
 

पोलीस स्टेशन ह िंगणघाट येथे दाखल असलेले जबरी चोरीचे २ गुन् े १२ 

तासाच्या आत उघड, तीन आरोपी गजाआड, आरोपीकडून ८८,५६३/- रू. 

चा माल जप्त. 

हदनािंक १५-०६-२०२१ चे रात्र दरम्यान राष्ट्रीय म ामागग क्र. ४४ वर आजिंती बस स्टॅण्ड व रायगड 

 ॉटेल जवळ हियागदी नामे गुरूदेव कवडुजी उमरे, रा. हिमनगर वाडग, ह िंगणघाट व तयािंचा हमत्र मारोती 

उरवते  े पायदळ आिंजती बस स्टॉपकडुन ह िंगणघाटकडे येत असतािंना व दुसरे हियागदी नामे अनुप 

हवनयराव पवार, रा. शास्त्री वाडग, ह िंगणघाट  े ररमडो  कडुन ह िंगणघाटकडे येतािंना पािंढऱ्या रिंगाच्या 

मोपेड गाडीवरील चार अनोळखी इसमािंनी धारदार चाकुचा धाक दाखवुन व चाकुने गिंिीर दुखापत 

करून तयािंचे कडुन जबरीने पैसे व मोबाईल ह सकावुन नेला. तयानुसार वर नमूद दोन् ी हियागदीचे तोंडी 

ररपोटगवरून पो.स्टे ह िंगणघाट येथे अपराध क्र. ५२२/२०२१ कलम ३९७, ३४ िादिंहव तसेच अप. क्र. 

५२३/२०२१ कलम ३९७, ५०४, ५०६, ३४ िादिंहवचा गुन् ा नोंद करण्यात आला  ोता.  

सदर गुन्याची तातकाळ दखल घेवून पोलीस स्टेशन ह िंगणघाट येथील गुन् े प्रकटीकरण पथकाने  

आजिंती व ररमडो  हशवारात तसेच लगतचे पररसरात सतत मा ीती काढुन अनोळखी आरोपीचा शोध 

घेतला असता सदर गुन्यातील सिंशयीत पािंढऱ्या रिंगाची मोपेड गाडी  ी आजिंती हशवार पररसरात हदसुन 

आली आ े अशा माह तीवरून तातकाळ कायगवा ी करून सदर हिकाणी पा णी केली असता तेथे 

गुन्यातील पािंढऱ्या रिंगाची सिंशयीत मोपेड गाडी व १) शुिम अशोकराव कोल् े, वय २० वर्ग, रा. आिंजती, 

ता. ह िंगणघाट, २) रोशन रामाजी बोिाटे, वय २२ वर्ग, रा. सिंत ज्ञानेश्वर वाडग, ह िंगणघाट, ३)  चिंद्रकािंत उिग  

शेखर शिंकर कुटारकर, वय २२ वर्ग, रा. गव् ा, कोल् ी, ता. समुद्रपुर  े सिंशयीत इसम हमळुन आले. सदर 

हतन् ी इसमािंना ताब्यात घेवून तयािंची कसुन चौकशी केली असता तयािंनी वर नमूद गुन्याची कबुली 

हदल्याने तयािंचेकडुन जबरीने चोरून नेलेले पैसे, मोबाईल, गुन्यात वापरलेले वा न, तयािंचे जवळ असलेले 

प्राणघातक  तयार इ. असा एकूण हक.८८,५६३/- रू. चा माल जप्त करून वर नमूद गुन् े उघडकीस 

आणले.  

सदर कायगवा ी मा. पोलीस अधीक्षक श्री. प्रशािंत  ोळकर, मा. अपर पोलीस अधीक्षक श्री. 

यशविंत सोळिंके, मा. उपहविागीय पोलीस अहधकारी, ह िंगणघाट, श्री. हदनेश कदम यािंचे मागगदशगनात 

स.पो.हन. श्री. प्रशािंत पाटणकर यािंचे हनदेशािंप्रमाणे पोउपहन. अमोल लगड तसेच गुन् े प्रकटीकरण 

पथकातील पोलीस अिंमलदार शेखर डोंगरे, हनलेश तेलरािंधे, सहचन घेविंदे, हवशाल बिंगाले, सहचन 

िारशिंकर, हवजय काळे, सिंहदप बदहक सवग नेमणूक पोलीस स्टेशन ह िंगणघाट यािंनी केली आ े.  


