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¯ÖÏêÃÖ ®ÖÖê™ü
जबर चोर या गु

यातील आरोपी गु हे शाखेकडून जेरबंद.

द.०९/०४/२०१८:- गु हे शाखे या पथकाने जबर

चोर या गु #यातील आरोपी जावेद

उफ+ जेबा यास अटक केल आहे .
गु हे शाखेचे सहायक पोल स /नर 0क अजब1संग जारवाल यांनी अ3धक
मा हती दे ताना सां3गतले 6क, आज रोजी गु हे शाखेचे पथक आय8
ु तालय ह9द त
पे:ो1लंग कर त असताना ;यांना गु<त बातमीदारामाफ+त खा=ीलायक बातमी 1मळाल
6क द. ०६/०४/२०१८ रोजी बेगमपरु ा ह9द त ३९२,३४ भा.द.वी मधील आरोपी जेबा
हा

बेगमपरु ा

Bमशानभम
ू ीजवळ

थांबलेला

आहे .

अशी

खा=ीलायक

बातमी

1मळाDयावEन पोल स उप /नर 0क Fवजय पवार व Bटाफ यांनी छापा मारला असता
;या ठकाणी सदर वण+नाचा इसम दसन
ू आला. ;या याकडे Fवचारपस
ू केल असता
;याने ;याचे नाव जावेद उफ+ जेबा Fपता र6फक पठान, वय-२५ वष+, रा. जयभीमनगर
औरं गाबाद असे सां3गतले. पो1लसांनी ;यास आपला पOरचय दे ऊन ;याची अंगझडती
घेतल असता ;या याकडे रोख र8कम १५००/- S. व मतदान ओळखप= 1मळून
आले. ;या याकडे सदर ल पै
शाबाबत Fवचारपस
ू केल
साथीदार बबला यांनी चार-पाच

दवसांपव
ु V

असता, ;याने व ;याचा

हमायतबागेचे पाठWमागे डXगरा या

पायYयाजवळ ०४.०० वाजे या सम
ु ारास एका वयBकर [य8तीला मारहाण कEन
;या याकडून ७०००/- S. रोख व एक samsung कंपनीचा मोबाईल बळजबर ने
काढून घेतDयाची कबल
ु

दल .

आरोपीने जबर चोर केलेDया मालापै
कd १५००/- रोख र8कम काढून दल .
पो1लसांनी पोल स Bटे शन बेगमपरु ा येथील गु हे अ1भलेख तपासला असता गु.र.न.
६१/२०१८ कलम ३९२,३४ भादवी eमाणे गु हा दाखल असDयाचे /नfप न झाले आहे .
सदरची काम3गर गु हे शाखेचे सहा. पोल स /नर 0क अजब1संग जारवाल,
पोल स उप /नर 0क Fवजय पवार, पोहे कॉ/ ससाणे, पोना/ पचरं ड,े 6करण गावंड,े
पोकॉ/ Fवजय Fपंपळे , सातपत
ु ,े सानप, ढं गारे यांनी केल आहे .
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