
 

सोनार दुकान फोडून चोरी करणारे अट्टल चोरट ेस्थाननक 
गनु्ह ेशाखचे्या जाळ्यात  

 

फिर्यादी श्री हमेंत दयदयजी नयगपरेु, रय. वडनेर फज. वर्या र्यंचे गरुूश्री ज्वेलर्ा दकुयनयचे शटर 

वयकवनु फदनयंक ०८-०७-२०२१ ते ०९-०७-२०२१ चे रयत्री दरम्र्यन कोणीतरी अज्ञयत चोरटर्यंनी 

दकुयनयत प्रवशे करून दकुयनयतील २५ गॅ्रम वजनयचे र्ोन्र्यचे दयफगने, २ फकलो वजनयचे चयंदीचे दयफगने, 

नगदी ५०००/- रू. व फडव्हीआर मफशन फक. ५०००/- रू. अर्य ज.ुकी. २,७६,६७०/- रू. चय मयल 

चोरून नेलय अर्नु त्र्यबयबत पो.स्टे. वडनेर रे्थे अपरयर् क्र. १७२/२०२१ कलम ४५७, ३८० भयदफंव. 

चय गनु्हय नोंद अर्नु तपयर् र्रुू आह.े  

र्दर गनु्ययचय स्थयफनक गनु्ह ेशयखेकडून र्मयंतर तपयर् र्रुु अर्तयंनय र्दर तपयर्य दरम्र्यन तपयर् 

पथक र्यंनी गनु्हर्यचे घटनयस्थळी भेट दवेनु र्फवस्तर मयहीती घेतली. त्र्य दरम्र्यन आरोपीतयंनी र्दरचय 

गनु्हय करण्र्यकरीतय इको कयर क्र. एम.एच. ४६/फब.व्ही. २८१० फहचय वयपर केल्र्यचे आढळुन आल्र्यन े

र्दर वयहनयचय घटनयस्थळयपयर्नु शोर् घेण्र्यत आलय अर्तय, आरोपीतयंनी फहगंणघयट रे्थनु िोर व्हीलर 

कयरच्र्य ३ वेगवेगळर्य नंबर प्लेट चोरून त्र्यपैकी एम.एच-३२/वयर्-३७९५ ची नंबर प्लेट बदलवनु 

त्र्यंनी नयगपरु रे्थे फदनयंक ०९-०७-२०२१ ते १०-०७-२०२१ चे रयत्री भंडयरय फजल्हर्यतील मौदय व 

जवयहरनगर रे्थे र्ोनयरयचे ५ ते ६ दकुयने िोडुन चयंदीचय ऐवज चोरून नेल्र्यचे फनदशानयर् आले. त्र्यनंतर 

नमदु इको कयर ही कोणत्र्य मयगयाने पढेु गेली, र्यचय र्यतत्र्यने शोर् घेतलय अर्तय, र्दरची गयडी ही 

फहगंणय-र्ले-ुवर्या-दवेळी-र्वतमयळ मयगे नयंदडे गेल्र्यचे तपयर्यत आढळुन आले. नयंदडे रे्थे र्दर 

वयहनयचय शोर् घेतलय अर्तय, फदनयंक १४-०७-२०२१ रोजी र्दरचे वयहन नयंदडे रे्थील रेल्वे स्टेशन 

रोडवरील फवर्यवय गयडान जवळ बेवयरर् फस्थतीत आढळुन आले. त्र्यमळेु तेथनु र्दरचे वयहन जप्त 

करण्र्यत आले. वयहनयची तपयर्णी नयंदडे रे्थील अंगलुीमदु्रय तज्ञयकडुन करण्र्यत आली. पढुील तपयर् 

केलय अर्तय, र्दर गनु्हर्यत आरोपी नयमे १) पंकजफर्ंग कयलफुर्ंग दरु्यनी, रय. अंबरनयथ फज. ठयण,े मुंबई, 

२) फशवयफर्ंग फवरफर्ंग फर्कलकर, रय. आबंीवली, इरयणी वस्ती, फज. ठयण,े मुंबई, ३) फवरमंगलफर्ंग उिा  

डॉनफर्ंग मयर्यफर्ंग दरु्यनी, रय. गरुूनयनक नगर, फबजयपरु, रेल्वे स्टेशनजवळ, कनयाटक, ह.म.ु झरी, तय. फज. 

परभणी व त्र्यंचय एक र्यथीदयर अर्े आरोपी फनष्पन्न झयले. र्दर आरोपीतयंचय शोर् घेणेकरीतय फदनयंक 

११-०८-२०२१ रोजी स्थयफनक गनु्ह े शयखेतील एक पथक पोउपफन. गोपयल ढोले र्यंचरे्ह मुंबई व 

ठयणेकरीतय रवयनय करण्र्यत आले. र्दर पथकयने फदनयंक २२-०८-२०२१ परं्त र्दर आरोपीतयंचय ठयणे, 

अंबरनयथ, आफंबवली, नयंदडे, परभणी पररर्रयत र्तत शोर् घेतलय. परंत ुवरील आरोपीतयंपैकी आरोपी 

पंकज दरु्यनी व फशवयफर्ंग फर्कलकर ह ेफमळुन आले नयही. त्र्यनंतर आरोपी फवरमंगलफर्ंग उिा  डॉनफर्ंग 

दरु्यनी हय मौजय झरी, तय.फज. परभणी रे्थे अर्ल्र्यची गपु्त मयहीती फमळयली. फदनयंक २२-०८-२०२१ 



रोजी त्र्यचे घरी जयवनु शोर् घेतलय अर्तय, तो घरीच हजर फमळुन आल्र्यने त्र्यर् फशतयिीने तयब्र्यत 

घेवनु पढुील तपयर् करण्र्यत आलय. त्र्य दरम्र्यन र्दर आरोपी फवरमंगलफर्ंग उिा  डॉनफर्ंग दरु्यनी र्यने 

त्र्यचे इतर र्यथीदयर पंकज दरु्यनी, फशवयफर्ंग फर्कलकर व एक र्यथीदयर र्यंनी फमळुन प्रथम फदनयंक ०५-

०७-२०२१ रोजी रयर्गड फजल्हर्यतील पो.स्टे. रर्यर्नी हद्दीतनु इको कयर क्र. एम.एम. ४६/फब.व्ही. 

२८१० ही चोरून त्र्य कयरचय वयपर करून फदनयंक ०८-०७-२०२१ ते ०९-०७-२०२१ चे रयत्री दरम्र्यन 

वडकी फज. र्वतमयळ रे्थील फकरयणय दकुयन व वडनेर रे्थील र्रयिय दकुयनयचे शटर वयकवनु दकुयनयत 

प्रवेश करून त्र्यतील ऐवज चोरून नेलय. त्र्यनंतर फदनयंक ०९-०७-२०२१ व १०-०७-२०२१ चे रयत्री 

दरम्र्यन नयगपरु फजल्हर्यतील मौदय, भंडयरय फजल्हर्यतील जवयहरनगर, लयखणी व र्यकोली रे्थील 

र्रयिय दकुयन िोडुन त्र्यतील ऐवज चोरून र्दर कयरने पढेु नयंदडे परं्त प्रवयर् करून ती गयडी नयंदेडच्र्य 

रेल्वे स्टेशनजवळ र्ोडुन तेथनु पढेु पर्यर झयल्र्यचे आढळुन आले. त्र्यनंतर फदनयंक ०५-०८-२०२१ ते 

०६-०८-२०२१ दरम्र्यन पो.स्टे. लयखणी व र्यकोली फज. भंडयरय हद्दीतील र्रयिय दकुयन िोडल्र्यच े

र्धु्दय तपयर्यत फदर्नु रे्त आह.े  
 

आरोपी फवरमंगलफर्ंग उिा  डॉनफर्ंग मयर्यफर्ंग दरु्यनी, रय. गरुूनयनक नगर, फबजयपरु, कनयाटक 

ह.म.ु झरी, तय. फज. परभणी र्यर् फदनयंक २३-०८-२०२१ रोजी अटक करण्र्यत आली अर्नू र्दर अटक 

आरोपीकडुन पढुील तपयर् र्रुू अर्नु गनु्हर्यतील मयलमत्तय हस्तगत करण्र्यचे प्रर्त्न र्रुू आह.े   
 

पोउपफन. गोपयल ढोले, स्थय.ग.ुशय वर्या र्यंच ेअफर्नस्त तपयर् पथकयने फदनयंक १०-०७-२०२१ ते 

२३-०७-२०२१ व फदनयंक ११-०८-२०२१ ते २३-०८-२०२१ पयवेतो २ टप्प्र्यंमध्रे् २५ फदवर् र्तत 

तपयर् करून र्दरची दकुयनिोडी करणयरी टोळी फनष्पन्न केली आह.े त्र्यंचेकडुन वर्या, र्वतमयळ, भंडयरय 

रे्थील र्रयिय दकुयन िोडीचे गनु्ह ेउघडकीर् रे्ण्र्यची शक्र्तय आह.े र्दर आरोपी ह ेवयरंवयर र्रयिय व 

इतर दकुयनिोडीचे गनु्ह े करण्र्यच े र्वर्ीचे अर्नु त्र्यंचेफवरूध्द ठयणे फजल्हर्यत पो.स्टे. कल्र्यण, 

उल्हयर्नगर, खैरवयडी, महयत्मय िुले, कोळर्ेवयडी, पो.स्टे. औरंगयबयद, पो.स्टे. चतुाश्रृंगी, पणुे, नयगपरु 

फजल्हर्यतील कोंढयळी, अमरयवती फजल्हर्यतील चयंदरु बयजयर व वर्या फजल्हर्यतील कयरंजय रे्थे गनु्ह े

दयखल अर्नु न्र्यर्प्रफवष्ठ आहते. र्दर आरोपीतयंफवरूध्द नयगपरु, पणुे व औरंगयबयद रे्थे महयरयष्र 

र्ंघटीत गनु्हगेयरी कयर्दय अन्वरे् गनु्ह ेनोंद अर्नु न्र्यर्प्रफवष्ठ आहते.   
 

र्दरची कयमफगरी मय. पोलीर् अर्ीक्षक श्री प्रशयंत होळकर, मय. अपर पोलीर् अर्ीक्षक श्री. 

र्शवंत र्ोळंके, र्यंचे मयगादशानयत पोलीर् फनरीक्षक श्री. फनलेश ब्रयम्हणे, स्थय.ग.ुशय. वर्या र्यंच े

फनदशेयप्रमयणे पोउपफन. गोपयल ढोले, पोलीर् अंमलदयर फनरंजन वरभे, गजयनन लयमर्े, हमीद शेख, 

रणफजत कयकडे, र्शवंत गोल्हर, मफनष कयंबळे, रयमफकर्न इप्पर, पवन पन्नयर्े, अफभजीत वयघमयरे, 

गोपयल बयवणकर, नवनयथ मुंढे, अमोल ढोबयळे व र्यर्बर र्ेलचे फदनेश बोथकर, अनपु कयवळे, अंफकत 

जीभ ेर्यंनी केली आह.े   


