
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 02-07-2022  

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  

feGkyk  

eky- 

gdhdr  riklh 

vaeynkj 

01 cMusjk 

153/2022 
US 379 

IPC 
 

गुन्हा गुन्हा प्रप्रकारकार       
लेडीज पर्स  

pksjh 

ट्रेन नं 
12656 

रे्वाग्राम 
एक्र् चे 
कोच नं. 

B/3 बर्स नं. 
65,72  
वरुन  

रे.स्टे वर्धा 
ते 

र्धामणगाव 
दरम्यान 

  

30.04.22
चे  

03.00  
ते 04.00 

वा. 
दरम्यान  

02.06.22  
 चे  

10/22 
  

नारंगी देवी 
धर्धरजकुमार 

भडंारी वय 45 वर्स 
,  

राह. रवानेअर 
स्ट्रीट पाकस  टाऊन 

चेन्नई ,  
धपन कोड 600003 

मो नं. 
7200402850, 
9444452603 

  

vKkr  एकुण  1,08,000/- रु  
एक डाकस  ग्रीन रंगाची 
लेडीज पर्स त्यात रोख 

15000/-रु. ,रेडमी नोट 
10-S स्कायब्लु रंगाचा 
मोबाईल ज्यात धजओ 

धर्म नं. 
8946029506,IMEI NO 
1)868996056505548,
2)868996056505555  
ककमत 18000/- रु,तीन 

र्ोन्याच्या आंगठ्या 
प्रत्येकी 5ग्राम 75000/-

रु.  अर्ा एकुण 
1,08,000 रु. चा माल 

fujad हकीकत -  नमुद ता.वळेी व ठीकाणी यातील 
फीयादी नामे नारंगी देवी धर्धरजकुमार भडंारी हे  
ट्रेन नं -12656 रे्वाग्राम एक्र् चे कोच नं. B/3 
बर्स नं. 65,72 वरुन  रे.स्टे चेन्नई ते अहमदाबाद 
अर्ा प्रवार् करीत अर्ता   प्रवार्ा दरम्यान र्दर 
फीयादी याचें झोपेचा फायदा घेऊन कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने          अर्लेली  लेडीज 
पर्स   चोरून नेली  अरे् प्राप्त कागदपत्रावरुन  
कलम 379 भादधव प्रमाणे दाखल  
fVi %&  रेपोस्टे वर्धा येरु्न CCTNS गुन्हा प्राप्त 
झाल्याने नंबरी गुन्हा दाखल  

PSI 
गीरी    

02 o/kkZ 

223/22 
कलम 379 

IPC 
 
 

गुन्हा गुन्हा प्रप्रकारकार       
मोबाईल  

pksjh 

रेल्वे स्टेशन 
चंद्रपरु 
येथील 

जनरल वेटटग 
हॉल मधनु. 

01/07/22 
चे  

17.00  
वा. 

दरम्यान 
 

02/07/22 चे   
01.35  वा. 

आकाश रमेश 
देवकते 

 वय 18वर्ष  
धंदा शशक्षण 

रा.औरंगपरु पोष्ट 
शिरिाळा ता.परळी 
वैजनाथ शज.बीड 

मो.नं. 
9511658212 

 

e;qj lat; 

pkS/kjh] 

o;26 o"ksZ]  

jk- xMpkanqj 

rk- dksjiuk] 

ft- panziqj 

 

v-rk-osG 

fnukad 

02-07-22  

ps  

15%30 ok- 

  

एकुण  13,500/- रु  
एक काळ्या रंगाचा 

Redmi Note कंपनीचा 
मोबाईल त्यात IMEI 

no.86049404 
80408300 

शजओ शिम नं. 
9322960210 

शक.13,500/-रू.चा 
मोबाईल 

ueqn 

Áek.ks   
अश्या प्रकारे आहे की,यातील शियादी मजकुर हे 
शद.01/07/22रोजी ट्रेन बाबत चौकशी करणेकामी 
रे.स्टे.चंद्रपरु येथे त्यांचे चलत भावािोबत गेले 
अिता त्यांचे मोबाईलची बटँरी चार्जजग निल्याने 
त्यांनी प्लटँिामष शतकीट घेवनु रेल्वे स्टेशन चंद्रपरु 
येथील जनरल वेटटग हॉल मध्ये जावनु त्यांचा 
नमदु वणषनाचा मोबाईल चार्जजगला लावनु बिले 
काही वेळानी त्यांना अचानक झोप लागली अंदाजे 
17.00वा.दरम्यान त्यांना जाग आली अिता 
त्यांचा चार्जजगला लावलेला मोबाईल शदिनु आला 
नाही त्यांचा नमदु मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्यांचे झोपेचा िायदा घेवनु चोरून नेले 
आहे.  
fVi %&  OPबल्हारशाहा यांनी पो.स्टे.चे िरकारी 
टबँवर जा.क्र.253/2022शद.02/07/2022अन्वये 
गनु्हा नंबरी दाखल होणेकामी कागदपत्र 
पाठशवल्याने नंबरी गनु्हा दाखल dj.;kr vkyk- 

पो.हवा.
136 

थोटे 



03 o/kkZ 

224/22 
कलम 379 

IPC 
 

गुन्हा गुन्हा प्रप्रकारकार       
लेडिज बँग 

pksjh 

ट्रेन नं. 
11045 

कोल्हापुर 
धनबाद 
एक्स 

 चे कोच 
नं.B/2बर्थ 
नं.1,2,4, 

वरून 
रे.स्टे.वणी 

02/07/22 
चे  

03.00 वा. 
दरम्यान 

 

02/07/22 चे 
08.06 वा. 

डनळकंठ अमृत 
डगरी वय 72वर्थ 

 व्यवसाय-
डरटायाि रा.वरािे 
नगर धामणगांव 

रेल्वे ता.धामणगांव 
रेल्वे डज.अमरावती  

मो.नं. 
9421827543 

vKkr एकुण  18,000/- रु  
एक गे्र रंगाची लेडिज बँग 
त्यावर आयथनडगरी नाव 

डलहलेले त्यात दोन 
लहान पसथ त्यात एका 
लहान पसथ मध्ये रोख 

2,000/-रू.,एक 
हॉस्पीटल कािथ,व  

दुस-या लहान पसथ मध्ये 
रोख 5,000/-रू.एक 
ATMकािथ बँक ऑफ 

महाराष्ट्ट्र,घराच्या 
चाब्या,एक काळ्या 
सँमंसग कंपनीचा 

मोबाईल त्यात एअरटेल 
डसम नं. 

9421827543,IMEI 
no.माडहती नाही 

डक.11,000/-रू.असा 
एकुण डक.18,000/-रू.चा 

माल 

fujad अश्या प्रकारे आहे की,यातील डफयादी मजकुर हे 
आपल्या पत्नीसह वरील नमुद ट्रेन ने रे.स्टे.पंढरपुर 
ते सेवाग्राम असा प्रवास करीत असतांना घटना 
ता.वेळी व डठकाणी त्याच्या पत्नी एक गे्र रंगाची 
लेडिज बँग त्यावर आयथनडगरी नाव डलहलेले त्यात 
दोन लहान पसथ त्यात एका लहान पसथ मध्ये रोख 
2,000/-रू.,एक हॉस्पीटल कािथ,व दुस-या लहान 
पसथ मध्ये रोख 5,000/-रू.एक ATMकािथ बँक ऑफ 
महाराष्ट्ट्र,घराच्या चाब्या,एक काळ्या सँमंसग 
कंपनीचा मोबाईल त्यात एअरटेल डसम नं. 
9421827543,IMEI no.माडहती नाही डक.11,000/-
रू.असा एकुण डक.18,000/-रू.चा माल असलेली 
बँग आपल्या बर्थवरून ठेवुन बॉशरूमला गेली 
असता ती परत आल्यावर डमळुन आली नाही 
सदरची बँग त्यांचे गैरहजेरीचा फायदा घेवुन 
कोणत्यातरी अज्ञात चोरट्याने मुद्दाम लबािीने 
रे.स्टे.वणी येरे् चोरून नेले बँगेचा कोच मध्ये शोध 
घेतला असता डमळुन आली नाही.  

पो.हवा4
95 

eqtsaokj 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

04 o/kkZ 

227/22 
कलम 379 

IPC  
 

गुन्हा गुन्हा प्रप्रकारकार       
मोबाईल  

pksjh 

टे्रन नं. 
12969 
जयपुर 
एक्स चे 

कोच A/1 
बर्थ नं. 11 

वरून 
रे.स्टे. 

माकोिी 
येरे् जाग 
आलेवर 
माहीत 
पिले 

02/07/22  
चे  

07/10 वा. 
दरम्यान 

 

02/07/22 
 चे  

15/00 वा. 
 

राधा जयतं 
चौधरी वय 24 

वर्थ, धंदा- डशक्षण 
रा. प्लॉट नं. 
103, डगत 

अपाटथमेंन्ट भांगे 
डवहार डिमुती 
नगर नागपुर 
डपन कोि- 

440022 मो. नं. 
9867447531 

vKkr एकुण  22,000/- रु  
एक काऴ्या रंगाचा 

सँमसंग गलँक्सी A-7 
मॉिल नं. 2018 

मोबाईल त्यात (1) JIO 
डसम नं 8208947446 

(2) Vodaphone  डसम 
नं. 9595012320 IMEI 

NO. माहीत नाही 
ककमत 22,000/- रू चा 

fujad नमुद घटना ता. वेऴी व डठकाणी यातील डफयादी  
मजकुर हे  ट्रेन नं. 12969 जयपुर एक्स चे कोच A/1 
बर्थ नं. 11 वरून रे.स्टे. कोयम्बतुर ते नागपुर असा 
प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्याण डफयादीचा 
चाजीगवर लावलेला मोबाईल  कोणातरी अज्ञात 
चोरट्याने मुद्दाम  लबािीने  डफयादीचे झोपेचा 
फायदा  घेऊन  चोरून नेले बाबत डफयादीस रे.स्टे. 
माकोिी येरे् जाग आलेवर माहीत पिले आहे. 
fVi %&   OP बल्लारशाह यांनी पो.स्टे. चे सरकारी 
टँबवर जा. क्र. 254/2022 डद. 02/07/2022  अन्वये 
गुन्हयाचे कागदपि पाठडवल्याने नंबरी गुन्हा 
दाखल dj.;kr vkyk- 

HC/ 
64 घ्यारे 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 अकोला  
210/2022 
कलम 379  

 
गुन्हा गुन्हा प्रप्रकारकार       

लेडीज पर्स  
pksjh   

ट्रेन 
नं.12655 
नवजीवन 
एक्र्. चे 
कोच नं. 

B/3 बर्स नं. 
29 वरुन 

रेल्वे स्टेशन 
अकोला 

येण्याचे 15 
धमनीटा ंपुवी 

01/07/2022 
रोजी 

09.15 वा. 
दरम्यान 

02/07/2022 
चे   

23.31 वा. 
 

प्रदीप आमचंद 
रायर्धाणे ,  
वय 55वर्स,  

 रं्धदा- व्यापारी 
,राह. वाडस नं.10 

अकोटा,30कैलार् 
पाकस   बडोदा मो. 
नं.9998034800 

अज्ञात एकुण  7,000/- रु      
एक लाल रंगाची लेडीज 
पर्स त्यात रोख 7000/-
रु.(500x14) व  डेबीट 

काडस अर्ा एकुण  
7000/- रु.  चा माल 

fujad -  यावेळी नमुद ता.वेळी व धठकाणी यातील धफयादी 
नामे  प्रदीप आमचंद रायर्धाणे  हे  रे.स्टे बडोदरा ते  
चेन्नई अर्ा रेल्वे प्रवार्  ट्रेन नं.12655 नवजीवन 
एक्र्. चे कोच नं. B/3 बर्स नं. 29 वरुन  
परीवारार्ह प्रवार्  कधरत अर्तानंा रे.स्टे अकोला 
येण्याचे 15 धमनीटा ं पुवी धफयादी याचंी  झोप 
उघडली अर्ता त्याचं्या लक्षात आले की, कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने त्याचं्या झोपेचा  फायदा घेउन 
परीवारातील र्दस्याची त्याचं्या डोक्या जवळ 
ठेवलेली                पर्स चोरुन नेली वरुन 
धफयादी यानंी रे.पो.स्टे.बडनेरा येरे् धदले धफयाद 
वरुन गुन्याचे कागदपत्र इकडील पो.स्टे.ला प्राप्त 
झाल्याने  गुन्हा दाखल करण्यात  
fVi %&   या वेळी  रेल्वे पोलीर्  स्टेशन बडनेरा 
येर्ील जा.क्र 1123/2022 धद. 01/07/2022 अन्वये  
गुन्याचे कागदपत्र इकडील पो स्टे ला आवक क्र 
950/2022धद.02/07/2022  गुन्हा दाखल  
 

PSI 
जळमकर  



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 02-07-2022   

 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-osG xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko feGkyk eky  vkjksih gdhxr  riklh 

vaeynkj 

01        
40/22 

        

        

        
2006 

     

क   
26(2) 

(1) 

       

क   
26(2) 

(iV) 

       

क   
3(1) 

(Z 

क   
27 

(B)(E) 

  

क  -

30(२) 

(a)   

क   
328, 

188, 

272, 

273 

IPC   

        
08120 

          

       

           

      

     

       

     

    

          

   

         

     

01.07.22 

   
16.:30  

    

      
 

02.07.22

    
02:56 

  क       
ASI/250 

            

         

   52 

   ,  

            

     

        

       
 

एकुण  9,851/- रु  
१)एक       

                

           

            क  

  क        

   1KG  क    

550/-      

एक   10  क   

     

 क   5500/-  

२)               

              

           क 

              

        क      क 

   250Gm  क    

195/-      

एक  20  क   

 क   3900/-  

३)            

     क     

         क 

                

                क  

    क     

40Gm  क   41/-

      11  क   

      क   

451/-      

एक   9851/-

               

     क 

  क     

        

54      . 

       

      

  ऴ 

    

      

         

       
 

vVd fnukad 

o osG 

 
02.07.22 

    

03:56 

       .  ऴ      क            क       

         ASI/250                       

  क      NPC/1049,PC/1097PC/1100    

                 PF                     

क                   08120                  

            क           एक           

                              एक      

                      ए         एक        

           क                           

             क                          

ए         एक                   क      

  क क             एक                   

                           क    क        

   1KG  क    550/-      एक   10  क   

      क   5500/-  २)                   

                     क               

        क      क    250Gm  क    195/-  

    एक  20  क    क   3900/-  ३)        

         क              क            

                     क      क     40Gm 

 क   41/-      11  क         क   

451/-      एक   9851/-              

                                     

                          क           

       क         क                   

         क             40/22          

              2006      क   26(2)(1) 

       क   26(2)(iV)       क   

3(1)(ZZ)क   27 (B)(E)  क  -

30(२)(a)  क   328,188,272,273 IPC  

                

HC/ 

983 

     

          



yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 02-07-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 02-07-2022  

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 02-07-2022 

 

    

    

                                                                                                                     

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01  brokjh       40/22                

        2006      क   

26(2)(1)        क   

26(2)(iV)       क   

3(1)(ZZ)क   27 

(B)(E)  क  -

30(२)(a)  क   

328,188,272,273 IPC   

02/07/2022 

    

03:56 

         क   क             54      .                ऴ                            
 

02 o/kkZ vi dz 223@2022 dye 

379 Hkk-n-oh  

02@07@2022 

ps 15%30 ok- 

e;qj lat; pkS/kjh] o;&26 o"ksZ] jk- xMpkanqj rk- dksjiuk] ft- panziqj 

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 

gdhdr  riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v-d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG 

e/kqu 

feflax nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps uko 

o iRrk 

gdhxr  riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 


