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“डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर यांच्या १२७ व्या जयंती निमित्त” औरं गाबाद
पोमिस सज्ज.
दि.१३/०४/२०१८- दि.१४/०४/२०१८ रोजी सालाबािप्रमाणे या वर्षीही शहरात डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर
यांची १२७ जयंती उत्सव ननममत्त िमलत बांधव सांस्कृतीक काययक्रम, वाहन रॅ ली, व ममरवणुका
ननघणार आहे त. मख्
ु य ममरवणक
ू सायंकाळी १६.०० वा. क्रांतीचौक येथन
ू पढ
ु े नत
ु न
ू कॉलनी,
मसल्लेखाना, पैठणगेट, दटळकपथ, बारभाई ताजजया, गुलमंडी, मच्छलीखडक, मसटीचौक,
जुनाबाजार, मुख्य पोष्ट ऑफिस, भडकलगेट येथील डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ
येवून ववसजजयत करण्यात येते.
हा जयंती उत्सव शांततेत पार पाडण्यासाठी शहर पोमलसांनी ०३ पोलीस उप आयुक्त,
०६ सहा.पोलीस आयुक्त, २० पोलीस ननरीक्षक, ६४ स.पो.नन./पो.उप.नन. ९३६ पोलीस कमयचारी
९४ मदहला व पुरुर्ष होमगाडय व िोन SRPF कंपनी असा बंिोबस्त लावण्यात आला आहे.
मा.पोलीस आयक्
ु त श्री.मममलंि भारं बे यांनी आज रोजी वररष्ठ पोलीस अधधकाऱयांची बैठक घेवून
बंिोबस्ताच्या तयारीचा आढावा घेतला व महत्वाच्या सूचना दिल्या.
डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर यांच्या १२७ व्या जयंतीननममत्त औरं गाबाि शहरामध्ये महत्वाच्या
व संवेिनशील दठकाणी पोमलसांचे फिक्स पॉईंट व गस्त पथके नेमण्यात आले आहे त. त्याचप्रमाणे
जयंती उत्सवामध्ये शहराच्या संवेिनशील भागामध्ये CCTV कॅमेरे व वॉच

टॉवर लावण्यात

येणार आहे . बंिोबस्ताकररता ड्रोनचा िे खील वापर करण्यात येणार आहे . बॉम्बशोधक व नाशक
पथक हे औरं गाबाि मधील महत्वाचे दठकाणी सातत्याने घातपात ववरोधी तपासणी करणार आहे .
अशी मादहती ववशेर्ष शाखेचे सहा.पोलीस आयक्
ु त एच.एस.भापकर यांनी दिली आहे .
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दि.१३/०४/२०१८

“जबरी चोरी िधीि आरोपी गन्
ु हे शाखे कडूि अटकेत”
दि.१३/०४/२०१८- दि.११/०४/२०१८ रोजी गुन्हे शाखा, औरं गाबाि शहर येथे गुप्त बातमीिारा माियत
बातमी ममळाली फक, पोलीस ठाणे क्रांतीचौक येथे िाखल असलेल्या जबरी चोरीच्या गुन््यातील
आरोपी हा हसल
ूय पररसरात येणार आहे . अशी खात्रीलायक बातमी ममळताच सहा.पोलीस आयुक्त
श्री रामेश्वर थोरात व सहा.पोलीस ननरीक्षक घनश्याम सोनवणे यांच्या मागयिशयनाखाली पोलीस
उप ननरीक्षक अननल वाघ यांचे पथकाने मागयिशयन व सुचणे प्रमाणे स्टािच्या मितीने हसूल
य
पररसरात सापळा लावन
ू आरोपी नामे शेख वाहे ि शेख मोहसीन उिय शेख असि, रा.सईिा
कॉलनी, हसल
ूय पररसर, औरं गाबाि यास हसल
ूय टी जवळ पकडून त्याचेकडून पोलीस ठाणे
क्रांतीचौक ग.ु र.न ११९/२०१८ कलम ३९२, ३४ भा.ि.वव व पोलीस ठाणे क्रांतीचौक ग.ु र.न
७३७/२०१७ कलम ३९४, ३४ भा.ि.वव या गुन््यातील मुद्िे माल िोन मोबाईल हस्तगत करण्यात
आले असून नमूि ओरोपी याने पोलीस ठाणे सातारा गु.र.न ११७/२०१८ कलम ४६१,३८० भा.ि.वव
व पोलीस ठाणे छावणी गु.र.न ५७/२०१८ कलम ३७९, भा.ि.वव प्रमाणे गन्
ु हे केल्याची कबुली
दिली असून आरोपी हा गुन्हा िाखल झाल्या पासून ममळून येत नव्हता त्यास पोलीस ठाणे
क्रांतीचौक येथे पढ
ु ील तपास कामी ताब्यात दिले आहे .
तसेच गुप्त बातमीच्या आधारे व तांत्रत्रक मादहतीच्या आधारे पोलीस आयुक्तालय हद्िीत
ववववध पोलीस स्टे शनला िाखल असलेल्या घरिोडी व चोरीच्या गन्
ु ्यातील तपासा िरम्यान १)
पोलीस ठाणे MIDC मसडको गु.र.न १२४/२०१७ कलम ४५७,३८० भािवव या गुन््यातील आरोपी
नामे करण मोहन उिय त्रबच्चू तामचीकर, वय २१ वर्षय, रा.आनंिगाडेनगर, नारे गांव, औरं गाबाि
यांचक
े डून गुन्हयातील मोबाईल हस्तगत करण्यात आला असून गुन्हा उघडकीस आला आहे .
२)पोलीस ठाणे MIDC मसडको गु.र.न ८६/२०१७ कलम ३७९ कलम भा.ि.वव या गुन््यात आरोपी
नामे आनंि अशोक भालेराव, वय २० वर्षय, रा.लक्ष्मीमाता मंदिरजवळ, गल्ली न.०८ ममसारवाडी,
औरं गाबाि याचेकडून गुन््यातील मोबाईल हस्तगत करण्यात आला असून गुन्हा उघडकीस आला
आहे . ३) पोलीस ठाणे मुकंु िवाडी ग.ु र.न ५१/२०१८ कलम ३७९, भा.ि.वव या गन्
ु ्यात इसम नामे
इम्रान खान रऊि खान पठाण, रा.हसूल
य औरं गाबाि याचे कडून गुन््यातील मोबाईल हस्तगत
करण्यात आला असन
ू गन्
ु हा उघडकीस आला आहे . ४) पोलीस ठाणे मसडको ग.ु र.न ६७४/२०१७
कलम ४६१,३८० भा.ि.वव या गुन््यात इसम नामे गणेश ननवत्त
ृ ी बुटे, रा. पढे गांव, औरं गाबाि व

सधचन सुरेश इंगळे , रा चौका, ता.जज.औरं गाबाि यांचक
े डून गुन््यातील २ मोबाईल हस्तगत
करण्यात आले आहे त. असे वरील प्रमाणे गन्
ु हे उघडकीस आले असन
ू त्यात एकूण ३४,९४९/रुपये फकमतीचे ७ मोबाईल हस्तगत करण्यात आले असून आरोवपतांना मुद्िे मालासह संबधीत
पोलीस स्टे शनला हजर केले आहे .
सिरची कामधगरी मा.पोलीस आयुक्त श्री.मममलंि भारं बे, मा.पोलीस उप आयुक्त
(मख्
ु यालय

)डॉ.दिपाली

धाटे -घाडगे, सहा.पोलीस

आयक्
ु त

(गन्
ु हे )

रामेश्वर

थोरात

यांचे

मागयिशयनाखाली सहा.पोलीस ननरीक्षक घनश्याम सोनवणे, गजानन कल्याणकर, पो.उप.नन अननल
वाघ, हे मत
ं तोडकर, पोहेकॉ/ननतीन मोरे , पोना/मनोर चौहान, भगवान मशलोटे , शेख हकीम,
ज्ञानेश्वर पवार, दहरालाल राजपूत पोकॉ/संजय खोसरे , संतोर्ष सूयव
य ंशी यांनी केली
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