
जाम येथील पी.व्ही. टेक्स्टाईल कंपनी मधून तांब्याच्या ताराचे रोल चोरी 

करणारी चंद्रपूरची टोळी ्थाननक गुन्हे शाखा, वधाा कडून जेरबंद. 

दि.२५-११-२०२१ ते ०५-१२-२०२१ या िरम्यान अज्ञात चोरटयाांनी जाम ते दहांगणघाट हायवे 

रोडवरील पी.व्ही. टेक्सटाईल कां पनीचे आवारात रात्रीचे वेळी प्रवेश करून इलेदक्िकचे उपयोगात येणाऱ्या 

कॉपर केबलचे पाच रोल की.१५,१४,७३४/- रू. चा माल चोरून नेल्याचे लक्षात आल्याने दियाािी अमोल 

रामचांद्र पवार, रा. दहांगणघाट, सेक्यरुरटी इन्चाजा, पी.व्ही.टेक्सटाईल, जाम याांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलीस 

स्टेशन समदु्रपरू अप.क्र. ४९७/२०२१ कलम ३७९ भािांदव. अन्वये गनु्हा नोंि करण्यात आला होता.  

 स्थादनक गनु्ह ेशाखेमािा त सिर गनु्याचा समाांतर तपास सरुु असताांना अश्या प्रकारच ेगनु्ह ेकरणाऱ्या 

गनु्हगेाराांची गोपनीयररत्या मादहती घेतली असता, सिरचा गनु्हा नौशाि कुरेशी, रा. घगु्गसु व प्रतीक उिा  लाला 

दशांि,े रा. चांद्रपरू याांच्या टोळीने केल्याबाबत दवश्वसनीय मादहती दमळाली. सिर मादहतीच्या आधारे अज्ञात 

आरोपीताांना दनष्पन्न करून स्थादनक गनु्ह ेशाखेच्या पथकाने िोन दिवस चांद्रपरुात तळ ठोकून गनु्यातील 

आरोपीताांची मादहती गोळा केली व मखुबीरकडून दमळालेल्या गपु्त मादहतीवरून गोपनीयररत्या सापळा रचनू 

त्याांना लखमापरू मांदिर, चांद्रपरू पररसरातनू अत्यांत दशतािीने १) प्रतीक उिा  लाला सरेुश दशांि,े वय २५ वर्ा, 

२) गड्ुडू श्रीपाल दनर्ाि, वय २१ वर्ा, ३) पवन िेवी दनर्ाि, वय २९ वर्ा, ४) दवकास सभुार् ढोके, वय २१ 

वर्ा, ५) भारत िवेी दनर्ाि, वय २१ वर्ा, ६) छोटेलाल श्रीपाल दनर्ाि, वय २५ वर्ा, ७) राकेश सिुशे शमाा, 

वय ३६ वर्ा, ८) अशोक पोचा परचाके, वय १९ वर्ा, ९) मोहम्मि इजाज अब्िलु रहमान, वय ५५ वर्ा सवा 

रा. चांद्रपरू याांना ताब्यात घेतले. सिर आरोपींना  सखोल दवचारपसू करून त्याांचेकडून १) ताांबा तार २०९ 

दकलो. की. १,६७,२००/-, २) GI तार १२२ kg. व प्लादस्टक केबलचे तकुडे की. ९७६०/- रु. , ३) टाटा 

४०७ मेटॅडोर, टाटा समुो गाडी, टाटा झेनॉन व सँिो कार अशी चार वाहने की. १२,५०,०००/- रु., ४) सहा 

मोबाईल सांच की. ३०,०००/- असा ज.ुकी. १४,५६,९६०/- रू. चा माल जप्त करण्यात आला. चोरीच्या 

मालाची दवल्हवेाट लावणारा व चोरीचा माल दवकत घेणाऱ्याांसह एकूण नऊ आरोपीताांना अटक करून पढुील 

तपासकामी पो.स्टे. समदु्रपरूचे ताब्यात िणे्यात आले आह.े सिर आरोपीताांना अटक करण्याकररता स्थादनक 

गनु्ह ेशाखा, चांद्रपरू येथील िौजिार सांिीप कापडे, सांिीप मळेु, नागोसे, चौहाण याांनी सहकाया केले आह.े 

सिर कायावाही मा. प्रशाांत होळकर, पोलीस अधीक्षक वधाा, श्री. यशवांत सोळांके,अपर पोलीस 

अधीक्षक, पो.दन. श्री. सांजय गायकवाड, स्था.ग.ु शा वधाा, याांचे मागािशानात पोउपदन. गोपाल ढोले,पो. 

हवा.दनरांजन वरभे, गजानन लामसे,रणदजत काकडे, हमीि शेख, यशवांत गोल्हर, चांि ू बरुांगे, राज ू

दतवसकर,श्रीकाांत खडसे, गोपाल बावनकर, अदभदजत वाघमारे, राज ूजयदसांगपरेू, पो.स्टे. समदु्रपरूच ेअरदवांि 

येनरूकर, दनलेश पेटकर, रदव परुोदहत, वैभव चरडे, सायबर शाखचे ेदिनेश बोथकर, अनपु कावळे याांनी केली.  


