
 

अट्टल दुचाकी चोरटे स्थानिक गुन्हे शाखेच्या जाळ्यात 
 

मा. पोलीस अधीक्षक, वधाा याांचे आदशेान्वये व ववशेष मार्ादशानात शहरात वाढत असलेल्या 

दचुाकी चोरी सांबधाने पोलीस वनरीक्षक स्थावनक र्नु्ह ेशाखा, वधाा याांनी ववशेष पथक तयार केले. 

सदरचे पथक वाहन चोरी सांबांधाने शहर पररसरात पेट्रोलींर् करीत असताांना वमळालेल्या खात्रीशीर 

र्ोपनीय मावहतीवरून पांकज नारायण मेसेकर, रा. लोहारा, वजल्हा यवतमाळ यास लोहारा, यवतमाळ 

येथे जाऊन ववशेष पथकाने ताब्यात घेतले. त्यास मोटर सायकल चोरी बाबत ववचारपसू केली असता 

त्याने त्याचा साथीदार नामें वनतेश प्रसाद, रा. वधाा याचेसह वधाा तसेच यवतमाळ येथनू मोटर सायकल 

चोरी केल्याचे कबलु केले. तसेच त्याला अवधक ववचारपसू केली असता, त्याने र्नु्हा करणेकररता 

वापरलेली मोटर सायकल ही सदु्धा यवतमाळ वजल्यातनु चोरी करून त्या मोटर सायकलवर बनावट 

वाहन क्रमाांक टाकून सदर मोटर सायकलचा वापर करून वधाा व यवतमाळ वजल्यातील दोन मोटर 

सायकल चोरी करून स्वतः वापरीत असल्याच ेसाांवर्तले. त्यावरुन १) पांकज नारायण मेसेकर, रा. 

लोहारा, वजल्हा यवतमाळ व २) वनतेश प्रसाद, रा. वधाा याांना ताब्यात घवेनु त्याांचे ताब्यातनु पोलीस 

स्टेशन वधाा (शहर) अप.क्र. ९१७/२०२० कलम ३७९ भादांवव. हा र्नु्हा तसेच पोलीस स्टेशन लोहारा 

वजल्हा यवतमाळ अप.क्र. ९५/२०२१ कलम ३७९ भादांवव या र्नु्यातील चोरीस र्लेेली मोटर 

सायकल अनकु्रमे १) मोटर सायकल क्रमाांक एम.एच.-३२/एन.-७७७३ वक. २०,००० रु., २) मोटर 

सायकल क्रमाांक एम.एच.-२९/वाय-७९२० वक. २०,००० रु. व र्नु्हा करणे करीता वापरलेली ३) 

मोटर सायकल क्रमाांक एम.एच.-२९/वाय-७९५६ वक. २०,००० रु. असा एकुण वक. ६०,००० रु. चा 

जप्त करुन वर नमदू दोन्ही र्नु्ह ेउघडवकस आणले आह.े सदर आरोपीताांना व जप्त मदु्दमेाल पढुील 

कायावाही करीता पोलीस स्टेशन वधाा (शहर) याांचे स्वाधीन करण्यात आले आह.े  

सदरची कारवाई मा. पोलीस अधीक्षक श्री प्रशाांत होळकर, मा. अपर पोलीस अधीक्षक श्री. 

यशवांत सोळांके याांच ेमार्ादशानात मा. पोलीस वनरीक्षक स्था.र्.ुशा. वधाा श्री. वनलेश ब्राम्हणे याांच े

वनदशेाप्रमाण ेस.पो.वन. महने्र इांर्ळे, पोउपवन. सौरभ घरडे, पोलीस अांमलदार सांतोष दरर्डेु,  स्वप्नील 

भारद्वाज, चांरकाांत बरुांर्,े राजेश वतवस्कर, सांघसेन काांबळे, राकेश आष्टणकर, ववकास अवचट, ररतेश 

शमाा, श्रीकाांत खडसे, प्रवदप वाघ याांनी केली.  


