:: प्रेस नोट ::
रात्रौ घरफोडी चोरी करणारी गुन्हे गाराांची टोळी
स्थाननक गुन्हे अन्वेषण शाखेकडून अटक

दिनाांक 27/01/20 ते दिनाांक 03/02/20 या कालावधीत सापुचेतळे , वाडी ललांबू ता.लाांजा या दिकाणी
अज्ञात चोरटयानी घरफोडी करुन 3,82,000/- रुपये ककमांतीचे िागगने व रोख रक्कम असा मद्
ु िे माल चोरुन नेला
होता.

सिरचा गुन्हा उघडकीस येणेकरीता मा.पोलीस अधीक्षक डॉ.प्रववण मुांढे व मा.अपर पोलीस अधीक्षक
श्री. ववशाल गायकवाड याांनी पोलीस ननरीक्षक, स्थाननक गन्
ु हे अन्वेषण शाखा याांना मागगिशगन करुन सच
ु ना दिलेल्या
होत्या त्या अनुषांगाने स्थाननक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलीस ननरीक्षक, श्री.लशरीष सासने याांनी एक पथक तयार
करुन त्याांना तपासाबाबत योग्य सुचना दिलेल्या होत्या.

सिर पथकाकडून अज्ञात आरोपीत याांचा शोध सुरु असताना त्याांना लमळालेल्या गोपनीय व ताांत्रत्रक
माहीतीच्या आधारे सिरचे चोरटे हे कोल्हापूर येथील अट्टल गुन्हे गारे असल्याची माहीती लमळाल्याने स्थननक गुन्हे
शाखेचे एक पथक आरोपीत याांचा शोध घेण्यासािी कोल्हापूर येथे पािववण्यात आलेले होते . सिर पथकाने लशरोली
एमआयडीसी कोल्हापूर या भागामध्ये आरोपीत याांचा शोध घेवून 1) सागर जयवांत किम रा. तळसुांिे , कोल्हापूर 2)
नवनाथ कालशनाथ नाईक रा. पटाण कोडोली कोल्हापूर 3) आकाश मुांकूि लशांिे रा. इचलकरां जी कोल्हापूर याांना अटक
केलेली आहे . आरोपीत याांचेकडून गन्
ु हयात वापरले ली टीव्हीएस कांपनीची मोटारसायकल व अन्य असा एकूण
52,000/- रुपये ककां मतीचा मुद्िे माल हस्तगत करण्यात आलेला असून पुढील तपास सरु आहे .

वर नमुि आरोपीत हे अट्टल गुन्हे गार असून त्यापैकी सागर किम याचेवर राज्यामध्ये
चोरी/घरफोडीचे एकूण 24 गुन्हे िाखल असून नवनाथ नाईक याचेवर मोटार सायकल चोरीचे एकूण 7 गुन्हे िाखल
आहे त. आरोपीत याांना पुढील कायगवाहीसािी लाांजा पोलीस िाणे याांचे ताब्यात िे ण्यात आलेले आहे .

सिरची कामगगरी मा.पोलीस अधीक्षक डॉ.प्रववण मुांढे, अपर पोलीस अधीक्षक श्री.ववशाल गायकवाड याांचे
मागगिशगनाखाली पोलीस ननरीक्षक श्री.लशरीष सासने , पोलीस उपननरीक्षक श्री.ववकास चव्हाण, पोहवा- सांजय काांबळे ,
सांदिप कोळां बेकर, शाांताराम झोरे , पोलीस नाईक ननतीन डोमणे, ववजय आांबेकर, सागर साळवी, ित्ता काांबळे याांनी केलेली
आहे .

