
बॅग मधुन पसेै चोरी करणारा चोरटा पोलीस स्टेशन 
वधाा शहर येथील गुन्हे प्रकटीकरण पथकाचे जाळ्यात  
 

          फिर्यादी नयमे सौ. फमनय फिजर् नयनेटकर, रय. पलुिैल िर्या ह्यय सयमयन्र् रुग्णयलर्, िर्या र्थेे नोकरीिर 

असनु फदनयांक २५-०२-२०२२ रोजी सकयळी ०८.०० ियजतय फिर्यादी ह्यय डर्टुीिर असतयांनय फिर्यादी र्यांनी 

तर्यांची हडँ बॅग टेबल िर ठेिली असतय कोणीतरी अज्ञयत चोरटर्यने तर्यांच्र्य हनॅ्ड बॅग मर्ील छोटी पसा ि 

तर्यमर्ील नगदी १५००/- रू. चोरून नेल्र्यने फिर्यादी र्यांनी फदलेल्र्य तक्रयरीिरुन पो.स्टे.िर्या शहर र्ेथे अप 

क्रमयांक २५०/२०२२ कलम ३७९ भय.दां.फि. अन्िरे् अज्ञयत आरोपी फिरूध्द गनु्हय नोंद करण्र्यत आलय 

होतय. 

           तसेच फदनयांक ०३-११-२०२१ रोजी फिर्यादी सौ. रूपयली फनतेशरयि चौर्री ह्यय अांबीकय चौक, िर्या 

रे्थे दपुयरी ०२.०० चे दरम्र्यन तर्यांचे बफहणी सोबत कपडे ि इतर समयन खरेदी करीत असतयनय गदीचय 

ियर्दय घेिनू कोणीतरी अज्ञयत आरोपीने फिर्यादी र्यांचे खयांदर्यिर असलेल्र्य हनॅ्ड बॅग मर्ील छोटी पसा 

ज्र्यमध्र्े १) नगदी ४०००/- रू, २) सोन्र्यचे टॉप्स दीड ग्रॅम िजनयचे फकां मत २०००/- रू. एकूण फकां मत 

६०००/- रू. चय मयल चोरून नेल्र्यने फिर्यादी र्यांनी फदलेल्र्य तक्रयरीिरुन पो.स्टे.िर्या शहर रे्थे अप क्रमयांक 

१३९४/२०२१ कलम ३७९ भय.दां.फि. अन्िर् ेगनु्हय नोंद करण्र्यत आलय होतय.  

सदर दोन्ही गनु्ह्ययचय तपयस सरुू असतयनय गपु्त बयतमीदयरयकडुन फमळयलेल्र्य गोपनीर् मयफहतीनसुयर 

आरोपी नयमे मांगशे मयर्िरयि बोंदरे, िर् २६ िर्ा, रय. कुरझडी िोटा, तय.फज.िर्या र्यस तयब्र्यत घिेनु कसनु 

फिचयरपसु केली असतय तर्यने िर नमदू गनु्हय केल्र्यच ेकबलू केल्र्यने तर्यचेकडुन अप. क्र. २५०/२०२२ 

कलम ३७९ भय.दां.फि. मर्ील एक छोट्र्य पसा मर्ील १५००/- रू तसेच अप. क्र. १३९४/२०२१ कलम 

३७९ भय.दां.फि मर्ील चोरी गेलेले फपिळर्य र्यतचुे (सोन्र्यचे) टॉप्स अांदयजे दीड गॅ्रम िजनयचे अांदयजे की. 

६०००/- रू. फकमतीचे फमळुन आल्र्यने आरोपीकडुन जप्त करून िर नमदू दोन्ही गनु्ह ेउघडकीस आणले.                   

सदर कयर्ाियही मय. पोलीस अर्ीक्षक श्री प्रशयांत होळकर, मय. अपर पोलीस अर्ीक्षक श्री र्शिांत 

सोळांके, मय. उपफिभयगीर् पोलीस अफर्कयरी, िर्या श्री फपर्रु् जगतयप मयगादशानयत पोलीस फनरीक्षक श्री 

सतर्िीर बांडीियर र्यांचे फनदशेयप्रमयणे पोलीस अांमलदयर सभुयर् गयिड, फदियकर पररमल, फनतीन रयर्लकर, 

प्रफदप िडिणीस, अनपु रयउत, फकशोर सयठोण,े पिन फनलेकर, रयहुल भोर्र, प्रफिण सयर्रे, फकशोर गयडेियन 

र्यांनी केली.  


