
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  03@11@2020  

 

Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v-dz- js-iks-LVs- 

xq-j-ua 

xqUgk ?kM 

tkxk 

xqUgk ?kM rk-

osG 

xqUgk nk[ky 

rk- osG 

fQ;kZnhps ukao vkjksih pksjhl xsyk eky 

 

feGkyk 

eky 

gdhdr o m’khjkps dkj.k riklh 

vaeynkj 

01   
?? ????? ??? 
155 
कलम 
379 
भादवि 
प्रमाणे  

ट्रेन नं 
02105  

विदभभ   एक्स 
चे कोच नं 
B/३ बथभ नं 
04 िरुन 

रेस्टे  बडनेरा 
येण्याच्या 
10ते 15 

वमनीटां पिुी 
 

03/11/2020  
05.30 िा  

रेस्टे बडनेरा 
येणे पिुी 

 

03/11/2020   
07.20 िा 

विि मनोहरराि 
ठाकरे  िय 30 

िरे्ष धंदा - ऍक्टर, 
रा. नंदनिन 
कॉलणी, 

हहगासपरेू नगर, 
MIDC रोड 

मनोहर मांगल्य 
च्या मागे, 

अमरािती मो.नं 
9850077092 

 

अज्ञात 
 

एक गलुाबी वपिळ्या 
रंगाची छोटी वपििी 
(बटिा)  त्यात त्यात 
गणपती चे डीझाईन 

असलेली सोन्याची अंगठी 
िजन अंदाजे 7 ग्राम, हक. 
अंदाजे 28000/-रु,दसुरी 
सोन्याची अंगठी िजन 

अंदाजे 5 ग्राम 
हक.16000/- असा एकुण 

44000/-रु च्या दोन 
सोन्याची अंगठी . 

 

वनरंक  
 

यातील वियादी मजकुर हे   रे .स्टे.दादर ते  बडनेरा  
असा प्रिास करीत असतांना  रेस्टे बडनेरा येणे पिुी 
10ते 15 वमनीटां आधी . येथे वियादी यांच्या  एक 
गलुाबी वपिळ्या रंगाची छोटी वपििी (बटिा)  त्यात 
त्यात गणपती चे डीझाईन असलेली सोन्याची अंगठी 
िजन अंदाजे 7 ग्राम, हक. अंदाजे 28000/-रु,दसुरी 
सोन्याची अंगठी िजन अंदाजे 5 ग्राम हक .16000/- 
असा एकुण 44000/-रु च्या दोन सोन्याची अंगठी 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने वियादी यांचे 
नजरचकुीचा िायदा घेिनु मदु्दाम लबाडीने चोरुन 
नेला  .अिा िीयादीच्या िीयाद िरुन  सदरचा गनु्हा 
कलम 379 भादवि प्रमाणे गनु्हा दाखल करुन पढुील 
तपास कामी WNK/275 रामटेके  यांच्या कडे 
देण्यात आला. 
 

WNK/ 
275  
रामटेके   

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM tkxk xq- ?kM- rk-osG xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko vkjksih feGkyk eky 

 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 



 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh  

 

 

 

 

v-dz 

 

 

 

 

 

 

dz 

jsiksLVs 

uko 

exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- rk-

osG 

exZ -nk- rk-osG fQ;kZnh@ 

[kcj ns.kkjk 

uko 

er̀dkps 

uko o iRrk 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

01 o/kkZ 34/2020 

कऱम 174 

जा.पौ. 
प्रमाणे 

रे स्टे  चंद्रऩुर 
यार्ड 
कक.मी.875/08 

र्ाऊन मेन 

ऱाईन मध्ये 

 

27/10/2020 

22.27 त े

23.55 ळा 
ऩूळी. 

03/11/2020 

15.45 ळा. 
 

ऑन र्युटी 
dyss रे. स्टे 

फल्षारऴाषा 

ऱड्र् र्वेळर् 

धन्ना ळय 

65 ळवड 
रा.नगीना 
फाग ममऴन 

कंम्ऩाऊर् 

फायषोस्टेऱ 

रामनगर 
चंद्रऩुर-
442401 
 

नमुद ता.ळेली ळ ठिकाणी ऑन र्युटी dyss रे. स्टे फल्षारऴाषा यांनी 
एक मेमो द्ळारे कलवळऱे की,चंद्रऩुर र्ाऊन यार्ड कक.मी.875/08 

र्ाऊन मेन रोर्ळर एक अनाज आदमी उम्र 52 ळवड रन ओव्षर षुआ 

षै।अऴा मेमो ळरून रे.ऩौ.चौकी फल्षारऴाषा येथे  आ.क्र.16/2020 

कऱम 174 CRPC प्रमाणे दाखऱ करून पे्रताळर घटनास्थल ळ 

इन्ळेक्ट ऩंचनामा कायडळाषी कामी ASI/121 कैकार् ेळ पे्रत ऩषारा 
र्युटी कामी PC/339 शंदेऴ ऱोणारे यांनी शदर पे्रताळर कायडळाषी 
करून पे्रताचे PM षोणेकामी जज.शा.रू.चंद्रऩुर येथे मा.MO शो.यांनी 
करून पे्रत तयांचा मुऱगा नामे अमीत ऱड्रु् धन्ना ळय 41ळवड  
रा.नगीना फाग ममऴन कंम्ऩाऊर् फॉयषोस्टऱ रामनगर चंद्रऩुर 
यांच्या ताब्यात देळुन ळरीऱ प्रमाणे च ेकागदऩत्रे रे.ऩौ.चौकी 
फल्षारऴाषा येथीऱ जा.क्र.248/2020 ठद.30/10/2020 अन्ळये 

आल्याने इकर्ीऱ मगड नं.34/2020 कऱम 174 जा.पौ.प्रमाणे 

दाखऱ करून खफरी ररऩोटड मा.SDM शो.चंद्रऩुर यांच ेषुजुराश रळाना 
करण्यात vkys- 

 

 

ASI/ 

 121 
dsdkMs 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps uko Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 अकोऱा अप क्र.216/2020  कलम 376 (2) 

(N), 354(A),506 भादवि 
वद.02/11/2020 चे 01.42   
आरोपी 06 वदिस ihlhvkj  

 

 

प्रमोद गलुाब कटनकार  िय अंदाजे 28 िरे्ष, व्यिसाय- ग्रामसेिक  रा. तुरखेड  ता. 

अंजनगाि सजुी वज.अमरािती ह.म.ुग्रामसेिक पंचायत सवमती मंठा ,वज.जालना  

v]d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG feflax nk- rk-osG fQ;kZnhps uko felhx O;Drh ps uko o iRrk gdhxr  riklh vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 



&%Xkks"kokjk%& 

 

                                                 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vf/kdkjh yksds’ku 

 

 

Hkkx 1 rs 5 [kkyhy nk[ky xqUgs 

 

 

01 

Hkkx 1 rs 5 [kkyhy vVd vkjksih 01 

Hkkx 6 [kkyhy nk[ky xqUgs  fujad 

Hkkx 6 [kkyhy vVd vkjksih fujad 

izfrca/kd dk;Zokgh dslsl fujad 

vdLekr e`R;q 01 okjl  ऩुरुव 

fHk{ksdjh o QsjhokY;koj dsysY;k dslsl fujad 

feflax ilZu fujad 

brj dslsl fujad 

fjQzs’kj dkslZ fujad 

t[eh fujad 

1  iksyhl vf/k{kd Jh- ,e- jktdqekj                             gtj 

2 vij iksyhl vf/k{kd & && 

3 Mhok;,lih ¼ gkse ½  injhDr  Jh- oklqnso Mkcjs  iksfu                             gtj 

4 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos ukxiwj injhDr Jh- lrh'k f’kans  SDPO gtj 

 
5 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos vdksyk Jh- lrh'k f’kans  SDPO gtj 

 


