
 
बॅग लिल्टिंग व जबरी चोरी करणारी आिंतरराज्यीय अट्टि गुन्हेगारािंची 

कुख्यात टोळी स्थालिक गुन्हे शाखेच्या जाळ्यात 
 

फिर्यादी सौ. डयर्थी रुपशे मनू, रय. कवठय (रेल्वे), फि. वर्या  र्यांनी तर्यांच ेनयतेवयईकयसह स्टेट बँक पलुगयव र्ेर्थनू पसैे 

कयढून नयतेवयईकयस बस मध्र्े बसवीत असतयनय हयतयत असलेल्र्य प्लयफस्टक पन्नी ज्र्यमध्र्े ५० हियर रुपर्े व कयगदपत्र े

होती ती प्लयफस्टक पन्नी दोन अनोळखी इसमयनी बयईकवर र्ेऊन िबरीन े फहसकयवनू चोरून नलेी अश्र्य फिर्यादीच े

ररपोटावरून पो.स्टे. पलुगयव र्ेर्थे अप.क्र. १०५०/२०२१ कलम ३९२, ३४ भय.दां.फव अन्वर्े गनु्हय नोंद करण्र्यत आलय 

होतय.   

अशयच प्रकयरच ेगनु्ह ेवर्या फिल्र्यतील फहांगणघयट, आष्टी व रयज्र्यत अनके फठकयणी होत असल्र्यन ेसदर गनु्हर्यच े

गयांभीर्ा लक्षयत घवेनू मय. पोलीस अर्ीक्षक र्यांनी स्वतः सयर्बर शयखेत हिर रयहून तयांफत्रक बयबींची पडतयळणी केली व 

स्र्थयफनक गनु्ह े शयखेलय फनदशे दवेनू पर्थक पयचरण केले व सदर पर्थकयस सचूनय व मयगादशान केले. अनके फठकयणी 

अशयप्रकयरच ेगनु्ह ेहोत असल्र्यन ेसवा फठकयणी समन्वर् सयर्नू र्य गनु्हगेयरयांबयबत अफर्क मयफहती गोळय करण्र्यत आली 

व अश्र्य प्रकयरची टोळी ही परभणी र्ेर्थील दगया पररसरयत वयस्तव्र् करीत आह ेअशी फवश्वसनीर् मयफहती प्रयप्त झयल्र्यन े

स्र्थयफनक गनु्ह ेशयखेतील एक पर्थक परभणी र्ेर्थे पयठफवण्र्यत आले. सदर पर्थकयन ेसदर टोळीचय कस्सनू शोर् घेतलय व १) 

आनांद शखेर नयर्डू, वर् ३५ वर्ा, रय. अांबरनयर्थ, २) फशवय मलर्य शटे्टी, वर् ३५ वर्ा, रय. फशमग्गय कनयाटक, ३) दगुाप्पय बयब ू

सयतपयडी, वर् ३२ वर्ा, रय. फशमग्गय कनयाटक, ४) सनमगुम सबु्रमण्र्म, वर् ५८ वर्ा, रय. मदरुयई तयफमळनयडू, ५) शखेर सयई 

बयई, वर् १८ वर्ा, रय. फचखलठयणय, औरांगयबयद, ६) उदर् बयब ूदवेयम्मय, वर् १८ वर्ा, रय अांबरनयर्थ, मुांबई र्यांनय मोठ्र्य 

फशतयफिन ेतयब्र्यत घेऊन तर्यांनय पोलीसी फहसकय दयखवलय असतय आरोपींनी इतर सयर्थीदयरयच ेमदतीन ेसदर गनु्ह ेकेल्र्यची 

कबलुी फदली. आरोपीकडून १) एक कयचकूरी पयवडर ५०० ग्रयम, २) एक लोखांडी सरुय, ३) दोन नग पचेकच, ४) चयर नग 

टोच े(टयर्र पांचर), ५) दोन नग गलु्लर (एक प्लयफस्टक एक लयकडी), ६) दोन महेांदीच ेपॉकेट (रेशम), ७)  एक नग कटर, 

८) एक नग पयांढऱ्र्य रांगयची पॉवर बँक (MI कां पनीच)े, ९) सयत नग गयड्र्यच्र्य चयब्र्य, १०) हवय सोडण्र्यची फक, ११) दोन 

नग पयांढऱ्र्य रांगयची, १२) एक कयळ्र्य रांगयचय नोफकर्य कां पनीचय सयर्य मोबयईल, १३) एक कयळ्र्य रांगयचय लयवय कां पनीचय 

सयर्य मोबयईल, १४) एक गोल्डन रांगयचय खीहयदय कां पनीचय मोबयईल, १५) एक टेक्नो स्पयका  कां पनीचय अँड्रॉइड मोबयईल, 

१६) एक फिर्ोनी कां पनीचय गोल्डन रांगयचय अँड्रॉइड मोबयईल, १७) एक फववो कां पनीचय आकयशी रांगयचय अँड्रॉइड मोबयईल, 

१८) नगदी ४९००/- रुपर् ेअसय मयल िप्त करून पोस्टे पलुगयव र्यांच ेतयब्र्यत दवेनू वर नमदू गनु्हय उघडकीस आणलय. सदर 

टोळीकडून अश्र्य प्रकयरच ेअनके गनु्ह ेसांपणूा रयज्र्यत उघड होण्र्यची शक्र्तय आह.े आरोपी अटक करण्र्यकररतय परभणी 

र्ेर्थील स्र्थयफनक गनु्ह ेशयखेतील अफर्कयरी व अांमलदयर र्यांनी सहकयर्ा केले. 

 

सदर कयर्ावयही मय. पोलीस अर्ीक्षक श्री प्रशयांत होळकर, मय. अपर पोलीस अर्ीक्षक श्री. र्शवांत सोळांके, मय. 

उपफवभयगीर् पोलीस अफर्कयरी, वर्या श्री फपर्रु् िगतयप र्यांच ेमयगादशानयत पो.फन. श्री. सांिर् गयर्कवयड, स्र्थय.ग.ु शय. वर्या 

र्यांच ेफनदशेयप्रमयणे पोउपफन. सौरभ घरडे, पोउपफन. बयब ूमुांडे, पो.स्टे. फहांगणघयट, पोलीस अांमलदयर सांतोर् दरगडेु, स्वप्नील 

भयरद्वयि, सांघसने कयांबळे, फवकयस अवचट, रयकेश आष्टणकर, नवनयर्थ मुांडे व पोलीस स्टेशन फहांगणघयट र्ेर्थील पोलीस 

अांमलदयर फववेक बनसोड, पांकि घोडे तसचे सयर्बर शयखेतील पोलीस अांमलदयर फदनशे बोर्थकर, फनलेश कट्टोिवयर, 

फवशयल मडयवी, अनपु कयवळे, अक्षर् रयउत, अांफकत िीभे, मफहलय पोलीस अांमलदयर शयहीन सय्र्द, फस्मतय महयिन र्यांनी 

केली.  


