
अट्टल चोरटे पोलीस स्टेशन वर्धा शहर येथील 

गुन्हे प्रकटीकरण पथकधचे जधळ्यधत 
 

फिययादी श्री हनमुंत वैद्य, रय. समतय नगर, वधया ययच ेघरयच ेबयधंकयम समतय नगर , 

वधया येथे सरुू असनु बयंधकयमयकरीतय लयगणयरय लोहय फिययादी ययंनी तययंचे घरयचे 

बयजलुय आणणु ठेवलय होतय . फदनयंक १९-०४-२०२२ चे रयत्र दरम्ययन कोणीतरी 

अज्ञयत चोरटययने बयंधकयमचय १५० फकलो लोहय फकंमत १२,०००/- रू. चय चोरून 

नेल्ययबयबत फिययादी ययंनी पो.स्टे. वधया शहर येथे फदलेल्यय  ररपोटा वरून पोलीस 

स्टेशन वधया शहर येथे अप. क्र. ६१३/२०२२ कलम ३७९ भयंदफव अन्वये गनु्हय नोंद 

करण्ययत आलय होतय.  

तसेच फिययादी  श्री सफतष कयंबळे , रय. फभमनगर , वधया ह े लोटे कॉम््ले क्स, 

फभमनगर, वधया येथे रयहत असनु तययंनी तययंचे मयलकीची फहरो होन्डय पॅ शन 

मोटयरसययकल क्र . एमएच -३२/एम-११२० ही कॉम््लेक्सच्यय आत फव फहरीजवळ 

लॉक करून उभी करून ठेवली होती. सदर मोटयरसययकल कोणीतरी अज्ञयत 

चोरटययने फदनयंक १६-०४-२०२२ चे रयत्र दरम्ययन चोरून नेल्ययबयबत फिययादी ययंनी 

पो.स्टे. वधया शहर येथे फदलेल्यय लेखी तक्रयरीवरून अप .क्र. ६१२/२०२२ कलम 

३७९ भयंदफव अन्वये गनु्हय नोंद करण्ययत आलय होतय.   

तसेच फिययादी श्री अपाण िुलकर, रय. इदंीरय नगर , वधया ह ेफद .१८-०४-२०२२ 

रोजी रयत्री ०९.०० वय. तययंचे मयलकीची बजयज पल्सर २२० मोटयरसययकल क्रमयंक 

एमएच-४०/फबए-७९११ घेवन ुदगुया टॉकीज, वधया येथे फसनेमय पयहण्ययकरीतय गेले व 

आपले मयलकीची मोटयरसययकल ही दगुया टॉकीज, समोर लॉक करीतय उभी ठेवली 

होती. सदर मोटयरसययकल कोणीतरी अज्ञयत चोरटययने चोरून नेल्ययने फिययादी ययंनी 



फदलेल्यय तोंडी ररपोटावरून पोलीस स्टेशन वधया शहर येथे अप क्रमयंक ५९६/२०२२ 

कलम ३७९ भयंदफव अन्वये गनु्हय नोंद करण्ययत आलय होतय. 

सदर फतन्ही गनु्ह े तपयसयवर असतयंनय मखुफबरकडुन फमळयलेल्यय गोपनीय 

मयफहतीवरून आरोपी नयमे १) ऋषीकेष उिा  अलबट गजयनन गजफभये , वय २१ वषा, 

रय. फभमनगर , वधया व २) प्रणय मधकुर जयंभळेु , रय. बोरगयव मेघे , वधया ययंचे 

तयब्ययतनु अप . क्र . ६१३/२०२२ कलम ३७९ भयदं फव मधील चोरी केलेलय १५० 

फकलो लोहय सळयखी फकंमत १२,०००/- रू. च्यय जप्त करून सदरचय गनु्हय उघकीस 

आणलय.    

तसेच आरोपी नयमे ऋषीकेष उिा  अलबट गजयनन गजफभये , वय २१ वषा , रय. 

फभमनगर, वधया ययलय वधया शहरयतील मो टयरसययकल चोरीबयबत फवचयरपसु केली 

असतय तययने फदलेल्यय कबलुीवरून तययचे तयब्ययतनु फहरो होन्डय पॅ शन 

मोटयरसययकल क्रमयंक एमएच-३२/एम-११२० फकंमत १२,०००/- रू. तसेच बजयज 

पल्सर २२० मोटयरसययकल क्रमयंक एमएच-४०/फबए-७९११ फकंमत ५०,०००/- रू.  

अश्यय दोन दचुयकी जप्त करण्ययत आल्यय आह.े    

सदर आरोपींतय कडुन पो.स्टे. वधया शहर अप .क्र. ६१३/२०२२ कलम ३७९ 

भयंदफव, अप. क्र. ६१२/२०२२ कलम ३७९ भयंदफव व अप. क्र. ५९६/२०२२ 

कलम ३७९ भयंदफव असे फतन गनु्ह ेउघडकीस आणले.  

सदरची कययावयही मय. पोलीस अधीक्षक श्री प्रशयंत होळकर, मय. अपर पोलीस 

अधीक्षक श्री यशवंत सोळंके, मय. उपफवभयगीय पोलीस अफधकयरी , वधया श्री फपयषु 

जगतयप ययंचे मयगा दशानयत पोलीस फनरीक्षक श्री सतयवीर बंडीवयर ययंचे फनदे शयनसुयर 

पोउपफन. सरेुश दगेु व गनु्ह ेप्रकटी करण पथकयचे पोलीस अमंलदयर सफचन इगंोले , 

सभुयष गयवड, सफुनल चोपडे , फदपक जंगले , रयधयफकसन घगेु , रयजेंद्र ढगे , पवन 

फनलेकर व रयहुन भोयर ययंनी केली. 


