
 

 

कोल्हापूरी बंधाऱ्याच्या लोखंडी प्लटेा चोरणारी टोळी 
हहंगणघाट पोलीसांच्या जाळ्यात आरोपी कडून ८,६९,०००/- 

रू. चा मदु्दमेाल जप्त 
 

दिन ांक १३-०४-२०२२ रोजी स यांक ळी ०७.०० ते ८.१५ िरम्य न न ांिग ांव चौक, 

द ांगणघ ट येथे न केबांिी करीत असत ांन  आरोपी न मे १) मनोज िेवीि सजी मांग म, वय २३ 

वर्ष, र . आमग ांव (खडकी), पो.स्टे. दसांिी (रेल्वे), २) सरफर ज  बीब शेख, वय २३ वर्ष, र . 

क् ांती चौक, व डष, नां. ४ बुट्टीबोरी, दज. न गपूर, ३) अय्युब व ीि ख न, वय २१ वर्ष, र . क् ांती 

चौक, व डष, नां. ४ बुट्टीबोरी, दज. न गपूर य ांन  चेक केले असत , तय ांचे त ब्य त एक दवन  नांबरच  

नदवन म ेन्द्र  कां पनीच  बोलेरो दपकअपमध्ये २३ नग कोल्  पूरी बांध ऱ्य च्य  लोखांडी प्लेट  

प्रती प्लेट ३०००/- रू. प्रम णे ६९,०००/- रू. भरून असल्य चे आढळून आले. तय ांन  

बांध ऱ्य च्य  प्लेट ब बत दवच रपसु केली असत , तय ांनी उडव  उडवीचे उत्तरे दिली व 

प्लेट ब बत कोणते ी क गिपते्र नसल्य चे स ांदगतले. म् णून सिरच्य  बांध ऱ्य च्य  लोखांडी 

प्लेट  य  तय ांनी कुठल्य  तरी कोल्  परूी बांध ऱ्य वरून चोरून आणल्य चे आढळून आल्य ने 

तय चे दवरूध्ि पो.स्टे. द ांगणघ ट येथे इस्तेग स  क्. ०१/२०२२ कलम ४१ (१) (ड) फौ.प्र.सां. 

अन्द्वये नोंि करून तय चे त ब्य तुन बोलेरो दपकअप व २३ नग बांध ऱ्य च्य  लोखांडी प्लेट  अस  

एकुण ८,६९,०००/- रू. च  म ल जप्त केल .  

सिर जप्त कोल्  परूी बांध ऱ्य च्य  प्लेट ब बत तय ांन  अदधक दवच रपुस केली असत , 

तय ांनी मौज  दसांिीदव ीरी, पोलीस स्टेशन क रांज  येथील श सदकय कोल्  परूी बांध ऱ्य च्य  

चोरल्य चे तप स त दनष्पन्द्न झ ल्य ने व पो. स्टे. क रांज  येथे अप. क्. १०३/२०२२ कलम ३७९ 

भ .िां.दव. नोंि असल्य चे दिसुन आले असुन पुढील तप स सरुू आ े. 

सिरची क मगीरी म . पोलीस अधीक्षक श्री. प्रश ांत  ोळकर, म . अपर पोलीस अधीक्षक 

श्री यशवांत सोळांके, म . उपदवभ गीय पोलीस अदधक री, द ांगणघ ट श्री. दिनेश किम, पोलीस 

दनरीक्षक श्री सांपत चव्  ण, पोलीस स्टेशन, द ांगणघ ट य ांचे म गषिशषन त गुन्द् े प्रकटीकरण 

पथक चे पोलीस अांमलि र शेखर डोंगरे, दनलेश तेलर ांधे, सदचन घेवांिे, दवश ल बांग ले, सदचन 

भ रशांकर  य ांनी केली आ े.     


