्या बातमीप्रमाणे िोघेजि ऑटो
ररक्षा चालवीत येतांिा दिसताच त्यांिा छापा टाकूि १)ववशाल कैलास जाधव वय २० वर्ग
रा.बालाजी िगर, औरं गाबाि २) ववधीसंघर्गबालक यांिा ऑटो ररक्षासह ताब्यात घेण्यात आले
आहे .
सिर िोघांिा ववश्वासात घेवूि ववचारपूस केली असता त्यांिी सिर ऑटो ररक्षा काल
रात्री बिावट चावीिे चालू करूि ससधी कॉलिी येथि
ू चोरी केल्याचे सांगगतले असि
ू त्यांच्या
ताब्यातूि १,५०,०००/- रु कक.चा ऑटो ररक्षा क्र.MH-२०-DC-२२८९ जप्त करण्यात आला आहे .
पोलीस ठाणे असिलेख तपासाला असता पोलीस ठाणे जवाहर िगर येथे कलम३७९ िा.ि.वव
प्रमाणे गुन्हा िाखल आहे .
सिर िोघांिी यापव
ू ीिे खील बालाजी िगर िाग व त्यापररसराति
ू एक ररक्षा चोरी केला
होता तो ररक्षा वापरूि पुन्हा त्यास पररसरात बेवारस िेवूि सोडला आणण पंधरा दिवसापूवी एक
मोटारसायकल चोरी केली असल्याचे सांगगतले आहे . पोलीस ठाणे जवाहरिगर येथे चोरीचे गुन्हे
िाखल असल्यािे िोघांिा पुढील तपासकामी पोलीस ठाणे जवाहर िगर यांच्या ताब्यात दिले.
सिरची कामगगरी मा.पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय )डॉ.दिपाली धाटे -घाडगे, सहा.पोलीस
आयक्
ु त (गन्
ु हे ) रामेश्वर थोरात यांचे मागगिशगिाखाली सहा.पोलीस निरीक्षक घिश्याम सोिवणे,
पोिा/सुधाकर राठोड, ववजयािंि गवळी, पोकॉ/ससद्धाथग थोरात, योगेश गुप्ता, लालखापठाण, िंिलाल
चव्हाण, नितीि धळ
ु े , धमगराज गायकवाड यांिी केली
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