
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 23-7-2022  

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 वधा  
256/22 

कलम 379 
IPC  

xq.gk izdkj 
लेडडज पसस 
pksjh 

ट्रेन 
नं.22151पणेु 

काझीपेठ 
एक्स चे कोच 

नं.S/8बथस 
नं.50,51वरू

न 
डद.22/07/22
चे 23.30वा.ते 
डद.23/07/22
चे 11.00वा 

दरम्यान 
रे.स्टे.वधा 

22/07/22
23.30 
वा.ते 

डद.23/07/2
2चे 

11.00वा 
दरम्यान 

 

23/07/22 
13.13 वा. 

 

सौ.तपृ्ती मकंुुद 
नाईक वय 45 
वषस व्यवसाय 
जज रा.प्लटँ 
नं.203आयषु 

एब क्लब 
लक्ष्मीनगर वधा 

मो.नं. 
9421688855 

 

अज्ञात  एकुण  53,000/-रू  
एक लेडडज पसस त्यात 

डिक्कट जांभळ्या 
कलरचे व्हालेर त्यात 
एक गे्र ब्ल ुकलर चा 

समँसंग कंपनीचा 
मॉडल नं.M-32चा 
त्यात डजओ डसम 

नं.8999316789,वोडा
िोन डसम 

नं.9422252100,IM
EI no.माडहती नाही 

डक.25,000/-रू.,रोख 
रूपये 2500/-

रू.,पनँकाडस,आधारका
डस,कोटाचे 

ओळखपत्र,वीझा 
काडस,ATMकाडस(SBI)
,पेनड्राईव्ह डक.500/-
रू,दोन सोन्याचे ररग 

वजन 05ग्रमँ 
डक.25,000/-
रू.पासपोटस 

िोटो,चेकबकु 
(SBI),बकँचे पास बकु 
इतर वापराचे सामान 

असा एकुण  
डक.53,000/-रू.चा 

माल. 

 डनरंक 
 

नमदु तारखेस वेळी व डठकाणी यातील डियादी  हे  नमदु 
ट्रेन ने पणेु ते वधा असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा 
दरम्यान नमदु वणसनाची लेडडज पसस आतील सामानासह 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने fQ;kZnh ;kaps झोपेचा िायदा 
घेवनु डद. 22/07/2022 चे 23.30 वा.ते डद.23/07/2022 
चे 11.00 वा दरम्यान  
रे.स्टे.वधा  येथनु  चोरुन नेल्याचे लक्षात आले वरुन 
डियादी यांनी डदले डियाद वरून कलम 379 भादडव प्रमाणे 
गनु्हा दाखल करण्यात आला.  
 

liksfu

& 

ljons 



 

 

 

 

 

 

 

 

02 बडनेरा 
170/22  
कलम 

354,354 D 
IPC  

xq.gk izdkj 
डवनय भंग 

ट्रेन नं 12140 
सेवाग्राम 

एक्स.चे कोच 
नं.B/2 ,बथस 

नं.4,5 वरुन रे 
स्टे वधा ते 

रे.स्टे.बडनेरा 
दरम्यान 

अप घड ता 
वेळ – 

डद.22/7/202
2  चे 23.00ते 

00.00वा. 
दरम्यान 

 

22/07/22  
23/00 वा. 

23/07/22 
11/29 वा. 

डदव्यानी 
राजरुसग राठोड 

वय- 
24वषस,धंदा- 
सध्या काही 

नाही.रा.प्लाटँ 
नं.29 आरती 
टाउन कालँनी 

एकतानगर 
गोंदनी रोड 
रझगाबाई 

टाकळी नागपरु, 
मो.नं.9765987

445 

पंकज सरेुश कस्तरेु 
 वय 38 वषस, धंदा  
नोकरी 
भुमी अडभलेख  
कायालय नाडशक, 
रा.18 रामेश्वर  
अपामेंट अशोका मागस 
नाडशक,ह.म.ुरा.440 
पथक, राम मंडदर  
रोड 
भंगरु नाडशक 
vVd osG 

23/07/22—
14:07 
 

डनरंक डनरंक हडककत –  वरील तारखेस वेळी व डठकाणी यातील 
डियादी मजकुर ह्या  त्यांच्या मावस बहीनी सोबत ट्रेन नं 
12140 सेवाग्राम एक्स .चे कोच नं .B/2 ,बथस नं .4,5 वरुन 
नागपरु ते अकोला असा प्रवास करीत असताना राञी 
11.00 ते 12.00 वा.चे दरम्यान वधा ते रे .स्टे.बडनेरा रे.स्टे. 
च्या दरम्यान बथस नं .02 वरील प्रवासी नामे पंकज सरेुश 
कस्तरेु वय 38 वषस याने वारंवार डियादी यांचे कडे 
घाणेरडया नजरेने पाहुन त्यांच्या मनास लज्जा उत्पन्न होईल 
असे वतसन करुन त्यांचा डवनय भंग केलेला आहे तसेच 
त्यांची बडहन बाळाला अंगावर दधु पाजत असतांना डतच्या 
कडे वारंवार पाहुन डतच्याही मनास लज्जा उत्पन्न होईल 
असे वतसन केलेले आहे . वगैरे मजकुर चे डियाद वरून  
कलम 354, 354 (ड) भादवी प्रमाणे रे . पो. स्टे अकोला 
येथे  गनु्हा शनु्य नंबरी दाखल करण्यात आला आहे . सदर 
गनु्ह्याची ह्द्द डह रे .पो.स्टे.बडनेरा ची येत असल्याने सदर 
गनु्ह्याचे कागदपञ व आरोपी पढुील कायसवाही कामी व 
गनु्हा नंबरी दाखल करणे कामी  रे .पो.स्टे.बडनेरा येथे  वगस 
करण्यात आल्याने सदरचा .गनु्ह्याच्या कागदपत्रा वरुन गनु्हा 
दाखल  करण्यात आला. 
 

PSI 
वरठे 

03 बडनेरा 
171/22 

कलम 379 
IPC  

xq.gk izdkj 
मोबाईल 

pksjh 

ट्रेन नं 12139 
सेवाग्राम 
एक्स.चे 
जनरल 

कोचमधनु 
रे.स्टे बडनेरा 
येण्याच्या 5 

डमनीटे 
अगोदर 

21/7/22  
02:30 वा.  

 

23/07/22 
21:23 वा 

 

कृष्णा साध ु
माझी वय- 

28वषस,धंदा- 
मजरुी.रा. 
डाहुपाणी 

पो.लोटव थाना 
पालकोट गमुला 
झारखंड मो नं 

94717746355 
 

अज्ञात एकुण  10,300/-रू  
एक रेड मी 10,4/64 
कं चा मोबाईल त्यात 
BSNL कं चे डसम नं 

9471147843 , 
IMEI NO. 

862853063161466/
74   

डक 10,300/-रु 
 
 

डनरंक वरील तारखेस वेळी व डठकाणी यातील डियादी मजकुर हे 
नमदु ट्रेन ने नांदरुा ते नागपरु असा प्रवास करीत असता 
प्रवासा दरम्यान त्यांनी त्यांचे बथसवर चाजींगला लावलेला 
नमदु वणसनाचा मोबाईल डियादी यांचे झोपेचा िायदा घेवनु 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरुन नेल्याचे रे .स्टे बडनेरा 
येण्यापवुी 5 डमनीटे अगोदर त्यांना जाग आलेवर लक्षात 
आले. बाबत डदले तक्रार वरुन सदरचा  गनु्हा दाखल  
करण्यात आला.   
  fVi %& जा क्र 3631/2022 डद. 21/07/2022 अन्वये 
गनु्ह्याचे कागदपत्र पोस्टे ला प्राप्त झाल्याने   
 

WHC 
/1019  
इंगऴे 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 23-07-2022   

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 23-07-2022 

 yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 23-07-2022  

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 23-07-2022 

 

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 बडनेरा अप क्र .170/2022  
कलम 354,354 D भादडव  

23@07@2022 ps 14-07 ok 

 
 1½ पंकज सरेुश कस्तरेु वय – 38 वषे, धंदा - नौकरी (सव्हेअर), भुमी अडभलेख कायालय , इगतपरुी रा. 18, रामेश्वर अपाटसमेंट, 
अशोका मागस, नाडशक ह.म.ु रा. 440 पथक राम मंदीर रोड, भगरु, डज.  नाशीक 

23/07/22 --- 14/07 02 नागपरू CCRR..NNOO//449966//22002222  

UU//SS--2200((BB))iiii((cc))  2299NNDDPPSS  AACCTT  
fn-14@07@2022 ps 01%57 

ok-PCR  fn 25@07@2022 
2½ oft; f’ko’kadj iafMr  o; 21 o’ksZ jk yks.kkoyk iq.ks 

03 xksafn;k 68@22 8¼c½ 20 ¼ B½ II¼C½] 

29 NDPS ACT   

14@07@22 ps 14%04 ok-  
PCR 24/07/22 i;Zr 

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

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

3½ ,ojuflg oYn fdYyksj jktiqr o; 35 o"kZ jkg uanxok ikst;riqj rk&ckgk ft vkxjk ¼miz½                

           

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 नागपरू 45/2022  
कलम 
174 
Crpc 

मेयो हासँ्पीटल 
नागपरू येथे वाडस 
नं. 03 ICU मध्ये 
उपचारा दरम्यान 

23/07/2022 
06:50 वा. 
 

23/07/2022 
16.29 वा. 
 

ऑन डयटुी येथील  
Hc/1632 नजीर 
कुरेशी, मेयो 
हासँ्पीटल नागपरू 

एक अनोळखी 
परुूष वय अं. 

32 वषे 

अश्या प्रकारे आहे  मेयो हॉस्पाटल नागपरु येथील Hc/1632 नजीर कुरेशी  यांनी 
िोनद्वारे माहीती डदली की डद. 17/07/22 चे MLC क्र. 25/22 मतृक व्यक्ती है 
बटुटीबोरी रेल्वे स्टेशन लाईनच्या बाजलुा पडलेला होता त्याचा पाठीला व पायाला 
मार होता त्यात RPF डशपाई आडशषकुमार यांनी उपचार कडरता मेयो हासँ्पीटल 
नागपरू भती करण्यात आले होते. त्याचे उपचारा दरम्यान डा ँH.O.यसुिु यांनी डद. 
23/07/22 चे 06.50 पवूी त्यांनी मतृ घोडषत केले अश्या माहीतीनसुार   
कलम174 CRPC प्रमाणे मगस दाखल. 

Hc/874 
बारड 

02 xksafn;k 32@22  
कलम 
174 

tkQkS 

jsYos fdeh ua 

1082@01 toG 

jsLVs vtqZuh 

eksjxko 

23@07@22 

02-25 ok  

23@7@22 

03-25 ok 

vkWu M;qVh 

Dyss  jsLVs 
xksafn;k rQsZ 

ikWbUVleu& 

fnid ckjlkxMs 

o; 38 o"kZ jk 

xksafn;k 

ujsanz lsod 

cudj o; 40 

o"kZ jkg rkolh 

[qknZ rk vtqZuh 

eksjxko ft 

xksafn;k 

;krhy èrd gk dks.kR;krjh /kkoR;k jsYos xkMh [kkyh ;soqu jsYos vi?kkrh 

ej.k ikoyk vkgs- 

eiskgok@

640    940  

  ekus 

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 



 

 


