
 

जबरी चोरी करणारे नागपरू यथेील सराईत गनेु्हगार याांना पोलीस से्टशन 

ह ांगणघाट यथेील गनेु्ह प्रगटीकरण पथकान ेअवघ्या २४ तासाच ेआत अटक करुन 

त्ाांचकेडुन एकुण ७०,५५०/- रु. चा माल  स्तगत केला. 
 

हिनाक २८-११-२०२० चे रात्री हियाािी नामे राजकुमार अशोकराव गौळकार  े त्ाांचे 

मोटारसायकलने रेल्वे उडाणपुलावरुन सरकारी िवाखाना चैकाकडे जात असताांना िोन 

अज्ञात इसमाांनी त्ाांना रस्त्यावर अडवून चाकुचा धाक िाखवुन त्ाांचे नगिी २०००/-  रुपय े

जबरीने ह सकावून नेले. हियाािीचे परपोटावरुन पोलीस से्टशन ह ांगणघाट येथे अप.क्र. 

७५२/२०२० कलम ३४१, ३९२, ३४ भािांहव. प्रमाणे गुन्हा करण्यात आला.  
 

पोलीस से्टशन ह ांगणघाट येथील गुने्ह प्रगटीकरण पथकाने ह ांगणघाट श र व लगतचे 

पपरसरात सतत माह ती काढुन आरोपी व मुद्येमाल बाबत शोध घेतला असता, मुखहबरकडुन 

खात्रीशीर माह ती हमळाली की, सिर गुन्हयातील िोन आरोपी  े काळया रांगाच्या मोपेडने 

 ायवेने नागपूरकडे जात आ े. अशा माह तीवरुन आरोपी नामे १) रोह त उिा  परतेष जगन्नाथ 

डेकाटे, वय १९ वषा, रा. सुयोग नगर, अजनी नागपूर, २) सायमन अॅन्थोनी फ्रान्सीस, वय १९ 

वषा, रा. अजनी नागपूर याांना परमडो  हशवारातुन ताब्यात घेवून त्ाांचेकडुन सिर गुन्हयातील 

नगिी २०००/- रु. जप्त करण्यात आले. तसेच सिर गुन्हयातील िोन्ही आरोपीताांची कसुन 

चैकषी केली असता त्ाांनी त्ाच रात्रीचे सुमारास एअरपोटा चैक नागपूर येथे चाकुचा धाक 

िाखवून का ी रक्कम व सोनी कां पनीचा मोबाईल जबरीने चोरी केल्याचे साांहगतले, तसेच 

त्ाांचे जवळील मोपेडबाबत हवचारणा केली असता त्ाांनी सिरची मापेड  ी चोरीची 

असल्याचे साांहगतले. सिर बाबत ष ाहनषा केली असात पो.से्ट. बेलतरोडी, हज. नागपूर 

(श र) येथे गुने्ह नो ांि आ ेत. िोन्ही आरोपी  े नागपूर श रातील सराईत गुने्हगार असुन 

त्ाांचेकडुन जु.हकां . ७०,५५०/- रु. चा माल जप्त करण्यात करुन सिरचा गुन्हा उघडकीस 

आणला आ े.  
 

सिर कायावा ी मा. पोलीस अधीक्षक श्री प्रशाांत  ोळकर, मा. उपहवभागीय पोलीस 

अहधकारी, ह ांगणघाट श्री हभमराव टेळे याांचे मागािशानात मा. पोलीस हनरीक्षक श्री भानुिास 

हपिुरकर याांचे हनिेशाप्रमाणे पोलीस अांमलिार शेखर डो ांगरे, हनलेश तेलराांधे, सहचन घेवांिे, 

हवशाल बांगाले, सहचन भाराशांकर, उमेश बेले सवा नेमणुक पोलीस से्टशन ह ांगणघाट याांनी 

केली. 


