
 

घरफोडी करणारे अट्टल चोरटे २४ तासाच ेआत 

ह िंगणघाट पोलीसािंच्या जाळ्यात 
 

हफर्ाादी नामे  नुमिंत बाळकृष्ण ईरखडे, वर् ६५ वर्ा, रा. सिंत तुकडोजी वाडा, ह िंगणघाट 

र्ािंनी पोलीस से्टशन ह िंगणघाट र्ेथे ररपोटा हदला हक, हद.१८-११-२०२० चे दुपारी १२.०० वा. ते 

१६.०० वा. दरम्यान हफर्ाादी  े घराला कुलुप लावुन बा ेर गेले असता कोणीतरी अज्ञात 

चोरट्याने घराचे कुलुप तोडुन आत प्रवेश करुन कपाटामध्ये ठेवलेले १) एक दोन सरी सोन्याचा 

पो े ार (चपलाकिं ठी) वजन ३० ग्राम हक. ९०,०००/- रु.,२) सोन्याची मनी पोत व डोरले वजन 

१० ग्राम हक. ३०,०००/- रु., ३) सोन्याचे कानातील टाप्स वजन ४.५ ग्राम हक.१५,०००/- रु., ४) 

सोन्याचे मनी वजन १ ग्राम हक. ३००० रु. असा एकुण १,३८,०००/- रु. चा मुदे्दमाल चोरुन नेला 

अश्र्ा हफर्ाादीचे तो िंडी ररपोटावरुन पो.से्ट. ह िंगणघाट र्ेथे अप.क्र. ७१०/२०२० कलम ४५४, 

३८०, ३४ भादिंवी अन्वर्े गुन्हा नो िंद करण्यात आला  ोता.  
 

 सदर गुन्ह्याचे तपासात दोन तपास पथक तर्ार करुन सदर गुन्ह्यातील आरोपीचा शोध 

घेत असतािंना मुखबीर कडुन माह ती हमळाली हक, सदर गुन्ह्यातील आरोपी  े नागपुर र्ेथील 

असुन ते सध्या बुट्टीबोरी र्ेथे थािंबलेले आ े अश्र्ा मा ीतीवरुन दोन्ही पथकाने बुट्टीबोरी र्ेथे 

जावुन १) राम गणपत गार्कवाड, वर् ४५ वर्ा, २) हवशाल राम गार्कवाड, वर् १९ वर्ा, ३) 

हवशाल शामचिंद रॉर्, वर् २४ वर्ा हतन्ही रा. कैकाडे नगर झोपडपट्टी, महनर् नगर, नागपुर 

र्ािंचा बुट्टीबोरी र्ा दाट लोकवस्तीच्या श रातुन मोठ्या हशताहफने २४ तासाचे आत ताब्यात 

घेवुन हवचारपुस केली असता आरोपीतािंनी सदर गुन्हा केल्र्ाचे हनष्पन्न झाल्र्ाने त्ािंना गुन्ह्यात 

अटक करुन सदर आरोपीतािंकडुन गुन्ह्यातील चोरीस गेलेला सिंपुणा मुदे्दमाल १) एक दोन सरी 

सोन्याचा पो े ार (चपलाकिं ठी) वजन ३० ग्राम हक. ९०,०००/- रु., २) सोन्याची मनी पोत व 

डोरले वजन १० ग्राम हक.३०,०००/- रु., ३) सोन्याचे कानातील टाप्स वजन ४.५ ग्राम हक. 

१५,०००/- रु., ४) सोन्याचे मनी वजन १ ग्राम हक. ३०००/- रु. असा एकुण १,३८,०००/- रु. चा 

मुदे्दमाल जप्त करून गुन्हा उघडकीस आणला आ े.  
 

 सदर कार्ावा ी मा. पोलीस अधीक्षक श्री प्रशािंत  ोळकर, मा. उपहवभागीर् पोलीस 

अहधकारी श्री हभमराव टेळे र्ािंचे मागादशानात मा. पोलीस हनरीक्षक श्री भानुदास हपदुरकर, 

पो.से्ट. ह िंगणघाट र्ािंचे हनदेशाप्रमाणे पोलीस उपहनरीक्षक श्री बागडे, पोलीस अिंमलदार शेखर 

डो िंगरे, हववेक बनसोड, प्रशािंत भाईमारे, राहुल साठे, उमेश लडके, हनलेश तेलरािंदे, सहचन 

घेविंदे, हवशाल बिंगाले, सहचन भालशिंकर, रमेश सोनेकर, प्रशािंत वाटखेडे, प्रशािंत वाढई, हनतीन 

ताराचिंदी नेमणूक सवा पोलीस से्टशन ह िंगणघाट र्ािंनी केली.   


