yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 17-08-2022
vØ
01

xq-j-ua
xksfn;k
86/22
379 IPC
गुन्हा

izdkj
Vªkyh cWx
pksjh

02

वधा
291/22
379 IPC
गुन्हा

izdkj
पसस

pksjh

03

वधा
292/22
379 IPC
गुन्हा

izdkj
Vªkyh cWx
pksjh

xqUgk ?kM
tkxk
xkMh ua12870
gkoMk eqacbZ
,Dlps
dksp ua,@1 cFkZ
ua- 49
o:u js-LVs
xksfn;k
;s.ksiqohZ

xq- ?kM- rk- xq-nk- rkosG
osG
13@08@2 17@08@2
2 07-00 2 17-25
ok njE;ku
ok-

fQ;kZnhps
uko
fpjkx ujs'k vxzoky
o; 24 o"kZ
jk yxMxat ukxiqj
eks-ua9021691842

vkjksih

ट्रेन नं.
12106
ववदभस
एक्सप्रेस चे
इंजन पासुन
दुसरा
जनरल
कोच मधुन
रे .स्टे . वधा
ते पुलगांव
दरम्यान

14/08/22
18.30 वा.
दरम्यान

17/08/22
00.05 वा.

वशवदास ववठ्ठलराव
चव्हाण,
वय 30 वषस, धंदानौकरी,
रा. कस्तुरा पोस्ट
भानखेडा खुदस ता.
अमरावती वज. अमरावती
मो. नं. 9420762808

अज्ञात

एकुण 1,120/- रू
एक ब्राऊन रं गाची पसस
ककमत 100/- रू.
त्यामध्ये (2) रोख रक्कम
1,020/- रू. (3)
ड्रायव्हींग लायसन्स (4)
गाडीचे आरसी (स्माटस
काडस ) आधार काडस (5)
वोकटग काडस , प ँन काडस
(6) 4 ATM (2 स्टे ट
ब ँकेचे , 1 युवनयन ब ँक, 1
एचडीएफसी ब ँकेचे )
असा एकुण 1,120/- रू
चा माल

ट्रेंन नं.
12615
वज.टी एक्स
चे कोच नं.
A/1 बथस नं.
50 वरून
रे . स्टे .
चं द्रपुर येथन
ु
गाडी
सुटल्यानंतर

17/08/22
09.00 वा.
दरम्यान

17/08/22
13.30 वा

वावहदा मेहबुबा नझरूल
इस्लाम चौधरी
वय-51वषस, धंदा-वटचर
रा. हाऊस नं. 24/2 फ्ल ँट
नं. 4 B शे-रे बांगला रोड,
टनानी मोरे हजारीबाग
वझगाटोला धनमोंडी ढाका
(बांग्लादे श) 1209
मो.नं.
8801705306

अज्ञात

एकुण 1,10,000/- रू

अज्ञात

pksjhl xsyy
s k
eky
एकुण 16,000/- रू

feGkyk
ekyfuajd

gdhdr vkrhy lkekuklg

riklh
vaeynkj

;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus js-LVs >klqdMk rs ukxiqj vlk
izokl djhr vlrkauk R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu R;kaps
cFkZ[kkyh Bsoysyh ueqn VªkWyh cWx ueqn lkekuklg vKkr
pskjV;kus pk:u usys ckcr js-iks-LVs ukxiqj ;sFks rdzkj fnys
o:u ueqn xqUg;kps dkxni=s bZ esy n~okjs izkIr >kys o:Uk
dye 379 Hkk-n-fo izek.ks xqUgk nk[ky-

Iksgok
330
pkScs

fuajd

अशा प्रकारे आहे की वरील ता.वेऴी विकाणी यातील वफयादी
मजकुर हे वद. 14/08/2022 चे 18/30 वा. दरम्यान ट्रेन नं.
12106 ववदभस एक्सप्रेस चे इंजन पासुन दुसरा जनरल कोच मधुन
रे .स्टे . वधा ते बडनेरा असा प्रवास कवरत असतांना रे .स्टे . वधा ते
पुलगाव दरम्यान वफयादी यांच्या मागच्या वखश्यात िे वलेला एक
ब्राऊन रं गाची पसस ककमत 100/- रू. त्यामध्ये ( 2) रोख रक्कम
1,020/- रू. ( 3) ड्रायव्हींग लायसन्स ( 4) गाडीचे आरसी (स्माटस
काडस ) आधार काडस ( 5) वोकटग काडस , प ँन काडस ( 6) 4 ATM (2
स्टे ट ब ँकेचे , 1 युवनयन ब ँक, 1 एचडीएफसी ब ँकेचे ) असा एकुण
1120/- रू चा माल असलेली पसस कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने
प्रवाशी लोकांच्या गदीचा फायदा घे वन
ु चोरुन नेले बाबत रे .पो.स्टे .
बडनेरा येथे वदले तक्रारवरून
कलम 379 IPCप्रमाणे गुन्हा
दाखल.
fVi %& रे .पो.स्टे बडनेरा येथील जा. क्र. 1439/2022 वद.
15/08/2022 अन्वये कागदपत्र टपालाने प्राप्त झाल्याने गुन्हा
दाखल.

PSI
विरसागर

fuajd

असा प्रकारे आहे की , नमुद ता. वेळी व विकाणी वफयादी मजकुर
हे ट्रेंन नं 12615 वज. टी एक्स .ने रे . स्टे चै न्नई ते रे . स्टे आग्रा
असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान रे . स्टे चं द्रपुर येथन
ु
गाडी छु टताच वफयादी झोप उघडली असता ट्रॉली ब ँग बथस खाली
पाहीली असता ती वदसुन आली नाही कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने
त्यांचा झोपेचा फायदा घे वन
ु नमुद व्रणनाची ट्रॉलीब ँग आतील
सामानसह चोरुन नेले वरुन तक्रारी वरून पो.वश. 23 येडमे यांनी
वफयादीची वफयाद घे वन
ु पो.स्टे .ला आणुन हजर केल्याने
कलम
379 IPC प्रमाणे गुन्हा दाखल.

PSI
सैय्यद

,d fuG;k Vªkyh cWx
R;kr 15]000@#] jks[k
o eksckbzy] pkWtZj
diMs fd 1]000@#
vlk 16]000@# pk
eky
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¼viksyks QkbZy½]
diMs] ’kqt vlk ,dq.k
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eky-

vØ

xq-j-ua
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uko
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04

नागपुर
600/22
379 IPC
गुन्हा

ट्रेन नं.
16318
वहमसागर
एक्स चे कोच
नं. B/1 बथस
नं. 28 ट्रेन रे
स्टे कळमेश्वर
पास होत होती

17/08/22
08.30 वा.

17/08/22
19.15 वा.

पुजा वदपक दुबे,
वय 30 वषस
धंदा- डॉक्टर
राह. प्लॉट नं
401 रे वती गंगा
अपाटस मेंट होटल
गनराज के
साममे सीताबडी
नागपुर
मो नं
8956892221

अज्ञात

एकुण 30,999/- रू
एक काऴ्या रं गाचा ब ॅग त्यात
आधार काडस , प ॅनकाडस , टु व्हीलर
लायसंन्स, HDFC डे बीट काडस ,
BOB डे बीट काडस , त्यांचा पतीचे
आधार काडस , प ॅनकाडस , फोर
व्हीलर लायसंन्स, भारतीय
सरकारी डे बीड काडस , कॅ नेरा ब ॅक
डे बीड काडस , SBI क्रेडीट काडस ,
एक लाल रं गाचा रे ड मी 20 K प्रो
कं.चा मोबाईल त्यात एअरटे ल
सीम नं. 8055020507, Jio no.
8830864393 IMEI NO.
माहीत नाही वक. 28999/-रु चा
मोबाईल, रोख 2,000/-रु असा
एकुण 30,999/-रु चा माल

ट्रेन नं.
12105
ववदभस एक्स चे
समोरील
जनरल
डब्यातुन रे .स्टे
अकोला येथे
गाडी थांबली
असतांना

16/08/22
वेळ नमुद
नाही

17/08/22
17.26 वा.

वदनेश कचतामण
तायडे
वय 51 वषस
धंदा - कंपनीत
काम
रा. वनळकंि
नगर अकिता
को ऑपरे टीव्ह
सोसायटी प्लॉट
नं. 10 रूम नं.
19 कांदीवली
वेस्ट
मो. नं.
9867292114

izdkj
ब ॅग

pksjh

05

अकोला
273/22
379 IPC
गुन्हा

izdkj
पाँकीट

pksjh

एकुण 5,000/- रु
एक पांढ-या रं गाचे पाँकीट त्यात
रोख 5,000/- रु (500X10),
आधारकाडस , प ॅनकाडस , ड्रायव्व्हग
लायसन्स टु व्हीलर, वोटींड काडस ,
असा एकुण 5,000/- रु चा माल

feGkyk
ekyfuajd

gdhdr vkrhy lkekuklg

riklh
vaeynkj

यातील वफयादी हे ट्रेन नं. 16318 वहमसागर एक्स चे कोच नं. B/1
बथस नं. 28 वद. 15/08/22 वरुन रे स्टे कटरा से नागपुर प्रवास
करत होते. प्रवासा दरम्याण त्यांचा कमर ब ॅग पाया जवळ िे वन
ु
झोपले व सकाळी 08.30 वा ब ॅग पाहीले असता वदसला नाही ट्रेन
रे .स्टे . कळमेश्वर पास होत होती. वद 17/08/2022 चे 08.30 वा.
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचा झोपेचा फायदा घे वन
ु नमुद
वणनाची ब ॅग त्यात आतील एकुण 30,999/-रु चा माल मुद्दाम
लबाडीने चोरुन नेले वरुन अशा वफयादी हे स्वत: पो.स्टे येवन
ु
लेखी तक्रार वदले वरून कलम 379 भा.द.वव प्रमाणे गुन्हा दाखल.

WNK
610
राउत

यातील वफयादी हे वद. 15/08/2022 रोजी संध्याकाळी 08.00
वाजता ट्रेन नं. 12105 ववदभस एक्स चे समोरील जनरल डब्यातुन
CSMT ते रे स्टे बडनेरा असा प्रवास करीत असताना प्रवासा
दरम्यान नमुद गाडी रे .स्टे . अकोला येथे उभी असताना वफयादी
बाथरूम ला गेले व परत आले असता त्यांच्या लिात आले की
त्यांच्या प ॅन्टच्या वखशात िे वलेले एक पांढ-या रं गाचे पाँकीट त्यात
रोख 5,000/- रु (500 X10), आधारकाडस , प ॅनकाडस , ड्रायव्व्हग
लायसन्स टु व्हीलर , वोटींड काडस , असा एकुण 5,000/- रु चा
माल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवाशी लोकांच्या गदीचा फायदा
घे उन मुद्दाम लबाडीने चोरुन नेला आहे . अशी वफयादी यांनी
रे .पो.स्टे . बडनेरा येथे वदले वफयाद वरुन गुन्याचे कागदपत्र
इकडील पो.स्टे .ला प्राप्त कलम 379 IPC प्रमाणे गुन्हा दाखल.
fVi %& रे .पो.स्टे . बडनेरा यांचा जा क्र. 1424/2022 वद.
16/08/2022 अन्वये गुन्याचे कागदपत्र ईकवडल पो.स्टे .ला
आवक क्र 1226/22 वद. 16/08/2022 अन्वये प्राप्त झाल्या
वरून गुन्हा दाखल

NK
99
दायमा
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अकोला
274/22
379 IPC
गुन्हा

अकोला रे ल्वे
स्टे शन बुकींग
ऑफीस
समोरील
झाडा खालुन

10/08/22
20.00 वा.
ते
21.00 वा.
दरम्यान

17/08/22
20.37 वा.

अिय मुगट
ु राव
चोपडे
वय 27 वषस
धंदा - वशिण
रा. घुसर ता.वज.
अकोला
मो. नं.
9021734582

अज्ञात

एकुण 20,000/- रु
एक वहरो होंडा कंपनीची काळ्या
रं गाची स्प्लेंडर प्लस
मोटारसायकल त्याचा चे सीस नं.
05E16C00434 इंजीन नं.
05D15M25167 त्याचा RTO
पासींग नं. MH30/ R/9157 अशी
जुनी वापरती ककमत 20,000/-रू

izdkj
मोटारसा
यकल

pksjh

feGkyk
ekyfuajd

gdhdr vkrhy lkekuklg

riklh
vaeynkj

नमुद ता. वेळी व विकाणी यातील वफयादी मजकुर हे त्यांच्या
ताईला नावशम जाणेकरीता ववदभस एक्स वर सोडणेकरीता वहरो
होंडा कंपनीची काळ्या रं गाची स्प्लेंडर प्लस मोटारसायकल त्याचा
चे सीस नं. 05 E16C00434 इंजीन नं. 05 D15M25167 त्याचा
RTO पासींग नं. MH30/ R/9157 अशी जुनी वापरती ककमत
20,000/-रू अशा वणसनाची मोटारसायकल घे वन
ु अकोला रे ल्वे
स्टे शन बुकींग ऑफीस समोर िे वन
ु ताईला ववदभस गाडीवर बसवुन
स्टे शन बाहे र येवन
ु िे वलेल्या विकाणी मोटारसायकल पाहता
वदसुन न आल्याने कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरून नेले बाबत
वदले जबानी वफयाद वरुन गुन्हा कलम 379 IPC प्रमाणे दाखल.
fVi %& तक्रारदार यांनी वद. 10/08/2022 रोजी पो स्टे ला हजर
येवन
ु अकोला बुकींग ऑफीस समोर िे वलेली त्यांची
मोटारसायकल कोणीतरी नजर चुकीने नेली असावी परत गाडीचा
शोध घे वन
ु वमळु न न आल्यास सववस्तर तक्रार करतो असे सांगन
ु
वनघुन गेले व आजपावेतो तक्रारदार यांनी त्यांचे मोटोरसायकलचा
शोध घे तला वमऴुन न आल्याने कोणीतरी अज्ञात चोराने चोरून
नेली असलेबाबत जबानी वफयाद वदल्याने गुन्हा दाखल

पोहवा
214
नेवारे

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 17-08-2022
v-Ø

xq-j-ua

xqUgk ?kM
tkxk

xq- ?kM- rkosG

xq-nk- rkosG

fQ;kZnhps uko

feGkyk eky

vkjksih

Gdhxr

riklh
vaeynkj
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fujad

fujad

fujad

fujad

Fujad

fujad

fujad

Fujad

fujad

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 17-08-2022
v-dz-

js-iks-LVsps
uko

01

xksfa n;k

02

नागपुर

Xkq-ja-ua- o dye
101@16 dye 379] 411]
34 Hkkanfo
258@16 dye 328] 379
Hkkanfo
288@16 dye 379 Hkkanfo

vVd fnukad o osG

vkjksihps uko

fn- 11@08@2022 ps 00-43 okfn 19@08@22 ikosrks ihflvkj
fn- 16@08@2022 ps 15-57 okfn 25@08@22 ikosrks ihflvkj
fn- 17@08@2022 ps 13-34 ok,elhvkj >kys-

1½ y{e.k lkgacs jko tk/ko o; 50 o"kZ] jkg fuaHkksjk tsoqu rk djekGk] ft- lksykiqjrikldkeh lskykiqj ;sFks jokuk
2) मोहम्मद मजबूल वल्द कुतूब अली रा.करबला तेला ग्राम ऊदगरा जी.वकशनगंज वबहार.
3) जहीउद्दीन वल्द समशुद्दीन रा.इकलचा ता.इस्लामपूर वज.वदनाजपूर प.बंगाल
4)

“ks[k lyke “ks[k uch jk- ;’kks/kjk uxj] ukxiqj ,elhvkj

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 17-08-2022
vdz

jsiksLVs

exZ Ø o
dye

exZ ?kM tkxk

exZ ?kMrk-osG

exZ nk- rkosG

fQ;kZnh@[kcj
ns.kkjk uko

e`rdkps uko o
iRrk

gdhdr

riklh
vaeynkj

01

इतवारी

14/22
कलम 174
CRPC

रे .स्टे . वडसा चे
km. no
1105/01-02
वडसा वडे गाव
सेक्शंनच्या मध्ये

16/08/22
19:30 वा.
पूवी

17/08/22
12.34 वा.

ON DUTY
DYSS रे .स्टे
वडसा

अज्ञात महहला
वय अं. 55 वषष

यातील अनोऴखी महहला वय अं. 55 वषष ही हद. 16/08/2022 रोजी धावत्या
गाडी क्रं. 22173 अप एक्स.या धावत्या गाडीचा डोक्यास फटका लागल्याने जबर
मार व हातापायास मार लागुण जास्त रक्त स्रावझाल्याने km.no 1105/01-02
च्या वडसा वडे गाव सेक्शनच्या मध्ये येथे मृत अवस्थेत पडली असा मगषचे
कागदपत्र इकडील पो.स्टे .ला टपालव्दारे प्राप्त झाल्याने कलम 174 CRPC प्रमाणे
मगष दाखल.

WHC
1020
प्रधान

fVi %& दुरक्षेत्र नागहभड ऑ.क्रं. 01/22 हद. 16/08/22 अन्वये मगष क्र. 14/2022
कलम 174 CRPCप्रमाणे आज हद. 17/08/2022 रोजी रे .पो.स्टे . इतवारी आवक
क्र. 595 /2022 हद. 17/08/22 अन्वये मगष चे कागदपत्र टपालव्दारे प्राप्त
झाल्याने मगष दाखल.

02

नागपूर

56/22
कलम 174
CRPC

ट्रेन नं. 12295
चे कोच S/5
मधुन रे . स्टे
नागपूर येथे

17/08/22
8.20 वा.
पुवी

17/08/22
10.02 वा.

ऑन डयुटी Dyss
म.रे ल नागपुर
तफे- स्वप्नील
मोरे , वय 32 वषे
धंदा- क्लाँक रुम
मध्ये रे ल्वे नागपुर
रा. रे . स्टे .नागपुर

एक अनोळखी ईसम
वय अंदाजे 55वषस

आज रोजी ऑन डयुटी Dyss म. रे ल नागपुर तफे- स्वप्नील मोरे ,वय 32 वषे
धंदा-क्लाँक रुम मध्ये रे ल्वे नागपुर रा.रे . स्टे .नागपुर यांनी पो.स्टे .ला एक लेखी
मेमो आणुन वदले की, गाडी क्रं. 12129 के नं. S/5 कोच में एक अज्ञात व्यक्ती
मृत अवस्था में है वजसे Dr. Ansar new era hospital nagpur STN ने इस
व्यक्ती की जाँच की एव मत्यु प्रमाण पत्र वदया आगे की कायसवाही हे तु मेमो प्रेवषत
है , अशा वदले मेमो वरुन कलम 174 CRPC प्रमाणे मगस दाखल करुन घटनास्थळ
व इंन्कवेस्ट पंचनामा कायसवाही करने कामी ASI/549फु साटे व प्रेत पहारा डयुटी
कामी पोवश/1050 कहगणे रवाना आहे .

ASI
549
फु साटे

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 17-08-2022
v-d

iksLVs

feflax tkxk

feflax rk-osG
e/kqu

feflax nk- rkosG

fQ;kZnhps uko

fealhx O;Drh ps uko o
iRrk

gdhxr

riklh
vaeynkj
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fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

