
 

 

हायव ेरोड लगतची दुकान ेफोडून चोरी करणाऱ्या 
टोळीस स्थाननक गनु्ह ेशाखने ेकेल ेजरेबंद  

         

 फिर्यादी श्री संजर् मोहनलयल मोटवयनी, रय. कयरंजय घयडगे र्यंचे कयरंजय रे्थे बसस्टॉप जवळ 

हयर्वे लगत फकरयणय दकुयन असनू फद.२३-११-२०२१ रोजी रयत्री ०१.४५ वय. चे समुयरयस कोणीतरी 

अज्ञयत चोरटर्यंनी तर्यंच्र्य फकरयणय दकुयनयचे शटर वयकवनू दकुयनयत प्रवेश करून दकुयनयतनू फसगयरेटचे 

७० पॉकेट, एक डी.व्ही.आर. मशीन व नगदी ४०००/- असय ज.ुकी. २१,०००/- रू. चय मयल चोरून 

नेल्र्यने पोलीस स्टेशन कयरंजय र्ेथे अप.क्र. ३७०/२०२१ कलम ४५७, ३८० भयदफंव. अन्वर् ेगनु्हय नोंद 

करण्र्यत आलय होतय.  
 

स्थयफनक गनु्ह े शयख े मयिा त सदर गनु्ययचय समयंतर तपयस सरुु असतयंनय गोपनीर् व तयंफत्रक 

मयफहतीच्र्य आधयरे आरोपी १) मोहम्मद आतीक मोहम्मद रिीक, वर् २३ वर्षे, रय. मोफमनपरुय नयगपरू, 

२) सक्षम प्रेमनयथ मोनदकेर, वर् २० वर्षा, रय. गोळीबयर चौक, नयगपरू, ३) फहमयंश ूउिा  गटू्ट फवश्वजीत 

नयंदगयव,े वर् २४ वर्षा रय. मयर्यनगर, इदंोरय, नयगपरु, ४) शेख सोहले उिा  भयंजय शेख मखुतर्यर, रय. बडय 

तयजबयग नयगपरू ह े फनष्पन्न करून स्थयफनक गनु्ह ेशयखचे्र्य पथकयने दोन फदवस नयगपरुयत तळ ठोकून 

आरोपीतयंची मयफहती गोळय केली व मखुबीर कडून फमळयलेल्र्य गतु म मयफहतीवरून गोपनीर्तरतर्य सयपळय 

रचनू आरोपी १) मोहम्मद आतीक मोहम्मद रिीक, वर् २३ वर्षे, रय. मोफमनपरुय नयगपरू, २) सक्षम 

प्रेमनयथ मोनदकेर, वर् २० वर्षा, रय. गोळीबयर चौक, नयगपरू, ३) फहमयंश ूउिा  गटू्ट फवश्वजीत नयंदगयवे, वर् 

२४ वर्षा रय. मयर्यनगर, इदंोरय, नयगपरु नय मोमीनपरुय,नयगपरू रे्थनू अतरं्त फशतयिीने तयब्र्यत घतेले व 

तर्यंचेकडून १) वेगवेगळ्र्य कंपनीचे फसगयरेटची १६३ पॉकेट फकंमत २०,१५३/- २) एक मोबयईल की. 

५०००/- असय एकूण फकंमत २५,१५३/- रू. चय मयल जत म करून गनु्हय उघडकीस आणलय. र्यतील 

आरोपी ह ेअट्टल गनु्हगेयर असनू तर्यंचे फवरुद्व नयगपरू शहरयतील फवफवध पोलीस स्टेशनलय तसचे GRP 

नयगपरू पो.स्टे. लय खनू, खनुयचय प्रर्तन, दरोडय, जबरी चोरी, घरिोडी, चोरी र्य सदरय अंतगात गनु्ह ेनोंद 

आहते. 
       

सदर कयर्ावयही मय. पोलीस अधीक्षक श्री प्रशयंत होळकर, मय. अपर पोलीस अधीक्षक श्री. र्शवतं 

सोळंके र्यंच ेमयगादशानयत पो.फन. श्री. संजर् गयर्कवयड, स्थय.ग.ु शय. वधया, पो.फन. श्री रयजपतू, पो.स्टे. 

कयरंजय र्यंचे फनदशेयप्रमयणे पोउपफन. गोपयल ढोले, पोलीस अंमलदयर अशोक सयबळे, फनरंजन वरभे, 

रणफजत कयकडे, हमीद शेख, चंद ूबरंुग,े रयज ूफतवसकर, सयर्बर शयखचे ेफदनेश बोथकर, अनपु कयवळे 

र्यंनी केली.  


