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LFkkfud xqUgs ‘kk[kk panziqj ;kaph izHkkoh dk;Zokgh 

ns’kh fons’kh dVV~k o ftoar dkMrqllg 5 y{k 45 gtkjkpk eqnn~seky tIr 

               fnukad 20/07/2020 jksth LFkkfud xqUgs ‘kk[ksP;k iksyhl iFkdkl ekfgrh 

feGkyh dh] पोलीस स्टेशन माजरी अप.क्र.154/20 कलम 353 भा.दं.वि. सहकलम 4,25 भा.ह.का 
चे गनु्ह्यातील फरार आरोपी नामे शाहरुख अस्लम शेख, िय 22 िरे्ष, रा. बांदा दफाईल नं. 2 माजरी हा 
त्याचा साथीदार राकीब सगीर अहमद वसद्दीकी, िय 20 िरे्ष रा. वशिाजीनगर माजरी याचे ि हत्यारासह 
त्यांचे पांढऱ्या रंगाची चारचाकी Hyundai GETZ गाडी क्र. MH34K8030 ने मौजे खटुाळा, पो.स्टे. 
पडोली हद्दीमध्ये वफरत आहे. ;ko:u LFkkfud xqUgs ‘kk[ksrhy vf/kdkjh o deZpkjh ;kauh 

lkiGk jpqu fnukad 20/07/2020 jksth jk=h आरोपी नामे शाहरुख अस्लम शेख, िय 22 िरे्ष, रा. 
बांदा दफाईल नं. 2 माजरी हा त्याचा साथीदार राकीब सगीर अहमद वसद्दीकी, िय 20 िरे्ष jk- माजरी gs 
nks?ks ekStk [kqVkGk ;sFks feGkysY;k ekfgrhizek.ks ojhy dzekadkP;k pkjpkdh 

okguklg feGqu vkY;kus R;kauk rkC;kr ?ks.;kpk iz;Ru dsyk vlrk] R;kauh fojks/k 

d:u ljdkjh dkekr vMFkGk vk.kyk- ijarq iksyhl iFkdkus f’krkQhus R;kauk 

idMqu R;kaph >Mrh ?ksryh vlrk] R;kaps rkC;kr ,d fons’kh cukoVhpk 

dVV~k¼ekm>j½ pkj ftoar dkMrqllg o ,d ns’kh cukoVhPkk dVV~k rlsp ryokj 

pkdq vlk eky vkjksihrkadMqu tIr d:u R;kckcr iksLVs iMksyh ;sFks अप.क्र. 
139/20 कलम 353, 307, 34 भा.दं.वि. सहकलम 3, 4, 25 भा.ह.का.  अन्ह्िये गनु्ह्हा नोंद  dj.;kr 

vkyk-  

       vkt jksth riklknjE;ku vkjksihrkauk fopkjiql dsyh vlrk] vkjksihauh  

,drk uxj rsyoklk ;sFks dsysYkh ?kjQksMh rlsp iksLVs ?kqX?kql gnn~hrhy eanhjkrhy 

pksjh o ektjh ;sFkhy pksjh dsY;kps dcqy d:u vkjksih jkgr vlYksY;k ekStk 

[kqVkGk ;sFkhy R;kaps ?kj >Mrhr iqf<y iSdh] 1) 24 ग्रमॅ िजनाची सोन्ह्याची चपलाकंठी, 
कक.अं. 67,200/- रुपये 2) 12  ग्रमॅ िजनाचा सोन्ह्याचा गोप कक.अं. 33,600/- रुपये. 3) 9 ग्रमॅ िजनाचे 
दोन टॉप्सिेल टॉप्स सवहत कक.अं. 9000/- रुपये. 4) प्रत्येकी 3 ग्रमॅ िजनाच्या दोन सोन्ह्याच्या अंगठ्या 
कक.अं. 16,800/- रुपये. 5) 4 ग्रमॅ िजनाचे दोन मणी असलेलेल डोरले कक.अं. 11,200/- रुपये. 6) दीड 
ग्रमॅ िजनाची D ची कप्रट असलेली अंगठी वक.अं.,5000/- रु. 7) 1 ग्रमॅ िजनाचे सोन्ह्याचे लॉकेट कक.अं. 
2000/- रु. 8) 100 ग्रमॅ िजनाच्या दोन चांदीच्या पायपटट्या कक.अं. 6000/- रुपये. 9) 20 ग्रमॅ िजनाचा 
चांदीचा WCL चा वशक्कk कक.अं. 1000/- रुपये. 
10) नगदी 25,000/- रुपये. rlsp 1) एक Indane कंपनीचा घरगतुी गसॅ वसलेंडर, कक.अ.ं 1500/- रुपये. 
2) एक कुलरचा टब कक.अं. 300/- रुपये. 3) एक SANSUI कंपनीचा एल.सी.डी. टी.व्ही. कक.अ.ं 
2000/- रुपये. 4) होम वथएटर साऊंड्स, कक.अं. 500/- रुपये. 5) 3 वसन्ह्थॉल, 3 फॉग कंपनीचे बॉडी स्पे्र 
कक.अं. 500/- रुपये. 6) एक रुपयांचे 150 नाणी, 2 रुपयांचे 135 नाणी, 5 रुपयांचे 19 नाणी , 10 रुपयांचे 
10  नाणी, असे एकुण 615/-  रुपये तसेच इतर रोख रक्कम असे एकुण 4300/- रुपये. 7) एक लोखंडी 
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टामी कक.अं. 100/- रु. 8) एक लोखंडी आरी कक.अं. 50/- रु. R;kpizek.ks vkjksihrkadMqu nksu 

nqpkdh  1) Honda CBR मो.सा. क्र. MH27AY5957  कक.अ.ं 50,000/- रु. 2) विना क्रमांकाची 

Bajaj Pulsar मो.सा.  fda- 50,000@&:  

lnj dk;Zokgh e/;s lksus pkanhps nkxhus] uxnh jks[k] ,d pkjpkdh okgu] 

nksu n qpkdh okgu] ns’kh fons’kh dVV~k o pkj ftoar dkMrqllg ,dq.k 5,43,350/-

:-pk eqnn~seky vkjksihdMqu tIr dsyk vkgs- ojhy vkjksihadMqu iksyhl LVs’ku 

पोलीस स्टेशन भद्रािती येथे अप.क्र. 344/20 कलम 454, 457, 380 भा.दं.वि.] 374/20 कलम 454, 
457, 380 भा.दं.वि.] पोलीस स्टेशन माजरी येथे अप.क्र. 124/20 कलम 461,380 भा.दं.वि., पोलीस 
स्टेशन घगु्घसु येथे अप.क्र. 26/20 कलम 457, 380 Hkkanfo  vls xqUgs m?kMdhl vkys vkgs- 

vkjksih  iksyhl dksBMh fjekaM e/;s vlqu vkjksihrkadMqu vk.k[kh dkgh xqUgs 

m?kMdhl ;s.;kph ‘kD;rk vkgs- iqf<y rikl LFkkfud xqUgs ‘kk[kk djhr vkgs- 

       lnjph dk;Zokgh MWk-Jh- egs’koj jsMM~h] iksyhl v/kh{kd panziqj o vij 

iksyhl v/kh{kd panziqj Jh- iz’kkar [kSjs ;kaps ekxZn’kZukr iksfu- LFkkxq’kk Jh- 

vkseizdk’k dksdkVs] ;kaps usr`Rokr स.पो.वन. वजतेंद्र बोबडे, पो.उप.वन. विकास मुंढे, पो.उप.वन. 
सवचन गदादे, पो.हिा. केमेकर, lat; vkrdqyokj] /kujkt करकाडे, पो.वश. अमोल /kanjs, गोपाल 

vkrdqyokj, प्रशांत ukxksls, joh ia/kjs] जािेद flnn~hdh] izQqy esJke ि चा.पो.ना. वदनेश, 
सिव स्था.ग.ुशा. चंद्रपरु ;kauh ikj ikMyh- 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 


