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द.२४/०४/२०१८.

ेस नोट.
मोटारसायकल चोर गु हे शाखे या जा यात
द.२४/०४/२०१८- काल

द.२३/०४/२०१८ रोजी गु हे शाखेने गु त बातमी या आधारे

मोटारसायकल चोर १) शाहबाज खान मोईन खान २)शेख आवेज शेख मजीद ३)शेख
सल*म शेख खल*ल यांना अटक क-न मोटारसायकल चोर*चे ०४ गु हे ०१ चोर*चा गु हा
उघडक1स आणला.
गु हे शाखेचे सहा पोल*स 4नर*5क घन6याम सोनवणे यांनी अ7धक मा हती दे ताना
कळ9वले

:क,

गु हे

शाखेला

खा<ीलायक

बातमी

=मळाल*

:क,

मौजे

धावडा,

ता.भोकरदन,िज.जालना येथील शेख सल*म शेख खल*ल यां या घर* औरं गाबाद शहरातून
चोर* केलेDया मोटारसायकल 9वE1 करFयासाठH ठे वलेDया आहे त. अशी खा<ीलायक
बातमी =मळाDयाव-न गु हे शाखेने =मळालेDया बातमीIमाणे सदर ठकाणी जाऊन उKया
असलेDया यु4नकॉनM, हNडा शाईन व O लPडर Iो. 9वना नंबर

लेट असलेDया मोटार

सायकल कागदप< बाबत 9वचारपूस केल* असता शेख सल*म याने सां7गतले :क, सदर या
मोटार सायकल तीन चार म ह यापूवQ Rया या ओळखी या शाहबाज खान, रा.पडेगांव
औरं गाबाद याने मला 9वE1 केDया आहे त असे सां7गतले.
सदर मोटारसायकल बाबत पोल*स Oटे शन अ=भलेख तपासला असता १) यु4नकॉनM
मोटारसायकल ह पोल*स Oटे शन =सट*चौक येथील गु.र.न.१५/२०१८ कलम ३७९ भा.द.9व
मधील.२) O लP डर Iो. ह पोल*स Oटे शन िज सी गु.र.न २६६/२०१७ भा.द.9व मधील ३)
हNडा शाईन ह पोल*स Oटे शन छावणी गु.र.न ६९/२०१८ कलम ३७९ भा.द.9व मधील चोर*
झाDयाचे 4नZप न झाले. तीनह* मोटारसायकल ज त करFयात आDया. तसेच ४) पोल*स
Oटे शन िज सी गु.र.न.१८/२०१७ कलम ३७९ भा.द.9व मधील बुलेट मोटारसायकल सायकल
ह द.२२/०१/२०१७ रोजी ह[रष मिOजद जवळून यातील आरोपी शेख आवेज शेख मजीद
याने चो-न एक म हना वापरDयाची कबुल* दल*. या=शवाय आरोपी १ व २ यांनी पोल*स
Oटे शन Eांतीचौक ह^द*तून =सDलेखाना चौकाजवळून डबल टायर या टे _पोचे `डOकसह
टायर व `डझेल चोरDयाचे कबूल* दे वून सदर `डOकसह टायर एका साथीदारा या माफMतीने
=मट=मटा येथील एका इसमास ९०००/- cपयामdये 9वE1 केDयाचे सां7गतले. सदर पोल*स

Oटे शन अ=भलेख तपासला असता पोल*स Oटे शन Eांतीचौक गु.र.न ५२५/२०१७ कलम
३७९ भा.द.9व Iमाणे दाखल असDयाचे 4नZप न झाले.
याव-न आज रोजी कटकट गेट येथून मोटार सायकल चोर १) शहाबाज खान
मोईन खान, वय २९ वषM, रा.=मसबा कॉलनी, अरबी Oकूल जवळ, मुंबई हायवे, औरं गाबाद
यास ताeयात घेवून 9वचारपूस केल* असता Rयाने सां7गतले :क, Rयाने Rया या साथीदार
२) शेख आवेज शेख मजीद वय २९ वषM, रा.नेह-नगर, शहाबाजार, cबी हॉिOपटल या
बाजल
ू ा, औरं गाबाद या या साथीने

इं`डका कार E. MH-१६-R-०३५९ ने मोटारसायकल

चोर* क-न तीनह* मोटारसायकल आरोपी E.३) शेख सल*म शेख खल*ल वय २७ वषM
रा.धावडा, ता.भोकरदन िज.जालना यास 9वकDया असDयाचे 4नZप न झाDयाने Rयास
चोर*चे मोटारसायकल खरे द* करFया या आरोपाखाल* अटक करFयात आले आहे . सदर
आरोपीने ०५ गु हे केDयाची कबुल* दल* असून Rयां या कडून ०३ मोटारसायकलसह
गु हा करFयासाठH वापरFयात आलेल* इं`डका कार लाखो cपयाचा मु^दे माल हOतगत
क-न पुढ*ल तपासकामी पोल*स Oटे शन =सट*चौक यां या ताeयात दे Fयात आले आहे .
सदरची काम7गर* पोल*स आयुjत kी.=मल*ंद भारं बे, पोल*स उप आयुjत
(मm
ु यालय) डॉ. दपाल* धाटे -घाडगे, सहा.पोल*स आयj
ु त(गु हे ) kी. रामे6वर थोरात, सहा.
पोल*स 4नर*5क घन6याम सोनवणे, यांचे मागMदशMनाखाल* सहा पोल*स 4नर*5क
अजब=संग जारवाल, पोहे कॉ/=शवाजी nझने, पोना/9वलास वाघ, पोकॉ/सुनील धा<क, Iभाकर
राऊत, 9वशाल सोनवणे, रवी दाबाडे, चालक थोरे यांनी केल*.

SD/(¸üÖ´ÖêÀ¾Ö¸ü £ÖÖê¸üÖŸÖ)
ÃÖÆüÖ.¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ (ÝÖã®Æêü)
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