
 

वर्धा, नधगपुर, अमरधवती, पुणे, अकोलध, येथील गुन्हयधतील फरधर असलेलध 

ए.टि.एम. मर्ील बॅिऱ्यध चोरी करणधरध अट्टल आरोपी पोलीस स्िेशन वर्धा 

शहर येथील गुन्हे प्रकिीकरण पथकधचे जधळ्यधत. 

 

 दि. २१/०१/२०२१ रोजी यनुीयन बँकेचे ररप्रेझेन्टेटीव दिययािी नयमे श्रीकयांत परुुषोत्तम ईख,े रय. 

रूख्मीनी नगर, अमरयवती ययांनी पोलीस स्टेशन वर्या शहर येथे तक्रयर दिली की यनुीयन बॅक एटीएम मध्य े

एटीएम मशीन करीतय बसदवण्ययत आलेल्यय एक्सयईड कां पनीच्यय बॅटऱ्यय दकां मत १०,०००/- रू. च्यय 

कोणीतरी अज्ञयत चोरटययने चोरून नेल्यय आह.े अश्यय दिययािीच्यय तोंडी ररपोटावरून पोलीस स्टेशन वर्या 

शहर येथे अपरयर् क्र. ८०/२०२१ कलम ३८०, ३४ भयिांदवचय गनु्हय नोंि करण्ययत आलय होतय. तसचे 

दिययािी नयमे अमोल हनमुांतरयव दतेरे, रय. बोरगयव मेे ेययांनी ररपोटा दिलय दक, बोरगयव मेे े व स्टेशन िैल 

येथील रेल्वे स्टेशन समोरील एटीएम मर्ील अॅमरॉन कां पनीच्यय ६ बॅटऱ्यय व ३ बॅटऱ्यय एक्सयईड 

कां पनीच्यय एकूण दक. ४५,०००/- रू. च्यय कोणीतरी अज्ञयत चोरटययने चोरून नेल्यय आह.े अश्यय 

दिययािीच्यय तोंडी ररपोटावरून पोलीस स्टेशन वर्या शहर येथे अपरयर् क्रमयांक ८१/२०२१ कलम ३८०, 

३४ भयिांदवचय गनु्हय नोंि करण्ययत आलय होतय.  
 

 सिर िोन्ही गनु्ययचय तपयस सरुू असतयांनय मखुबीरकडून गोपनीय मयदहती दमळयली दक, सिर िोन्ही 

गनु्ययतील आरोपी ह ेअकोलय येथे आह.े त्ययवरून आरोपी क्र.१) जगिीश जगिवे दहवरयळे, वय ३१ वषा, 

रय. बयळयपरु  दज. अकोलय येथनु अटक करण्ययत आली परांत ुगनु्ययतील िसुरय आरोपी भगवयन दवश्वनयथ 

सियर हय तेथनु पळ कयढण्ययत यशस्वी झयलय होतय. सिर आरोपीस अटक करण्ययकररतय मखुबीर 

लयवण्ययत आले व मयदहती दमळतयच भगवयन दवष्वनयथ सियर, वय ३६ वषा, रय. चतयरी, तय. पयतरु दज. 

अकोलय ययस पतयरी यय गयवयतनु मोठ्यय दशतयिीने तयब्ययत ेेण्ययत आले. आरोपी भगवयन दवश्वनयथ 

सियर हय  वर्या, नयगपरु, अमरयवती, पणु ेव अकोलय येथे ियखल असलेल्यय गनु्ययत िरयर असनु त्ययस 

ए.दट.एम मर्ील बॅटऱ्यय चोरीच्यय बऱ्ययच गनु्हययत अटक करणे बयकी आह.े पढुील तपयस सरुु आह.े  
 

सिर कययावयही मय. पोलीस अर्ीक्षक श्री प्रशयांत होळकर, मय. अपर पोलीस अर्ीक्षक श्री यशवांत 

सोळांके, मय. उपदवभयगीय पोलीस अदर्कयरी, वर्या श्री दपयषु जगतयप ययांचे मयगािशानयत पोलीस दनरीक्षक श्री 

सत्यवीर बांडीवयर ययांचे दनिशेयनसुयर गनु्ह े प्रकटीकरण पथकयचे पोलीस अांमलियर बयबयरयव बोरकुटे, दिवयकर 

पररमल, सभुयष गयवळ, दगतेश िवेेरे, दवकयस मुांडे, पवण दनलेकर सवा नेमणकू पोलीस स्टेशन वर्या शहर ययांनी 

केली. 


