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वधा� शहर गु�हे गट�करण पथकाची काय�वाह� अंतररा�यीय 

चार चाक� वाहन चोर गजाआड 

      �फया�द� नामे रहेमत अल� श�बीर अल� स�यद, वय 24 वष�, आनंद नगर, वधा� यांने �द.12.01.2019 रोजी 

पो.'टे. ला त)ार �दल� क+, ,यांच ेमालक+ची बुलोरो मॅ0सी 1मनी 2क )मांक एम.एच.32-0यु-4606 जुनी वापरता 

�कंमत 400000/- 8 घराच ेजवळील रोडवर उभी क8न ठेवल� होती. तसेच ,या मीनी 2क जवळ शेख इ'माईल शेख 

अ�बास यांची बुलेरो मॅ0सी गाडी )मांक एम.एच.32-0यु-3783 ह� गाडी उभी होती. ,यातील गाडीची 'टेपनी �कंमत 

4000/- 8 व �फया�द�चा मॅ0सी मीनी 2क �कंमत 400000/- 8 असा एकुण जुमला �कमंत 404000/- 8 चा माल 

अEात आरोपीने चो8न नेला. अषा �फया�द�च ेतFडी Gरपोट�व8न अEात आरोपी Hव8Iद पो.'टे. वधा� शहर अप )मांक 

56/19 कलम 379 भादHव अKवये गुKहा नFद क8न तपासात घेतला. 

सदर गुKहा तपासावर असतांना गुLत बातमीदारा कडुन मा�हती 1मळाल� क+, नागपुर त ेMछंदवाडाकड ेजाणा-या 

रोडवर�ल केळवद, िज.नागपुर गावा जवळील नयन धा�यावर चार इसम एक बोलेरो गाडीची Hव)+ करPया कर�ता बोलत 

आहे व Qाहक शोधत आहे अषा खबरेव8न मा. Rी मदने साहेब, पो.नी. पो.'टे. वधा� षहर यांच ेमाग�दष�नात वधा� शहर 

गुKहे Sगट�करण षाखेतील सफौ ठFबरे व ,यांच ेपथक नागपुर त ेछVंदवाडा जाणा-या रोडवर नयन धा�याWया �दशेन 

ता,काळ रवाना होवुन, नयन धाबा केळवद येथे गेलो असता, एक बोलेरो Hपकअप मीनी 2क गाडी धा�याच ेमागे तलावा 

जवळ उभी �दसल� व Mतच ेजवळ चार लोकं आपसात कुचबुज करतांना �दसले. ,याव8न गाडी जवळ जात असता, 

,यांना पोल�स असXयाची चाहुल लागताच त ेचारह� लोक सैरावैरा पळु लागले तZेहा ,यांचा पाठलाग केला असता एक 

इसम हाती लागला व बाक+ Mतन इसम पळुन गेले. ,यानंतर सदर आरोपीस ता�यात घेवनु गाडी जवळ येवुन सदर 

गाडीची पाहणी केल� असता, सदरची गाडी ह� पो.'टे. वधा� षहर अप )मांक 56/19 कलम 379 भांदHव मधील चोर�स 

गेलेल� बोलेरो गाडी )मांक एम.एच.32-0यु-4606 असXयाची खा[ी झाXयाने सदरची गाडी आरोपी नामे अशपाक शेख 

ग]फार शेख, वय 44 वश�, रा. 1मल�ंद नगर, नागपुर यांच ेता�यातुन जLत केल�.  

सदर आरोपीला Hव^वासात घेवनु Hवचारपुस केल� असता, सदर आरोपीने गुKहयातील चोरलेXया गाडी Zयतीर�0त 

दोन चार चाक+ वाहने चोरXयाची कबुल� �दXयाव8न ,यांच ेता�यातुन एक बोलेरो Hपकअप गाडी )मांक एम.पी.28-जी-

1663 �कंमत अंदाजे 400000/- 8 व एक बोलेरो 1सटर गाडी )मांक एम.पी.21-1स.ए.-0765 �कंमत 400000/-  अशा   

ह'तगत करPयात आXया.  

सदर आरोपीच ेता�यातुन अप )मांक 56/19 कलम 379, 34 भांदHव च ेगुKहयातील बोलेरो Hपकअप मीनी 

2क �कंमत अंदाजे 400000/- तसेच मIय Sदेश येथील दोन बोलेरो गाडया व ,यांच े डाले �कंमत 810000/- व 

आरोपीचा मोबाईल �कंमत 4000/-असा एकुण 1214000/- 8 चा माल ह'तगत करPयात आला असुन गुK_यातील 

फरार आरोपीतांचा षोध घेणे सु8 आहे.  

सदरची काय�वाह� मा. पोल�स अधी`क बसवराज तले�, अLपर पोल�स अधी`क Mनखील Hपगंळे व मा. 

उपHवभागीय पोल�स अधीकार�, वधा� �दनेशकुमार कोXहे यांच ेमाग�दश�नात मा. पोल�स Mनर�`क चंaकांत मदने व गुKहे 

Sगट�करण पथकाच ेसहा�यक फौजदार दbा[य ठFबरे, नापोशी. सcचन इंगोले, सcचन धुवd, �दनेश तुमाने, महादेव सानप, 

पोशी. संजय पटले, Hवशाल बंगाले, �दनेश राठोड, अमर�दप पाट�ल , गंगाधर तांभारे व cगतशे देवघरे यांनी केल�. 


