
 

सरकी व ढेप चोरी करणारे गुन्हेगार पोलीस स्टेशन आवी येथील गुन्हे 

प्रकटीकरण पथकाचे जाळ्यात आरोपीकडून एकूण ७१,८००/- रु चा माल जप्त.  

 

 फिर्यादी नयमे मोहनलयल मयलरुयम अग्रवयल, रय. आवी र्यांची फि.एन. फिनींग अँन्ड पे्रसींग र्य 

नयवयने स्टेशन वयडा, आवी रे्थे कां पनी असनु त्र्य कां पनीमध्रे् सरकी व ढेपीचे गोडयऊन आह.े फिर्यादी 

र्यांनी फद. २३.०५.२०२१ रोिी गोडयऊन मधील उपलब्ध सयठ्र्यची पयहणी केली असतय सांपणुा सयठय 

त्र्यांचे गोडयऊन मध्रे् उपलब्ध होतय. फद.०७.०६.२०२१ रोिी सकयळी १०.०० वय. दरम्र्यन फिर्यादीच े

कयमयवर असलेलय फिटर नयमे गोपयल दरोई र्यने फिर्यादी र्यांनय सयांगीतले की, त्र्यांचे गोडयऊन मधील 

उपलब्ध सयठ्र्यपैकी २८ पोते ढेप, २ पोते सरकी कोणीतरी अज्ञयत चोरट्र्यांनी फद.०६.०६.२०२१ ते 

फद. ०७.०६.२०२१ चे मध्र्रयत्री गोडयऊन वरील फ ांतीलय लयगनु असलेल्र्य लोखांडी ियळी कयढुन 

चोरुन नेलय आह.े फिर्यादी र्यांनी स्वत: पयहणी करुन वर नमदु मदु्दमेयल चोरी गेल्र्यचे आढळुन आल्र्यने 

फिर्यादी र्यांनी पोलीस स्टेशन आवी र्ेथे ररपोटा फदल्र्यने पोलीस स्टेशन आवी र्ेथे अप.क्र. ४४७/२०२१ 

कलम ४६१,३८०  य.दां.फव. चय गनु्हय नोंद करुन करण्र्यत आलय होतय.  
 

 सदर गनु्ययचे तपयसयदरम्र्यन मखुिीर कडुन प्रयप्त मयफहतीवरुन आरोपी क्र. १) रयहुल सोहन 

रयऊत, वर् २५ वर्ा, २) पवण प्र यकर थलु, वर् २५ वर्ा दोन्ही रय. हमयलपरुय, स्टेशन वयडा, आवी, ३) 

सयगर अफनल झोडे, वर् २० वर्ा, रय. िय ळुगयव र्यांनय तयब्र्यत घेवनु गनु्ययसांिांधयने फवचयरपसु केली 

असतय त्र्यांनी गनु्हय केल्र्यची किलुी फदल्र्यने त्र्यांनय गनु्ययत अटक करुन आरोपी क्र. २ र्यांचे तयब्र्यतनु 

१) २८ पोते ढेप प्रती पोते ४५ फकलो प्रमयणे एकुण १३५० फकलो फकां मत ३७,८०० रु., २) २ पोते सरकी 

प्रती पोते ४५ फकलो प्रमयणे  एकुण ९० फकलो फकां मत ४००० रु., ३) एक फहरो कां पनीची कयळ्र्य रांगयची 

पॅशन प्रो. मोटर सयर्कल क्र. एम.एच.-३२/ए.फि.-६५९१ फक. ३०,००० रु. असय एकुण ि.ुफक. 

७१,८०० रु. चय मयल िप्त करुन गनु्हय उघडकीस आणलय.  
 

 सदर कयर्ावयही मय. पोलीस अधीक्षक, श्री. प्रशयांत होळकर, मय. अपर पोलीस अधीक्षक श्री. 

र्शवांत सोळांके, मय. उपफव यगीर् पोलीस अधीकयरी, आवी श्री. सफुनल सोळुांके र्यांचे मयगादशानयत मय. 

पोलीस फनरीक्षक श्री. सांिर् गयर्कवयड र्यांचे फनदशेयप्रमयणे गनु्ह े प्रकटीकरण पथकयतील पोलीस 

अांमलदयर  गवयन ियवणे,  रु्न फनघोट, चांद्रशेखर वयढवे, रयि ुरयऊत, मनोि  ोमले र्यांनी केली.   


