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द२८/०४/२०१८.

¯ÖÏêÃÖ ®ÖÖê™ü

तडीपार अ टल घरफो या सनी जाधव व चोर चे सोने वकत घेणा यास गु हे शाखा
पो#लसांनी केल अटक. ३,०५,०००/- दा-गने ह.तगत औरं गाबाद गु हे शाखेची कारवाई.
द.२८/०४/२०१८:- द.१३/०४/२०१८ रोजी फयाद यांनी पोल स ठाणे सातारा येथे फयाद दल होती क,
%या नोकर चे ठकाणी गे(यानंतर %यांची सासू यांनी ०९.०० वाजे,या सुमारास घरास कुलूप लावून मुळगावी गे(या
असतांना दप
ु ार १.३० वाजे,या दर2यान कोणीतर अ3ात चोर4याने फयाद ,या घराचे कडीक6डा कुलप
ू तोडून
घरातील लोखंडी कपात तोडून अंदािजत ११ तो9याचे सो:याचे दा;गने चो<न नेले अशी फयाद द(याव<न पोल स
ठाणे सातारा येथे कलम ४५४,३८० भा.द.@व Aमाणे ग:
ु हा दाखल झाला होता.
मा.पोल स आयुDत औरं गाबाद, मा.पोल स उप आयुDत (मुIयालय) यांचे मागदशनाखाल गु:हे शाखेचे
पोKलसांनी घरफोडी,या ग:
ु हे अKभलेखावर ल आरोपीवर लL कM Nत क<न %याचा कसोशीने शोध घेतला, तसेच
गोपनीय बातमीदारांची मदत घेवून घरफोडी गु:Pयाचा कसोशीने तपास कर त असतांना द.२८/०४/२०१८ रोजी गु:हे
शाखेचे सहायक पोल स Qनर Lक घनRयाम सोनवणे व %यां,या पथकाला %यांचे मा हती Kमळाल

क, तडीपार इसम

सनी जाधव याने १३ ए@Aल रोजी @वटखेडा येथे दवसा घरफोडी केलेल असून %या चोर तील सो:याचे दा;गने
%याचेकडे असून चोर चे दागीनेसह तो बीडबायपास रोडने सातारागावकडे जाणार आहे . अशी मा हती Kमळा(याव<न
सदर मा हती,या आधारे गु:हे शाखे,या पथकाने ता%काळ कायवाह क<न बीडबायपास रोड टनूज टच हॉटे ल जवळ
सापळा लावून Kमळाले(या बातमीAमाणे तडीपार इसम सय
ु कांत उफ सनी गोपीनाथ जाधव वय २२ वष रा.
Xांतीनगर कोकणवाडी, औरं गाबाद ह.मु जालना यास KशताफYने छापा टाकून पकडले असून %याची अंगझडती घेतल
असता %या,या ता[यात झडतीत सो:याचे दा;गने \या म]ये एक सो:याचे गंठन व कानातील झुबे असे वजन
अंदाजे ३ तोळे ४ ^ाम क.अ १,१५,०००/- _ दा;गने Kमळून आ(याने ज`त करaयात आले आहे .
सदर गु:Pयातील केले(या इतर दा;ग:याबाबत सुयकांत उफ सनी यास @वRवासात घेवून @वचारपूस केKल
असता %याने या घरफोडीतील बाकYचे सो:याचे दा;गने जयद प रमेश मेखे (सराफा), वय २८ वष रा.अKभनय थेटर
जवळ, औरं गाबाद यास @वXY के(याचे सां;गतले. %याव<न सदर सराफा दक
ु ानदाराकडे अ;धक तपास करaयात
आला असून %या,या कडून राणी हार, नेकलेस, व साखळी असे ०७ तोळे २ ^ामचे दा;गने हcतगत करaयात आले
आहे . सदर दोघांकडून या गु:Pयातील एकूण ११ तोळे सोने दा;गने अंदाजे कमतीच ३,०५,०००/-_ चे हcतगत
करaयात आले आहे .
सदरचे सो:याचे दा;गने सनी जाधव याने १३ ए@Aल रोजी आनंद @वहार है `पी होम येथील `लॉट मधून
चोर के(याचे सां;गतले आहे . सदर चोर बाबत फयाद व<न पोल स cटे शन सातारा येथे घरफोडीचा गु:हा दाखल
अस(याने तसेच सुयकांत उफ सनी हा ०२ वषाकeरता औरं गाबाद शहर व िज(Pयातून तडीपार अस(याने नमूद
दोघास पुढ ल तपासकामी पोल स cटे शन सातारा यां,या ता[यात दले आहे . सनी जाधव या,या @व_gध या पूवh
घरफोडीचे २० गु:हे दाखल आहे त.
सदर काम;गर

मा.पोल स आयD
ु त iी.KमKलंद भारं बे, मा.पोल स उप आयD
ु त(मI
ु यालय) डॉ. दपाल

धाटे /घाटगे,सहाjयक पोल स आयुDत(गु:हे )iी.रामेRवर थोरात यां,या मागदशनाखाल सहायक पोल स Qनर Lक
घनRयाम सोनवणे, पोहे कॉ/सुभाष शेवाळे , पोना/सतीश हं बडk, @वजयानंद गवळी,

सुधाकर राठोड, Kसgधाथ थोरात,

सjयद अशरफ, Qनतीन धुळे, धमराज गायकवाड, नंदलाल चlहाण लालखा पठाण यांनी केल आहे .

SD/-
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