
ऑटो व मोटार सायकल चोरणारा अट्टल चोरटा स्थानिक 
गुन्हे शाखेच्या जाळ्यात  

नजल्ह्यातील एकूण ०८ गुन्हे उघड 
 

दिन ांक २९-०७-२०२१ रोजी दिर् ािी न मे श्री स्वदननल तलुदिि िजी 

खेवले, र . आलोड  बोरग ांव र् ांची एक जनुी व परती क ळर्  रांग ची दिल्व्हर 

दनळर्  रांग च  पट्ट  अिलेली दहरो कां पनीची स्नलेंडर नलि मोट र ि र्कल क्रम ांक 

एम.एच. ४०/एच-२५१९ चोरी गेल्वर् ने दिर् ािी र् ांच्र्  ररपोटावरून पोलीि स्टेशन 

अल्वलीपरु रे्थे अप. क्र. २७७/२०२१ कलम ३७९ भ िांदवच  गनु्ह  नोंि करण्र् त 

आल  होत .  
  

ििर गनु्य च  िम ांतर तप ि स्थ दनक गनु्ह ेश खकेडून िरुु अित ांन  दि.०१-

०९-२०२१ रोजी मखुदबरद्व रे ख त्रीशीर म दहती दमळ ली की, मौज  कैल िपरूी 

त .कळांब दज.र्वतम ळ रे्थे र हण र  इिम न मे गोलु टेक म ह  चोरीची मोट र 

ि र्कल घेवनू दिरत आह.े अश  खबरेवरून पो.स्टे िवेळी पररिर त व र्ग ांव 

(दनप नी) रे्थे पेट्रोलींग करीत अित ांन  एक इिम दपवळर्  रांग ची िुल दट-शटा 

घ तलेल  मोट र ि र्कलने िांशर्ीत ररत्र्  भरध व वेग ने व र्ग ांव (दनप नी) 

चौक तनु िवेळीकडे ज त न  दििल . त्र् च  प ठल ग करून त्र् ि व र्ग ांव 

(दनप नी) ते िवेळी रोड वरील व ल्वमीक गोब डे र् चे अपण  ध ब  जवळ थ ांबदवले 

व त्र् चे न व ग ांव दवच रले अित  त्र् ने त्र् चे न व िरुज उिा  दभमर व उिा  गोलु 

टेक म, वर् २० वर्ा, र .कैल िपरू त .कळांब दज. र्वतम ळ अिे ि ांगीतले. ििर 

आरोपीि किनू चौकशी करण्र् त आली अित  आरोपीने ख लील नमिू गनु्ह े

केल्वर् ची कबुली दिली.  

ििर आरोपीने १) पो.स्टे. अल्वलीपरू अप. क्र. २७७/२०२१ कलम ३७९ 

भ िवी मधील चोरीि गेलेली मोट र ि र्कल क्रम ांक एमएच-४०/एच-२५१९ दकां . 



३०००/-रु, २) पोस्टे अल्वलीपरु अप क्र ३२०/२०२१ कलम ३७९ भ .ि.दव मधील 

चोरीि गेलेली होंड  कां पनीची क्र. एमएच-३२/जी-६१८८ दक. १०,०००/- रु, ३) 

पो.स्टे. अल्वलीपरु अप.क्र. २३६/२०२१ कलम ३७९ भ .ि.दव मधील चोरीि 

गेलेली दहरो होंड  क्र. एमएच-२९/ एए-७२८२ दक. २०,०००/- रु., ४) पो.स्टे. 

दहांगणघ ट अप.क्र. ८४९/२०२० कलम ३७९ भ .ि.दव मधील चोरीि गेलेली 

बज ज कां पनीची क्र एमएच-३२/एएि-१२२६ दक. २५००/- रु.,  ५) पो.स्टे िवेळी 

अप.क्र. ४२६/२०२१ कलम ३७९ भ .ि.दव मधील चोरीि गेलेली दहरो होंड  क्र. 

एमएच-३२/एडी-९९५६ दक. २५०००/- रु, ६) पो.स्टे. िमदु्रपरू अप. क्र. 

३०५/२०२१ कलम ३७९ भ .ि.दव मधील चोरीि गेलेली होंड  कां पनीची क्र 

एमएच-३२/जी-५२३० दक. १५०००/- रु, ७) पो.स्टे. िवेळी अप. क्र. 

५५१/२०२१ कलम ३७९ भ .ि.दव मधील चोरीि गेलेली होंड  कां पनीची क्र 

एमएच-३२/एिएन-४८३८ दक. १५०००/- रु., ८) पो.स्टे. वडनेर अप. क्र. 

१९१/२०२१ कलम ३७९ भ .ि.दव मधील चोरीि गेलेली दतन च की ऑटो क्र. 

एमएच-३२/िी-६५३२ दक. ४०,०००/- रु.  अिे एकूण ८ गनु्ह ेकेल्वर् ची कबलुी 

दिली आह.े  
 

वरील गनु्य तील ६ मोट रि र्कल एकूण दक. ८३,०००/- रु. जप्त करण्र् त 

आल्वर् . तिेच गनु्य त व परलेल  दज.ओ कां पनीच  मोब इल दक १०००/- रु. अि  

ज.ु दक ८४०००/- रु. च  म ल जप्त करून एकूण ८ गनु्ह ेउघडकीि आणले आह.े  

ििर क मदगरी म .पोलीि अधीक्षक श्री प्रश ांत होळकर, म . अपर पोलीि 

अधीक्षक श्री. र्शवांत िोळांके र् ांच ेम गािशान त म . पोलीि दनरीक्षक श्री. िांजर् 

ग र्कव ड, िपोदन. श्री महेंद्र इांगळे र् ांचे दनिशे प्रम णे पोउपदन. गोप ल ढोले, 

पोउपनी. िौरभ घरडे, पोलीि अांमलि र िांतोर् िरगडेु, नरेंद्र डह के, प्रमोि दपिे, 

अदवन श बन्िोड, र मदकिन इनपर, दिनेश बोथकर, दनतेश मेश्र म, प्रिीप व घ िवा 

नेमणकू स्थ दनक गुन्ह ेश ख , वध ा र् ांनी केली  


