
बस स्थानक परिसिामध्ये गर्दीचा फायर्दा घेऊन हातचलाखीने 

सोन्या चाांर्दीची र्दागगणे लाांबगिणािे पती-पत्नी स्थागनक गुन्हे 

शाखेच्या जाळ्यात. 
 

फिर्यादी सौ. रत्नमयलय परुुषोत्तम गवई, रय. जनुी वस्ती सेवयग्रयम, वर्या ह्यय त्र्यांच ेपतीसह 

वर्या बस स्टॉप र्ेथनू नयगपरूलय जयण्र्यकरीतय बसमध्र्े चढतयनय एक मोरपांखी सयडी घयतलेली 

सोबत लहयन बयळ असलेली मफहलय ही फिर्यादी र्यांनय मयगनू र्क्कय दते असल्र्यने फतलय 

फिर्यादी र्यांनी हटकले नांतर फिर्यादी ह्यय बसमध्र्े बसनू फनघनू गले्र्य असतय थोड्र्य वेळयने 

फिर्यादी र्यांनय त्र्यांच ेबॅगची चनै उघडी फदसली व त्र्यमध्र् ेठेवलेली पसा फदसली नयही सदर 

पसामध्र्े सोन्र्यचे दयफगने, नगदी ८०००/- रु व १ फजओ कां पनीचय मोबयईल एकूण जमुलय 

फकां मत ३,५४,०००/- रु. चय मयल बॅगमध्र् ेठेवनू असलेल्र्य चॉकलेटी रांगयच ेपसासह चोरून 

नेल्र्यच ेलक्षयत आल्र्यने फिर्यादी र्यांनी पोलीस स्टेशन वर्या शहर र्ेथे फदलेल्र्य तरारयरीवरून 

अप.रार. १३८९/२०२१ कलम ३७९ भयदांफव.  अन्वर्े गनु्हय नोंद करण्र्यत आलय होतय.  

        सदर गनु्ह्ययचय समयांतर तपयस स्थयफनक गनु्ह ेशयख ेमयिा त सरुु असतयांनय सतत पयठपरुयवय 

करून तयांफिक मदु्यांच्र्य आर्यरे आरोपीतयांनय फनष्पन्न केल ेव गोपनीर्ररत्र्य सयपळय रचनू 

त्र्यांनय चयणक्र् नगर,वयघयपरू, र्वतमयळ र्ेथनू आरोपी १) सरु्या रयजेश बोडे, वर् ४० वष,े २) 

सौ सपनय सरू्या बोडे, वर् ३५ वषा दोन्ही रय. अर्ापरू फजल्हय नयांदडे ह. म.ु चयणक्र् नगर वयघयपरू, 

र्वतमयळ र्यांनय तयब्र्यत घऊेन त्र्यांच ेकडून १) एक सोन्र्यचय तटुलेलय गोि - वजन १२.५८० 

ग्रॅम की. ५६,०००/- रु., २) एक सोन्र्यची चने – वजन ६.९९० ग्रम की. ३१,०००/- रु., ३) 

तीन सोन्र्यच्र्य लहयन मोठ्र्य अांगठ्र्य वजन ३.२४० ग्रॅम की. १४,०००/- रु, ५) सोन्र्यच े

टॉप्स २ जोड – वजन २.८४० ग्रॅम की. १२,०००/- रु, ५) सोन्र्यच ेलोकेट २ नग - वजन 

१.७८० ग्रॅम की. ६,०००/- रु. ६) सोन्र्यच ेररांग जोड लहयन मोठ एकूण ६ वजन ४.४६० ग्रॅम 

की. २३,०००/-   रु. ७) सोन्र्यच ेदोन डोरले व २६ मनी - वजन ३.९८० ग्रॅम की. २०,०००/- 

रु. ८) सोन्र्यच ेबेसर - वजन ०.४४० ग्रॅम की. २,०००/- रु. ९) चयांदीच े२ पयर्ल, चयांदीची 



चने २ नग, चयांदीच े४ लोकेट, एक चयांदीची अांगठी, एक चयांदीचय तकुडय वजन ६३.०० ग्रॅम 

की. ३,६००/- रु. १०) एक जयांभळय रांगयचय सॅमसांग कां पनीचय मोबयईल की १०,०००/- रु. 

११) एक फनळय रांगयचय ओ पो कां पनीचय मोबयईल की ५,०००/- रु. १२) एक लयल कयळ्र्य 

रांगयचय कयबान कां पनीचय मोबयईल की १,०००/- रु. १३) एक लयल कयळ्र्य रांगयचय कयबान 

कां पनीचय मोबयईल की १,०००/- रु. १४) एक  कयळ्र्य रांगयचय सॅमसांग कां पनीचय मोबयईल 

की १,०००/- रु. १५) एक  कयळ्र्य रांगयचय नोफकर्य कां पनीचय मोबयईल की १,०००/- रु. 

१६) एक फसल्वर रांगयचय प्लयफस्टक कवर असलेलय मोबयईलच्र्य आकयरयचय इलेक्रॉफनक 

वजन कयटय की ५००/- रु. १७) एक फनळ्र्य प्लॅफस्टक मठुीचय लोखांडी षटकोणी आकयरयच े

टोकदयर हत्र्यर की १०/- रु. १८) एक रयखडी रांगयचय ियर्बर मठू असलेलय पेचकस की 

१०/- रु. १९) एक पयांढर् र्य रांगयच े लोखांडी पयते असलेले कटर की १०/- रु. २०) दोन 

फनवडणकु ओळख पि, एक प्र्यन कयडा व ड्रयर्फ्हांग लयर्सन्स, मोबयईल खरेदी केल्र्यच े

फबल, २१) कयचकूरर भकूटीच्र्य ७ पड्ुर्य, २२) एक कथीय्र्य रांगयची लेदर पसा फकां मत १००/- 

रु. २३) नगदी रोख १,१०,६००/- असय एकूण जमुलय फकां मत २, ९८,७३०/- रु चय मयल जप्त 

करून गनु्हय उघडकीस आणलय.    

सदर कयमफगरी मय. पोलीस अर्ीक्षक श्री प्रशयांत होळकर, मय. अपर पोलीस अर्ीक्षक 

श्री र्शवांत सोळांके, मय. उपफवभयगीर् पोलीस अफर्कयरी, वर्या श्री फपर्षु जगतयप र्यांच े

फनदशेयप्रमयण ेमय. पोलीस फनरीक्षक श्री सांजर् गयर्कवयड, पोलीस फनरीक्षक सत्र्फवर बांडीवयर 

र्यांच े फनदशेयप्रमयणे सहय. पोलीस फनरीक्षक महेंद्र इांगळे, पोलीस उपफनरीक्षक गोपयल ढोले, 

पोलीस उपफनरीक्षक सौरभ घरडे पोलीस अांमलदयर अशोक सयबळे, फनरांजन वरभ,े नरेंद्र 

डहयके, चांद्रकयांत बरुांग,े रयजेश तीवस्कर, प्रमोद फपसे, श्रीकयांत खडसे, रयमफकसन इप्पर, मफहलय 

पोलीस शयहीन सय्र्द, शभुयांगी पसुदकेर, फस्मतय महयजन सयर्बर सेलच ेफनलेश कट्टोजवयर, 

फदनेश बोथकर, अनपु कयवळे, अक्षर् रयऊत, फवशयल मडयवी, अांफकत जीभ,े सयर्बर 

पथक र्यांनी र्शस्वीररत्र्य पयर पयडली आह.े 


