
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 16-7-2022  

 

 

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 
505/22 
कलम 

379 IPC 
 

xqUgk Ádkj 

eksckbZy pksjh 

 
 

रेल्वे स्टेशन 
नागपरु 

येथील PF 
NO. 06 वर 

 

16/07/22 
चे  

04.30 वा. 
दरम्यान 

 

16/07/22 
चे 

 08.54 
वा.  

रामजी जगदीश 
प्रसाद व्ददवेदी, 

वय29वषष, धंदा-
ड्रायवर, रा- ग्राम 

कोट पोस्ट 
सोनवषा नईगढी 
तहसील जज. रीवा 

(म.प्र), मो नं 
8766541818 

 

veksy 

ckthjko 

Hkkslj jk- 

53 lkbZ 

eafnj 

f>axkckbZ 

VkdGh jksM 

ukxiwj 
fnukad o 

vVd osG 

16/07/22  
चे  

16:17 वा. 
MCR 

एकुण 14,999/- रू 

समॅसंग कं  मोबाईल 
M32 light blue 

रंगाचा चा 
जक,14,999/-रु. 

त्यात  जजयो कं चा 
सीम नं 

7000464992 
त्याचा IMEI NO. 

माहीत नाही. 
 

ueqn 

Áek.ks 
 

 जियादी हे जद.16/07/22 रोजी  रात 01.30 वा रे स्टे नागपरु येथे 
आले नागपरु ते बंम्बई चे जनरल जटकीट काढुण ट्रेन रात्री 
नसल्याने प्लटॅिामष नं 06 पर झोपले सबुह 04.30 वा  झोप 
उघडल्यावर त्यांचा समॅसंग कं का मोबाईल M32 light blue 
रंगाचा का जक ,14,999/-रु. त्यात जजयो कं चा सीम नं 
7000464992 त्याचा IMEI NO. माहीत नाही  तो कोणी अज्ञात 
चोरट्याने त्यांचा झोपेचा िायदा घेवनु चोरी करुन नेला    
जियाजदच्या जियाद वरुन सबब अप कलम379 भादजव प्रमाणे 
गनु्हा दाखल   

lQkS 

981 

ejkis 

02 अकोला 
223/22 
कलम  
379 
IPC. 

 
xqUgk Ádkj 

eksckbZy pksjh 

  

ट्रेन पणुा 
अकोला 

पसॅेंजर मध्ये  
रे.स्टे. 

केकेतमुर  
येथे गाडी 

उभी 
असतांना 

15/07/22 
चे   

18.15 
वा. 

दरमयान 
 

16/07/22 
चे 

00.30 
वाजता 

 

राकेश भगवतो 
जमश्रा  वय 49 वषष  

धंदा - खाजगी 
नौकरी  रा.प्ला ाँट 
नं. 38 समाधान 

नगर पोजलस लाईन 
टाकळी च्या मागे  
जज. नागपरु  मो. 

नं.8668868422 
 

अज्ञात 
 

एकुण 9,500/- रू 

एक जरअलमी 
कंपनीचा मा ाँडल 
नं.RMX 2050  
Victory Blue 
रंगाचा मोबाईल 

त्याचा IMEI NO 
86236805 
3874531, 
8623680 

53874523   
त्यात 1) JIO  

जसम नं  
9657872290 

ककमत 9500/-रू,  

जनरंक 
 

नमदु वरील ता. वेळी व जिकाणी यातील जियादी हे  
जद.15/07/2022 रोजी ट्रेन परळी - अकोला प ाँसेंजर ने 
रे.स्टे. परभणी  ते  रे स्टे अकोला असा प्रवास करीत  
असतांना प्रवासा दरम्यान रे.स्टे. केकेतमुर येथे गाडी उभी 
असतांना प्रवासी लोकांच्या गदीमध्ये 18.15 वा. जियादी  
यांच्या शटषच्या जखशात िेवलेला  नमदू वर्णनाचा  मोबाईल    
कोणीतरी अनोळखी इसम चोरट्याने गदीचा िायदा घेऊन 
जियादी यांची नजर चकुवनु मदु्दाम लबाडीने चोरून नेले 
बाबत जदले जियाद  कलम  379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल  
fVi %&  जियादी नामे राकेश भगवती जमश्रा  यांनी पो.स्टे.ला 
येवनु लेखी जियाद जदले वरुन गनु्हा दाखल केला   
 

HC/ 
517 
रािोड   



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 

03 अकोला 
224/22
कलम 
379  
IPC  

xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

ट्रेन पणुा 
अकोला 
पसॅेंजर 

रेस्टे.वसमत 
ते 

रेस्टे.अकोला 
प्रावासा 

दरम्यान  येथे 
गाडी थांबली 

असता 
लक्षात 
आल्या 
वरून 

 

16/07/22 
चे   

03.30 वा. 
दरम्यान 

 

16/07/22 
चे  

07.22  
वा. 
 

प्रशांत दंशअप्पा 
कापसे  

 वय 23 वषष  
 धंदा - मजरुी, 

 रा. वसमत शहर 
पेि वाडष 5 

ता.वसमत जज. 
कहगोली मो. नं. 
7770077432 

 

अज्ञात 
 

एकुण 22,500/- रू 

एक  VIVOकंपनीचा 
जनळ्या रंगाचा मोबाईल 

त्याचा IMEI NO. माहीत 
नाही त्यात  JIO जसम नं  
7498700301 ककमत 

18000/-रू,  चा मोबाईल 
व रोख 4,500/- रू. असा 

एकूण 22,500/-रू चा 
माल 

fujad    नमदु वरील ता. वेळी व जिकाणी यातील जियादी नामे      
हे  जद.16/07/2022 रोजी चे रात्री 00.10 वा.समुारास रे स्टे 
वसमत ते  रे स्टे अकोला असा प्रवास करणे करीता ट्रेन 
पणुा अकोला पसॅेंजर गाडीचे जनरल बोगीत प्रवासा करीता  
बसले. प्रवासा दरम्यान जियादी यांना बसल्या बसल्या  झोप 
लागली असता त्यांची झोप सदर गाडी रेल्वे स्टेशन अकोला 
येथे आल्यावर  उघडली असता त्यांनी त्यांच्या प ाँन्टच्या 
जखशात िेवलेला एक   नमदू वर्णनाचा  मोबाईल    व रोख 
4,500/- रू. असा एकूण 22 ,500/-रू चा माल जियादीच्या 
जजन्सच्या प ाँन्टच्या जखशात िेवलेला मोबाईल व रोख प ाँन्टचा 
जखसा कापनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने झोपेचा िायदा 
घेऊन मदु्दाम लबाडीने चोरून नेले बाबत जदले जियाद वरून  
कलम  379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल  

तपास 
HC/ 
752 
पाटील 

04 अकोला 
225/22 

कलम 379  
xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

  

ट्रेनं. 18029 
डाऊन 

शालीमार 
एक्स चे कोच 
नं. S/3 बथष 

नं. 4 वरून रे 
स्टे अकोला 
येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर 
10 जमनटानी 
लक्षात आले. 

 

16/07/22 
चे  

अंदाजे 
09.00 वा. 
दरम्यान 

 

16/07/22 
चे  

 15.12 
वा. 

 
 

धम्मजशला राजेंद्र 
वानखडे  

 वय 24वषष   
धंदा - ब ाँक नोकरी 
(SBI)  रा. रूम नं 

1707 माळा  नं. 17 
जबल्डींग नं. 02पो स्टे 
जचतळसर मानपाडा 
िाणे वेस्ट  400607 

मो. 
नं.9321770353, 

8177982292 
 

अज्ञात 
 

एकुण 27,500/- रू 

एक  OPPO  A55 कंपनीचा 
काळ्या रंगाचा मोबाईल 

त्याचा IMEI 
NO.866592056611550, 

त्यात Airtel जसम नं  
9004607826  ककमत 

26500/-रू,  चा मोबाईल , 
मोबाईल च्या कदहर मध्ये 

1000/-रू (500X2)  रोख , 
HDFC ब ाँकेचे ATM असा 
एकुण 27500/-रू चा माल 

fujad   नमदु वरील ता. वेळी व जिकाणी यातील जियादी   हे  
जद.15/07/2022 रोजी  ट्रेनं. 18029 डाऊन शालीमार एक्स चे 
कोच नं. S/3 बथष नं. 4 वरून  रात्री 10.00 वा. समुारास रे स्टे िाणे 
ते  रे स्टे मरु्ततजापरु असा प्रवास  करीत असताना प्रवासा दरम्यान 
नमदु ची ट्रेन   रे स्टे अकोला येथनु जनघाल्यानंतर   10 जमनटानी 
जियादी यांच्या लक्षात आले की त्यांनी चाजजिंगला लावलेला   एक   
नमदू वर्णनाचा  मोबाईल ,  रोख , HDFC ब ाँकेचे ATM असा 
एकुण 27500/-रू चा माल  कोणीतरी संशयीत अज्ञात इसमाने  
त्यांच्या झोपेचा िायदा घेऊन  चोरून नेला. परंत ुत्यांच्या सोमरच्या 
बथष वर बसलेली मजहला वय अंदाजे 30 ते 35 वषष हीने चोरल्याचा 
संशय आहे. अशी जियादीनी जदले  जियाद  वरून    कलम  379 
IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल  
 
 
 
 
 
 

HC/ 
754 
लायबर   



 

 

 

05 अकोला 
226/2022
कलम 379  

IPC 
xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

 
 

ट्रेन नं.12129 
आजाद कहद 

एक्स. चे कोच 
नं.S/4बथष नं. 

44वरून 
रे.स्टे. 

अकोला  येथे 
गाडी थांबली 

असता. 
 

14/07/22  
चे 

 06.00 वा. 
दरम्यान 

16/07/22 
चे  

 21.48  
वा. 

 

  जरतीक केदार दबेु  
वय – 22वषष,   

राह. मानव नगर 
सरेुन्द्रगढ माउंट 
एदहरेस्ट स्कुल 
जवळ, सेजमनेरी 
जहल्स नागपरु,   

मो नं. 
9011104684, 
7744816345 

अज्ञात 
 

   एकुण 18,000/- रू 

 एक जरअलमी 8 
Proकंपनीचा Infinite Black  
रंगाचा मोबाईल त्याचा IMEI 
NO 862448054276694, 

862448054276686   त्यात  
Airtel जसम न 

9172640999 ककमत 
18,000/-रू चा मोबाईल 

fujad -  अशा प्रकारे आहे की , यातील जियादी    हे जद.13/07/22  रोजी 
रात्री 23.30वा. रे.स्टे. कोपरगाव वरून TTE जवळुन जतकीट 
बनवनु ट्रेन नं.12129 आजाद कहद एक्स. चे कोच नं. S/4बथष नं. 
44वरून रे.स्टे. कोपरगाव ते रे.स्टे. नागपरु  असा प्रवास जमत्रा 
सोबत करीत असतांना प्रवासा दरम्यान जियादी यांनी आपला 
मोबाईल चाजींग वर लाऊन बथषवर िेऊन  झोपले 
जद.14.07.2022 रोजी 06.00वा. त्यांना जाग आली असता तेदहा 
ट्रेन रेल्वे स्टेशन अकोला येथे उभी होती तेदहा जियादी यांनी 
त्यांच्या  नमदू वर्णनाचा  मोबाईल   चाजींग लाऊन बथषवर 
िेवलेला मोबाईल पाहला असता जदसनु आला नाही त्यांचे झोपेचा 
िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  मदु्दाम लबाडीने चोरून 
नेल्याचे लक्षात आले वरुन नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला  
fVi %& रे.पो.स्टे नागपरु येथील जा.क्र.3504/22जद.15/07/2022 
अन्वये  ईकजडल पो.स्टे.चा आवक क्र 1051/22 जद.16/07/2022 
अन्वये गनु्याचे कागदपत्र प्राप्त झाल्या वरून गनु्हा दाखल  
 

HC/ 
799 
euLdj 

06 xksfn;k 

69@22 

dye 

379 

Hkaknfo 

 

xqUgk Ádkj 

VªkWyh cWx 

pksjh 

 

xkMh ua 

12906  

'kkyhekj 

iksjcanj 

,Dlps 

tujy dksp 

e/;s jsLVs 

vkexko 

njE;ku 

16-07-22 

ps  

16-00 ok 

njE;ku 

16-07-22  

ps  

19-48 ok 

ikFkZ  e;adHkkbZ 

iVsy  

o; 27 o"kZ 

O;olk; O;kikj 

irk- ,-402 

dksyk 

xYyh ekIlk jksM 

iutha ft lkoqFk 

vaneku 

¼ vaneku 

fudksckj½  

eks-Ø- 

9898087082 

 

अज्ञात 
 

एकुण 1,11,000/- रू 

,d dkG;k ajxkph 

vesjhdu VªWOgy VªkWyh 

cWx R;kr vk; Qksu ekW 

ua 12 izzks eWDl da 

eksckbzy] ftles fle ua 

9904590514  

fd 80]000@# jks[k 

2000@#  lskU;kph pSu 

otu  15 xzkWe fd 

29000@# viksyks 

gkWLihVy ukxiqj fVªVesaV 

dkxn] ikliksVZ cWUd 

vkWQ cMksnk ,Vh,e 

dkMZ] rkjh[k 

19@07@22 dh 

LikWbltsV ,vjykWbu dh 

jk;iqj ls vaneku dh 

,vj fVdV] diMs vlk 

1]11]000@# pk eky 

fujad ;krhy fQ;kZn vaneku iutha rs jk;iqj vlk foeku 

izokl d:u vkiys fVªVesaV djhrk ukxiqj ;s.ks djhrk 

ueqn xkMhps tujy dksp e/kqu izokl djhr vlrkuk 

R;kauh vkiyk lkeku flVps [kkyh Bsoys gksrs o 

izoklk njE;ku  jsLVs vkexko njE;ku rs okW'k:eyk 

xsys o ijr vkys vlrk xkMh jsLVs vkexko ps  

vkoqVjoj Fkakcyh gksrh ijr vkysuarj  R;kauk ueqn 

VªkWyhcWx  fnlqu vkyh ukgh rjh cWx ckcr fopkjiql 

dsyh vlrk dkgh ekghrh feGqu vkyh ukgh- djhrk 

ueqn fQ;kZnh gs iksLVsyk ;soqu VªkWyh cWx ueqn 

lkekuklg  dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kps XkSjgtsjhpk 

Qk;nk ?ksoqu psk:u usys ckcr rdzkj fnys o:u ueqn 

xqUgk nk[ky 

eiskgok 

940 

uank 

ekus 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 16-07-2022   

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 16-07-2022  

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 16-07-2022  

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 16-07-2022 

 

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 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 xksafn;k  66/2022 
कलम 170, 468, 471  IPC 

 

12/07/22 ps  22.17 
PCR-  18/07/22 ikosrks 

 

1)  lqyseku lfye 'kas[k o; 24 o"kZ] jk- ikoj gkoql toG lq;kZVkyk xksafn;k 

 
68/22 कलम 8 ¼C½ 20 ¼ B½ II 

¼C½ 29 NDPS  ACT 
14/07/22 ps  14.04 

PCR-  18/07/22 ikosrks 
 
 

1)  izgykn oYn txfn’k jktiqr o; 20 o"kZ jk vjuksVk ldm [kijk rgfly ckgk] ft vkxjk 

2)  lR;foj oYn ’kkgqdj jktiqr o; 24 o"kZ jkg uanxok ikst;riqj rk&ckgk ft vkxjk ¼e-iz½  

3)  ,ojuflg oYn fdYyksj jktiqr o; 35 o"kZ jkg uanxok ikst;riqj rk&ckgk ft vkxjk ¼e-iz½ 

02 ukxiqwj xq-j-u- 496/22  कलम  20 
(B)ii(c), 29 NDPS ACT 

14/07/22 ps  01.57 
PCR-  18/07/22 ikosrks 

1)  जवजय पंजडत  S/o जशवशंकर पंजडत , वय  24 वषष, रा. C/o अन्नाभाऊ सािे  ई- वाडष वसद लोणावला, पणेु, महाराष्ट्ट्र. 

 

505@2022 dye 379 

Hkknoh 

जद16/07/2022 चे 16:17 वा. 
MCR  

veksy ckthjko Hkkslj jk- 53 lkbZ eafnj f>axkckbZ VkdGh jksM ukxiwj 

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 नागपरु मगष क्र 
43/2022 
u/s 174 

Crpc  

प्लटॅिामष नं 01 
ईटारसी एन्ड 
जवळ राम 

झलु्याचाखाली रे 
स्टे नागपरु 

 

16/07/20  
चे  

09:45 
वा.पवुी 

 

16/07/22  
चे  

12:04  

ऑन डयटुी Dyss 
तिे जवक्की 

धनराज बागडे  
वय 32 वषष धंदा 

LLP कमष म.रेल्वे 
नागपरु रा. प्रताप 
नगर दगुा मंजदर 

प्लॉटनं 23/83 मो 
नं 8668360211 

  

कलासागर गामा 
प्रसाद 

 वय 26 वषष 
धंदा मजरुी  

रा. भजनकटी ती. 
जज. मझुापरु 

(उ.प्र) 
 

हकीकत-  अशा प्रकारे आहे की ऑन डयटुी Dyss तिे जवक्की धनराज बागडे वय 
32 वषष धंदा LLP कमष म.रेल्वे नागपरु रा. प्रताप नगर दगुा मंजदर प्लॉटनं 23/83 मो 
नं 8668360211 यांनी  ( newera hospital) नागपरु स्टेशन से सचुना प्राप्त झाले 
वरुन एक दयक्ती नाम रामसागर हे प्लटॅिामष नं 01 ईटारसी एन्ड जवळ राम झलेु चा 
खालीमतृ पडले आहे  रेल्वे डॉ जनक यांनी  त्यास तपासनु मतृ घोजषत करुन मतृ्य ु
प्रमाणपत्र जदले वरुन कलम174 CRPC प्रमाणे मगष दाखल करुन घटनास्थळ 
पंचनामा कायषवाही करने कामी HC/235 वघारे व पे्रत पहारा डयटुी कामी पोजश/03 
अडकणे यांना रवाना करण्यात आले आहे  

HC/ 
235 
वघारे 

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 



 


