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पुंडल क नगर पो लसांनी केले मोटार सायकल चोरास अटक.
द. 12.09.2017- कृ ण उ मराव ठ बरे वय- ३८ वष , धं
दा "यापार, रा. गारखेडा
प'रसर औरंगाबाद. यां
नी पंड
ु -लकनगर पोल0स 1टे शन येथे 5फयाद दल0 होती 5क,
द.07.08.2017 रोजी पा'रजात नगर येथन
काळी =यां
ची 1कूटर ?. MHू सायं
20-BK-8123 ह अFात चोरGयाने चोHन नेल0 आहे . =यावHन मक
ु ंु दवाडी पोल0स
1टे शन अंतगत पंड
ु -लकनगर पोल0सचौकK येथे ग.ु र.न. 620/17 कलम 379
भा.द.वी.Nमाणे गO
ु हा दाखल झाला होता. वर0ल गO
ु Qयाचा तपास सR
ु असताना
गुSत बातमीदाराकडून -मळालेTया मा हतीUया आधारे इसम नामे रवी -शदंे वय23 वष धं
दा-मजरु 0, रा. हुसेन कॉलनी, औरंगाबाद यास चौकशीसाठX ताYयात
घे[यात आले होते. चौकशीदर\यान =याने मोटारसायकल चोर0 केTयाची कबल
ु 0
दTयाने =यास अटक कर[यात आल0 आहे . आरोपीकडून या गुOQयातील गेला माल
20,000 R. 5कंमतीची 1कूटर जSत कर[यात आल0 आहे .
ह0 काम]गर0 पंड
ु -लकनगर पोल0स 1टे शनचे पोल0स ^नर0_क अशोक
मद
` पवार, पोहे कॉ. हं
गे, पोना. बाळाराम चौरे ,
ु 0राज, पोल0स उप ^नर0_क रामचं
पोकॉ. जा-लं
दर माते, aवलास डोईफोडे,रंिजत सल
ु ाने यांनी पार पाडल0.
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¯ÖÏêÃÖ ®ÖÖê™ü
सडको पो लसांनी बैल चोरास केले अटक, 85,000/-

!कमतीचे 03 बैल ज%त.

द.12/09/2017:- पोना/ एस.आर.मुद0राज, पोकॉ/ इरफान खान, पोकॉ/-भसे हे द.11/09/2017
रोजी -सडको हfद0त गO
ग कर0त असतांना aपसादे वी रोड, सनी
ु हे गाराचा शोध घेणेकामी पेgो-लं
सेOटरUया पाठXमागील मैदानात पाऊल वाटाणे एक इसम दोन पां
ढkया रंगाचे बैल व एक लालसर
aवटकर0 रंगाचा बैल असे तीन बैल संशयीत'र=या हाकलत पायी घेवून जात असतांना दसून
आला. -सडको पो-लसांनी =या संशयीत इसमाला थां
बुवून =याचे ताYयातील बैलाबाबत aवचारपूस
केल0 असता =याने काह0एक समाधान कारक उ र न दे ता गांगHन गेला =याचेवर आणखी संशय
बळावTयाने व बैलाUया मालकK हlकाबाबत काह0एक समाधान कारक मा हती दे त नसTयाने,
=या इसमास आणखी aवmवासात घेवून =याचे नाव गाव aवचारले असता =याने =याचे नाव जाकKर
कुरे शी अमीर कुरे शी वय 32 वष रा.सेवाल0 ता.िज.जालना असे सांगून सं
पण
ू गO
ु Qयाची हकKगत
सां
]गतल0 5क,

द.10/09/2017 रोजी राnीUया वेळी माझे 1वतःचे सेवल0 गावातील ता.िज

जालना येथील एका शेतकkयाचे दोन पां
ढkया रंगाचे बैल चोर0 कHन आणले आहे त. तसेच एक
लालसर aवटकर0 रंगाचा बैल हा पाच ते सहा दवसापूवp र0धोरा गावातील एका शेतव1तीवHन
बैलाची चोर0 केलेल0 असून सदर बैलाची चोर0 करतांना माqया सोबत माझे साथीदार १) आसेफ
इtा हम कुरे शी रा.-मसारवाडी औरंगाबाद 2) हाHन कुरे शी रा.पाडेगाव औरंगाबाद हे सुuदा सोबत
होते परंतु ते पळून गेलेले आहे त. अशी गुOQयाची हकKगत सांगून कबल
ु 0 दल0 आहे . सदर
गुOQयाबाबत अ-भलेख तपासला असता पोल0स 1टे शन सेवल0 ता.िज.जालना गु.र.नं110/2017
कलम 379 भादवी Nमाणे गुOहा दाखल असTयाचे ^न पOन झाले. चोर0 गेलेTया बैलापैकK एक
बैल पं
जाबराव क डीबा कोलते यां
चे शेतातून तळे गाव -शवारातून चोरलेला असून सदर बैल हा
पोल0स 1टे शन हसनाबाद यां
Uया ताYयात दलेला आहे . ह काम]गर0 व'र ठ पोल0स ^नर0_क
के.एम.Nजापती, पोहे कॉ/ पुंगळे , पोना/ एस.आर.मद
ु 0राज, रो हदास खैरनार, पोकॉ/ इरफान खान,
-भसे, "ह0."ह0.मानकापे यांनी केल0.
SD/-
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