
 

बकऱ्या चोरणारी नागपूरची कुख्यात टोळी स्थाननक गनु्ह ेशाखा, 

वर्धचे्या जाळ्यात  

नजल्ह्यातील व बाहरे नजल्ह्यातील एकूण ६ गनु्ह ेउघड 

 

मागील काही महहन्ाांपासनु वर्ाा हिल्ह्यात बकऱ््ा चोरीचे सत्र सरुु असल्ह््ाने मा. पोलीस 

अर्ीक्षक ्ाांनी सदर गनुयातील आरोपीचा शोर् घेण््ाबाबत हनदशे हदले. सदर गनुयाचे अनषुांगाने मखुबीर 

लावण््ात आले होते. दरम््ान हद.०५-१२-२०२१ रोिी मखुबीरद्वारे माहहती हमळाली की, काही इसम 

चारचाकी वाहनाने अांदोरी मागे बकऱ््ा चोरुन नागपरूकडे िात आह.े अशा माहहतीवरून तात्काळ नागपरू 

कडे स्थाहनक गनुह ेशाखतेील एक पथक रवाना करण््ात आले. त््ानसुार आरोपी तसेच वाहनाचा शोर् 

घेतला असता आरोपी १) र्मावीर श्रीराम चौहान, व् ३१ वषा, रा. पालोती नगर नागपरु, २) पवन 

मोहनलाल पाली व् २२ वषा रा. शहशकाांत सोसा्टी, नागपरू, ३) हहमाांश ूिगदीश कळांबे, व् १८ वषा, 

रा. गोरेवाडा पलोटी नगर, नागपरु, ४) प्रकाश दवेराव माहुरे, व् ४५ वषा रा. कलकत्ता लाईन, नागपरू ह े

पो.स्टे राळेगाांव हिल्ह्हा ् वतमाळ ् ेथील चोरलेल्ह््ा ३ बकऱ््ा खाटीक प्रकाश उर्ा  भऱु््ा माहुरे, रा. नागपरू 

्ाांना हवकत दतेाांना रांगहेात हमळून आले. आरोपीताांची िागेवरच कसनू चौकशी केली असता आरोपी 

्ाांनी वर्ाा व ्वतमाळ हिल्ह्यात बकऱ््ा चोरी केल्ह््ाबाबत कबलुी हदल्ह््ाने वर्ाा हिल्ह्यातील ५ गनुह ेव 

्वतमाळ हिल्ह्यातील १ गनुहा उघडकीस आणनू त््ाच््ा ताब््ातनू १) एक पाांढऱ््ा रांगाची तवेरा 

र्ोरहहहलर क्र.एमएच-३१/इके-८५४६ अांदािे हकां मत १०,००,०००/- रुप्े, २) चार वेगवेगळ््ा कां पनीच े

िनेु वापरते मोबाईल हकमत २२,०००/- रुप्े, ३) तीन काळ्ा रांगाच््ा बकऱ््ा अांदािे हकां मत 

२७,०००/- रुप्े, ४) नगदी ११,०००/- रुप्े एकूण हकां मत १०,६०,०००/- रु. चा मदु्दमेाल िप्त करून 

गनुहा उघडकीस आणला.  

सदर आरोपी ्ाांनी अमरावती, ्वतमाळ, नागपरू ्ा हिल्ह््ात सदु्धा बकरी चोरीचे गनुह ेकेल्ह््ाची 

कबलुी हदली. आणखी बरेच गनुह ेउघडकीस ्ेण््ाची शक््ता आह.े 

सदरची का्ावाही मा. पोलीस अर्ीक्षक वर्ाा श्री प्रशाांत होळकर, मा. अपर पोलीस अर्ीक्षक श्री 

्शवांत सोळांके, मा. उपहवभागी् पोलीस अहर्कारी, वर्ाा श्री हप्षु िगताप ् ाांचे मागादशानात मा. पोलीस 

हनरीक्षक श्री सांि् गा्कवाड, सपोहन. महेंद्र इांगळे ्ाांचे हनदशेाप्रमाण े पोउपहन. सौरभ घरडे, पोलीस 

अांमलदार नरेंद्र डहाके, प्रमोद हपस,े रामहकसन इप्पर, पवन पननास,े प्रदीप वाघ, हनतीन इटकरे, अमोल 

ढोबळे, सा्बर शाखचेे हदनेश बोथकर, हनलेश कट्टोिवार ्ाांनी केली 


