
पोयनाड पोल स ठाणे गु र  92/17 U/S 379 हक कत- 

     या गु यातील फयाद  पु पां पाट ल या पोयनाड बस टॅ ड येथून बस म ये बसून 

अ लबाग येथ ेजात असताना तक ट काढ यासाठ  पस म ये हात घातला असता यांना पस 

चोर  झा याचे नदशनास आले, या लगेच पेझार  नाका येथ ेउतर या व आप या पतीस फोन 

क न हक कत सांगून यां या मदतीन ेपोल स ठा यात फयाद दे याक रता आ या . पो ठाणे 

अंमलदार रॉ ी स यांनी त ार ऐकून ,घटनेचे गां भय ओळखून ता काळ पोयनाड नाका येथे 

येऊन cctv फुटेज चके केले , यावेळी संश यत 3 म हला फयाद  यां या बरोबर बस म ये 

चढताना दसून आ या ,तसेच या तीन म हला या अगोदर मु ंबई कडून येणा या बस मधून 

पोयनाड बस टॅ ड वर उतरताना दसत हो या ,म हलां या वण नाव न  अंमलदार यांनी 

अ लबाग कडून येणा या वाहन चालकांना संबं धत म हलांच े वणन सांगून ,नमूद वणना या 

म हला र याम ये कुठे दस या कंवा कसे याबाबत वचारपूस चालू असताना एका वाहन 

चालकाकडून नमूद वणना या म हला का्रले खडं या ठकाणी दस याच ेसां गतले ,लगेच एका 

पोल स कमचा याला सोबत घेऊन पो ना रॉ ी स खासगी वाहनाने अ लबागकड ेरवाना झाले 

.कारले खड या पु ढे झाडाखाल  नमूद वणना या मह ला दसून आ याने यांनी म हला 

पोल स कमचा याला मदतीला बोलावून संबं धत सशं यत म हलांना पोल स ठा यात घेऊन 

आले.तो पयत आ ह  व सपो न बु हाडे पोल स ठा यात पोहचलो .म हला पंचांना सम  

संबं धत म हलां या झडतीत फयाद  यांचा चोर स गेलेला एकूण 47250  चा मु ेमाल तीनह  

म हलां या अंगझडतीत मळून आला . अटक म हलांची  नावे 

1)शकंुतला लला पा खु ंटे वय 34 

2)मध ूनरेश खु ंटे वय 35 

3) योती शवकुमार खुटें वय 22 

सव रा.हाय वे ज या खाल  बो रवल , मु ंबई. 

उघडक स आलेले गु हे- 

1)पोयनाड cr no-16/16  u/s 379  

2)पोयनाड cr no -68/16 u/s 379 

3)पोयनाड cr no -77/16 u/s 379. 



 

 


