
ह िंगणघाट येथील गोळीबार प्रकरणाला वळण ह िंगणघाट पोलीसािंच्या 

सतकक तेमुळे सुपारी घेवून खून करण्याचा प्रयत्न फसला आरोपी 

ह िंगणघाट पोलीसािंच्या जाळ्यात. 

पोलीस अंमलदार कमलाकर धोटे ह ेददनांक ११-०८-२०२१ रोजी कर्तव्य संपल्यावर तयांचे घरी 

गेले व जेवण करून दिरण्याकरीर्ा नांदोरी चौकार् आले व तयांचे दमत्रा सोबर् बोलर् होर्े र्ेव्हा दोन इसम 

र्ेथे आले व तयांनी “वरोरा जाण ेका रास्र्ा दकधर ह”ै अस ेदवचारले. पोलीस अंमलदार कमलाकर धोटे 

यांनी तयांना वरोरा जाणारा रस्र्ा दाखदवला परंर् ुसदर पोलीस अंमलदार यांना तया इसमांवर संशय आल्याने 

तयांनी अदधक दवचारपसू केली असर्ा तयापैकी एकाने तयाचे कमरेर्ील दशेी कट्टा काढला आदण 

आकाशाचे ददशेने िायर केला असर्ा िायर झाला नाही व दशेी कट््टयार्ील बलेुट खाली पडली व आरोपी 

ह ेवरोऱ्याचे ददशेने पळून गेले.  

ददनांक ११-०८-२०२१ रोजी दियातदी पोलीस अंमलदार कमलाकर धोटे यांचे लेखी ररपोटतवरून 

पोलीस स्टेशन दहगंणघाट येथे अपराध क्रमांक ७०३/२०२१ कलम ३, २५ भारर्ीय हतयार कायद्यान्वये 

गनु्हा नोंद करण्यार् आला व सदर गनु्हयाचा पढुील र्पास पोलीस उपदनरीक्षक अमोल लगड ह ेकरीर् 

होर्े.  

गोपदनय मादहर्ीचे आधारे व र्ांदत्रक मादहर्ीच्या आधारे संशयीर् दोन आरोपीर्ांचा शोध सरुु असर्ांना 

ददनांक १२-०८-२०२१ रोजी यार्ील आरोपी दमळून आले व तयांना पोलीसांनी तयांची ओळख देवनु 

दखेील आरोपीने रे्थनू पळ काढला पोलीस पोलीस उपदनरीक्षक अमोल लगड व तयांच ेसोबर् असलेले 

पोलीस अंमलदार शेखर डोंगरे व तयांचे पथकाने दजवाची पवात न करर्ा येणोरा रे् दहगंणघाट या रोडवर 

आरोपींचा पाठलाग केला असर्ा आरोपींने तयांचेकडे असलेल्या दशेी कट्याने पोलीसांवर दोन काडर्सु 

िायर केले. तयामध्ये पोलीस उपदनरीक्षक अमोल लगड यांनी प्रदर्उत्तरादाखल व स्वसंरक्षणाथत आरोपीस 

पळुन जाण्यापासनु अटकाव करण्यासाठी गोळीबार केला. परंर् ू आरोपी पसार झाले. तयाच रात्री सदर 

आरोपींचा तयाच परीसरार् 'शोध घेवनु, आरोपी दजशान उित  दजर्ेंद्र महशे गपु्ता व एक दवधी संघदषतर् बालक 

यांना मोठ्या दशर्ािीने र्ाब्यार् घेण्यार् आले. दोघेही आरोपी मळुचे दबहार राज्यार्ील राहणारे आहरे्. 

आरोपी नामे दजशान उित  दजर्ेंद्र महशे गपु्ता यास नमदु गनु्हयाचे अनषंुगाने कसनु चौकशी करण्यार् आली 

असर्ा, तयाने सांदगर्ले दक, येणोरा गावार्ील राजपाल शंकर िुलझेले यांची पतनी व आदशष भोलानाथ 

राउर् याचे अनैर्ीक संबध असल्याच्या संशयावरून राजपाल िुलझेले हा जानेवारी मदहण्यार् आदशष 



राउर् याचे मागे कुऱ्हाड घेवनु धावला होर्ा व आदशष राउर् यास र् ूपरर् गावार् ददसल्यास दजवाने ठार 

मारण्याची धमकी ददलेली होर्ी. तयामळेु आदशष राउर् हा राजपाल िुलझेले याचे दभर्ीने गाव सोडुन, 

चंद्रपरु भद्रावर्ी-वरोरा येथे राहर् होर्ा. तया दरम्यान आदशष राउर् याने राजपाल िुलझेले याचा काटा 

काढण्याचे उद्दशेाने दजशान उित  दजर्ेंद्र गपु्ता व दवधी संघदषतर् बालक (दबहार) यांचे सोबर् सधंान साधनु 

राजपाल शंकर िुलझेले यास दजवानीशी ठार मारण्यासाठी २,००,०००/- रु. (दोन लाख रूपये) ची सपुारी 

दवेनु पवुतर्यारी कररर्ा ६० र्े ७० हजार रूपये खचत करून गनु्हगेारी कट रचल्याचे व तयानसुार ददनांक ११-

०८-२०२१ रोजी राजपाल िुलझेले याचे घराजवळ रेकी (पाहणी) केल्याचे व ददनांक १२-०८-२०२१ 

रोजी कटाप्रमाण ेकाम पणुत करण्याच ेव राजपाल शंकर िुलझेले यास दजवाने ठार मारण्याचे ठरले होर्े, असे 

सांदगर्ले. 

परंर् ु तयाच ददवशी आरोपींचा सर्र् मागोवा घेवनू तयांच्या शोधावर असलेले पोउपदन. अमोल 

लगड र्सेच पोलीस अंमलदार शेखर डोंगरे व तयांचे पथकाचे सर्कत रे्मळेु आरोपींचा डाव उधळला गेला.  

सदर प्रकरणाचा मास्टर माईडं आरोपी आदशष भोलानाथ राउर्, वय २९ वषत, रा. येणोरा, र्ा. 

दहगंणघाट दज. वधात याचा वरोरा येथे शोध घेवनु, तयास सखोल दवचारपसु केली असर्ा तयाने गनु्हा कबलु 

केल्याने तयास गनु्हयार् ररर्सर अटक करण्यार् करून गनु्हयार् १) एक पल्सर १५० मो.सा. क्र. एमएच-

३४/एजी ६३५२ दकंमर् ५०,०००/- रू. २) चार मोबाईल संच, ३) दोन दसमकाडत, ४) एक पल्सर १२५ 

मोटर सायकल क्र. एमएच-३२ एए-०८२२ दकंमर् ५०,०००/- रु., ५) एक लोखंडी दशेी कट्टा दकंमर् 

८०००/- रु. ६) दर्न दजवंर् काडर्सु दकंमर् ९००/- रु., ७) दोन खाली केस काडर्सु असा मदु्दमेाल जप्त 

करण्यार् आला आह.े सदर अदधकारी व कमतचारी यांच ेसर्कत र्मेळेु एका व्यक्तीचा दजव वाचवलेला आह.े  

सदर कायतवाही  मा. पोलीस अधीक्षक श्री. प्रशांर् होळकर, मा. अपर पोलीस अधीक्षक श्री. यशवंर् 

सोळंके, उपदवभागीय पोलीस अदधकारी, दहगंणघाट श्री. ददनेश कदम,  उपदवभागीय पोलीस अदधकारी, 

वधात श्री. दपयषु जगर्ाप,  श्री. दनलेश ब्राम्हण,े पोलीस दनररक्षक, स्थादनक गनु्ह ेशाखा, वधात, श्री. सपंर् 

चव्हाण, पोलीस दनररक्षक, पो. स्टे. दहगंणघाट. यांचे मागतदशतनार् पोलीस उपदनरीक्षक अमोल गो. लगड, 

पोलीस अंमलदार साददक शेख, शेखर डोंगरे, दनलेश रे्लरांधे, सदचन घेवंद,े दवशाल बंगाले, सदचन 

भालशंकर, उमाकांर् लडके, मनोज लोहकरे, सवत नेमणकू पोलीस स्टेशन दहगंणघाट र्सेच श्री. महेंद्र इगंळे, 

सहा. पोलीस दनररक्षक, स्थादनक गनु्ह ेशाखा, वधात, पोलीस अंमलदार ददनेश बोथकर, दनलेश कट्टोजवार, 

अनपु कावळे सायबर शाखा, वधात यांनी केली.  


