
 

ऑटो रिक्षा तसचे टाटा सुमो चोिणािा अट्टल चोिटा पोलीस 
स्टशेन वर्ाा शहि यथेील गनु्हे प्रकटीकिण पथकाच्या जाळ्यात  
  

फिर्यादी श्री फिनोद रयजयरयम म्हसैकर, रय. फसिंदी मेघ,े िर्या ह ेफदनयिंक १८-०८-२०२१ रोजी दपुयरी ०२.०० 

िय. चे समुयरयस आपले मयलकीचय ऑटो ररक्षय क्रमयिंक एमएच-३२/फि-८४०८ ने सयमयन्र् रूग्णयलर्, िर्या रे्थे 

गेले. तेव्हय तर्यिंनी तर्यिंचय ऑटो ररक्षय नेतयजी सभुयषचिंद्र िोस र्यिंचे पतुळर्यलय लयगनू असलेल्र्य ियजचुे रोडचे 

ियजलुय सरुक्षीत उभय करून दियखयन्र्यत गेले. अर्धर्या तयसयने परत तर्यिंच्र्य ऑटो जिळ आले असतय, तर्यिंचय 

ऑटो ररक्षय तर्यिंनी ठेिल्र्य फठकयणी फदसनु आलय नयही. ऑटो ररक्षयचय आज ुियजलुय शोर् घेतलय, परिंत ुफमळुन 

न आल्र्यने फिर्यादी र्यिंचे तोंडी ररपोटािरून पो.स्टे. िर्या शहर अप. क्र. ९८४/२०२१ कलम ३७९ भयदिंफि अन्िरे् 

गनु्हय करण्र्यत आलय.  

पोलीस स्टेशन िर्या शहर रे्थील गनु्ह ेप्रकटीकरण पथक ह ेफदनयिंक १८-०८-२०२१ रोजी नयईट पेट्रोलींग 

करीत असतयिंनय दिेळीनयकय िर्या रे्थे गेलो असतय, एक ऑटो ररक्षय हय सयििंगी टी पयाँईन्टकडे जयतयनय फदसलय 

तर्यस ओव्हरटेक करून तर्यलय थयिंिफिणे करीतय हयत दयखफिलय असतय, अॅटो ररक्षय चयलक र्यने आपलय ऑटो 

पोलीस गयडीचे कयही दरुिर थयिंििनु ऑटो ररक्षयतनु पळु लयगलय तर्यचय पयठलयग करून आरोपी र्श अमन 

पणुेकर, रय. तयरिैल, िर्या र्यस तयब्र्यत घेिनु तर्यचे तयब्र्यतनु पो.स्टे. िर्या शहर अप क्रमयिंक ९८४/२०२१ 

मर्ील चोरीस गेलेलय ऑटो ररक्षय क्रमयिंक एमएच-३२/फि-८४०८ फकिं मत ४५,०००/- रू. चय हस्तगत करून िर 

नमदू गनु्हय उघकीस आणलय.  

तसेच सदर आरोपीकडुन पोलीस स्टेशन, अजनी, फज. नयगपरु रे्थ ेदयखल अप.क्र. ४३४/२०२१ कलम 

३७९ भयिंदफि मर्ील चोरीस गेलेली टयटय समुो चयर चयकी गयडी क्रमयिंक एमएच-३१/डीसी-७१२७ फकिं मत 

२,५०,०००/- रू. ची तयरिैल, िर्या रे्थील मयाँडेल हयर्स्कृल जिळुन तयब्र्यत घेिनु सदरचय गनु्हय उघकीस 

आणलय. आरोपी आरोपी र्श अमन पणुेकर, रय. तयरिैल, िर्या र्यचेकडुन आणखी मोटर सयर्कल ि चयर 

चयकी गयडर्य चोरीचे गनु्ह ेउघडकीस रे्ण्र्यची शक्र्तय आह.े 

सदर कयर्ाियही मय. पोलीस अर्ीक्षक श्री प्रशयिंत होळकर, मय. अपर पोलीस अर्ीक्षक श्री र्शििंत 

सोळिंके, मय. उपफिभयगीर् पोलीस अफर्कयरी, िर्या श्री फपर्षु जगतयप र्यिंचे मयगादशानयत ि मय. पोलीस फनरीक्षक 

श्री सतर्िीर ििंडीियर र्यिंचे फनदशेयनसुयर गनु्ह ेप्रकटीकरण पथकयचे पोलीस अिंमलदयर सफचन इिंगोले, फदियकर 

पररमळ, सिंजर् पिंचभयई, सभुयष घयिड, रयजेंद्र ढग,े शयम सलयमे, पिन फनलेकर, फिकयस मढुें सिा नेमणकू पोलीस 

स्टेशन िर्या शहर र्यिंनी केली.  


