
 

 

गोजी शिवारातील 8 िेतकऱ्ाांचे िेतातील  श्रांकलरचे ९१ शितळी नोझल 

चोरणारा चोरटा सेवाग्राम िोलीसाांच््ा जाळ््ात.  

 दिन ांक १२-०८-२०२१ रोजी दिर् ािी श्री प्रभ कर मोतीर मजी िरुगव र र् ांनी पोलीस सेव ग्र म र्ेथे दिली 

की, तर् ांचे शेत तील द्प्रांकलरचे १८ दपतळी नोझल दक. ९०००/- रु. च ेतसेच दिर् ािींच्र्  शेत  शेज रील श्री 

िशरथ मोरणकर र् चे शेत तील ७ दपतळी नोझल दक.३५००/- रु. , श्री हरीभ उ चौधरी र् चे शेतील ४ दपतळी 

नोझल दक. २०००/- रु., श्री दवजर् भोसले र् चे शेतील ८ दपतळी नोझल दक. ४०००/- रु चे असे एकुण ३७ 

द्प्रांकलरचे दपतळी नोझल एकुण दक. १८,५००/- रु चे कोणीतरी अज्ञ त चोरट्र् ने चोरुन नेल्र् चे दिर् ािीचे तोंडी 

ररपोटावरुन पोलीस ्टेशनल  अप.क्र.४५८/२०२१ कलम ३७९ भ िांदव अन्वर्े गनु्ह  नोंि करण्र् त आल  होत . 

 तसेच दिर् ािी न मे श्री दवश ल आनांिर व वरघणे र . गोजी र् ांनी दि. १३-०८-२०२१ रोजी पो.्टेल  तक्र र 

दिली की, तर् चे शेत तील द्प्रांकलरचे १६ दपतळी नोझल दक. ८०००/- रु. चे तसेच तर् चे शेत  शेज रील श्री  

सदुनल अशोक मश नकर र . गोजी  र् ांचे शेत तील १४ दपतळी नोजल दक. ७०००/- रु चे तसेच श्री गणुवांत   

दवठोब  तरुणकर, र . गोजी र् ांचे शेत तील १६ दपतळी नोझल दक. ८०००/- रु. च,े तसेच श्री हनमुांत  दवठोब  

तरुणकर र् ांचे शेत तील ८ दपतळी नोझल दक. ४०००/- रु चे असे एकुण ५४ दपतळी नोझल एकुण दकां मत 

२७०००/- रु. च  मदु्दमे ल कोणीतरी अज्ञ त ईसम ने चोरुन नेल्र् ब बत तक्र र दिल्र् ने पो.्टेल  अप.क्र. 

४६०/२०२१ कलम ३७९ भ िांदव. गनु्ह  नोंि करण्र् त आल  होत .  

 सिर गनु्य च  तप स सरुु असत ांन  दि.१३-०८-२०२१ रोजी गपु्त ब तमीि र कडुन दमळ लेल्र्  

म हीतीवरून सांशर्ीत ईसम गज नन उिा  प्रश ांत न र र्ण घोडम रे, वर् ३२ वर्ा र . गोजी र् स त ब्र् त घेवनु तर् च े

त ब्र् तील प्ल ्टीक थैलीची प हणी केली असत  १८ दपतळी नोझल दक. ९०००/- रु चे दमळुन आले तर् स 

दपतळी नोझल ब बत दवच रपसू केली असत  सिर दपतळी नोझल ह ेप्रभ कर मोतीर म िरुगव र र् ांचे शेत तनु चोरुन 

आणल्र् चे स ांदगतले. तसेच आरोपीकडून उवारीत १९ दपतळी नोझल दक.९५००/- रु. च  अस  एकूण दक. 

१८,५००/- रु म ल तसेच अप.क्र. ४६०/२०२१ कलम ३७९ भ िांदव. गनु्य तील चोरलेल ५४ दपतळी नोझल पैकी 

५० दपतळी नोझल २५,०००/- रु. चे आरोपीकडून ह्तगत करण्र् त करण्र् त आले. िोन्ही गनु्य तील एकुण ८७ 

द्प्रांकलरचे दपतळी नोझल दक.४३,५००/- रु. च  म ल जप्त करुन आरोपीस गनु्य त अटक करुन सिर िोन्ही गनु्ह े

उघडकीस आणल.े  

सिरची क र्ाव ही म . पोलीस अधीक्षक श्री प्रश ांत होळकर, म . अपर पोलीस अधीक्षक श्री र्शवांत 

सोळांके, म . उपदवभ गीर् पोलीस अदधक री, वध ा श्री दपर्रु् जगत प र् ांचे म गािशान त पो.दन. श्री ए.पी. प ांडे, र् ांचे 

दनिशे ांप्रम णे पोलीस अांमलि र सधुीर लडके, अमोल दजन्िे, रदवांद्र जगुण के, प्रक श झ डे, पवन झ डे र् ांनी केली. 


