
�ा�सफॅाम�र फोडुन तां�याची कॅाईल चोर� करणार� टोळी �था�नक गु�हे शाखे$या जाळयात 

 

वधा� िज�हयातील वेगवेगळया पोल�स �टेशन अंतग�त मागील काळात �ा�सफॉम�र फोडुन 

तां$याची कॉईल चोर�च ेअनेक गु�हे झालेले असनू अशा चोर�)या गु�हयां)या *माणात ल,णीय 

वाढ झाल� होती. याबाबत मा. पोल�स अधी,क, वधा� यांनी जातीने ल, देवनू पोल�स 1नर�,क, 

�था1नक गु�हे शाखा, वधा� यांना सदर ग�ुहे उघडक6स आण8याच े*य9न कर8याबाबत 1नद:श ;दले 

होत.े 

     ;दनाकं 28.01.19 रोजी <फया�द� नामे सनुील =ाने>वरराव िजकार, वय 30 वष�, रा. माहगाव, 

ता. सम@ुपरू, िज. वधा� यांनी तोडी Aरपोट� ;दल� <क, गुBकृपा का◌टॅनजीन, कानकाट� िजनीगंमFये 

ठेवनु असलेले �ा�सफॉम�र मधील कॉईल कॉपर Hलेटा अंदाजे 334 <कलो व ऑईल अंदाजे 300 

ल�. असा ज.ु<कं. 1,37,900/- B. चा माल अ=ात चोरटयाने चोBन नेला <फया�द�च ेअशा तJडी 

Aरपोट�वBन पो.�टे. सम@ुपरू येथे अप. Kमाकं 54/19, कलम 379 भादंवी अ�वये गु�हा नJद कBन 

तपासात घेतला होता. 

सदर ग�ुहयाचा तपास कर8यासाठM पोल�स 1नर�,क Nी. 1नलेश एम. PाQहणे, �था1नक 

गु�हे शाखा, वधा� यानंी एक पथक �थापन केले. 9या अनषंुगाने पथक तपास कर�त असतांना 

आरोपी नामे 1) आझाद फाBखी मोहQमद जुबेर फाBखी, वय 24 वष�, रा. ब�ती पो�ट ह�लोर ता. 

डुमंर�यागंज, िज. गJडा, उRर*देश, ह.म.ु साजीद अ�सार� कामठM रोड, कळमणा, िज. नागपरू यांच े

घर� <करायाने राहत अस�याबाबतचा सगुावा लागला. 

  तातडीने �था1नक गु�हे शाखेच ेपथक िज�हा नागपरू कर�ता रवाना कर8यात आले. सदर 

पथकाने आरोपी)या राहत ेघराचा शोघ घेवनु आरोपीला मोठया Sशताफ6ने ता$यात घेतले. आरोपीला 

सदर गु�हयाबाबत Tवचारपसू केल� असता सBुवातीला उडवाउडवीच ेउRर देत होता. पोल�स पथकाने 

आपले कौश�य वापBन आरोपीला बोलत े केले. आरोपी)या चकैशीत असे 1नWप�न झाले <क 

आरोपी �ा◌�ॅसफा◌मॅ�र फोडुन 9यातील ता$ंयाच ेका◌ईॅल चोर� कर8यात पारंगत आहे. 9याचवेर 

सन 2016 मFये पो.�टे. एमआयडीसी नागपरू या पAरसरात चोर�च े7 गु�हे दाखल आहेत. 9याने 

1) तनTवर सािजद अ�सार� वय 27 वष� रा. मोमीनपरुा, नागपरू 2) TवWणू चरैSसया, रा. माझर� 

नागपरू 3) ;दलदार फाBक6, रा. ;हगंणा रोड, नागपरू 4) अशोक राजपतु, रा. छपरा (Zबहार) 5) कपील 

देव, रा. पटणा (Zबहार) यांचसेह चोÚया कर8यासाठM टोळी तयार केल�. आरोपी कपील देव यास 



टोळी *मखु आझाद हा दरमहा 6000 वेतन देवनू काम करTवत होता. त ेसव� \यसना]धन असनु 

अशा *कारच ेचोÚया करणे हाच आपला \यवसाय बनTवला आहे. �ा�सफॅाम�र फोडुन तां$याची 

कॅाईल चोर� करणार� ह� टोळी वधा�, भंडारा व नागपरू पAरसरात सK6य आहे. त े 9यां)याकड े

असले�या चारचाक6 वाहनातंून चोर� कर8याच े;ठकाण शोधनू Tवशषेतः बंद कंपनीच े�ा�सफा◌मॅ�र 

खोलने व ताबें का◌ईॅल बाहेर काढने यासाठM उपयोगी पडणाÚया वेगवेगळया सा;ह9याचा वापर 

कBन चोर� कBन नागपरू येथे 1नघनू जाणे अशी 9यांची गु�हा कर8याची पFदत होती. आरोपीने 

गु�हयाची कबलु� देत वधा� िज�हयाअंत�गत येणाÚया पोल�स �टेशन सम@ुपरु, ;हगंणघाट, सेलु, 

देवळी हद_◌ीत केले�या �ा�सफाम�र फोडुन 9यातील ता$ंया)या का◌ईॅलची चोर� 9याच े

साथीदारांसोबत के�याची कबलु� ;दलेल� आहे. तसेच लगतच ेिज�हे भंडारा, गJद�या, नागपरु या 

िज�हयं◌ामधे तांबे का◌ईॅल चोर� व पा8याची मोटर चोर� अशा*कारच ेगु�हे के�याच ेसां]गतले. 

9यावBन 9यास व 9याचा साथीदार आरोपी तनवीर साजीद अ$दलु कर�म, रा. मोमीनपरुा, नागपरु 

यास अटक कर8यात आल� आहे. 9यांनी चोर�चा माल आरोपी नामे उमेश साहु, रा. नागपरू याला 

Tवकत होत.े   

अशा *ाHत माह�तीवBन आरोपी नामे उमेश साहु, रा. नागपरू याला ता$यात घे8यात आले. 

चकैशी दरQयान सदर आरोपीने मागील सहा मह��यापासनू वर�ल आरोपीताकंडुन वेळोवेळी 

गु�हयातील चोर�चा माल खरेद�◌ ेके�याची कबलु� ;दल� 9यावBन 9यास अटक कर8यात आल�. 

आरोपीताकंडुन गु�हयात वापरलेल� 1) माBती सझुकु6 इ�ट�म गाडी K. एमएच 31 सीएन 8651 

<कंमत 1,50,000 /- B. 2) फोड� आयका◌नॅ गाउी K. एमएच 31 सीएस 1082 <कंमत 2,50,000/- 

B. 3) तां$याचा तार 2.6 <कलो <कंमत 1050/- B. 4) गु�हा कर8याकर�ता वापर8यात आलेले 

सा;ह9य <कंमत 2770/- B. असा एकुन जु.<क. 4,03,820 /- B. चा माल जHत कर8यात आला 

आहे. आरोTपतांना पढु�ल कारवाईकर�ता पो. �टे. सम@ुपरू दाखल कर8यात आले आहे. 

आरोTपताकंडुन आणखी काह� आरोपी तसेच गु�हे 1नWप�न हो8याची शaयता आहे. 

सदर कारवाई मा. पोल�स अधी,क डा◌.ॅ बसवराज तेल�, अपर पोल�स अधी,क Nी. 1नखील 

Tपगंळे, यांच ेमाग�दष�नात, पोल�स 1नर�,क Nी. 1नलेश एम PाQहणे, �था1नक गू�हे शाखा, वधा� यांच े

1नद:शा*माणे पोउप1न. पंकज पवार याच े*9य, हजेर�त पथक *मखु पोहवा. *मोद जांभळुकर, 

;दपक जाधव, सलाम कुरेशी, �विHनल भार_वाज, पोना अ,य राऊत, आSशष महेशगौर�, रामकृWण 

इंगळे, ;हतc@ परतके6, संजय बोगा, तुषार भतुे, जग;दश डफ, कुनाल ;हवसे, मकेुश ये�ले, आ9माराम 

भोयर सव� नेमणकू �था. ग.ु शा. वधा� यांनी केल� 


