
 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 19-11-2022  
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fujad v'kk izdkjs fd ;krhy fQ;kZnh gs ueqn rkj[ksl 

ukxfHkM tk.ks djhrk xkasfn;k rs ukxfHkM jsYos 

izoklkps frfdV dk<qu js-LVs-xkasfn;k IyWVQkeZ ua-01 

oj vkys o R;kaps 'kkxhy Hkkm ;kaps'kh ukxiqj ,UM 

dMhy ckdM;koj clqu  Qksu oj cksyr clys 

vlrk R;kauk ckdM;koj >ksi ykxyh vlY;kus 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus fQ;kZnh ;kaps >ksispk 

Qk;nk ?ksoqu R;kaps iWaUVps f[k'kkrhy ueqn o.kZukpk 

eksckbZy o euh ilZ eq|ke yckMhus pks:u usys 

ckcr fQ;kZnh gs iks-LVs-yk ;soqu R;kaps eksckbZy o 

ilZ pksjh >kysckcr fnys fQ;kZn o:u ueqn izek.ks 
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रे.से्ट. 

ब्रम्हपुरी 

येथील पोल 

क्र. 
1115/04 

येथील रेले्व 

ट्र ँक 

जवळुन 

40-45 फुट् 

अंतरावर 

 

27/09/22   

चे  

17:00 

वा पुवी 

12/11/22   

चे  

15:11वा 

सरकार तफे 

PSI/461 

सावळे, वय  

56वर्ष,   

रे. पो.से्ट. 

इतवारी  

मो.नं.-
7767984328 

 

अज्ञात fujad fujad आम्ही से्टशन डायरी चाजष मधे्य हजर असता PSI/461 

सावळे यांनी सरकार तफे पो.से्ट ला येउन अझात 

आरोपीता ववरुद्ध लेखी वफयाषद वदली वक,नमुद तारखेस 

वेळी व विकाणी यातील रे.पो.से्ट ईतवारी  येथे मगष क्र. 

21/22अन्वये मगष दाखल करण्यात आला होता परंतु. मा. 

वैद्यवकय अवधकारी सो. वजल्हा रुग्नालय  चंद्रपुर यांची प्राप्त 

झालेली कु्यरी ररपोट्ष मधे मयताचे जखमा बाबत "Stab 
injuries can be possible by sharp and edged 
pointed weapon,Head  injury can be 

possible by hard blunt object  impact. व 
Time since death is approximately 2-4 

weeks असा प्राप्त झाले वरुन मयतास कोणीतरी 

धारदार व ट्ोकदार शस्त्राने भोकसुन व किोर 

वसु्तने डोक्यास मारुन वजवे िार मारले आहे असे 

वनष्पन्न होत असल्याने रे.से्ट. ब्रम्हपुरी येथील पोल 

क्र. 1115/04 येथील रेले्व ट्र ँक जवळुन 45-46 

फुट् अंतरावर कुजलेल्या स्थथतीत वमळुन आल्याने 

अज्ञात आरोपी ववरुद्ध माझी सरकार तफे भा.द.वव. 

कलम 302 प्रमाणे कायदेशीर वफयाषद वदले वरुन 

गुन्ह;kpk rikl liksfu MksGs   gs djhr vkgsr-  

fVi %& iksyhl v/kh{kd yksg- ukxiqj ;kaps dk;kZy; 

vkns’k Øz-vkj@23@xqUgs oxZ@2022&896 ukxiqj fn-

19-11-2022 vUo;s ueqn xqUg;kps dkxni= bdMhy 

iksLVs yk vkod Ø- 832@22 fn-19-11-22 vUo;s 

iksLVs yk izkIr >kY;kus oxZ dj.;kr vkysyk vijk/k 

dzekad 0074@22 dye 302 Hkknafo ps dkxni= iksLVs 

yk izkIr >kY;kus o ek-ofj"Bkaps vkns’kkUo;s nk[ky xqUgk 

jsiksLVs brokjh ;sFks riklkoj ?ks.ks ckcr vkns’khr dsY;kus 

oxZ dj.;kr vkysyk xqUgk uacjh nk[ky dsyk  

 

Lkiksuh 

MksGs  

 



v

Ø 

xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  

feGkyk  

eky- 

हकीकत 
riklh 

vaeynkj 

03 o/kkZ 

430@22 

dye 379 

Hkknoh 

 

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 
 

Vsªu ua- 

12650 

dukZVdk 

laidZØkarh  

,Dl ps  

dksp ua- 

fc@2 cFkZ  

ua-63]64 

o:.k js-LVs 

cYykj'kkg  

;sFks y{kkr 

vkys o:.k 

30@10@22  

ps  

02@37 ok 

19@11@22 

ps  

07@00 ok 

Jherh oanuk 

eukst Hknksjh;k 

o;&40 o"kZ  

jk-vknhR; 

baiksjh;y 

gkbVl ,y 705 

gkthisB gSnzkckn 

eks-dza-

9049009974 

fujad ,dq.k 10]000@&: 

,d eksVksjksyk th 

60 da-pk eksckbZy 

R;kr ftvks fle ua-

9595977455 

vk;,ebZvk; ua-

3566656809111

53 fda-

10]000@&: pk 

eksckbZy 

vKkr ueqn ?kVuk rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZNh etdqj gs 

ueqn Vsªu us Xokyh;j rs dkphxqMk vlk izokl djhr vlrkauk 

izoklk njE;k.k fQ;kZnh ;kauh vkiyk ueqn o.kZUkpk eksckbZy 

pkthZaxyk ykoqu >ksiys vlrk js-LVs cYykj'kkg ;sFks xkMh 

iksgksprkp fQ;kZnh ;kauk tkx vkyh vlrk R;kauk R;kapk ueqn 

o.kZukpk eksckbZy ikghyk vlrk fnlqu vkyk ukgh dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu pks:u usyk- 

fVi & ueqn xqUg;kps dkxni= iksyhl vf/k{kd yksgekxZ 

ukxiqj tk-dza-vkj@23@xqUgk oxZ@2022&6627        

fn-16@11@2022 vUo;s o bZdMhy iks-LVs vk-dza-

2084@2022 fn-18@11@2022 vUo;s Vikykus izkIr  

iksgok@

74 

egs'kdj  

04 o/kkZ 
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dye 379 

Hkknoh 

 

xqUgk izdkj 
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Vsªu ua- 

12625 Mk-

ft-Vh ,Dl 

ps dksp ua-

,l@2 cFkZ 

ua-80 o:.k 

js-LVs 

cYykj'kkg  

;sFks y{kkr 

vkys o:.k 

29@10@22 
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08@00 ok 

19@11@22 

ps  

16@10 ok 

bZrs'k jsMMh Jh-

jes'k jsMMh 

o;&19 o"kZ 

/kank&f'k{k.k  

jk-gkWLVsy ua-03 

esuhV dWail 

Hkksiky iks-

LVs&deyk uxj 

ftYgk Hkksiky es-

dza-

8341893261 

fujad ,dq.k 10]000@&: 

,d dkG;k jaxkpk 

jsM eh uksV 8 da-pk 

eksckbZy R;kr ftvks 

fle ua-

9392459557 

vk;,ebZvk; ua-

868785043052

346@53 fda-

10]000@&: pk 

eksckbZy 

vKkr ueqn ?kVuk rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh etdqj gs 

ueqn Vsªu us usYyksj rs jk.kh deykirh vlk izokl djhr 

vlrkauk izoklk njE;k.k fQ;kZnh ;kauh vkiyk ueqn o.kZUkpk 

eksckbZy pkthZaxyk ykoqu >ksiys vlrk js-LVs cYykj'kkg ;sFks 

xkMh iksgksprkp fQ;kZnh ;kauk tkx vkyh vlrk R;kauk R;kapk 

ueqn o.kZukpk eksckbZy ikghyk vlrk fnlqu vkyk ukgh 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu pks:u 

usyk- 

fVi & ueqn xqUg;kps dkxni= iksyhl vf/k{kd yksgekxZ 

ukxiqj tk-dza-vkj@23@xqUgk oxZ@2022&6689        

fn-18@11@2022 vUo;s o bZdMhy iks-LVs vk-dza-

2090@2022 fn-19@11@2022 vUo;s Vikykus izkIr 

iksgok@

70 

xk<os 
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892/22 
कलम 
379  
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xqUgk izdkj 

euh ilZ 

pksjh 
 

ट्रेन नं 
12791 

ससकंदराबाद
- दानापरु 
एक्स चे 
कोच नं 

S/8 जवळ 
रे स्टे नागपरु 
PF.NO 
01 वरून 

 
 

19/11/22 
 चे  

19:05  
वा दरम्यान 

 

19/11/22 
चे  

22/18  
वा 
 

ससुनल 
राजेद्रप्रसाद 

बारी,  
वय  37 वषे, 
राह-जयहहद 

नगर मानकापरु 
कोराडी रोड 
नागपरु pin 
no.440030 

मो. 
नं.98504243

85  

fujad    ,dq.k 

7]500@&: 

एक मनी पसस 
त्यात रोख 

7500/-रू.व सटेु्ट 
पैसे,SBI चा 

ATM 
काडस,BOI  चा 

ATM 
काडस,इक्वीटास 
बकॅ चा ATM 

काडस,RBL 
के्रसडट 

काडस,बजाज 
फायनन्स 

काडस,सबग बाजार 
शॉहपग 

काडस,सपताजी चा 
SBI पेंशन 

ATM काडस,SBI 
सेहवग ATM 
काडस,आधार 

काडस,पनॅकाडस,ड्राय
व्हीग 

लायसन्स,(टु-
व्हीलर )कंपनी 

आय डी 
काडस,पासपोटस 

फोटो असा एकुन 
7500/-रू चा 

माल. 
. 
 

vKkr अशा प्रकारे आहे की, हकीकत – सफयादी सद.  
19/11/2022 ला सांयकाऴी 06.00 वा. आपल्या 
भाउ आसण वहीनी ला सोडणे कसरता  रे.स्टे नागपरु 
येथे  प्लेटफॉमस सतकीट काढुन  प्लेटफॉमस वर गेले . 
सफयादी यांचे  भाउ आसण वहीनी हे ट्रेन नं 12791 
ससकंदराबाद दानापरु एक्स ने  नागपरु ते  दाणापरु जात 
असल्याने सफयादी त्यांना सोडणे कसरता  रे.स्टेशन 
नागपरु  प्लेटफॉमस नं.01 वर आले होते . ट्रेन 
सांयकाऴी अंदाजे  07.05 वा आली असता रे.स्टे 
नागपरु PF.NO 01 वर उभी होती  . सफयादी यांचे 
भावाचे सरझवेशन  कोच नं S/8 बथस नं.48 वर 
सरझवेशन असल्याने सफयादी हे सदर कोच मध्ये सामान 
चढवत असतांना  कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने त्यांच्या 
सखश्यातील नमदू वर्णनाची मर्ी पर्ण आतील र्ामना र्ह 
नजर चकुीचा फायदा घेऊन चोरून नेले वरून सबब 
अप कलम 379 भा.द.सव. प्रमाणे गनु्हा दाखल  
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yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 19-11-2022 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 19-11-2022 

 

 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 19-11-2022 
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01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

vdz jsiksLVs exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- rk-osG exZ nk- rk- osG fQ;kZnh@[kcj  

ns.kkjk uko 

e`rdkps uko o 

iRrk 

हकीकत riklh 

vaeynkj 

01 o/kkZ 75@22 

dye 174 

tk-QkS 

xkMh dza-

12129 

Mk ,Dl ps 

dksp ua-

,l@2 e/kqu 

js-LVs o/kkZ 

IyW-dza-01 

oj 

19@11@22 

ps 

08@30 ok 

19@11@22 

ps 

16@36 ok 

vkWu M;qVh LVs'ku 

eWustj js-LVs o/kkZ 

,d vuksG[kh 

bZle o; 

vankts 40 o"kZ 

v'kk izdkjs vkgs dh];krhy [kcj ns.kkj ;kauh ,d ys[kh eseks 

fnyk dh]xkMh dza-12129 Mk ,Dl ps dksp ua-,l@2 e/;s ,d 

vuksG[kkh bZle o; vankts 40 o"kZ gk ej.k ikoY;kus R;kl IyW-

dza-01 oj mrjohys vkgs rjh iq<hy dk;Zokgh djkoh v'kk eseks 

o:.k iq<hy dk;Zokghdkeh iksgok@214 usokjs o izsr igkjk 

M;qVhdkeh iksf'k@451 Hkkos ;kauk jokuk dj.;kr vkys- 

iksgok@ 

214 

usokjs 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 fujad fujad fujad fujad 



yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 19-11-2022 

 

v-d iksLVs o Ø- feflax  tkxk feflax rk-osG  feflax nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh 

ps uko o 

iRrk 

gfddr riklh 

vaeynkj 

01 feflax Ø-  

10@2022 

अकोला  
 
 

रे.स्टे.अकोला  
 

25/08/22  
चे  

17.00 
वा.दरम्यान 

 

19/11/22   
चे 

 17.06 वा. 
 

सौ.पषु्पा संतोष हशदे  
वय 47 वषस,  

धंदा- सशसिका, 
रा.म.ुपो.कामरगांव 

ता.कारंजा 
सज.वासशम  

मो.नं.9921023177
, 
 

कु.सािी संतोष 
हशदे  

वय  20वषस, 
धंदा -

सशिण,रा.म.ुपो.
कारगांव 

ता.कारंजा 
सज.वासशम  

 

हकीकत  :- वरील ता वेळी व सिकाणी यांनी  पोस्टे.ला येवनु जबासन सरपोटस सदला सक ते त्यांची 
बसहण नामे ससमा असववाहीत असतांनाही सतने एक मलुगी नामे कु.सािी सहला सन 2002 मध्ये  
जन्म सदला सतचे वडीलाबात मला काही एक माहीती नाही. सािी 3 ते 4 वषाची झाल्या नंतर 
सतला सशिणा सािी वडीलाचे नाव लागेल म्हणनु सफयादी यांनी स्वताचे नव-याचे नाव लावनु 
शाळेत दाखल केले व सफयादी 2015 पयंत सािीला स्वता सांभाळत होत्या सन  2015मध्ये 
सफयादी यांना मलुगा झाला त्यावेळी त्यांची बहीन ससमा सािी ला सोबत घेवनु गेली तेव्हा पासनु 
सािी चा सांभाळ सफयादी ची बहीण करीत होती मागील दोन वषापवुी सािी मनोरुग्ण असल्याचे  
आमच्या लिात आले आम्ही अकोला येथील डा ाँ.लखोटीया यांचे कडे सतचे वर उपचार सरुु केले 
तसेच सफयादी यांची बहीण सदु्धा मानससक आजारी असल्या सारखे वागत आहे. ससमा सहने 
21/11/2022रोजी सफयादी यांची बहीन ससमा सहने सम सतचे घरगतुी साहीत्य देत नाही म्हणनु 
पो.चौकी कामरगांव येथे सफयादी यांचे सवरुद्ध तक्रार घेवनु गेली होती यावरुन सफयादी यांनी 
ससमाचे साहीत्य परत सदले. त्यानंतर सफयादी यांची बहीण ससमा  अजसदार ची मलुगी नामे सायली 
सहच्या का ाँलेज मध्ये पैसे मागण्यासािी गेली होती. त्यावेळी ससमा सहने सािी हरसवल्याची माहीती 
सायली सहला सदली यावरुन सफयादी यांनी सािी सहच्या सोबत सवचारपसु केली असता सािी ने 
सांगीतले सक सद.21/08/22 रोजी  ती कामरगा ाँव येथनु एका सपकअप टेम्पो ने अकोला रे.स्टे.येथे 
आली होती त्यानंतर ईतर कोणतीही माहीती न देता सािी हरसवल्याचे  सांगीतले अजसदार यांनी 
ससमा सहला जास्त सवचारपसु केली नाही त्याच दरम्यान भुसावळ येथनु मो.क्र.8263828920या 
नंबर वरुन सािी भुसावळ येथे असल्याचे माहीती सदली.त्यावरुन सफयादी यांनी बहीण ससमा 
सहला भुसावळ येथे पािसवले सत  भुसावळ ला पोहोचवनु माहीती घेतली असता सत कोिेतरी 
सनघनु गेल्याचे तेथील आजबुाजचेु लोकांना सांगीतले यावरुन सािीचा  बायोडाटा पोस्टर तयार 
करुन सतचे शोध कामी आम्ही तेथे सचटकसवले तसेच सफयादी ची बहीण यांनी आज पयंत 
भुसावळ नागपरु ,नासशक, नांदेड, मुंबई, सरुत येथे सतचा शोध घेतल्याचे सत सांगत आहे.तसेच 
सद.17/11/22 रोजी मो.क्र.9325520073 या मो.नं.वरुन सफयादी यांचे मोबाईलवर एका ईसमाने 
फोन करुन तो.नागपरु रे.स्टे.येथनु बोलत असल्याचे सांगीतले तसेच हरसवलेली मलुगी नामे 
सािी सह च्या सारखी सदसणारी मलुगी त्याने नागपरु रे.स्टे.परीसरात पाहली असल्याचे सांगीतले 
यावरुन सफयादी यांनी त्यांना सािी चे वणसन सांगीतले असता त्यांनी तशाच वणाची मलुगी 
पाहीली असल्याचे सांगीतले म्हणनु अजसदार ह्या सद.18/11/22 रोजी नागपरु रे.स्टे. येथे जावनु 
सािी चा शोध घेतला ती समळुन आली नाही सत मनोरुग्न असल्याने ईकडे सतकडे सफरत 
आहे.आम्ही सतचा आज पयंत शोध घेतला असता सत समळुन न आल्याने आज रोजी आमची 
मलुगी नामे सािी संतोष हशदे वय20वषस सह सद.21/08/2022 ते 25/08/2022 च्या दरम्यान 
सतची आई ससमा सहच्या सोबत रे.स्टे.अकोला येथे आलेली असतांना तेथनु कोणास काही एक न 
सांगता कोिेतरी सनघनु गेली आहे.असे सदले लेखी अजावरुन नमदु सच महीला समहसग दाखल 
करण्यात आली PSI वानखडे यांना देण्यात येत आहे. 

PSI 
वानखडे 

                                                         


