
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  23@11@2021   

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 ukxiwj 

552/21  
कलम  

379 IPC 
xqUgkizdkj 

मोबाईल 

pksjh 

 

ट्रेनट्रेन  नंनं  0044008800  
गोंडवानागोंडवाना  एक्सएक्स  
चेचे  कोचकोच  नंनं  BB//11  
बर्थबर्थ  नंनं  6611  रेरे  स्टेस्टे  
नागपरूनागपरू  चालूचालू  

गाडीतगाडीत 

  0022//1111//2211  चेचे  
0066//0000  वावा..  

 

..2233//1111//2211  चेचे    
1133..5511  वावा..  

  
 

शशशशशश  बालाबाला  
बन्छोरबन्छोर,,वयवय--2244  
वरे्षवरे्ष,,रारा--सागरसागर  

बोरवेल्सबोरवेल्स  
शरसालीशरसाली  धनोराधनोरा  
मेनमेन  रोडरोड  शिलाईशिलाई  
शिशि--दगुथदगुथ  ((छछ..गग))..  

मोमो  नंनं--
88551188888888224422..  

  

अज्ञात 
 

     28,000   /- 
एकएक  मोबाईलमोबाईल  ब्लूब्लू  
रंगाचारंगाचा  11  शसमशसम  नंनं--
66226644777733996644  
,,IIMMEEII  NNOO--

886655229955005511778811223355,,  
886655229955005511778811222277  
कककक--2288,,000000//--रूरू..चाचा  

मालमाल..  
 

शनरंक 
 

नमदुनमदु  ताता  वेळीवेळी  वव  शिकाणीशिकाणी  यातीलयातील  शियादीशियादी  मचकूरमचकूर  हेहे  ट्रेनट्रेन  नंनं  
0044008800  गोंडवानागोंडवाना  एक्सएक्स  चेचे  कोचकोच  नंनं  BB//11  बर्थबर्थ  नंनं  6611  वरूनवरून  रेरे  स्टेस्टे  
हिरतहिरत  शनिामदु्दीनशनिामदु्दीन  तेते  दगुथदगुथ  असाअसा  प्रवासप्रवास  करीतकरीत  असतांनाअसतांना  नागपरूनागपरू  
स्टेशनस्टेशन  येण्याच्यायेण्याच्या  र्ोड्यार्ोड्या  वेळानेवेळाने  तीती  बार्रूमबार्रूम  लाला  गेलीगेली  वव  परतपरत  
आलीआली  तरतर  शतचाशतचा  बर्थबर्थ  वरवर  िेवलेलािेवलेला    मोबाईलमोबाईल  ब्लूब्लू  रंगाचारंगाचा    
मोबाईलमोबाईल  कोणीतरीकोणीतरी  अज्ञातअज्ञात  चोरट्यानेचोरट्याने  तयांचेतयांचे  गैरहिेरीचागैरहिेरीचा  
िायदािायदा  घेवनूघेवनू  मदु्दाममदु्दाम  लबाडीनेलबाडीने  चोरूनचोरून  नेलानेला..अशाअशा  लेखीलेखी  शियादशियाद  
वरुनवरुन  सबबसबब  अपराधअपराध  क्रक्र..  337799  िादवीिादवी  प्रमाणेप्रमाणे  नंबरीनंबरी  गनु्हागनु्हा  
दाखल दाखल   
मामा..  पोलीसपोलीस  अशधक्षकअशधक्षक  सोसो  कायालयकायालय  येर्ीलयेर्ील    िावकिावक  क्रक्र..  
66557777//22002211  शदशद..  2222//1111//2211  अन्वयेअन्वये  वव    इकडीलइकडील  पोपो..  स्टेस्टे  चेचे  
आवकआवक  क्रक्र..  33559944//22002211  शदशद..  2222//1111//2211अन्वयेअन्वये  गनु्हयाचेगनु्हयाचे  
कागदपत्रकागदपत्र  पोपो  स्टेस्टे  लाला  टपाटपाल्यानेल्याने  प्राप्तप्राप्त  झाल्यानेझाल्याने      गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल  
करण्यातकरण्यात  आलाआला..    

WWNNKK//882266  
कोल्हेकोल्हे 

02 ukxiwj 

553/21  
कलम  

379 IPC 
xqUgkizdkj  

cWx  

pksjh 

  

ट्रेनट्रेन  नंनं  0022226699  
दरंुतोदरंुतो  एक्सएक्स  चेचे  

कोचकोच  नंनं  SS//77  बर्थबर्थ  
नंनं  2255  रेरे  स्टेस्टे  
नागपरूनागपरू  येरे्येरे्..  

  

  0011//1111//2211  
1199//0000  तेते  
2211//0000  वावा  
दरम्यानदरम्यान.. 

  2233//1111//2211  
1144  2200.. 

श्रीश्री  मोहम्मदमोहम्मद  
तकीतकी  SS//OO  

मोहम्मदमोहम्मद  अलीअली  
आझादआझाद,,वयवय--2277  
वरे्षवरे्ष,,रारा--शेखपरुाशेखपरुा,,  

सपुौलसपुौल  
बािारबािार,,शबरौलशबरौल,,दद
रिंगारिंगा,,शबहारशबहार--

884477220033..  
मोमो  नंनं--

99997711442233880055..  
  

अज्ञात 
 

     35,000   /- 
एकएक  बगँबगँ  तयामध्येतयामध्ये  

लपँटापँलपँटापँ  कककक--2255,,000000//--
रूरू,,चािथरचािथर,,मोबाईलमोबाईल  कककक--

1100,,000000//--रूरू  
िोनिोन,,1100,,1122  

माकथ शीटमाकथ शीट,,शरसचथशरसचथ   
पेपरपेपर,,आधारआधार  काडथकाडथ ,,  

असाअसा  एकूणएकूण--3355,,000000//--
रूरू  चाचा  मालमाल..  

  

शनरंक 
 

  नमदुनमदु  ताता  वेळीवेळी  वव  शिकाणीशिकाणी  यातीलयातील  शियादीशियादी  मचकूरमचकूर  हेहे  नागपरूनागपरू  
तेते  शनिामदु्दीनशनिामदु्दीन  असाअसा  प्रवासाप्रवासा  करीताकरीता  नमदुनमदु  गाडीगाडी  मध्येमध्ये  चढताचढता  
वेळीवेळी  तयाचीतयाची  निरनिर  चकुवनूचकुवनू  कोणीतरीकोणीतरी  अज्ञातअज्ञात  चोरटयानेचोरटयाने  मदु्दाममदु्दाम  
लबाडीनेलबाडीने  वव  कपटानेकपटाने  तयांचीतयांची    बगँबगँ  चोरूनचोरून  नेलीनेली..  अशाअशा  लेखीलेखी  
शियादशियाद  ववरुनरुन  सबबसबब  अपराधअपराध  क्रक्र..  337799  िादवीिादवी  प्रमाणेप्रमाणे  नंबरीनंबरी  
गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल    
मामा..  पोलीसपोलीस  अशधक्षकअशधक्षक  सोसो  कायालयकायालय  येर्ीलयेर्ील    िावकिावक  क्रक्र..  
66557766//22002211  शदशद..  2222//1111//2211  अन्वयेअन्वये  वव    इकडीलइकडील  पोपो..  स्टेस्टे  चेचे  
आवकआवक  क्रक्र..  33559966//22002211  शदशद..  2222//1111//2211अन्वयेअन्वये  गनु्हयाचेगनु्हयाचे  
कागदपत्रकागदपत्र  शदल्यानेशदल्याने  तसेचतसेच  शियादीसशियादीस  िोनिोन  करूनकरून  शवचारपसूशवचारपसू  
केलीकेली  वव  तयांचेतयांचे  सांगण्याप्रमाणेसांगण्याप्रमाणे    नंबरीनंबरी  गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल  

WWNNKK//661100  
राऊतराऊत  

03 cMusj 

179/2021 
कलम 

 379 IPC 
xqUgkizdkj 

मोबाईल 

pksjh 

 

ट्रेन नंट्रेन नं..  1122113399  
सेवाग्राम एक्ससेवाग्राम एक्स..  

चे शवकलांग चे शवकलांग 
डब्यातनु रेडब्यातनु रे..स्टेस्टे..  

बडनेरा येरे् बडनेरा येरे् 
गाडी उिी गाडी उिी 
असतांनाअसतांना  

 

2222//1111//22002211  
चे चे 0022..3300वावा..  

दरम्यानदरम्यान  
 

2233//0099//22002211  
चे चे 1177..3322वावा.. 

आकाश आकाश ननरेश रेश 
पाटील वय पाटील वय 2222  
वरे्ष धंदा शशक्षण वरे्ष धंदा शशक्षण 
रारा..  काटेमानेवरी काटेमानेवरी 
कल्याण ईस्टकल्याण ईस्ट  

 

अज्ञात. 
 

     5,500   /- 
एक लावा कंपनीचा एक लावा कंपनीचा 

गोल्डन रंगाचा गोल्डन रंगाचा 
मोबाईलमोबाईल  

शसम नंशसम नं..  AAiirrtteell  
88445599771188449988,,  
77002288668855777744  

ककमत ककमत 55550000//--  रु असा रु असा 
एकुण  एकुण  55550000//--  रुरु..  

 

शनरंक 
 

नमदु ताशरख वेळी व शिकाणी याशतल शियानमदु ताशरख वेळी व शिकाणी याशतल शियादी हे शदनांक दी हे शदनांक 
2211//1111//22002211  रोिी ट्रेन नंरोिी ट्रेन नं..  1122113399  सेवाग्राम एक्ससेवाग्राम एक्स..  चे चे 
शवकलांग डब्यातनु  कल्याण  ते नागपरु असा प्रवास करत शवकलांग डब्यातनु  कल्याण  ते नागपरु असा प्रवास करत 
असतांना प्रवासा दरम्यान शदनांक असतांना प्रवासा दरम्यान शदनांक 2222//1111//22002211चे चे 0022..3300वावा..  
दरम्यान   रेदरम्यान   रे..स्टेस्टे..  बडनेरा येरे् गाडी उिी असतांना शियादीचा बडनेरा येरे् गाडी उिी असतांना शियादीचा 
एक लावा कंपनीचा गोल्डन रंगाएक लावा कंपनीचा गोल्डन रंगाचा मोबाईल कोणीतरी चा मोबाईल कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने तयांचे गैरहिरीचा िायदा घेउन बर्थ वर अज्ञात चोरट्याने तयांचे गैरहिरीचा िायदा घेउन बर्थ वर 
िेवलेला नमदु वणाचा मोबाईल चोरुन नेलािेवलेला नमदु वणाचा मोबाईल चोरुन नेला  
fVi & गनु्हयाचे कागदपत्र व्हॉटस्अप वर पािशवल्याने गनु्हयाचे कागदपत्र व्हॉटस्अप वर पािशवल्याने 
कलम कलम 337799  िादशव प्रमाणे  गनु्हा दाखल करण्यात आलािादशव प्रमाणे  गनु्हा दाखल करण्यात आला.. 

NNKK//445599  
डोंगरेडोंगरे 



 

yksgekxZ  ukxiqj  ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh   

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh  

 

 

 

 

 

 

04 cMusjk 

180@21 

dye 379 

Hkknfo-  

xqUgk Ádkj   
eksckbZy  

pksjh  

Vsªu gVh;k 

iq.ks ,Dl- us 

tk.ks dfjrk 

vkys vlrk 

jsYos LVs'ku 

cMusjk ;sFks 

pkftZxyk 

ykoyk vlrk 

  22-11-21 

06-16 ok-  

 

23-11-21   

20-45  

ok- 

fiz;k x.ks’k 

ekdksMs o; 

25 o"ksZ] jkg- 

ik.kVs vatu 

xkolqftZ ft- 

vejkorh 

eks-u- 

7709497084 

  

अज्ञातअज्ञात  

 
,dqu 8]200@&: 

,d fjvyeh  

daiuhpk fuG;k 

jaxkP;k eksckbZy 

R;kar fle ua- 

8446429635 

vk;-,e-bZ vk; u- 

867404056947837 

fdaer :- 

8]200@& - 

शनरंकशनरंक  
  

ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh etdqj 

gs ueqn Vsªu gVh;k iq.ks ,Dl- us tk.ks dfjrk vkys 

vlrk jsYos LVs'ku cMusjk ;sFks eksckbZy pkftZxyk 

ykoyk vlrk dks.khrjh vKkr pksjV;kus fQ;kZnh 

;kaP;k utj pqdhP;k Qk;nk ?ksoqu ueqn o.kZukP;k 

eksckbZy eqn~nke yckMhus pks:u usys ckcr fQ;kZnh 

;kauh fnys rdzkjo:u ueqn xqUgk nk[ky  

 

iks-gok@ 

402 

rsyeksjs 

  

05 cMusjk 

181@21 

dye 379 

Hkknfo-  

xqUgk Ádkj   
eksckbZy  

pksjh  

xkMh ua- 

08502 

fo’kk[kkiVue 

,Dl- ps dksp 

ua- Mh@02 

cFkZ ua- 1]2]3 

o:u jsYos 

LVs'ku cMusjk 

;sFks xkMh 

mHkh vlrkauk 

  22-11-21 

17-30 ok-  

 

23-11-21  

22-21 ok- 

Lokrh cyoar 

rYgkj  o; 

30 o"ksZ] jkg- 

nRruxj 

[kMdk jksM 

HkqlkoG ft- 

tGxko  

eks-u- 

9158717562 

  

अज्ञातअज्ञात  

 
,dqu 6]000@&: 
,d jsMeh uksV 7 

daiuhpk eksckbZy 

R;kar fledkMZ ua- 

9168888900] 

,dw.k fdaer :- 

6000@& pk eky- 

शनरंकशनरंक  
  

ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh etdqj 

gs ueqn Vsªu ps ueqn dksp o cFksZ o:u jsYos 

LVs'ku HkqlkoG rs cYykj’kkg vlk izokl djhr 

vlrkauk izoklknjE;k.k jsYos LVs'ku cMusjk ;sFks 

xkMh mHkh vlrkauk  ueqn o.kZukP;k eksckbZy 

cFkZoj Bsoqu ukrsokbZdk’kh cksyr vlrkauk dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus fQ;kZnh ;kaP;k utj pqdhP;k 

Qk;nk ?ksoqu eqn~nke yckMhus pks:u usys ckcr 

fQ;kZnh ;kauh fnys rdzkjo:u ueqn xqUgk nk[ky  

 

iks-gok@ 

964 

xMos 

  

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 

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 o#u riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 



ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh  

 yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy iksyhl dLVMh e/;s vlysY;k vkjksih ckcr ekghrh   

 

v]d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG feflax nk- 

rk-osG 

fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps uko o 

iRrk 

gdhxr riklh 

vaeynkjj 

01 अकोला 
शमकसग  क्र. 
01/2021 

रे.स्टे. अकोला 
येर्ील प्लटॅिॉम 

नं. 03 वर    

 21/11/2021 
चे  18.15 

वािता 

23/11/2021 
चे 22.31 
वािता  

 

संदीप शवठ्ठल काळे 
वय-36वर्षथ धंदा- पाणी 

परुी  रा. गोंदेश्वर 
वाशशम शदलीप िाधव 

यांच्या घरािवळ 
वाशशम   

मोनं.  
9921124698   

सो अचथना िगवाण पाटीदार  वय-
29 वर्षथ,रा. म.ुपो. पंघाणा ता.खरगौन 

शि.खंडवा (मध्य प्रदेश)  मो नं. 
9604912247  उंची 5:4इंच ,.बांधा 

- मिबतु , रंग- सावळा  चेहरा - 
गोल  केस - लांब काळे ,  पािीवर 
काळा शतळ मास आहे, गोंदलेले 
नाही नेसनीस कपडे - लाल साडी 
पांढरा काि पदर ब्लाऊि लाल 

वरील ता वेळी व शिकाणी यातील तक्रारदार शद. 21/11/2021 ला 
सायंकाळी 04.32 वािता वाशशम रेल्वे स्टेशन या शिकाणाहुन बसनु शदले 
व ती रे स्टे अकोला येरे् 18.15 शमनटानी दसुरी गाडी लागल्यावर िोन 
करेल असे शतने सांशगतले पण अद्यापावेतो शतचा िोन लागत नाही आशण 
ती घरी पण पोहचली नाही. आम्ही आमच्या िावायाला िोन करून 
सांगीतले ते पण शतकडे शोध करीत आहेत.. अशी पो स्टे ला येवनु शदले 
लेखी शमसींग वरून मशहला शमसींग दाखल करण्यात तसेच वरील 
तक्रारदार यांच्या नावाने वाशशम शहर येरे् शद.23/11/2021 रोिी शमसींग 
शदली आहे तरी तया शमसींगचे कागदपत्र पो स्टे ला आल्यावर कागदोपत्री 
सामील करण्याची तिशवि िेवली आहे. 

 

ASI/56 
मुंडे 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps uko Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 fujad fujad fujad fujad 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps uko Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01  

ukxiqj 

अप क्र 485/21 कलम 
363,34 IPC  

अप क्र 526/21  कलम 20 
(बी) ii (सी) 29 

एन.डी.पी.एस  

fn- 20@11@2021 ps 16%15 ok 
ihlhvkj & fn 26@11@21 ikosrks  

 
fn- 17@11@2021 ps 15%33 ok 

ihlhvkj & fn 27@11@21 ikosrks  
 

 
 

1) सरुि प्रकाशराव शखरडकर वय 28 वर्षथ  jk okMZ 4 esgjs uxj pkanwwj vejkorh  

 

 

2) गदा धोबा स्वाईन वय 28 वर्षथ धंदा मिरूी रा. शबलमंगलशाही मोहल्ला बेगनुीयापाडा शि. गंिम आरोपी 
3) नारायण शदवाकर शाहु वय 38 वर्षथ धंदा मिरूी रा. शबलमगंलशाह मोहल्ला बेगनुीयापाडा शि. गंिम उडीसा( 
tapas at gujrat ) 


