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द०५/०५/२०१८.

ेस नोट
बनावट कागदप

तयार क न

क व

क न फसवणारे आरोपीस गु हे

शाखेने केल! अटक.
द.०५/०५/२०१८:- फयाद बु हानखान दलावर खान रा. खंडाला ता. वैजाप रू यांनी
आरोप ी शेख बाबर व +याचे साथीदाराकडून सुमारे चार म ह0याप ूव1 दोन लाख प 0नास
हजार 2प यात खरे द केला असून 4क5या कागदप 7ावर MH-20-DE-2906 असा नंबर
होता.

फयाद ने सदरचा 4क @वतःचे नावावर कBन घेDयासाठF आरोप ीस NOC व

कागदप 7ांची वेळोवेळी मागणी केल प रं तु आरोप ीने मूळ कागदप 7े दे Dयात टाळाटाळ केल .
फयाद स 4क व Lयवहारा बाबत शंका आMयाने फयाद ने अNधक मा हती घेतल . 4कचे
कागद प 7ानुसार मूळमालक खीजर खान बशीर खान रा. उ@मानप ुरा औरं गाबाद हे असून
+यावर टाटा कंप नीचा LPT २५१८/४८ मॉडेल वष ०६/२०११, इंिजन \. २१A४८४०६१६५,
चेसीस \. MAT४४८०३५A५C३००४५ असा आहे . फयाद ने

+य_ 4कवर ल चेसीस \. व

इंिजन \. तप ासणी व खा7ी केल असता इंिजन \. म`ये तफावत असून चेसीस नं.
घासलेला

दसून आला. +यावBन

४२०,४६८,४७१,३४ भा.द.वी.

फयाद ची प ोल स ठाणे MIDC bसडको येथे कलम

माणे गु0हा दाखल करDयात आला आहे .

गु0हे शाखे5या प थकाने मा. वeरfठां5या मागदशनाखाल कसोशीने तप ास केला.
सदर गु0gयातील आरोप ी शेख बाबर शेख अhतर वय ३८ वष रा. दे वळाई चौक औरं गाबाद
मूळ रा. बायजीप ुरा औरं गाबाद याची मा हती काढल , शोध घेतला असता खा7ीलायक
मा हती bमळाल

क, तो प ांढ या रं गा5या ि@वlट कारम`ये बसून धूत हॉि@प टल जवळ

येणार आहे अशी मा हती

bमळाMयाने गु0हे शाखे5या प थकाने नमूद ठकाणी साप ळा

लावून शेख बाबर शेख अhतर यास bशताफmने छाप ा टाकून कारसह प कडले.
शेख बाबर शेख अhतर वय ३८ वष याचे ताoयात बनावट \मांकाची एक MH-49F-0622 या \मांकाची ि@वlट कर bमळून आल असून या कार बाबत +यास sवtवासात
घेऊन sवचारप स
ू केल असता या कारचा मळ
ू \. MH-20-DJ-3885 असा असून सदर
कार चोर झाMयाबाबत प ोल स ठाणे खुMताबाद येथे गु0हा दाखल आहे .
१) एक ४,००,०००/ 2. क.अं. ची ि@वlट कार २) sवsवध कंप नीचे जुने वाप रते ९ मोबाईल
फोन सीमकाड स हत शेख बाबर या5या ताoयातून ज}त केले आहे . +याच माणे सदर
ग0
ु gयात नमद
ू कागदप 7ांची हे राफेर केलेला. ३) 4क क.अं. १२,५०,०००/ 2. असा एकूण
१६,७७,७६०/ 2. चा मु~दे माल ज}त केलेला आहे . सदर आरोप ीस गु0gयात अटक केलेल
असून आरोप ीने साथीदारां5या मदतीने अशा

कारचे आणखी कती गु0हे केले आहे त,

+याचे साथीदार कोण कोण आहे त, +यांचा तप ास व शोध घेDयात येत असून आणखी गु0हे
उघडकmस येDयाची श•यता आहे .

सदर

कामNगर

आयु•त(मुhयालय)

मा.प ोल स

डॉ. दप ाल

थोरात यां5या मागदशनाखाल

आय•
ु त

€ी.bमbलंद

धाटे /घाटगे,सहा‚यक प ोल स

भारं बे,

मा.प ोल स

उप

आयु•त(गु0हे )€ी.रामेtवर

सहायक प ोल स ƒनर _क घनtयाम सोनवणे, प ोउप ƒन

अƒनल वाघ, प ोहे कॉ/ सुभाष शेवाळे , प ोना/सतीश हं बरडे, भगवान bशलोटे , sवजयानंद गवळी,
सुधाकर राठोड, प ोकॉ/अशरफ स‚यद, bस~धाथ थोरात, ƒनतीन धुळे, संजय खोसरे ,लालखा
प ठाण यांनी बजावल आहे .

SD/-
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