
yksgekxZ नागपरुनागपरु ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 05-06-2022   

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 वर्धा 
186/22 

कलम 379 
IPC प्रमाणे 

गनु्हा   
प्रकार 

लेडीज पर्स 
चोरी 

ट्रेन नं 01372 
वर्धा अमरावती 

मेमो परँ्ेंजर 
मध्ये रेल्वे 

स्टेशन वर्धा ते 
पलुगाव दरम्यान 

03/06/22     
11/25 वा. 

ते     
12/00 वा. 

दरम्यान 

 

05/06/22  
11/45 वा. 

 

र्ौ. कववता 
अवनलराव 
ववरूळकर       

वय 45 वर्स,   
रं्धदा-घरकाम     

रा. ञीमतुीनगर 
पंजाब कॉलनी 
हनमुाण मंदीर 
जवऴ वर्धा       

मो. नं. 
9545603388 

अज्ञात 
 

एकुण 2, 99,000/- रू   
(1) र्ोन्याचे मंगऴर्ञु 

वजन 8 तोऴे पेण्डॉलर्ह 
ककमत 2,40, 000/- रू. 
(2) कानातील र्ोन्याचे 

झमुके एक जोड वजन 15 
ग्रमँ ककमत 50,000/- रू. 

(3) रोख रूपये 9000/- रू. 
अर्ा एकुण 2, 99,000/- 

रू चा माल 

 

fujad ववरल घटना ता. वेऴी व विकाणी यातील वियादी ही ट्रेन नं. 
01372 नागपरु अमरावती मेमो परँ्ेंजरने वर्धा ते अमरावती 
अर्ा आपल्या पवरवारर्ह प्रवार् कवरत अर्ताना प्रवार्ा 
दरम्यान कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने गदीचा िायदा घेऊन 
वतच्या गऴ्यात अर्लेले लेडीज पर्स मर्धनु प्लास्स्टक पन्नी 
मध्ये िेवलेला ववरल नमदु र्ोण्याचे दावगने व रोख अर्ा 
एकुण 2,99,000/- रू चा माल पन्नीर्ह चोरून नेले बाबत 
अशा त्याच्या वदलेल्या तोंडी वियाद वरून कलम 379 IPC 
प्रमाणे दाखल.  

PSI 
काझी 

02 अकोला 
172/2022
कलम 379 
IPCप्रमाने 

गनु्हा   
प्रकार 

मोबाईल  
चोरी 

रे.स्टे. अकोला 
चे प्लटँिामँस नं. 
05 वर ट्रेन पणुा 

अकोला 
परॅ्ेंजर मध्ये 

05/06/22 
05.15 वा.  

05/06/22 
07.45 वा. 

 

अविमान र्खाराम 
मकेु  

वय - 40 वरे्, 
रं्धदा -मजरुी   

रा. म.ुपो वाकत 
ता. मालेगाव वज. 

वावशम 
मो. नं. 

9922064498 
 

अज्ञात 
 

एकुण 12,000/- रू    
 एक वरअलमी कंपनीचा 
लाल रंगाचा मोबाईल 

त्याचा  IMEI NO नमदु 
नाही त्यात वजओ वर्म नं. 
9356368121, Idea वर्म 
नं.  9075451011 ककमत 
12000/-रु, चा मोबाईल 

fujad वरील ता. वेळी व विकाणी यातील वियादी हे वद. 
04/06/2022 चे 23.50 वाजता पणुा ते अकोला अर्ा 
प्रवार् ट्रेन पुणा अकोला परॅ्ेंजरनी इंजीन जवळच्या वतन 
नंबर डब्यात बर्नु  प्रवार् करीत  अर्ताना रे स्टे अकोला 
येथे वद. 05/06/2022 रोजी 03.45 वा. र्दरची ट्रेन आली 
अर्ता वियादी यांना ट्रेन मध्येच झोप लागली अर्ता 
र्काळी  05.15 वा. त्यांना जाग आल्यावर त्यांच्या लक्षात 
आले की त्यांच्या शटसच्या वखशात िेवलेला एक वरअलमी 
कंपनीचा लालरंगाचा मोबाईल ककमत 12000/-रु, चा 
मोबाईल त्यांचे झोपेचा िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने मदु्दाम लबाङीने चोरुन नेला वरुन वदलेल्या 
वियाद वरून कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल  

HC 
28 

वडवगरे 
 
 

03 अकोला 
173/2022
कलम 379 
IPCप्रमाने 

गनु्हा   
प्रकार 

मोबाईल 
चोरी 

ट्रेन नं. 12833 
डाऊन 

अहमदाबाद 
हावडा एक्र् चे 
र्मोरील जनरल 

कोच मध्ये 
रे.स्टे.अकोला 

येथनु गाडी 
र्टुल्यानंतर 
लक्षात आले. 

05/06/22 
 14.00 वा. 

ते  
14.20 वा  
दरम्यान 

05/06/22  
17.40 वा. 

अशोक िागचंद 
जेस्वॉनी   

वय - 53 वरे्, 
रं्धदा - मजरुी  

रा. पक्की खोली 
कर्र्धी कॅम्प अकोला 

मो. नं. 
9172512897 

अज्ञात 
 

एकुण 6,499/- रू    
एक  वरअलमी कंपनीचा 

काळ्या ब्ल्य ुरंगाचा 
मोबाईल मॉ नं. C11त्याचा  

IMEI NO 
865313050445395, 
865313050445387 
त्यात वजओ वर्म नं. 

8830108183   
ककमत 6,499/-रु, चा 

मोबाईल 
 

fujad यातील वियादी हे आज वद. 05/06/22 रोजी ट्रेन नं. 12833 
डाऊन अहमदाबाद हावडा एक्र् चे र्मोरील जनरल कोच 
D/2 बथस नं. 06 वर त्यांच्या मलुाला नमदु गाडी वर 
र्ोडण्यार्ािी आले अर्ता बथस वर त्यांचे लगेच 
िेवण्यार्ािी गाडीत चढले अर्ता गाडी मध्ये प्रवाशी 
लोकांची गदी अर्ल्याने वियादी यांनी त्यांचा वरील 
वखशातील मोबाईल नेट च्या वपशवीत िेवला अर्ता प्रवाशी 
लोकांच्या गर्ददमध्ये कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांच्या नेट 
च्या वपशवी मर्धनु त्यांची नजर चकुवनु एक वरअलमी 
कंपनीचा काळ्या ब्ल्य ुरंगाचा मोबाईल मॉ नं. C11 ककमत 
6,499/-रु, चा मोबाईल चोरुन नेला वरुन वियादी यांनी पो 
स्टे ला वदले वियाद वरुन कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा 
दाखल. 

WHC 
221  

िटकर 



 

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 05-06-2022  

 

 

 

 

 

 

04 अकोला 
174/2022
कलम 379 
IPCप्रमाने 

गनु्हा   
प्रकार 

मोबाईल 
चोरी 

ट्रेन नं. 12656 
अप नवजीवन  

एक्र् चे 
र्मोरीलजनरल 

कोच मध्ये  
रे.स्टे. अकोला  
चे PF NO. 1 

वरुन गाडी मध्ये 
बथस वर जावनु 
बर्ल्या नंतर 
लक्षात आले . 

04/06/22 
05.00 वा 

05/06/22  
22.08 

वैकय्या उिस  
कृष्णराज गोपाल 
वकन्नरा (मङावी)  

वय - 45 वरे्,  
रा. र्ाईनगर 
ङाबकी रोङ 
िौरदिुरङ 
अकोला  
मो. नं. 

6302604691 
 

 एकुण 6,600/- रू    
एक VIVO Y91i (2/32) 
ब्य ुरंगाचा  मोबाईल त्याचा 

IMEI NO 
861688044921732  
त्यात  Idea  वर्म नं. 

9850725953    
ककमत 6,600/-रु, चा 

मोबाईल 
 

 यातील वियादी हे वद. 04/06/22 रोजी  ट्रेन नं. 12656 अप 
नवजीवन एक्र् चे र्मोरील जनरल कोच मध्ये रे.स्टे. 
अकोला ते  िुर्ावळ जाणे कवरता रे स्टे अकोला चे  PF 
NO. 1 वरुन गाडी मध्ये बथस वर जावनु बर्ल्या नंतर 
वियावद यांच्या लक्षात आले की जवळ अर्लेला एक 
VIVO Y91i (2/32) ब्य ुरंगाचा  मोबाईल ककमत 6600/-
रु चा मोबाईल प्रवाशी लोकांच्या गर्ददमध्ये कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्यांची नजर चकुवनु चोरुन नेला वरुन वियादी 
यांनी पो स्टे ला वदले वियाद कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा 
दाखल. 

WHC 
1009 
हेमा 

पचांगे 

05 नागपरू 
369/2022

कलम 379 
IPCप्रमाने 

गनु्हा 
प्रकार 

मोबाईल 
चोरी 

 ट्रेन नं 
12616जीटीए

क्र् चे कोच क्र. 
D/3 बथस नं. 25 

वरून रे.स्टे 
नागपरु र्टुताच 

 

05/06/22 
10.25वा. 

 

05/06/22  
17.48 वा. 

 

व्ही िरतकुमार 
स्वामी S/Oएर् 
वडीवेल स्वामी 

उम्र 34वर्स  
घंदा- नौकरी 

(METयवुनव्हरवर्
टी नोयडा)  

राह-A/52,रे्क्टर 
20नोएडा 

वज.गौतम बधु्द 
नगर नोएडा  

मो. न. 
8750122252 

 

अज्ञात एकुण 14,000/- रू   एक 
ब्ल ुरंगाचा MI 

note10कंपनीचा मोबाईल 
ज्यात एअरटेल वर्म 

नं.8505901133,IMEI 
no.मावहती नाही 

वक.14,000/रू.चा 
मोबाईल. 

 

वनरंक यातील वियादी हे नई वदल्ली ते चेन्नई अर्ा प्रवार् करीत 
अर्तांना प्रवार्ा दरम्यान वद. 05/06/2022 चे अंदाजे 
10.25 वा. नमदु गाडी रे.स्टे. नागपरु येतनू र्टुताच वियादी 
यांची झोप उघडले अर्ता मावहती पडलेवरून त्यांचा एक 
ब्ल ु रंगाचा MI note 10  मोबाईल वक. 14,000/-रू. चा 
मोबाईल (चार्दजगवर लावलेला) कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्यांचे झोपेचा िायदा घेवनु चोरून नेले आहे. 
अशी तक्रार रे.पो.स्टे. वर्धा येथे वदल्याने गनु्याचे कागदपत्र 
रे.पो.स्टे. नागपरू मोबाईल च्या टबॅ वर व्हाटअप द्वारे 
पािववल्याने कलम 379 िा.द.वव अन्वये गनु्हा दाखल. 
fVi %& वर्धा येथनू  Cr.No.187/22 कलम379 IPC चे 
गनु्हयाचे कागदपत्र पो. स्टे. चा टपँ वर व्हाटँअप द्रवारे प्राप्त  
झाल्याने  गनु्हा दाखल. 

WNK 
826 
कोल्हे  

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 



yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 05-06-2022  

 

 

 

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 o/kkZ 
 

32/2022 
कलम 174 

CRPC 
प्रमाणे 

रे.स्टे. बल्हारशाहा 
CPF no. 01 नागपरु 

एन्ड कडे 

04/06/2022         
21.38 वा.  

05/06/2022 
02.00 वा. 

 

ऑन डयटुी DYYS 
रे.स्टे.बल्हारशाहा तिे 

MO र्ो. रे.स्टे. हॉस्पीटल 
बल्हारशाहा 

 

वकष्णा कुमार र्दुशसन 
र्ाह                      

वय 35 वर्स             
रा. चंद्रिान पटँी िरूही 
रोहतार्  वज. रोहतार् 

अश्या प्रकारे आहे की, ऑन डयटुी DYSS रेल्वे स्टेशन 
बल्हारशाहा यांनी एक लेखी मेमो वदला की, ट्रेन नं. 
22351 चे गाडस बगेँन वपछे वाले जनरल कोच मे एक 
व्यक्ती गंिीर अवस्था मे है। अशा लेखी मेमो वरून 
PC/1138 शेन्दे्र अरे् गेले अर्ता तेथील ऑन डयटुी MO 
र्ो. रे.स्टे. हॉस्पीटल बल्हारशाहा यांनी नमदु व्यक्तीर् 
चेकअप करून मतृ घोवर्त लेखी वदल्याने कलम 174 
CRPC प्रमाणे eXkZ दाखल.  

iksgok 

06 
मंडलवार 

02 o/kkZ 
 

 

33/2022 
कलम 
174 

CRPC 
प्रमाणे 

ऑन डयटुी  MO 
र्ो. कस्तरुबा 

हॉस्स्पटल रे्वाग्राम 

05/06/2022             
11/15 वा. 

05/06/2022 
13/30 वा. 

ऑन डयटुी  MO र्ो. 
कस्तरुबा हॉस्स्पटल 

रे्वाग्राम 

एक अज्ञात इर्म    वय 
अंदाजे 55 वरे्. 

अश्या प्रकारे आहे की, ऑन डयटुी DYSS वर्धा यांनी 
एक लेखी मेमो जखमी बाबत पो.स्टे. ला आणनु हजर 
केला की, एक अज्ञात व्यक्ती रे.स्टे. वर्धा पर घायल 
अवस्था म े पडा है, अश्या मेमो वरून र्दर जखमी 
इर्मार् और्र्धोपचार कामी कस्तरुबा हॉस्स्पटल रे्वाग्राम 
येथे रवाना केले अर्ता उपचारा दरम्यान मा. MO र्ो 
यांनी र्दर जखमी इर्मार् मतृ घोवर्त कलम 174 
CRPC प्रमाणे eXkZ दाखल. 

iksgok 

136 

iz’kkar FkksVs 

03 xksafn;k 27@22 

dye 174 

tkQkS 

xkMh ua 12772 

dksp au ch@1 cFkZ 

ua 36 o:u 

izoklkr vlrkuk 

izdqrhZ 

[kjkc >kY;kus 

mipkjk njE;ku ft 

lk : xksafn;k  

04@6@2022   

23-15 ok 

05@06@2022  

01-35 ok 

vkWu M;qVh ,e vks- lks- 

ft- lk- :-  

xksafn;k rQsZ iksuk@ 92 

panz'ks[kj eMkoh  'kgj 

iks Bk.ks xksafn;k 

vfouk'kjko x.ks'kjko 

jkoqr  

o; 39 o"kZ  

jkg lkbZvkse lkslk;Vh 

lqanjuxj jk;iqj 

;krhy e;r ble gs ueqn xkMhus izokl djhr 

vlrkuk jsLVs xksafn;k njE;ku R;kaph izd`rh 

[kjkc >kY;kus mipkj djhrk ft-lk- : xksafn;k ;sFks 

nk[ky dsys vlrk mipkjk njE;ku uSlfxZdfjR;k 

e;r >kys ckcr eseks fnys o:u कलम 174 CRPC 
प्रमाणे exZ nk[ky dj.;krk vkyk- 

iksgok 

197 

uUukojs 

04 xksafn;k 28@22 

dye 174 

tkQkS 

js LVs xksafn;k 

IykWVQkWeZ ua  07 

ukxiqj ,UMdMs 

05@6@2022  

18-20 ok  

05@06@2022  

18-40 ok 

vkWu M;qVh LVs'ku mi 

LVs'ku vf/k{kd jsLVs 

xksafn;k rQsZ& lafxrk  

vackMjs   

o; 30 o"kZ  

O;olk;& iksVZj  

jk lkoqFk jsYos dkWyuh 

xksafn;k 

vuksG[kh eghyk o; 

vankts 50 o"kZ 

;krhy e;r eghyk gh js LVs xksafn;k IykWVQkWeZ ua 07 

ukxiqj ,UMdMs vpsr voLFks e/;s feGqu vkyh vlrk 

ek. jsYos MkWDVj ;akps dMqu rikl.kh dsyh vlrk 

R;kauh fryk e`r ?kks"khr dsys vls fnys eeks o:u 

कलम 174 CRPC प्रमाणे eXkZ nk[ky dj.;kr vkyk- 

lQkS 

 567  

HktHkqts 



 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 05-06-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 05-06-2022 

                                               

 

 

 

v-

dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 

बडनेरा  121@22  

dye 379 Hkknfo- 
 04/06/22  चे   02.25 वा. 1½½  izfrd lqHkk"kjko j.kfnos o; 23 jk- bafnjkuxj uohoLrh cMusjk 

02 नागपरू 367@22  

dye 379 Hkknfo- 
05/6/22  चे  19.48 वा. 

 

2½½  बंटी प्रकाश जांिळूकर वय 28 वर्स, रा. मोहन नगर नागपरू 

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 


