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01 o/kkZ 

26@2022 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgk Ádkj 

gWUMilZ 

pksjh 

Vsªu ua-

12625 

dsjyk ,Dl 

ps dkspa ua-

,l@5 ps 

xsVoj 

xkMhrqu 

mrj.ks 

djhrk 

xsVoj mHks 

vlrkauk 
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cYykj”kkg 

;s.;kps 
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23-01-22  
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18@10  

ok  

njE;k.k 

24-01-22  
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 00@05  

ok 

ehjk 

d`’.kkLokeh 

v¸;axj o;&63 

o’kZ 

/kank&fjVk;MZ 

izksQslj jk-

14&2 

flrkekisB 

fo”kk[kkiê.ke 

vka/kzizns”k eks-dza-

9160967259 

 

,d 

la”kbZr 

bZle o; 
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rs 25 o’kZ 

dkG;k 

jaxkpk 

“kVZ  

?kkrysyk 

o dkG;k 

jaxkps 

ekstyj 

?kkrysyk 

,dq.k 5]500 : 
,d czkmu jaxkph 

ysMht gW.MilZ R;kr 

vk/kkj dkMZ],d 

dkG;k jaxkpk lWelax 

daiuhpk eksckbZy R;kr 

ftvks fle ua-

7990286724 

vk;,ebZvk; ua- 

ekfgrh ukgh  

fda-2]500@&:] 

jks[k 

3]000@&:]¼2000 : 

njkPkh 01 uksV] 500 : 

njkP;k 02 uksVk ½ 

vlk ,dq.k 

5]500@&: pk eky 

 

fujad 

la’kbZr 

 

ueqn ?kVuk rk osGh o fBdk.kh ;krhy 

fQ;kZnh etdqj gs ueqn Vsªu ps dksp o cFkZ 

o:.k jsYos LVs’ku fr:irh rs jsYos LVs’ku 

cYykj’kk vlk izokl djhr vlrkauk izoklk 

njE;k.k xkMh jsYos LVs’ku cYykj’kk ;s.ksiqohZ 

fQ;kZnh vkiyh ueqn o.kZukph gW.McWx ?ksoqu 

xkMhps xsV toG ;soqu mrj.ks djhrk mHkh 

vlrkauk R;kosGh xkMh js-LVs cYykj’kk ps 

vkmVjoj mHkh gksrh Vªsu lq: >kysoj 

R;kosGh Vªsu e/khy ueqn o.kZukpk la’kbZrbZle 

vkyk o fQ;kZnhP;k gkrkr vlysyh ueqn 

o.kZukph ysMht gW.McWx vkrhy lkekuklg 

gkrkrqu dk<q.k eq|ke yckMhus o diVkus 

pks:u usyh ckcrph rØkj nqj{ks= cYykj’kk 

;sFks fnY;kus ueqn xqUgÓkps dkxni=s iks-LVs 

yk ljdkjh VWcoj OgkWVLi vWi }kjs izkIr 

>kys o:u xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk- 

iksuk 

697 

HkknxsZ 

02 o/kkZ 

27/2022 
कलम 379 

भादवी  
xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेंन नं 
12295 
संघममत्रा 

एक्स कोच  
नं.S/3 बर्थ 
नं.वेटिंग  रे. 

स्िें. 
कागजनगर 

ते 
बल्लारशाह 
येणे पवुी 

24/01/22 
चे   

05/00 
दरम्यान 

24/01/22 
चे 

12/45   
वा. 

अमरजीतकुमार 
राजलाल मंडल 
वय 17 धंदा-
मजरुी रा. 

परीतोफीर वाडथ 
नं.10लालपरु 
सपुोल मबहार 
राज्य मप.नं. 
847452, 
मो.नं. 

7992278682 

vKkr ,dq.k 17]000 : 
एक OPPOकंपनीचा 

मोबाईल काळ्या 
रंगाचा मॉडेलनं.A-

54त्यात मसम Airtel 
मो. 

नं.7970521045मजयो.
नं.9798384124 

IMEIनं.माहीतनाही  
मक.17,000/-रू.चा 

माल 

fujad वरील ता.वेळी व मिकाणी यातील मफयादी 
मजकुर हे नमदु कोच व बर्थ नं. वेटिंग वरून 
रे.स्िें.बेंगलोर ते दानापरु असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासादरम्यान  मफयामद यांनी 
त्यांचा मोबाईल चामजिंग वर लावनु बगॅ मध्ये 
िेवला होता आमण झोपले असता त्याची झोप 
अंदाजे 05/00 वा दरम्यान उगडली असता 
त्यांचा वर नमदु वणथनाचा मोबाईल मदसनु 
आला नाही  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
मफयामद यांच्या झोपेचा फायदा घेवनु मदु्दाम 
कपिंाने व लबाडीने मक.17000/- रू चा माल 
चोरून नेले आहे.  
fVi %& js-iks-LVs ukxiqj ;sFkqu ueqn xqUgÓkps 

dkxni=s iks-LVs yk ljdkjh VWcoj OgkWVLi 

vWi }kjs izkIr >kys o:u ueqn dzekadkus 

xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk- 

पो.ना/ 
993 
घरडे 



03 o/kkZ 

28/2022 
कलम 379 

भादवी 
xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेंन नं 
12721 

दमिन एक्स 
चे कोच  

नं.B/2बर्थ 
नं.31,33व
रुन रे. स्िें 
चंद्रपरु येरे् 
गाडी उभी 
असतांना        

24/01/22 
चे  

06/15 
वा  
पवुी 

24/01/22 
चे   

13/15 
वा. 
 

सीमा 
परुूषोत्तम खत्री  
वय 27 वषथ 
धंदा-मिंचर 
रा.प्रभोदन 
अपािंथमोंन्िं 
दसुरा माळा 

F2पावर ग्रीड 
चौक नागपरु 

मो.नं. 
8446338437 

vKkr ,dq.k 49]000 : 
एक आय फोन 

मॉडेल11कंपनीचाका
ळ्या रंगाचा मोबाईल 

त्यातओडाफोन 
मसमनं.9665330502,
IMEIनं.356562100

039220/3180 
मक.49,000/-रू.चा 

माल. 

fujad वरील ता.वेळी व मिकाणी यातील मफयादी 
मजकुर हे नमदु कोच व बर्थ वरून 
रे.स्िें.मसकंदराबाद ते नागपरु  असा प्रवास 
करीत असतांना प्रवासादरम्यान त्यांनी 
आपल्या जवळील  मोबाईल चार्जजगला लावनु 
बर्थ वर झोपले असता अंदाजे 06/15 वा 
चंद्रपरु येरे् त्याची झोप उगडली असता 
त्यांचा  नमदु वणथनाचा मोबाईल मदसनु 
आला नाही मफयामद यांच्या झोपेचा फायदा 
घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचा 
चार्जजगला लावलेला नमदु वणथनाचा मोबाईल 
चोरून नेला आहे.  
fVi %& js-iks-LVs ukxiqj ;sFkqu ueqn xqUgÓkps 

dkxni=s iks-LVs yk ljdkjh VWcoj OgkWVLi 

vWi }kjs izkIr >kys o:u xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk- 

पो.ना/ 
1071 
टशदे 

04 बडनेराबडनेरा  
12/22 

dye 379 

IPC 
xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन ट्रेन 
नंनं..2222115522  
काजीपेठ काजीपेठ 
पणेु एक्सचे पणेु एक्सचे 
कोच नंकोच नं..ss//66  
चे बर्थ नंचे बर्थ नं..  

3377,,3388  वरुन वरुन 
रेरे..स्टेस्टे..  
बडनेरा बडनेरा 
येथर्लयेथर्ल  

जनु्या बकुकग जनु्या बकुकग 
हॉल मथिलहॉल मथिल  

 

2244//0011//2222  
चेचे  

0066..0000  
  ते ते   

0077..0000      
वावा..  दरम्यानदरम्यान..  

 

2244//0011//2222  
चे चे   

1100..5555    
  वावा..  

 

थनथिल मारुती  थनथिल मारुती  
थनिाडे वय थनिाडे वय 

2233वर्थ िंदा वर्थ िंदा --  
थिक्षण राथिक्षण रा..थसदरु थसदरु 
पोपो..स्टेस्टे..  थपपरी थपपरी 

((िानोरािानोरा))  
तहथसल थजल्हा तहथसल थजल्हा 
चंद्रपरु  थपन चंद्रपरु  थपन 
कोड कोड 444422550055  

मोमो..नंनं..  
99883344222200551166,,
99776677555533991133  

 

अज्ञातअज्ञात ,dq.k 11]500 : 
एक लाल काळ्या रंगाचा  एक लाल काळ्या रंगाचा  
PPOOCCOO  MM22  कंपनीचा कंपनीचा 
मोबाईल त्यामध्ये थजयो मोबाईल त्यामध्ये थजयो 

कंकं..  चे थसम क्रचे थसम क्र..  
99007755774411774477  ज्याचा ज्याचा 

IIMMEEII  NNOO--  
886633991188004466003366993344//44

22    ककमत ककमत 1111550000//--रुरु  
चा मोबाईल व काळ्या चा मोबाईल व काळ्या 
रंगाचे मनी पॉकेट रंगाचे मनी पॉकेट 
त्यामध्ये माझे वोकटग त्यामध्ये माझे वोकटग 
काडथ व पासपोटथ फोटो काडथ व पासपोटथ फोटो 
ककमत ककमत 0000//--  असा एकुण  असा एकुण  

1111550000//--रु   चा मालरु   चा माल  
  
 

fujad नमदु तानमदु ता..वेळी व थठकाणी यातील वर नमदु थफयादी  वेळी व थठकाणी यातील वर नमदु थफयादी  
हे   थमत्र नामे हे   थमत्र नामे --  थचक्की महादेव उलमाले वय थचक्की महादेव उलमाले वय 2222  वरे् वरे् 
सह थदनांक सह थदनांक 2233//0011//22002222  रोजी अमरावती येरे् रोजी अमरावती येरे् 
SSRRPPFF  पेपर चे हॉल थतथकट घेणे करीता  ट्रने पेपर चे हॉल थतथकट घेणे करीता  ट्रने 
नंनं..2222115522  काजीपेठ पणेु एक्सचे कोच नंकाजीपेठ पणेु एक्सचे कोच नं..ss//66  चे बर्थ चे बर्थ 
नंनं..  3377,,3388  वरुन रेल्वे स्टेिन चंद्रपरु तेवरुन रेल्वे स्टेिन चंद्रपरु ते  बडनेरा असा बडनेरा असा 
प्रवास करुन रेप्रवास करुन रे..स्टेस्टे..  बडनेरा येरे् अंदाजे बडनेरा येरे् अंदाजे 2222..0000  वावा..  
उतरलो रात्रीची वेळ झाली असल्याने आम्ही दोघेहे उतरलो रात्रीची वेळ झाली असल्याने आम्ही दोघेहे 
रेल्वे स्टेिन बडनेरा येथर्ल जनु्या बकुकग हॉल मध्ये  रेल्वे स्टेिन बडनेरा येथर्ल जनु्या बकुकग हॉल मध्ये  
रात्री झोपलो व थदनांक रात्री झोपलो व थदनांक 2244//0011//22002222  रोजी चे रोजी चे 
सकाळी सकाळी 0066..0000    वावा..  थम बार्रुम ला जाणे असल्याने थम बार्रुम ला जाणे असल्याने  
              जजवळील  वळील                             चा मोबाईल व चा मोबाईल व 
काळ्या रंगाचे मनी पॉकेट त्यामध्ये माझे वोकटग काळ्या रंगाचे मनी पॉकेट त्यामध्ये माझे वोकटग 
काडथ व पासपोटथ फोटो असे सामान थमत्राच्या बाजलुा काडथ व पासपोटथ फोटो असे सामान थमत्राच्या बाजलुा 
ठेउन बार्रुमला गेलो व  र्ोड्यावेळाने  परत ठेउन बार्रुमला गेलो व  र्ोड्यावेळाने  परत 
जागेवर येउन पाथहले असता जागेवर येउन पाथहले असता              मोबाईल व मोबाईल व 
पॉकेट थदसनु आला नाही त्याबद्दल थम थमत्राला पॉकेट थदसनु आला नाही त्याबद्दल थम थमत्राला 
झोपेझोपेतुन उठुन थवचारले असता काही एक माथहत तुन उठुन थवचारले असता काही एक माथहत 
नसले बाबत सांथगतले ते कोणत्यातरी अज्ञात नसले बाबत सांथगतले ते कोणत्यातरी अज्ञात 
चोरट्याने माझ्या गैरहजरीचा फायदा घेउन नमदु चोरट्याने माझ्या गैरहजरीचा फायदा घेउन नमदु 
वणथनाचा मोबाईल चोरुन नेलावणथनाचा मोबाईल चोरुन नेला           गनु्हा दािलगनु्हा दािल  
  
     

WWNNKK//  
225577    
रामटेकेरामटेके 



 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh  

 

 

 

 

 

 

05 vvddkkssyykk    

1122@@2222  

ddyyee  337799  

HHkkkknnoohh    

xqUgk Ádkj 

eksckbZy pksjh  

jj ssYYooss  iikk ssyyhhll  

LLVVss’’kkuu  

vvddkkssyykk  PPFF  

NNOO0011  

oojjhhyy  

eekkxxPP;;kk  

cckkttqqll  

uukkxxiiwwjj  

,,..MM  

vvkkssVV;;kkoojj  

2244@@0011@@2222  

ppss    

2211--1100  ookk--    

2244@@0011@@2222  

ppss  2233--3311  

ookk--  

vvrrqqyy  llkkggssccjjkkoo  

ddkkGGaaddss  oo;;  3388  

oo’’kk ZZ    

//kk aannkk  uukk SSddjjhh  jjkk--  

oohh,,ppcchh  ddkkWWyyuuhh  

xxkk ssjj{{kk..kk  jjkk ssMM  

vvddkkssyykk  eekk ssØØ--  

77770099112211228877  

अज्ञाअज्ञा
तत  

,dq.k 7]000 : 

,d vksIiks da-pk 

dkG;k jaxkpk s 

eksckbZy R;kpk  IIMMEEII  
NNOO  eekkgghhrr  uukkgghh  

RR;;kkrr  vvkk;;MMhh;;kk  ffllee  

77888877664433777744  ffdd--  

77000000@@&&::  ppkk  eekkyy    

 

fujad oojjhhyy  rrkkjjhh[[kk  oossGGhh  oo  ffBBddkk..kkhh  ffQQ;;kknnhh  ggss  vvkk>>kknn  ffggaann  

uuss  vvddkkssyykk  rrss  iiqq..kk ss  vvllkk  ÁÁookkll  ddjj..kk ss  ddjjhhrrkk  jjssiikk ssLLVV ss  

vvddkkssyykk    PPFF  NNOO0011  vvkkyyss  vvllrrkk  RR;;kkaapphh  

xxkkMMhh  mmff’’kkjjkk  vvllYY;;kkuuss    eekkxxPP;;kk  cckkttqqll  

uukkxxiiwwjj  ,,..MM  vvkkssVV;;kkoojj  ccllqquu  ttssoouu  ddjjrrss  

oossGGhh  uueeqqnn  oo..kk ZZuukkppkk  eekksscckkbbZZyy  vvkkssVV;;kkoojj  

cckkttqqyykk  BBssooyykk  vvllrrkk  RR;;kkppss  ttssoouu  

>>kkYY;;kkoojj  eekksscckkbbZZyy  iikkgghhyykk  vvllrrkk  rrkk ss  ffnnllqquu  

vvkkyykk  uukkgghh  rrkk ss  ddkkss..kkhhrrjjhh  अज्ञातअज्ञात      ppkkssjjVV;;kkuuss  
RR;;kk aapphh  uuttjj  ppqqddooqquu  ppkkss::uu  uussyykk  oo::uu  

ffQQ;;kkZZnnhh  ;;kkaauuhh  yyss[[kkhh  rrØØkkjj  ffnnyyss  oo::uu  xxqqUUggkk  

nnkk[[kkyy            

iikk ssuukk  779999  779999    

eeuuLLddjj  

vdz jsiksLVs exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- rk-osG exZ –k- rk- osG fQ;kZnh@[kcj  ns.kkjk 

uko 

e`rdkps uko o iRrk gdhdr  riklh 

vaeynkj 

01 vdksyk 03/2022 
कलम 174 
CRPC  

रे.स्टे. 
वाथिम 

KMNO.8
20/8-7 
जवळ 

23/01/2022  
चे  

15.19   
वा.  पवुी 

24/01/2022  
चे 

 01.13  
वा. 

ऑन ड्युटी DYSS 
SCR वाथिम 

प्रकाि मकु ं दराव 
पाईकराव  

वय-24 वर्थ. 
रा.पंचथिल नगर 

वाथिम 

हकीकत:-  या वळेी आम्ही NK/99 दायमा  स्टे ङा 
चाजथ मध्ये हजर असताना HC/198 , PC/947 
यांनी वाथिम येरे् जाऊन िनहाथनिा करून यातील 
मयताच्या पे्रतावर घटनास्र्ळ पंचनामा, इन्क्वेस्ट 
पंचनामा कायथवाही करून पे्रत PM होण्यासाठी 
थज.सा.रू. वाथिम येरे् नेऊन यातील मयताच्या 
पे्रतावर मा. MO सो थज.सा.रू. वाथिम यांनी PM 
करून पे्रत अंत्यथविी कामी  पे्रत नातवेाईक नामे  
सथुनल थनवतृ्ती कांबळे वय-40 रा.पंचथिल नगर 
वाथिम यांच्या ताब्यात दऊेन पो.स्टे.ला परत येऊन 
केले कायथवाहीचे कागदपत्र आणनु हजर केल्याने 
नंबरी मगथ दािल करण्यात आला  

HC/198 
चव्हाण 



yksgekxZ  ukxiqj  ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 24-01-2022 

 

 ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                        

 

 
 

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]d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG 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 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

03 fujad fujad fujad fujad 


