
 

बनावट सोने ववकणारा चोरटा पोलीस स्टेशन व िंगणघाट येथील 

गनु्  ेप्रकटीकरण पथकाच ेजाळ्यात 

वियाादी श्री प्रशािंत मो नराव उमाटे, रा. ज्ञानशे्वर नगर, म् साळा   ेऑटो चालक असनू वर्ाा ते पलुगाव अस ेप्रवासी 

वा तकु करीत असतात. वदनािंक २३-०३-२०२२ रोजी वियाादीची आरोपी क्रमािंक १) र्माराज उिा  राम ुगिंगाप्पा भोसले आणी 

एका ववर्ीसिंघशीत बालक यािंचशेी ओळख झाल्यान ेआरोपीन ेवियाादीचा मोबाईल क्रमािंक प्राप्त करून वियाादीस वारिंवार िोन 

करून तयािंचकेडे सोन ेववक्री करीता असनु कमी वकमतीमध्ये ववकायच ेआ .े अस ेप्रलोभन वदल्यान ेवदनािंक २६-०३-२०२२ 

रोजी पोलीस स्टेशन व िंगणघाट  द्दीतील दाभा वशवारातील रेल्वे पटरीजवळ येवनु आरोपीतािंनी वियाादी यािंना सोन्यासारख्या 

वदसणाऱ्या वपवळया र्ातचु्या ६ नग पटटया दवेनु असली सोन ेआ  ेअस ेभासवनु वियाादी कडुन २०,०००/- रूपये घेतले. 

निंतर वियाादी यािंनी सदर सोन्याची सोनाराकडुन पडताळणी केली असता सदरच्या पट््टया सोन्याच्या नसनु नकली असल्याच े

समजल्यान ेवियाादी यािंना तयािंची िसवणकु झाल्याच ेलक्षात आल्यान ेवियाादी यािंनी वदनािंक २७-०३-२०२२ रोजी पोलीस 

स्टेशन व िंगणघाट येथे वदलेल्या ररपोटावर अप. क्रमािंक ३७०/२०२२ कलम ४२०, ३४ भादववचा गनु् ा नोंद करण्यात आला.  

         सदर गनु्याची तातकाळ दखल घेवनु अनोळखी आरोपीतािंचा शोर् घेण्याबाबत सचुना दणे्यात आल्या. सदर अनोळखी 

आरोपीतािंचा शोर् सरुू असताना सिंशयीत आरोपी   े व िंगणघाट  द्दीत विरत असल्याची गोपवनय माव ती प्राप्त झाल्यान े

पोउपवन. सोमनाथ टापरे यािंच ेस  पथकान ेदाभा ते कवडघाट वशवारातील जिंगलात सापळा रचनु आणी पाठलाग करून आरोपी 

नाम े१) र्माराज उिा  राम ुगिंगाप्पा भोसल,े वय ४० वर्ा, रा. ररमडो  आणी एक ववर्ीसिंघशीत बालक यािंना ताब्यात घेतले. 

तयािंच ेताब्यातनु ५ मोबाईल, एक र्ारदार लोखिंडी पातयाच ेगपु्तीसारखे  तयार, दोन कटर, सोन्यासारख्या वदसणाऱ्या वपवळया 

र्ातचु्या २० पटटया आणी वमरची पावडर असा मदुदमेाल जप्त केला. आरोपी नाम ेर्माराज उिा  राम ुगिंगाप्पा भोसले, वय ४० 

वर्ा, रा. ररमडो  याचा वदनािंक ३०-०३-२०२२ पावेतो पोलीस ररमािंड प्राप्त केला असता पोलीस कस्टडी ररमािंड दरम्यान 

आरोपीन ेवदलेल्या कबलुीवरून सोन्यासारखे वदसनारे ४ नग दोन ग्रॅम वजनाच ेतकुडे, वियाादीची िसवणकु करून घेतलेले 

नगदी २०,०००/- रूपये, र्ात ुकापण्याचा एक लोखिंडी लािंब अडकीत्ता, १४ नग गोलाकार वपवळया र्ातचु्या आिंगठया, 

वपवळया र्ातचु्या सोन्यासारख्या वदसणाऱ्या २२ नग पटटया असा एकुण ४३,४८०/- रू चा माल जप्त केला. तसचे 

आरोपीजवळ र्ारदार गपु्तीसारखे शस्त्र वमळुन आल्यान ेनमदू गनु् यात भारतीय शस्त्र अवर्वनयम कलम ४, २५ प्रमाणे वाढ 

करण्यात आली आ .े  

सदरची कायावा ी मा. पोलीस अर्ीक्षक श्री. प्रशािंत  ोळकर, मा. अपर पोलीस अर्ीक्षक श्री. यशविंत सोळिंके, मा. 

उपववभागीय पोलीस अवर्कारी, व िंगणघाट श्री. वदनशे कदम यािंच े मागादशानात पोलीस वनरक्षक श्री. सिंपत चव् ाण यािंच े

वनदशेानसुार पोलीस उपवनरीक्षक सोमनाथ टापरे व गनु्  ेप्रगटीकरण पथकातील पोलीस अिंमलदार वववेक बनसोड, प्रशािंत 

भाईमारे, ववलास कोकोडे, पिंकज घोडे, प्रशािंत वाटखेडे, उमशे बेले, रा ुल साठे, सिंग्राम मुिंडे, रमशे सोनकेर, ववशाल ढेकले, 

वनतीन ताराचिंदी, आकाश कािंबळे आणी ग ृरक्षक प्रशािंत वाघ व गोल ुकाटकर यािंनी केली. 


