
 

पोलीस से्टशन पलुगाव यथेील गनेु्ह प्रगटीकरण पथकान े

चोरी करणारे आरोपी केले जरेबदं  
 

फियाादी कु. फप्रती मुलचंद गौर, रा. पुलगाव फियाादी हया चंद्रशेखर आझाद फहंद 

प्राथफमक शाळा पुलगाव येथील मुख्याध्यापीका असुन फदनांक १३-११-२०२० ते १९-११-२०२० 

पयंत फदवाळी सणा फनफमत्य शाळेला सुटया असल्याने त्यांचे शाळेतील संपुणा स्टाि सुट्टीवर 

होता. त्याच दरम्यान त्यांचे शाळेतील फवद्याथांकरीता दुपारी खखचडी बनफवण्यासाठी तयार 

करण्यात आलेल्या फकचन रुम मधील अन्न फशजफवण्याकरीता वापरण्यात येणाऱ्या 

साफहत्यापं की १) एक लाल रंगाचे इंडीयन कंपनीचे गॅस फसलेंडर १०००/- रु., 2) एक जुनी 

वापरती पाण्याची मोटारपंप फकंमत ५०००/- रु., ३) एक जुना वापरता जमानचा गंज फकंमत 

१०००/- रु. असा एकूण ७०००/- रु. माल कोणतरी अज्ञात चोरटयाने शाळेतील फकचन रुम 

समोरील लोखंडी गेटचे लॉक तोडुन आत प्रवेश करुन वरील वणानाचा माल चोरुन नेला होता 

अशा फियाादीचे ररपोटावरुन पोलीस से्टशन पुलगाव येथे अप. क्र. ६२७/२०२० कलम ४५४, 

४५७, ३८०, ५११ भादंफव . अन्वये गुन्हा नोदं करण्यात आला.  

सदर गुन्हयाचा तपास पोलीस से्टशन पुलगाव येथील गुने्ह प्रगटीकरण पथक करीत 

असतांना फदनांक १३-१२-२०२० रोजी गुप्त बातमीदाराकडुन माफहती फमळाली की, १) कुलफदप 

उिा  कुल्लू उिा  फदपक रामदास चंदन, वय २९ वर्ा, रा. आवी नाका चौक, जुना पुलगाव, २) 

प्रकाश नारायणराव फतवसकर, वय ५६ वर्ा, रा. हाउंफसंग बोडा कॉलोनी, पुलगाव यांनी चोरी 

केलेला आहे अशा माफहतीवरुन सदर गुन्हयातील चोरी गेलेला जमानचा गंज हा कुलफदप उिा  

कुल्लू रामदास चंदन याचे घरुन जप्त केला असुन मोटारपंप आरोपी प्रकाश नारायणराव 

फतवसकर याचे घरुन जप्त करण्यात आली. तसेच सदर गुन्हयातील इणे्डन कंपनीचे फसलेंडर 

जप्त करुन फतन्ही आरोपीतांना अटक करण्यात आली आहे.  

सदर गुन्हयातील आरोपी १) कुलफदप उिा  कुल्लू उिा  फदपक रामदास चंदन, वय २९ 

वर्ा, रा. आवी नाका च क जुना पुलगाव, २) प्रकाश नारायणराव फतवसकर, वय ५६ वर्ा, रा. 

हाउंफसंग बोडा कॉलोनी, पुलगाव यांनी या गुन्हया व्यफतरीक्त पाटणी शाळेसमोरील मंफदरामध्य े

चोरी केल्याची कबुली फदलेली आहे. पोलीस से्टशन पुलगाव येथील घरिोडीचे दोन गुने्ह 

उघडकीस आलेले आहे.  

सदरची कायावाही मा. पोलीस अधीक्षक श्री प्रशांत होळकर, मा. उपफवभागीय पोलीस 

अफधकारी तृप्ती जाधव यांचे मागादशानात मा. पोलीस फनरीक्षक श्री रफवंद्र गायकवाड यांचे 

फनदेशाप्रमाणे पोलीस उपफनरीक्षक श्री अमोल कोल्हे, पोलीस अंमलदार राजेंद्र हाडके, संजय 

पटले, पंकज टाकोणे, शरद सानप नेमणुक पोलीस से्टशन पुलगाव यांनी केली.     


