
yksgekxZ नागपरुनागपरु ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 02-06-2022   

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 नागपरु 
अप क्र. 
363/22 
कलम 
379 
IPC 
प्रमण  े 
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

ट्रेनट्रेन  नंनं..  1111003399  
महाराष्ट्ट्रमहाराष्ट्ट्र    एक्सएक्स  
चेचे  कोचकोच  नंनं    BB//22  

बर्थबर्थ  नंनं  77  वव  88  
वरूनवरून    रेरे..स्टेस्टे..  
नागपरूनागपरू  PPFF  

NNOO..44  वरवर  येरे्येरे्  
गाडीगाडी  र्ांबलीर्ांबली  

असताअसता  

 

01/06/22  
चे 

15.00 वा. 
 

02/06/22 
चे 

18/19 वा. 
 

पंचमससहपंचमससह  
लालससहलालससह  

कचवुाहकचवुाह,,  वयवय--  
7755वर्थवर्थ,,धंदाधंदा--  

सरटायडथसरटायडथ((  
BBSSNNLL)),,रारा..  

राजाराजा  प्रमोदप्रमोद  नगरनगर  
नागरानागरा  ताता..  सजसज..  
गोंसदयागोंसदया  मोमो..  नंनं..  
99442255889988776677  

 

अज्ञात 
 

एकुण 8,000 /- रू 
एकएक      काऴेकाऴे  रंगाचारंगाचा  समँसंगसमँसंग  
कंकं  मोबाईलमोबाईल  माडँलमाडँल  नंनं  AA0033  

ccoorree  त्यातत्यात  ससमससम  नंनं  
99667733888888331166  IIMMEEII  NNoo  
335533006699884433112222000011  सकसक  

88000000//रुरु..    चाचा  मोबाईलमोबाईल  

  

सनरंक 
 

नमदु तारखेस वेळी व ठीकाणी यातील नमदु तारखेस वेळी व ठीकाणी यातील सियादी सियादी हेहे  सदसद..  
0011//0066//2222  रोजीरोजी    गाडीगाडी  नंनं  1111003399  महाराष्ट्ट्रमहाराष्ट्ट्र  एक्सएक्स  चेचे  कोचकोच  नंनं    
BB//22  बर्थबर्थ  नंनं  77  वव  88  नेने  रेरे  स्टेस्टे    पाचोरापाचोरा  तेते  रेरे..स्टेस्टे..  गोदीयागोदीया  असाअसा  
प्रवासप्रवास  कसरतकसरत  होतेहोते  प्रवासादरम्यानप्रवासादरम्यान  तेते    रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  नागपरुनागपरु  
येरे्येरे्  गाडीगाडी  र्ांबल्यानंतरर्ांबल्यानंतर  तेते  चायचाय  घेणेघेणे  करीताकरीता  पलाटँिांमथपलाटँिांमथ  नंनं  0044  
वरीलवरील  कँन्टीगकँन्टीग  वरवर    जावनुजावनु  चायचाय  घेवनुघेवनु  आपलेआपले  नमदुनमदु    बर्थवरबर्थवर  
आलेआले  नंतरनंतर  शटथचेशटथचे  वरीलवरील  सखशातसखशात  ठेवलेलाठेवलेला  समँसंगसमँसंग  कंकं  
मोबाईलमोबाईल  सकसक  88000000//रुरु..  मोबाईलमोबाईल  सदसनुसदसनु  आलाआला  नाहीनाही  तरीतरी  
कोणीतरीकोणीतरी  अज्ञातअज्ञात  चोरट्यानेचोरट्याने  सियादीसियादी  यांचायांचा  नजरनजर  चकुवनुचकुवनु  वव  
गदीचागदीचा    िायदािायदा  घेवनुघेवनु  मदु्दाममदु्दाम  लबाडीनेलबाडीने  चोरुनचोरुन  नेलेनेले  बाबतबाबत  
रेरे..पोपो..  स्टेस्टे  गोंसदयागोंसदया  येर्नुयेर्नु  पोपो..  स्टेस्टे..  चाचा  टपँटपँ  वरवर  गनु्हयाचेगनु्हयाचे  
कागदपत्रकागदपत्र  वहाटँअपवहाटँअप  द्रवारेद्रवारे  प्रापतप्रापत    झाल्यानेझाल्याने    कलमकलम  337799  
भाभा..दद..सवसव    प्रमाणेप्रमाणे    नंबरीनंबरी  गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल  करण्यातकरण्यात  आलाआला   

HHCC  
331133  
ठाकुरठाकुर 

01 बडनेरा 
अप क्र. 
120/22 
कलम 
379 
IPC 
प्रमण  े 

xqUgkizdkj   
पसथपसथ pksjh 

ट्रेनट्रेन  नंनं..    1122110055  
सवदभथसवदभथ  एक्सपे्रसएक्सपे्रस  
चेचे  कोचकोच  नंनं  SS//77,,  
बर्थबर्थ  नंनं  1188,,  2211  

वरूनवरून  रेस्टेरेस्टे    
चांदरु रेल्वे चांदरु रेल्वे 

दरम्यान चाल ुदरम्यान चाल ु
गाडीगाडी  

0022//0066//2222  
चेचे  

सकाळीसकाळी  
0077::3300  तेते  

0088::0000  वावा..  
दरम्यानदरम्यान  

 

0022//0066//2222  
चेचे  

1199..1100  वावा..  
 

सकेुशनीसकेुशनी  
कमलेशकमलेश  

गजसभयेगजसभये,,  वयवय  
4400  वरे्वरे्,,  धंदाधंदा  
घरकामघरकाम  रारा..  

इंदोराइंदोरा  आंबेडकरआंबेडकर  
चौकचौक  नागपरुनागपरु  

मोमो..नंनं..  
88444466993377446688  

  

अज्ञातअज्ञात  
 

एकुण 138,800 /- रू 
एकएक  काळ्याकाळ्या  रंगाचीरंगाची  लहानलहान  
पसथपसथ  त्यातत्यात  रोखरोख  880000//--  रुरु,,  

0033  मंगळसतु्रमंगळसतु्र  11))  एकएक  
सोन्याचेसोन्याचे  पेंडलपेंडल  ससहतससहत  

असलेलेअसलेले  मंगळसतु्रमंगळसतु्र  वजनवजन  
अंदाजेअंदाजे  2200  ग्रमग्रम  कककक..  

7755000000//--  रुरु,,  22))      सोन्याचेसोन्याचे  
पेंडलपेंडल  ससहतससहत  असलेलेअसलेले  

मंगळसतु्रमंगळसतु्र  वजनवजन  अंदाजेअंदाजे  1155  
ग्रमग्रम  कककक..  4488000000//--  रुरु,,  33))  

सोन्याचेसोन्याचे    मंगळसतु्र मंगळसतु्र 
साधेवाला सोन्याचे साधेवाला सोन्याचे 0066  मनीमनी  
असलेलेअसलेले  वव  पेंडेलपेंडेल  असलेलेअसलेले  
वजनवजन  अंदाजेअंदाजे  0088  ग्रमग्रम  कककक..  
1155000000//--  रुरु,,  असाअसा  एकुणएकुण  
113388880000//--  रुरु..  चाचा  मालमाल  

  

सनरंक  नमदुनमदु  वरीलवरील  ताता..  वेळीवेळी  वव  सठकाणीसठकाणी  यातीलयातील    सियादीसियादी  हेहे  ट्रेनट्रेन  नंनं..    
1122110055  सवदभथसवदभथ  एक्सपे्रसएक्सपे्रस  चेचे  कोचकोच  नंनं  SS//77,,  बर्थबर्थ  नंनं  1188,,  2211  
वरूनवरून  मुंबईमुंबई  तेते  नागपरुनागपरु  असाअसा  आपलेआपले  सासुसासु  नामेनामे    ज्योसत ज्योसत 
शैलेश वरठीशैलेश वरठी,,  वयवय  5500  वरे्वरे्,,  वव  माझीमाझी  नंनदनंनद  उज्वलाउज्वला  वाघमारेवाघमारे,,  
वयवय  4466  वरे्वरे्  यांचेयांचे  सहसह  प्रवासप्रवास  करतकरत  असतांनाअसतांना  प्रवासाप्रवासा  
दरम्यानदरम्यान    सकाळीसकाळी  0077::3300  तेते  0088::0000  वावा..  दरम्यानदरम्यान  त्यांचेत्यांचे  
मोठ्यामोठ्या  पसथपसथ  मधीलमधील  ठेवलेलीठेवलेली  एकएक  काळ्याकाळ्या  रंगाचीरंगाची  लहानलहान  पसथपसथ  
त्यातत्यात  रोखरोख  880000//--  रुरु,,  वव  माझ्यामाझ्या  सासचेुसासचेु  वव  ननंदननंद  याचेयाचे  वव  माझेमाझे  
असेअसे  0033  मंगळसतु्रमंगळसतु्र  11))  एकएक  सोन्याचेसोन्याचे  पेंडलपेंडल  ससहतससहत  असलेलेअसलेले  
मंगळसतु्रमंगळसतु्र  वजनवजन  अंदाजेअंदाजे  2200  ग्रमग्रम  कककक..  7755000000//--  रुरु,,  22))  
सोन्याचेसोन्याचे  पेंडलपेंडल  ससहतससहत  असलेलेअसलेले  मंगळसतु्रमंगळसतु्र  वजनवजन  अंदाजेअंदाजे  1155  
ग्रमग्रम  कककक..  4488000000//--  रुरु,,  33))  सोन्याचेसोन्याचे    मंगळसतु्र साधेवाला मंगळसतु्र साधेवाला 
सोन्याचे सोन्याचे 0066  मनीमनी  असलेलेअसलेले  वव  पेंडेलपेंडेल  असलेलेअसलेले  वजनवजन  अंदाजेअंदाजे  
0088  ग्रमग्रम  कककक..  1155000000//--  रुरु,,  असाअसा  एकुणएकुण  113388880000//--  रुरु..  चाचा  
मालमाल  कणीतरीकणीतरी  अज्ञातअज्ञात  चोरट्यानेचोरट्याने  झोपेचाझोपेचा  िायदािायदा  घेवनुघेवनु  रेल्वेरेल्वे  
स्टेशनस्टेशन  चांदरुचांदरु  रेल्वेरेल्वे  येरे्येरे्  गाडीगाडी  चालुचाल ु असतांनाअसतांना  लक्षातलक्षात  आलेआले  
असेअसे  प्रापतप्रापत  कागदपत्राकागदपत्रा  वरुनवरुन  कलमकलम  337799  भादवीभादवी  प्रमाणेप्रमाणे  गनु्हागनु्हा  
दाखलदाखल    करण्यातकरण्यात  आलाआला  

AAPPII    

चाफलेचाफले 



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 02-06-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 02-06-2022  

 

 

03 अकोला  
170/22 

कलम 379 
IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh   

   टे्रन भुसावळ  

cMusjk पँसेजर 

ने  रे स्टे अकोला  

येथे गाङी मधनु 

उतरत असताांना       

प्रवाशी 

लोकाांच्या गर्दी 

मध्ये 

02/06/22  

चे 

वेळ नमुद 

नाही 

02/06/22 

चे 

12.55 वा. 

 

गणशे लखननसांग 

ठाकुर  वय – 50 

वष,याा,  रा. र्दलु्हा 

चौक सोनार  

गल्ली वाङा   नां. 

13       मालगेाव 

नज. वानशम मो नां. 

9922664654 

अज्ञातअज्ञात  
 

एकुण 23,500 /- रू 
एक Vivo 7Iकां .चा 

नसल््हर रांगाचा  मोबाईल 

त्याच्या IMEI No. माहीत 

नाही  त्यात Jio sim no. 

8484851980    कक 

19,000/- रू चा मोबाईल 

,  सोबत काळ्या रांगाचे 

मनी पसयाा ज्या मध्ये 

500/- रु र्दराच्या 09 नोटा 

एकुन 4500/- रोख व  

vk/kkjdkMZ  असा एकुन 

23,500/- रु चा माल 

सनरंक नमदु ता.वेळी व सठकाणी यातील सियादी हे बोदवङ  ते 
अकोला  असा प्रवास करने सकरता   ट्रेन भुसावळ  cMusjk  
पसेँसजर ने  रे स्टे अकोला  येरे् गाङी मसधनु उतरत 
असतांना प्रवाशी लोकांच्या  गर्ददमध्ये  सियादी यांच्या पनँ्ट  
च्या सखशातील एक Vivo 7Iकं.चा ससल्वहर रंगाचा  
मोबाईल IMEI No. माहीत नाही  त्यात Jio sim no. 

8484851980    कि 19,000/- रू चा सोबत िाळ्या 

रंगाचे मनी  ilZ  ज्या मधे्य 500/- रु दराच्या 09 नोटा 

एिुन 4500/- रोख व  vk/kkjdkMZ  असा एिुन 

23,500/- रु चा माल  सियासद यांच्या नजरचकुवनु  व 
गर्ददचा  िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम 
लबाडीने चोरून नेला अशी सदले तोँङी  सियाद वरून  
कलम 379 भादसव प्रमाणे  गनु्हा दाखल 

NK 
76 

अन्सार 

खान 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

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

vaeynkj 

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 

gdhdr  riklh 

vaeynk

j 01  नागपरु  exZ dz 

35@2022 

dye 174 

tkQkS izek.ks 

रे. स्टे. गमुगाव 
डाऊन मेन लाईन 
KM No 817/28 

 

02/06/22 
 चे 

 02:36 वा. 
पवुी 

 

02/06/22  
चे 

 14:11 वा. 
 

लोको पायलट 
KRDS 
(41493/418) 
मालगाडीचे  

 

विजय 
गेंदलाल 
खरे, िय 

21 िर्षे, रा. 
िाडड नं. 
11, गाि 
जरमोहगा
ि, जराह 
मोहगाि 
बुडबुडा 
बालाघाट 
म.प्र.    

आज रोजी आम्ही WHC/1011 सोनिाने स्टे. डा. चाजड मध्ये हजर 
असतानंा ऑन डु्यटी DYSS यानंी एक मेमो पो.स्टे.ला पाठविले की, 
रे.स्टे. गुमगाि KM No. 817/28 जिळ एक इसम KRDS (41493/418) 
मालगाडीचे लोको पायलट यानंी िॉकी टॉकी व्दारे रे.स्टे. गुमगाि यानंा 
माहीती वदली की एक इसम अचेत स्थातीत पडलेला आहे िरुन DYSS 
म.रे. नागपुर याचें मेमो िरुन नोंद घेण्यात आली ि घटनास्थळी  ASI/988 
मरापे, PC/1160 वनबाते रिाना झाले असुन सदर मृतक इसम नामे विजय 
गेंदलाल खरे, िय 21 िर्षे, रा. बालाघाट म.प्र. असे असुन ओळख पटली 
आहे िरुन पो.स्टे. ला येिुन ASI/988 मरापे यानंी माहीती वदले िरुन मगड 
दाखल करण्यात आला असुन पंचनामा कायडिाही करणे कामी ASI/988 
मरापे, ि पे्रत पाहारा डु्यटी करीता PC/1160 वनबाते यानंा रिाना करण्यात 
आले आहे. तसेच मगड खबरीची प्रत मा. SDM नागपूर सो यानंा रिाना 
करण्यात आले. 

ASI 
988 
मरापे 



 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 02-06-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 02-06-2022 

                                                              

 

v-
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अप क्रां .170/22 कलम  379 

भार्दoh 

  

fn- 02/06/2022  

चे 19.37 वा. 

1]  गजानन सुखर्दवे साळोकार वय 30वषा,रा.घाटपुरी नाका पाण्याच्या टाकीजवळ चोपडे चा मळा खामगाव नज.बुलढाणा 

02 

ukxiqj अप कं्र. 243/22 िलम  379 

भादoh 

  

fn- 02@06@2022 ps 

1133..0011 

2]    ऋसर्केशऋसर्केश  चोपडेचोपडे,,  वयवय  2233  वरे्वरे्,,  रारा..  यवतमाळयवतमाळ 

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 


