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¯ÖÏêÃÖ ®ÖÖê™ü

JCB मशीन चोर करणारे आरोपीस गु हे शाखा पो लसांनी केल अटक 07
लाख #पये %क.चे JCB मशीन ह'तगत.
पोल स 'टे शन दौलताबाद ह,द तील माळीवाडा येथून 2द.08/09/2017 रोजी %फया7द नामे गणेश
भाऊसाहे ब मळ
ु े वय 35 वष7 धंदा शेती रा.माळीवाडा औरं गाबाद यां?या मालक@चा JCB मशीन Aमांक
MH-20-CH-6837, %कमंत 07 लाख #पयेचा कोणीतर अGात चोरHयांनी चोIन नेला अशी %फया7द
2दJयावIन पोल स ठाणे दौलताबाद येथे कलम 379 भा.द.Lव Mमाणे गु हा दाखल करNयात आला होता.
गु हे शाखे?या ट मने वर ल गु Oयात आरोपी व गेJया मालाचा कसोशीने तपास कर त असताना
माळीवाडा व Pया पQरसरातील LवLवध 2ठकाणचे CCTV कॅमेराची तपासणी केल PयावIन

माळीवाडा

पQरसरातन
ू बाहे र जाणारे मU
ु य र'ताने आरोपीने माग7 काढला असे समजले. गु हे शाखे?या गोपनीय
बातमीदारा माफ7त मा2हती मळाल %क, शंकर गायकवाड रा.पळसखेड ता.Wचखल व Pयाचा मालक राजXY
गळ
ु वे रा.जेहूर ता.क नड हे दोघे मागील 10-12 2दवसापव
ू [ एक Lपव]या रं गाचा JCB रा^ीचे वेळी
माळीवाडा येथून जाताना 2दसले होते. अशी खा^ीलायक मा2हती मळाJयावIन गु हे शाखे पथकाने
ताPकाळ गतीने तपासकाम कIन आरोपी शंकर उ`म गायकवाड वय 20 वष7 रा.पळसखेड दौलत
ता.Wचखल िज.बल
ु ढाणा यास ताbयात घेवन
ू अWधक Lवcवासात घेवन
ू Lवचारपस
ू केल असता Pयाने
सांWगतले %क, Pयाने व राजXY गळ
ु वे रा.जेहूर ता.क नड असे आdह दोघांनी माळीवाडा येथून रा^ी?या
वेळी Lपव]या रं गाचे JCB मशीन चोर केले आहे असे सांWगतले. गु हे शाखेने दो ह

आरोLपतांना अटक

केल असन
ू आरोपीं?या ताbयातन
ू %कमंत अंदाजे 07 लाख #पये चे JCB मशीन जeत केले आहे .
आरोपीस पढ
ु ल तपासकामी म,
ु दे मालासह पोल स ठाणे दौलताबाद यां?या ताbयात 2दले. 2ह कामWगर
पोल स आयf
ु त gी. यश'वी यादव, पोल स उप.आयf
ु त (मU
ु यालय) डॉ.2दपाल धाटे -घाडगे, सहा.पोल स
आयf
ु त(गु हे ) रामेcवर थोरात, यां?या माग7दश7नाखाल पोल स kनर lक मधुकर सावंत, सहाmयक पोल स
kनर lक घनcयाम सोनवणे, पोहे कॉ/संतोष सोनवणे, पोना/Lवजयानंद गवळी, सध
ु ाकर राठोड, पोकॉ/लालखा
पठाण, नंदलाल चnहाण, योगेश गeु ता, धम7राज गायकवाड, सoदाथ7 थोरात, kनतीन धळ
ु े , 2हरा संग
राजपत
ू , नवाब शेख, वीरे श बने यांनी केल .
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