
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 27-11-2022  

 

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- 

gfddr  riklh 

vaeynkj 

01 xksafn;k 

133@22 

dye 

379]356 

Hkkanfo 

 xqUgk izdkj 

eksckbzZy pksjh 

xkMh ua 

12834 

vgenkckn 

,Dlps 

tujy 

dkspe/;s 

jsLVs 

xksafn;k 

;sFks 

jkeuxj 

xsV vkoqVj 

toG 

27-11-2022 

ps 18-30 

ok njE;ku 

27-11-2022 

ps  21-25 

ok 

uanfd'kksj 

fxj/kjhyky 

dVjs o; 34 

o"kZ 

O;olk;& 

vdkoqUVaV 

iRrk & lkbz 

uxj usrkth 

uxj toG 

HkjrokMk 

ukxiqj eks ua 

8999001778 

vKkr एकुण 19,000/- रू 
ou Iyl ukMZ da 

eksckbzy fuaGs jaxkpk  

ekW ua flbZ2 

ykbV6@128 R;kr 

ft;ks fle ua 

9595350142 

vk;,ebZvk; ua 

864835068904659] 

864835068904642 fd 

19000@# 

fuajd ;krhy fQ;kZnh gs fn- 27@11@22 jksth xkMh ua 

12834 gkoMk vgenkckn ,Dlps leksjy tujy 

dksp e/qk jsLVs jktuaknxko rs ukxiqj vlk izokl 

djhr vlrkuk ueqnxkMh jsLVs xksafn;k ;sFkqu lqVys 

uarj jkeuxj xsV vkoqVj o:u gGqgGq tkr 

vlrkuk fQ;kZnh gs  njokT;kr mHks jkgqu eksckbZy 

n~okjs cksyr vlrkuk dks.kh vKkr pksjV;kus R;kaps 

gkrkyk dkBhus QVdk ek:u R;kaps gkrkrhy 

eksckbzy [kkyh iMyk vlrk rks pks:u usys iajrq 

ueqn fBdk.kh va/kkj vlY;kus rs pksjV;kl ikgq 

'kdys ukgh xkMh gGq gGq tkr vlY;kus rs 

xkMh[kkyh mr:u pksjV;kpk 'kks/k ?ksryk ijarq rks 

feGqu vkyk ukgh rjh fQ;kZnh ;kauh iksLVsyk ;soqu 

rdzkj fnys o:u ueqn xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk- 

iksgok 

330 

pkScs 

02 बङनेरा 
306/2022 

कलम 
379 

भादवी 
xqUgk izdkj 

eksckbzZy 

pksjh 

ट्रेन नं. 
12406 
हजरत 

ननझामदु्दीन 
भुसावळ 
गोंङवाना  

एक्स चे कोच 
नं. S/1 बथथ 
नं. 12 मध्ये 

पत्नीला 
चढवनु  देत 

असतांना PF 
NO 1 वर 

 

26/11/2022 
चे 01.10 वा. 

दरम्यान 
 

27/11/2022  
चे 10.37 वा. 

सरेुश गोववगराव 
मगुल वय 73 

वषथ रा. 
नवश्वेश्वर नगर 

शेगाव  
राहाटगाव रोङ 
देशमखु ला ाँन 

जवळ 
अमरावती  

मो.नं. 
9423612522 

अज्ञात एकुण 16,999/- रू 
एक  समसंग ग ाँलेक्सी M 31 

आकाशी ननळ्या रंगाचा 
मोबाईल त्यामध्ये JIO कं. 

नसम 9579296430 ज्याचा 
IMEI NO. 

356061113069175, 
356061113069173 वक. 
16,999/-    असा एकुण  
16,999/- रु.चा  मोबाईल 

 

ननरंक वरील ता वेऴी व निकाणी यातील नियादी हे नद .  26/11/2022  
रोजी   ट्रेन नं . 12406 हजरत ननझामदु्दीन भुसावळ गोंङवाना  
एक्स चे कोच नं . S/1 बथथ नं . 12 मध्ये पत्नीला चढवनु  देत 
असतांना PF NO 1 वनरल आपल्या पत्नीला सोङायला आले 
असता नियानद  यांच्या शटथ च्या नखशातील  िेवलेला  एक  
समसंग ग ाँलेक्सी M 31 आकाशी ननळ्या रंगाचा मोबाईल रे स्टे 
बङनेरा PF NO. 1 वर  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने गर्ददचा  
िायदा घेवनु िीयादी यांचा  मोबाईल चोरुन नेला आहे .  असे 
नदले नियाद वरुन कलम 379 भादवी प्रमाणे  गनु्हा दाखल 
करुन सदर गनु्हाचा पढुील तपास HC/192 घोङकर हे कनरत 
आहे 

HC/ 
192 
घोङकर 

03 बङनेरा 
307/2022 

कलम 
379 

भादवी 
xqUgk izdkj 

euhilZ pksjh 

ट्रेन  बङनेरा 
भुसावळ 
प ाँसेंजर चे  
मागील  
जनरल 

ङब्यात चढत 
असतांना 

25/11/2022 
चे 13.45  वा. 

दरम्यान 
 

27/11/2022  
चे 18.39 वा. 

भक्ती  
अजयराव 

देशमखु वय 23 
वषथ रा. साईनगर 
सानेगरुुजी नं.2 
अमरावती मो नं. 
9637488910 

अज्ञात एकुण 70/- रू 
मनीपसथ काळ्या रंगाची  ज्यात  

ब ाँकेचे ATM कार्थ  SBI ,  
प ाँनकार्थ ,   वोटर ID नगद 70 

/- रु , पासपोटथ  िोटो 8 

ननरंक वरील ता वेऴी व निकाणी यातील नियादी नामे  भक्ती 
अजयराव देशमखु वय 23 वषथ रा . साईनगर सानेगरुुजी नं .2 
अमरावती मो नं . 9637488910 ह्या  नद .  25/11/2022  रोजी    
ट्रेन  बङनेरा भुसावळ प ाँसेंजर ने बङनेरा ते अकोला जाणे 
कनरता  ट्रेन  बङनेरा भुसावळ प ाँसेंजर चे  मागील  जनरल 
ङब्यात चढत असतांना  नियादी यांचे नमदु मनी पसथ आतील 
सामानासह  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने िीयादी यांचा  प्रवाशी 
लोकांच्या गर्ददचा  िायदा घेवनु चोरुन नेला आहे .  असे नदले 
नियाद वरुन कलम 379 भादवी प्रमाणे  गनु्हा दाखल आहे . 
 
 

WHC/
1010 
मेश्राम 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 27-11-2022  



 

 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 27-11-2022 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko feGkyk eky vkjksih हकीकत riklh 

vaeynkj 

01 jsiksLVs 

xksafn;k 

132@22 

dye 

8(C),20 

(B)(II) 

(B) 

N.D.P.S 
ACT 

xkMh ua 

12843 iqjh 

vgenkckn 

,Dlps 

dksp ua 

,l@07 

flV ua 32 

ps 

[kkyh jsLVs 

HkaMkjkjksM 

;sFks xkMh 

mHkh 

vlrkuk 

 

26-11-22 

ps 14-33 

ok 

 

27-11-22 

ps 07-35 

ok 

 

ljdkj rQsZ 

fniddqekj 

jkeuanu 

izlkn o; 

28 o"kZ 

O;olk;& 

mi fujh{kd 

vkjih,Q 

iks"V HkaMkjk 

jksM 

iRrk& jsy~os 

dkWyuh 

DokWVZj uacj 

55@4 

HkaMkjk jksM 

ojBh ft 

HkaMkjk 

 

एकुण 99,150/- रू 
,d dkG;k&yky 

jaxkps cWx R;koj N.S. 
vls fyghysys fd 

500@#  R;kr lsyks 

Vsius fpVdfoysys 02 

ux xkatk ln`’; 

ouLirhps ikWdsV 

izR;sdh otu  1½04-

875 fdxzW 2½04-990 

fdxzW vlk 

,dq.k 09-865 fdxzW 

'kkldh; fdaerh uqlkj 

fuOoG xkatkph fdaer                     

98650@#  cWXk 

lg otu 10-610 fdxzW 

vlk ,dq.k eqnseky fd 

99]150@# 

 

 

 
 

vKkr jsYos lqj{kk cy iks"V HkaMkjkjksM ;kauh fnys rdzkjh uqlkj 

fn 26@11@22 jskth eaMy lqj{kk fua;=.k d{k 

vkjih,Q ukxiqj ;kauh 14-00 ok njE;ku ekghrh fnyh 

dh xkMh au 12843 iqjh vgenkckn ,Dlps dksp ua 

,l@07 flV ua 32 p [kkyh ,d dkG;k yky jaxkph 

cWx ykokjhl la'k;hr fLFkrhr Bsoyh vkgs- ;ko:u 

vkjih,Q HkaMkjk jksM ;sFkhy mi fujh{kd ;kauh jsLVs  

HkaMkjk jksM ;sFkhy IykWVQkWeZ ua 01 oj lqekjs 14-33 ok 

ueqn xkMh mHkh >kyh vlrk dskp u ,l@07 ps flV 

ua 32 ps [kkyh psd dsys vlrk ,d dkGsyky jaxkph 

fiV~Vq cWx fnlqu vkyh- ueqn cWxph pSu m?kMyh vlrk 

R;kr lsyksVsius iWdahx dsysys nksu caMy fnlqu vkys 

vlrk caMyyk fpjk ek:u R;krhy oLrq ikgyh vlrk 

rh xkatk ln`’; ouLirh vlys ckcr letqu vkY;kus 

ueqn cWx IykWVQkEkZ ua 01 oj mrjoqu iksLV izHkkjh js lq 

cy HkaMkjk jksM ;akuk ekghrh ns.;kr vkyh- rlsp ueqn 

dk;Zokgh ckcr R;akps ek ojh"B eaMy lqj{kk vk;qDr 

ukxiqj ;akuk ekghrh nsoqu dk;Zokgh ckcr ijokuxh 

?ks.;kr vkyh vlrk R;akuh fy[khr ijokuxh fnys o:u 

ueqn dk;Zokgh djhrk jkti=hr vf/kdkjh] ljdkjh nksu 

iap] QksVkxzkWQj] o ekisdjh ;kauk fjrlj i= nsoqu 

iapukek dk;Zokgh dkeh gtj jkg.ks ckcr vkea=hr dsys- 

R;akps le{k ?kVukLFkG tIrh iapukek r;kj d:u R;akuk 

ueqn dk;Zokgh uarj jsiksLVs xksafn;k ;sFks ;s.ks djhrk jsYos 

xkMh miyC/k ulY;kus ueqn eq|seky o iapukek 

dk;Zokgh dsysys dkxni=s ?ksoqu jsiksLVs xksafn;k ;sFks fn 

27-11-22 jskth gtj >kys vlrk ueqnph ekghrh ek 

izHkkjh vf/kdkjh ;kauh ek ojh"B vf/kdkjh ;kauk nsoqu ek 

izHkkjh vf/kdkjh ;kaps vkns’kkus iksLVsyk vi ua 

132@2022 dye 8(C),20(B)(II)(B)N.D.P.S ACT izek.ks 

nk[ky dj.;kr vkys vkgs o ueqn xqUg;kpk rikl lgk- 

iks fujh{kd& izfrHkk jkÅr jsiksLVs xksafn;k gs djhr 

vkgsr- 

lgk- iks 

fujh{kd 

izfrHkk 

jkÅr 



yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 27-11-2022 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 27-11-2022 

 

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 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 brokjh मगग कं्र.  
28/2022 
कलम 174 

CRPC 

रे.स्टे. 
ससधेवाही 
याडग  मध्ये 
KMNO 

1168/18-
19 जवऴ 

26/11/2022 
चे 17:00 वा 

पवूी 
 

27/11/2022 
चे 18.18 वा 

ON DUTY  
ससधेवाही रेस्टे 
ससधीवाही 

शाहु गनुाजी 
साखरे वय  22 
वषे,राह- 
पाथरी,ता-
सावली,जज. 
चद्रपरू 

जद.27/11/2022 रोजी दरुक्षेत्र नागजिड येथनू वॉस्टपव्दारे सरकारी 
टबॅ वर ऑ.कं्र. 05/22 कलम 174 CRPC प्रमाने मगगचे  कागदपत्र 
इकडील पोस्टेला  प्राप्त झाल्याने मा.PSO सो यांचे आदेशान्वये मगग 
कं्र.  28/2022 कलम 174 CRPC प्रमाणे मगग दाखल करण्यात येत 
आहे मेमो पाहता खालील प्रमाणे  
आपको सचुीत जकया जाता हे की ,ससधेवाही याडग मे  KMNO 
1168/18-19 के पास एक अज्ञात व्याक्ती रनओवर हो गया था 
जजसका जसनाक कर जलया गया जजसका नाम शाहु गनुाजी 
साखरे,वय  22 वषे जपताजी का नाम- गनुाजी बेलोजी  साखरे ग्राम 
पाथरी ने उसकी जसनाक करी हे तथा उक्त घटना की, जानकारी 
07820 मेमो पसॅेंजर के चालक महोदय व्दारा जदया गया था  
            अश्या मेमो वरुन  WHC/1020 मंगला प्रधान PC/ 653 
घरतकर असे घटनास्थऴी रवाना होवनु मतृकावर WHC/1020 
मंगला प्रधान पंचनामा कारवाई करुन पे्रत PC/ 653 घरतकर यांच्या 
हस्ते हे PM करने करीता ग्रामीऩ रुग्नालय ससधेवाही येथे  
जशतगहृात ठेवण्यात आले व आज जद.27/11/2022 ग्रामीऩ 
रुग्नालय ससधेवाही येथे मतृकाचे PM करुन पे्रत अंतजवधी करीता 
बंडू गनुाजी साखरे वय 30 वषग रा- पाथरी ता.सावली जज.चदं्रपरू 
यांच्या ताब्यात जदले व पे्रत ताबा पावती जलहुण घेण्यात आली. आहे  
 
 

WHC/
1020 
मंगला 
प्रधान   

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 o/kkZ  Xq-j-u-436@2022 dye 

20b (ii) (ii) 

bNDPS ACT 

21@11@2022 ps03%15 ok 

Lknjpk vkjksih gk fnukad 

28@11@2022 jksth iosrks PCR 
e/;s vkgs- 

1.भाग्यमनलक वल्द ससेुनामलीक, वय 29 वषे, रा. टुटुगंर्ा, लोहागरु्ी, पोस्ट मेरापल्ली, ता.मोहना, नज. गजापती, 
लरुु्र, राज्य उर्ीसा नपनक्र. 761015 

 


