प्रेस नोट

दि.18/02/2020.

रत्नागिरी शहर आरोग्यमंिीर अष्टविनायक संकुल येथुन युिकाच्या तोंडाला गिकटटे प बांधुन रस्सीने बांधुन
ठे िुन एकुण 17,71,000/-रुपये ककमतीिे लॅ पटॉप,मॅननटर,हे डफोन, डीव्हीआर,असे जबरी िोरी करुन पोबारा ठोकणा-या
संशयीत आरोपीना रत्नागिरी शहर पोलीसानी 24 तासात सांिली येथुन अटक केली.
दि.16/02/2020 रोजी 16.30 िाजतािे िरम्याने अष्ठविनायक संकुल येथील प्लॅ ट नं. 1 तळमजला येथे
असलेल्या व्यंकटे शा नािािे कॅम्प्युटर विकििे िक
ु ानात कफयाािी डडलीव्हरी बॉय संकेत राजेंद्र िव्हाण िय 21 मुळ रा.
नेरले निा िाडा ता.िाळिा जज. सांिली हे एकटे ि असताना सिर प्लॅ टिा िरिाजा ठोकविली म्हणुन कफयाािी यांनी
सिर िरिाजा उघडला असता बाहे र असणारे तीन अनोळखी इसमांनी आपणास लॅ पटॉप खरे िी कराियािा आहे . असे
सांिुन प्लॅ ट मध्ये प्रिेश करुन कफयाािी यांना िाकुिा धाक िाखिुन तसेि कफयाािी यांना खुिीस रशीने बांधुन त्यािे
तांेेडास गिकट टे प लािुन प्लॅ ट मधील िरील िणाानािे लॅ पटॉप,मॅननटर,हे डफोन िोरुन नेिुन जाताना सिर प्लॅ टला
असलेला सीसीटीव्ही डडव्हीआर काढुन घेिुन िेले ि जाताना प्लॅ टिा बाहे री िरिाजा बंि करुन जबरी िोरी करुन
अनोळखी तीन िोरटयाने 49 टॅ पटॉप, 11 मॅननटर, ि 3 हे डफोन िोरुन िेले बाबत कफयाािी यांनी दिले कफयाािी िरुन
रत्नागिरी शहर पोलीस ठाणे िुन्हा रजज. नंबर 51/2020 प्रमाणे दि. 17/02/2020 रोजी 01.54 िाजता िुन्हा िाखल
आहे .
सिरिा िाखल िुन्हा हा िंभीर स्िरुपािा असल्याने सिर िुन्हयािे घटनास्थळी तात्काळ मा.पोलीस अधीक्षक
श्री.प्रविण मंढ
ु े मा.अपर पोलीस अधीक्षक श्री. विशाल िायकिाड, मा.उप-विभािीय पोलीस अगधकारी रत्नागिरी
श्री.िणेश इंिळे , यांनी भेट दिली ि िुन्हयािा तपासािे अनुषंिाने मािािशान करुन िुन्हयातील अनोळखी िोरटयािा
शोध घेण्याकामी आिे शीत केले. िरुन पोलीस ननरीक्षक श्री. शशरीष सासने , स्थािुशा, पोलीस ननरीक्षक, अननल लाड,
रत्नागिरी शहर पोलीस ठाणे, पोलीस ननरीक्षक, सुरेश किम रत्नागिरी ग्राशमण पोलीस ठाणे यांनी िेििेिळी तपास
पथके तयार करुन िुन्हयातील अनोळखी तीन िोरटयािा ि िोरीस िेले मालािा शोध सुरु केला.
पोशलस ननरीक्षक अननल लाड यांिे मािािशानाखाली पोलीस ठाण्यातील डड.बी पथकाने िुन्हयािे घटनास्थळी
उपलब्ध झालेल्या तांत्रिक पुराव्यािरुन ि कफयाािी यांनी केलेले आरोपीतांिे िणान ि िोपननय बातमीिार यांिेकडुन
प्राप्त माहीतीच्या आधारे सिरिा िुन्हा हा सांिली येथील इसमांनी केल्यािे ननष्पन्न झाल्याने त्याना िुन्हयािे कामी
ताब्यात घेतले असता त्यांनी िुन्हा केल्यािी कबुली दिली आहे .
तरी िुन्हया िाखल होताि हद्दितील तांत्रिक पुराव्यािरुन ि िोपननय बातमीिार करुन उपयक्
ु त माहीती
घेिुन 1) महे श रामिंद्र िौिुले िय 33 रा. सांिलिाडी सांिली 2) सुरज सिाशशि ननकम िय 25 रा. कडमिाडी रोड
सांिलिाडी सांिली 3) सुननल िंद्रकात घारे पडे िय 30 कनााळा नांिेरेराडे ता. शमरज जज. सांिली 4) रे िणशसधु हनुमंत
बिले िय 19 रा. सांिलिाडी सांिली या इसमांना ताब्यात घेिुन त्यािेकडुन िोरीस िेलेल्या माल पैकी

14,23,163.50 रुपये ककं मतीिे 36 टॅ पटॉप, 58,208/- रुपये ककं मतीिे 11 मॅननटर, 2035/- रुपये ककं मतीिा 1 हे डफोन,
िुन्हयात िापरलेले हत्यार (िाकु) असा सिा माल ि िुन्हा करणे कररता िापरण्यात आलेली इनोव्हा 5,00,000/रुपये ककं मतीिी िाडी ि. एमएि 12 एफके 6050 असा एकुण 19,83,406.50/- रुपये ककं मतीिा माल हस्तित
करण्यात आलेले आहे .

सिर कारिाई मा.पोलीस अधीक्षक श्री.प्रविण मंढ
ु े ,मा.अपर पोलीस अधीक्षक श्री. विशाल िायकिाड, मा.उप-विभािीय
पोलीस अगधकारी रत्नागिरी श्री.िणेश इंिळे ,यांिे मािािशानाखाली रत्नागिरी शहर पोलीस ठाणे पोलीस ननरीक्षक, श्री
अननल लाड, डी.बी पथकािे सहाय्यक पोलीस ननरीक्षक मनोज भोसले, सहाय्यक पोलीस ननरीक्षक रायशसंि पाटील,
पोउनन/जी.जी.सकपाळ,पोहे कॉ/1214 बिड, 1162 िांिणे, पोना/1346 जाधि, पोना/1239 प्रविण बिे, पोना/1240 घोरपडे,
पोकॉ/300 नंिकुमार सािंत, पोकॉ/1526 रत्नकांत शशंिे, तसेि पोकॉ/1017 आयान िे शशनकर सांिली स्थािुशा,
पोना/1883 महे श जाधि एमआयडीसी कुपिाडा पोलीस स्टे शन अशा पथकाने सहभाि घेिून सिर िुन्हा उघडकीस
आणलेला आहे .

