
जबरीने मंगळसुत्र चोरुन नेणारे आरोपी आर्वी पोलीसांच्या 

जाळ्यात  

  फिर्यादी सौ. वैशयली फवनोदरयव परतेकी र्यांनय फदनयांक ११.०८.२०२१ रोजी वर्यामनेरी 

र्ेथील बँकेत जयने असल्र्यने त्र्य दपुयरी ०२.०० वय. च ेसमुयरयस वर्ामनेरी र्ेथे जयण्र्यसयठी त्र्यांचे 

घरुन पयर्दळ पयर्दळ आवी ते तळेगयांव रोडवर असलेल्र्य मयांडलय बसस्टॉपवर गेल्र्य. फतथे त्र्य 

एकट्र्यच अटँोची वयट पयहत असतयांनय दपुयरी ०३.३० वय. ०३.४५ वय. चे समुयरयस दोन अनोळखी 

ईसम कयळ्र्य रांगयच्र्य अकॅ्टीव्हय मोपेड दचुयकी वयहनयन े त्र्यांचे जवळ आले व मयगे बसलेल्र्य 

मलुयने फिर्यादी र्यांनय तमु्ही कुठे जयत आह ेअसे फवचयरले त्र्यमळेु फिर्यादी र्यांनय फिती वयटल्र्यने 

त्र्य मयांडलय गयवयकडे पयर्दळ जयण्र्यस फनघयल्र्य असतय वयहनयवरील मयगे बसललेय मलुगय हय 

फिर्यादीच ेमयगे आलय व त्र्यने फिर्यादीच ेगळ्र्यतील ४.५ ग्रमॅ वजनयचे मांगळसतु्र जबरीने फहसकयवनु 

चोरुन अकॅ्टीव्हय मोपेड वयहनयवर बसनु दोन्ही ईसम पळुन गेले. अशय फिर्यादीचे ररपोटावरुन पोलीस 

स्टेशन आवी र्ेथे अप.क्र. ६२३/२०२१ कलम ३९२, ३४ ियदांफव.चय गनु्हय नोंद करण्र्यत आलय.  

  सदर गनु्ययचे तपयसयत गपु्त बयतमीदयरयकडुन फमळयलेल्र्य खयत्रीशीर मयहीतीवरून तसेच  

फिर्याफदने फदलेल्र्य वर्ानय प्रमयर्े दोन सांशईत ईसम नयमे १) शेख शयहबयज शेख रऊि, वर् २३ 

वर्ा, २) रोहीत गोपयळरयव रयमटेके, वर् १९ वर्ा, दोन्ही रय. महयरयर्य प्रतयप वयडा, आवी र्यांनय 

तयब्र्यत घवेनु पोलीस स्टेशनलय आर्नु गनु्ययसांबर्यने सखोल फवचयरपसु केली असतय त्र्यांनी सदर 

गनु्हय केल्र्यची कबलुी फदल्र्यने त्र्यांनय सदर गनु्ययत अटक करुन त्र्यांचे अांगझडतीत दोन लयकडी 

मठु व लोखांडी पयते असलेले चयकु जप्त करण्र्यत आलय. तसेच पोलीस कस्टडी ररमयांड दरम्र्यन 

आरोपीतयांकडुन गनु्ययतील सोन्र्यचे डोरल े व मनी असलेले ४.५ वजनयचे मांगळसतु्र फक. 

२०,६००/- रु. व गनु्ययत वयपरलेली होंडय कां पनीची अक्टीव्हय मोपेड वयहन फक. ७०,०००/- रु. 

असय एकुर् फक.९०,७०० रु. चय मयल जप्त करण्र्यत करुन गनु्हय उघडफकस आर्लय. 

  सदरची कयरवयई मय. पोलीस अर्ीक्षक श्री. प्रशयांत होळकर, मय. अपर पोलीस अर्ीक्षक 

श्री. र्शवांत सोळांके, मय. उपफवियगीर् पोलीस अफर्कयरी, आवी श्री सफुनल सयांळुखे र्यांच े

मयगादशानयत मय. पोलीस फनरीक्षक श्री. सांजर् गयर्कवयड र्यांचे फनदशेयप्रमयर्े पोउपफन. र्ोगेश चयहरे 

व पोलीस अांमलदयर िगवयन बयवर्े, चांद्रशेखर वयढवे, िरु्न फनघोट, रयज ुरयऊत, मनोज िोमले, 

रयहुल दशेमखु र्यांनी केली.  


