
नशॅनल हायवे रोडवर दरोडा घालणारी अटृल गुन्हेगाराांची कुख्यात 

टोळी स्थाननक गुन्हे शाखा, वर्ाा याांचेकडुन जेरबांद केल्याबाबत 
 

फिर्यादी नयमे उमेश भैर्यलयल उरकुडे रय.भंडयरय ह े फदनयंक ०६-०४-२०२२ रोजी तर्यंचे कडील कयर क्रमयंक 

एम.एच.३६/ए.जी. ६६३३ ने तर्यंचे कुटंुबयसह शेगयव वरून भंडयरयकडे जयत असतयंनय रयत्रौ ०२.४५ वय.समुयरयस 

अमरयवती ते नयगपरु हयर्वे रोडवरील चक्री घयटयच े पढेु असलेल्र्य सयरवयडी गयवयजवळ कोणीतरी अनोळखी 

आरोपीतयंनी तर्यंचे कयर समोर फखळर्यंचय लयकडी पट्टय टयकुन तर्यंची कयर अडवनु तर्यंनय कयठीणे मयरहयन व जखमी 

करून तर्यंचे अंगयवरील सोन्र्यचे दयफगणे व नगदी रक्कम असय ज.ुफकं १,७८,३०० रू.चय मयल जबरीने चोरून नेलय 

तर्यबयबत तर्यंनी पोस्टे तळेगयव (शय) रे्थे फदलेल्र्य तक्रयरीवरून गनु्हय दयखल करण्र्यत आलय.  

       तर्यनंतर फदनयंक ०७-०४-२०२२ रोजी फिर्यादी नयमे आफकब खयन उस्मयन खयन, रय. वणी फज.र्वतमयळ ह े

तर्यंचेकडील कयर क्रमयंक एम.एच.२९/ए.डी.५७०८ ने नयगपरु ते वणी जयत असतयंनय फहरडीियटर्य जवळ कोणीतरी 

अनोळखी आरोपीतयनंी तर्यचंे कयर समोर फखळर्यंचय लयकडी पट्टय टयकुन तर्यंची कयर अडवनु तर्यंनय कयठीणे मयरहयण 

व जखमी करून तर्यंचे अंगयवरील सोन्र्यचे दयफगणे व नगदी रक्कम असय ज.ुफकं ६४,५००/- रू.चय मयल जबरीन ेचोरून 

नेलय तर्यबयबत तर्यंनी पोस्टे समदु्रपरु रे्थे फदलेल्र्य तक्रयरीवरून गनु्हय दयखल करण्र्यत आलय. 

      वरील प्रमयणे हयर्वे रोड रॉबरीचे सलगपणे गनु्ह ेघडत असल्र्यने मय.पोलीस अधीक्षक वधया र्यंनी सदर गनु्हर्यंची 

गयंभीर्ा पवुाक दखल घेवनु स्थयफनक गनु्ह े शयखय वधया र्यंनय तपयसकयमी मयगादशान  करून सदरचे गनु्ह े उघडकीस 

आणण्र्यबयबत फनदशे फदले तर्यनसुयर तपयस पथकयंनी अशय प्रकयरच्र्य गनु्हर्यंची व आरोपीतयंची मयहीती घेतली असतय 

फदनयंक ०३-०४-२०२२ रोजी फिर्यादी नयमे कैलयस फभवसेन जयधव, रय.अशोक नगर, नयफशक ह े तर्यंचेकडील कयर 

क्रमयंक एम.एच.४८/पी.२१८७ ने इदंोर वरून धळेु कडे जयत असतयंनय पहयटे ०४.०० वय.समुयरयस बयभयळे ियटर्यजवळ 

कोणीतरी अनोळखी आरोपीतयंनी तर्यंचे कयर समोर फखळर्यंचय लयकडी पट्टय टयकुन तर्यंची कयर अडवनु तर्यनंय कयठीण े

मयरहयन व जखमी करून तर्यंचे अंगयवरील सोन्र्यचे दयफगणे व नगदी रक्कम असय ज.ुफकं. १,३०,५०० रू.चय मयल 

जबरीने चोरून नेलय तर्यबयबत तर्यंनी पोस्टे फसंदखेडय रे्थे फदलेल्र्य तक्रयरीवरून गनु्हय दयखल करण्र्यत आल्र्यचे 

फनदशानयस आले. 

       वरीलप्रमयणे घडलेल्र्य गनु्हर्यंचे बयरकयईने अवलोकन करून तपयस केलय असतय, अशय प्रकयरची नॅशनल 

हयर्वे रोडवर गनु्ह ेकरणयरी टोळी सक्रीर् असल्र्यचे आढळुन आले म्हणनु अशयप्रकयरे गनु्ह ेकरणयऱ्र्य गनु्हगेयरयंची 

मयहीती संकलीत करून गोपनीर्ररतर्य मयहीती घेतली असतय, मखुबीर कडुन बयतमी फमळयली की, अशय प्रकयरचे गनु्ह े

करणयरी उस्मयनयबयद फजल्हर्यतील एक टोळी फसल्वर रंगयची एसर्वु्ही-५०० कयर व बोलेरो गयडीचय वयपर करून हयर्वे 

रोडवर गनु्ह ेकरीत आह ेव सदर टोळी ही सध्र्य नयंदडे फजल्हर्यतील मयहुरगड रे्थे आह.े तर्यवरून जलदगतीने तपयसचके्र 

फिरवनु र्यतील तपयस पथकयंनी लगेच मयहुरगड गयठुन तेथे गपु्त मयहीती कयढली व तर्यनसुयर सयपळय रचनु सदर टोळीलय 

तर्यंचे तयब्र्यतील फसल्वर रंगयची एसर्वु्ही-५०० कयर क्र.एम.एच.२५/आर.३९२७ व बोलेरो वयहन क्र 

एम.एच.१३/ए.सी.८०८२ सह अतरं्त फशतयफिने तयब्र्यत घेतले तर्यंनय तर्यंची नयव पते्त फवचयरतय तर्यंनी तर्यंचे नयव े

खयलीलप्रमयणे सयफंगतले. 



१) बबल ुअप्पय फशंद,े वर् २८ वर्ा, रय. खयमकरवयडी तय. वयशी, फज.उस्मयनयबयद 

२) दत्तय सुंदर फशंद,े वर् ३५ वर्ा, रय. तेरखेडय तय. वयशी, फज.उस्मयनयबयद 

३) अमोल आप्पय फशंद,े वर् ३२ वर्ा, रय. खयमकरवयडी फज.उस्मयनयबयद    

४) सफुनल लहु कयळे, वर् २२ वर्ा, रय. कोठयवळी, तय. कळंब, फज.उस्मयनयबयद 

५) महयदवे अंन्सयर कयळे, वर् २४ वर्ा, रय. खयमकरवयडी, फज.उस्मयनयबयद  

६) सजेरयव तयतर्यजी फशंद,े वर् २५ वर्ा, रय. कोठयवळी, तय.कळंब, फज.उस्मयनयबयद 

७) लहु रयजेंद्र कयळे, वर् ४५ वर्ा, रय. कोठयवळी, तय.कळंब, फज.उस्मयनयबयद 

८) उत्तम सुंदर फशंदे, वर् ५० वर्ा, रय.खयमकरवयडी, फज.उस्मयनयबयद 

९) फवकयस संजर् फशंद,े वर् २१ वर्ा, रय.तेरखेडय, फज.उस्मयनयबयद. 
 

      वरील सवा आरोपीतयंनय तयब्र्यत घेतल्र्यनंतर तर्यंनय वधया व धळेु फजल्हर्यत घडलेल्र्य वरील गनु्हर्यंबयबत 

सखोल पणे फवचयरपसु केली असतय, तर्यंनी सदरचे गनु्ह े केल्र्यची कबलुी फदली. तर्यंनय गनु्हर्यतील मयलयबयबत 

फवचयरपसु केली असतय सदर गनु्हर्यत व इतर गनु्हर्यत चोरलेले सोने चयंदीच ेदयफगणे व पैसे तर्यंचे तयब्र्यतील वरील 

वयहनयंमध्रे् लपवनु ठेवल्र्यचे सयंफगतल्र्यने सदर वयहनयचंी झडती घेतली असतय, सदर वयहनयंमध्रे् २५० ग्रॅम वजनयच े

सोन्र्यचे दयफगणे फकं. ७,५०,०००/- रु, ४५० गॅ्रम वजनयचे चयंदीचे दयफगणे फकं. २७,०००/- रु., नगदी रक्कम ४१,१५०/- 

रु., ७ मोबयईल फकं. ४७,०००/- रु., दोन जॅक फकंमत ४०००/- रु. तसेच गनु्हर्यत वयपरलेली एसर्वु्ही-५०० कयर फकंमत 

९,००,०००/- रु. व बोलेरो गयडी फकंमत ७,००,०००/- रु. असय एकुण ज.ुफकं. २४,६९,१५० रू. चय मयल पढुील 

तपयसकयमी जप्त करण्र्यत आलय आह.े वरील सवा आरोपीतयंनय पोस्टे समदु्रपरु रे्थील गनु्हर्यत अटक करण्र्यत आली 

आह.े 

     वरील आरोपीतयंचय पवुा इफतहयस पयफहलय असतय नमदु सवा आरोपी ह ेस्वतःची वयहने वयपरून दरोडय,जबरी 

चोरी करण्र्यच्र्य सवर्ीचे असल्र्यचे फदसनु आले.तर्यंचेकडुन आणखी गनु्ह ेउघडकीस रे्ण्र्यची शक्र्तय आह.े 

        सदरची कयमगीरी मय. प्रशयतं होळकर, पोलीस अधीक्षक, वधया, मय.र्शवंत सोळंके, अपर पोलीस अधीक्षक, 

वधया, मय.परीफवक्षयफधन पोलीस अफधकयरी शिकत आमनय श्री. फपर्रु् जगतयप, उपफवभयफगर् पोलीस अफधकयरी वधया, 

श्री.फदनेश कदम उपफवभयफगर् पोलीस अफधकयरी, फहगंणघयट व श्री.संजर् गयर्कवयड पोलीस फनररक्षक, स्थयफनक गनु्ह े

शयखय वधया, श्री. प्रशयंत कयळे ठयणेदयर समदु्रपरु, सपोफन आफशर् गजफभर्,े ठयणेदयर तळेगयव र्यंचे मयगादशानयत 

स्थय.ग.ुशय.चे सपोफन महेंद्र इगंळे, पोउपफन अमोल लगड, पोउपफन रयम खोत सिौ. प्रमोद जयभंळुकर, संतोर् दरगडेु, 

फनरंजन वरभे, गजयनन लयमसे, नरेंद्र डहयके, हमीद शेख, चंद ुबरंुगे, श्रीकयंत खडसे, रयजेश फतवसकर, रणफजत कयकडे, 

प्रमोद फपसे, र्शवंत गोल्हर, रयजेश जैर्फसंगपरेु, गोपयल बयवणकर, ररतेश शमया, मफनर् कयबंळे, अफभजीत वयघमयरे, 

अमोल ढोबयळे, फनतशे मेश्रयम, अफवनयश बन्सोड, संजर् बोगय, अफनल कयंबळे, संघसेन कयंबळे, फवकयस अवचट, रयकेर् 

आष्टणकर, फनलशे कट्टोजवयर, अक्षर् रयउत, अंफकत फजभे, अरफवंद रे्नरुकर, वैभव चरडे, रफव परुोफहत, अमोल चौधरी 

मनयपोफश शयहीन सैर्द, फस्मतय महयजन र्यंनी केली 


