
 

स्थानिक गनेु्ह शाखकेडूि अवघ्या ४८ तासात 

हायववेरील जबरी चोरी व मोटर सायकल चोरी गनु्हा उघड 
 

नििाांक ३१-०७-२०२० ते ०१-०७-२०२० रात्र िरम्याि सेलू ते वर्ाा रोडवर रोडच्या 

बाजुला नवश्ाांतीकरीता थाांबलेल्या  टरक डर ायव्हर याांिा अांर्ाऱ्या रात्री चाकूचा र्ाक िाखवूि 

तसेच टरकमध्ये झोपलेल्या टरक डर ायव्हरच्या खखशातूि कात्रीचा उपयोग करूि िगिी रूपये 

व मोबाईल खखसा कापूि जबरीिे चोरूि िेल्याचे ररपोटावरूि सिरचा गुन्हा सेलू येथे िो ांि 

करण्यात आला.   

       सिर गुन्हयाचा समाांतर तपास स्थानिक गुने्ह शाखा, वर्ाा करीत असतािा गुप्त 

बातमीिाराकडूि मानहती नमळाली की, काही इमम वर्ाा बस स्टॉप जवळील इिगाहा 

मैिािामध्ये झोपड्या टाकूि राहत आहे व त्यामर्ील हैद्राबाि येथूि आलेला शाहरूख उर्ा  

साहील उर्ा  शेख रर्ी रा. पीएल िगर, हैद्राबाि हा त्याांचे इतर २ साथीिाराांसह 

शहरालगतच्या पररसरात मोटर सायकल चोरूि सेलू ते वर्ाा िरम्यािच्या िागपुर हायवेवर 

जबरी चोरी करीत आहेत. त्या अिुषांगािे शहरालगतच्या भागात पेटर ोली ांग करूि इिगाहा 

मैिािाच्या मानगल नभांतीजवळ पाल टाकूि राहत असलेल्या वस्तीवर जावूि छापा घालूि 

आरोपी िामे १) शाहरूख उर्ा  साहील उर्ा  शेख रर्ी, वय १९ वषा, रा. पीएल िगर, हैद्राबाि 

व त्याचे २ साथीिार िामे २) सांनजव उर्ा  पाटील रामू नशांिे, वय २० वषा, रा. रेहकी सेलू ह. 

मु. वर्ाा ३) िेमेरी राजू पवार उर्ा  रेड्डी, वय २० वषा, रा. िहेगाव रेल्वे याांिा ताब्यात घेवूि 

त्याांचे झोपडयाांची झडती व त्याांची अांगझडती घेतली असता त्याांचे ताब्यातूि ११ मोबाईल, २ 

नसझर कैची, १ चाकू, िगिी १५०० रू तसेच त्याांचे झोपडयाचे बाजुला सांशयीत ररत्या ठेवूि 

असलेल्या 6 मोटर सायकल असा एकूण जु. नकां मत १,८०,६५० रू चा माल जप्त करण्यात 

आला. सिर आरोपीताांकडूि पोलीस से्टशि सेलू येथील जबरी चोरीचा गुन्हा तसेच पो.से्ट. 

वर्ाा शहर व पो.से्ट. सावांगी असे नमळूि चोरीचे एकूण ९ गुने्ह आनण पो.से्ट. बुट्टीबोरी येथील 

चोरीचा १ गुन्हा असे एकूण १० गुने्ह उघडकीस आलेले आहे.  

 सिर कारवाई मा. पोलीस अर्ीक्षक डॉ. श्ी. बसवराज तेली, अपर पोलीस अर्ीक्षक 

श्ी. निलेश मोरे, याांचे मागािशािात पोलीस निरीक्षक श्ी. निलेश ब्राम्हणे, स्थानिक गुने्ह शाखा, 

वर्ाा याांचे नििेशाांप्रमाणे सहा. पोनि. महेंद्र इांगळे, पोउपनि. आनशष मोरखडे, याांचे प्रत्यक्ष 

मागािशाि पथक प्रमुख सलाम कुरेशी, निरांजि वरभे, िरेंद्र डाहाके, सांतोष िरगुडे, गजािि 

लामसे व पथकातील कमाचारी तसेच सायबर सेल वर्ाा याांिी केली. 


