
 

दुचाकी चोरणारा अट्टल चोरटा पोलीस स्टेशन 
सेवाग्राम येथील गुन्हे प्रकटीकरण पथकाचे जाळ्यात  

 

फिर्यादी नयम े महेमदु मसु्तयक शखे, रय. जफुन वस्ती सेवयग्रयम ह ेकस्तरुबय रुग्णयलर् सेवयग्रयम र्ेथ े

नोकरी कररत असनु ते तर्यांचे मयलकीची फहरो स््लेंडर प्रो. क्र. एमएच-३२/एए-७३२० ने नेहमी प्रमयण े

ड्र्टुीवर गलेे व तर्यांची मोटयरसयर्कल स्टयि पयकक ांग र्ेथे पयका  करुन ड्र्टुीवर गलेे व ड्र्टुी सांपल्र्यनांतर 

फिर्यादी तर्यांनय पयफकिं गमध्र्े तर्यांची मोटयरसयर्कल फदसनु न आल्र्यने फिर्यादी र्यांनी पोलीस स्टेशन सवेयग्रयम 

र्ेथे तक्रयर फदल्र्यने पोलीस स्टेशन सेवयग्रयम र्ेथे अप. क्र. १२८/२०२२ कलम ३७९ भयदांफव. अन्वर्े गनु्हय 

नोंद करण्र्यत आलय होतय.  

          सदर गनु्ययची तयतकयळ दखल घवेनू गनु्ह े प्रकटीकरण पथकयने पोलीस स्टेशन पररसरयत गपु्त 

बयतमीदयर नमेनु गपु्त बयतमीदयरयकडुन फमळयलेल्र्य मयफहती प्रमयण ेआरोपी नयम ेसहुयस प्रभयकररयव मोरे, वर् 

४५  वर्ा, रय. बयभळुगयव (कोंगय), तय. सेल,ू फज. वर्या र्यस अटक करुन तर्यचे जवळुन वर नमदू गनु्ययतील 

चोरीस गलेेली मोटयर सयर्कल  एमएच-३२/एए-७३२०फकमांत ३०,०००/- रु जप्त करण्र्यत आली. तसेच 

आरोपीस सखोल फवचयरपसू केली असतय आरोपीने पोलीस स्टेशन सेवयग्रयम हद्दीमर्नु आणखी दोन गयड्र्य 

फहरो ्लेंडर क्र एमएच-३२/एएि-४२९१ फक.३०,०००/- रु. ची तसेच एमएच-३२/एच-५८०८, फक. 

२०,०००/- रु. ची चोरल्र्यची कबलुी फदली तसेच आवक नयकय पररसरयतनु फहरो ्लेंडर क्र. एमएच-३२ एि-

३२२० फक. २०,०००/- रु. तसेच मफहलय आश्रम पररसरयतनु होन्डय िँशन ् लस फवनय नांबरची बांद फस्थतीतली 

इांफजन क्र. 06A08M03842 फक.१०,०००/- रु. अशय एकुण ५ मोटयरसयर्कल जप्ती करुन १) पोलीस 

स्टेशन सवेयग्रयम अप. क्र. १२८/२०२२ कलम ३७९ भयदांफव, २) सेवयग्रयम र्थेे अप. क्र. १२९/२०२२ कलम 

३७९ भयदांफव., ३) सेवयग्रयम र्ेथ ेअप. क्र. ६३५/२०२१ कलम ४०६ भयदांफव, ४) पोलीस स्टेशन वर्या शहर 

अप. क्र. ४४०/२०२१ कलम ३७९ भयदांफव. अन्वर्े   एकूण ४ गनु्ह े उघडकीस आणले आह.े सदर 

आरोपीकडून आणखी गनु्ह ेउघडकीस र्ेण्र्यची शक्र्तय आह.े  

          सदर कयर्ावयही मय. पोलीस अर्ीक्षक श्री. प्रशयांत होळकर, अपर पोलीस अर्ीक्षक श्री र्शवांत 

सोळांके, मय. उपफवभयगीर् पोलीस अफर्कयरी, वर्या श्री फपर्रु् जगतयप र्यांचे मयगादशानयत पोलीस फनरीक्षक 

श्री फनलशे ब्रयम्हण ेपोलीस स्टेशन सवेयग्रयम र्यांचे फनदशेयप्रमयण ेपोलीस अांमलदयर हररदयस कयकड, गजयनन 

कठयण,े जर्ेश डयांग,े पवन झयडे, अभर् ईगळे नेमणकु पोलीस स्टेशन सेवयग्रयम तसेच सयर्बर शयखचे ेफनलेश 

कट्टोजवयर र्यांनी केली. 


