
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 24-06-2022  

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 
435/2022 
कलम 363 

IPC 
गनु्हा प्रकार  
फुस लावनु 
पळवनु नेणे       

रेल्वे स्टेशन 
नागपरु 

प्लटँफामँम नं. 
2  वरुन 

23/06/22  
17.30 वा 

24/06/22  
01.53 वा 

सौ, परममदर 
कौर बलजींदर 

मसग 
 वय. 37 वर्म, 

धंदा. इवेन्ट काम  
राह. अशोक 
चोक जवळ 

प्लाटँ नं. 133 
गरुूनानक परुा 
आंबेडकर नगर 

मागम पोलीस 
ठाना पाचपावली 

नागपरु शहर  
मो.नं.  

7775883238 
 

अज्ञात 
 

हरवलेले मलुीचे नाव 
व वणमन ;-   

जगजीत कौर   
वय 14 वर्म. 

राह.प्लाटँ नं. 133 
गरुूनानक परुा 

आंबेडकर नगर मागम 
पोलीस ठाना 

पाचपावली नागपरु, 
रंग-गेहुआ, बांधा-

सडपापळ, कपडे-लाल 
टट शटम टनळ्या रंगाचा 
प्लाजो, उंची -5.8 इंच, 

चेहरा-गोल, नाक-
लांब, डोळे-बडी असा 

वणमन आहे 
 

टनरंक 
 

नमदु ता.वेळी व टठकानी यातील टफयादी हया टद. 
14/06/22 रोजी तयांची दोन्ही मलुी सह उत्तराखंड येथे 
समाजाचा टहमकंुड करीता गेले असता टद. 22/06/2022 
टदल्लीवरुन दोन्ही मलुीसोबत मोठी मलुगी नामे. टदपजोत 
कौर वय 16 वर्म व लहान मलुगी नामे. जगजीत कौर वय 
14 वर्म टफयादीची आई नामे. अजींदर कौर असे टदल्ली 
वरुन नागपरु ट्रेन नं. 12227 दटिण एक्स ने नागपरु येथे टद. 
23/06/2022चे 17.30 वा. प्लटँफांमम नं. 2  वर 
आल्यानंतर ट्रेन मधनु उतरुन तयांची आई व मोठी मलुगी 
दसुरी गाडीने दगुम येथे गेले आटण तयाचे सोबत तयाची लहान 
मलुगी नामे. जगजीत कौर वय 14 वर्म रेल्वे स्टेशन नागपरु 
प्लटँफामँम नं. 01 कडे टनघनार होते पण प्लटँफामँम नं. 02 
वरुन काहीही न सांगता टनघनु गेली तयांनी इकडे टतकडे 
बटघतला पण टदसनु आली नाही. तयांनी रेल्वे स्टेशन 
परीसरात शोध घेतला परंत ु टदसनु आली नाही, 
नातेवाईकांना फोन केले असता ती आली नाही असे 
नातेवाईकांनी सांगीतले तयावरुन तयांचा मलुीला कोणीतरी 
अज्ञात इसमाने फुस लावनु पळवनु नेले असे टफयादीला 
संशय असल्याने तया अज्ञात इसमा टवरुद्ध तयांची तक्रार 
आहे. अशी टफयादी हे पो.स्टे. ला येवनु बयान टदल्याने व 
शासन परीपत्रक सी.आर.पी.ओ.9/02/ प्र.क्र 54 पोल/03 
टद. 10 नोव्हेबर 2014 पत्रकान्वये 18 वर्ा खालील 
हरवलेले मलेु व मलुी आदेशान्वये कलम 363 भा.द.टव. 
प्रमाणे गनु्हा दाखल.  
 
 
 
 

API श्री. 
डोळे 



02 xksafn;k 

54/22 
कलम  
394 
 IPC  

गनु्हा प्रकार         
tcjh  
pksjh   

jsLVs xksafn;k 

IykWVQkWeZ ua 

01 ps ukxiqj 

,UMdMs 

ryko toG 

iVjhps 

cktqyk 

24-6-22 

04-30 ok- 

njE;ku 

24@6@22  

12-13 ok 

jkeiky firk 

HkS;kyky flax] 

mez&24 lky] 

/kank&etqjh]  

jk- xzke 

yMdksMk] iksLV- 

flaxjksyh] Fkkuk- 

tudiwj]rg- 

Hkjriwj] ftYgk-

dksfj;k N-x 

eks ua 

782853380

5 

 

 

1½ iz'kkar 

eqypan eksV?kjs  

o; 26 o"kZ  

jkg 

flaxyVksyh 

vkacsMdj okMZ 

xksafn;k  

2½ t; 

izfo.k 

Hkkyk/kjs  

o; 20 o"kZ  

jk- 

flaxyVksyh 

vkacsMdj okMZ 

xksafn;k 

vVd rk o 

osG  

24@06@22 

ps 19-41 

ok- 

एकुण 9,000/- रु ,d 

fooks da eksckbzy R;kr 

fle ua 

7479401270 

vk;,ebzvk; uacj 

ekghrh ukgh  

fd 8]000@#   

o dkG;k jaxkpk 

ikWdsV R;kr jks[k 

1]000@# o 

vk/kkjdkMZ] ,lchvk; 

cWsdps ,Vh,e dkMZ] 

Jehd dkMZ vlk  

9]000@# pk eky 

,d fooks da 

eksckbzy R;kr 

fle ua 

74794012

70 

 IMEI  No 
86790204

7354561 

fd 

8]000@&# 

pk eky 

Ukeqn ?kVuk rkjh[k o fBdk.kh fQ;kZnh ;kuk xkMh u a 

11040 egkjk"Vª ,Dkus xksafn;k rs dksYgkiqj vlk izokl 

dj.ks vlY;kus rs vkiys fe= ukes xqykc flag xkSM] o; 

18 lky] iRRkk& xqfl;k ikjk] gjpksdk] ftYgk&dksfj;k 

N-x- ;kps lskcr fn 23@06@22 jksth js-LVs- xksafn;k 

;sFks ;soqu IykWVQk~WeZ ua 01 oj eqDdke d:u ldkGh 

fQ;kZnh ;kauk 'kkSpkl vkY;kus rs jsLVs xksafn;k ;sFkhy 

IykWVQk~WeZ ua 01 iklqu if'pesl vnkts 100 feVj nqj 

dpjk eksgYyk dMhy rykok toG 'kkSpkl xsys vlrk 

;krhy vVd vkjksihrkauh fQ;kZnhl pkdaqpk /kkd nk[koqu 

o ,dkus R;kal idMqu Bsoqu fQ;kZnhps f[k'kkrhy ueqn 

eqnseky tcjhus fgldkohr vlrkuk >kys >VkiVhe/;s 

vkjksih dMhy vlysyk pkdqpk okj fQ;kZnh a;kps mtO;k 

gkrkps vaxB;ktoG o Nkrhps cjxMhoj t[ke >kY;kus 

R;krqu jDr fu?kkys vkgs- >kys >VkiVhe/;s fQ;kZnhus ,dk 

vkjksih dMhy nqiV~Vk o R;kps 'kVZ o pkdq fgldkoY;kus 

vkjksih iGqu xsys o fQ;kZnh ;kauh ueqn diMs o pkdq 

vkj-ih-,Q ;kaps enrhus iksLVsyk vkuqu gtj dsys vkgs- 

o fQ;kZnhph esMhdy d:u fQ;kZnhps rksaMh fjiksVZ o:u 

js-iks-LVs- xksafn;k ;sFks ueqn कलम 394 IPC izek.ks xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk o xksafn;k ;sFkhy 'oku iFkdkps 

enrhus vkjksih fu"iUu d:u R;kauk vVd dj.;kr 

vkyh- 

 

iks-mifujh 

O;dVjko 

dokl 

03 बडनेरा 
144/22 
कलम  
379 
 IPC  

गनु्हा प्रकार      
मोबाईल 
pksjh   

रेल्वे स्टेशन 
बडनेरा 
बकुींग 

आँफीस मध्ये 
चाटजिंग पाईँन्ट 

20/06/22 
05.00 वा. 
दरम्यान 

 

24/06/22 
17.43वा. 

मनोज प्रभुदास 
प्रजापती  

वय 40 वर्म  
धंदा मजरुी  

रा. आंतरसुंबा 
ता.टवजयनगर 
सांबरकांठा 
(गजुरात)  
मो. क्र. 

7228903189 
 

अज्ञात एकुण 13,490/- रु  
एक ऱायँल सोनेरी 

रंगाचा ओप्पो कं.चा 
मोबाईल मा.ँनं. CPH 
2269 तयात JIO टसम  

नं. 9724431289  
IMEI No. 

861144053878579, 
861144053878561  

टक. 13,490/- रु. 
 

टनरंक नमदु ता.वेळी व ठीकाणी यातील फीयादी हे 
टद.19.06.2022 रोजी ट्रेन नं. 120925 सरुत अमरावती 
एक्स चे जनरल कोच मधनु सरुत ते बडनेरा असा प्रवास 
करुन रात्री समुारे 23.00 वा. समुारास आले व फीयादीचे 
पासमल सकाळी 07.00 पे्ररणा एक्स ने येत असल्याने ते 
रात्री बकुींगवरच थांबले व तयांचेजवळ असलेला एक 
ऱायँल सोनेरी रंगाचा ओप्पो कं.चा मोबाईल टक. 13490/- 
रु. चा मोबाईल बकुींग आँफीस येथे चाटजिंग पाईँन्ट ला 
चाटजिंगला लावनु झोप लागली असता तयांचे झोपेचा फायदा 
घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने टद. 20.06.2022 रोजी 
सकाळी 05.00 वा.चोरून नेल्याचे लिात आले असे 
टफयादी यांनी आज रोजी रे.पो.स्टे. बडनेरा ला येऊन लेखी 
टफयाद टदल्याने कलम 379 भादटव प्रमाणे  गनु्हा दाखल. 

HC 
1022 
बोरकर 



04 बडनेरा 
145/22 
कलम  

353, 332, 
506, 294  

IPC  
  o lg 

dye 147 

Hkk-js-dk  
Áek.ks 

गनु्हा प्रकार       
’kklfd; 

dkekr vMFkMk 

fuekZ.k dj.ks  

o ljdkjh 

deZpkjh oj 

geyk     

js-iks-LVs 

cMusjk 

IyWVQkeZ ua 1 

o 2 e/;s 

ufou iqyk 

toG 

23/06/22 
00.30 वा. 
समुारास 

 

24/06/22  
22.31 वा. 

vuqi lqjs’kjko 

xk;xksys o; 

33 o’ksZ] 

/kank- jsYos Vhlh 

jk- jsYos Vhlh 

eq[;ky; js-LVs- 

dkyksuh uolkjh 

vejkorh  

eks-ua-  

8446243644 

अज्ञात 
 

टनरंक टनरंक अशा प्रकारे आहे की,  टफयादी हे टद. 23/06/2022 रोजी 
00.01 rs 08.00 ok- ikosrks js-LVs- cMusjk ;aFks drZO;koj 

gtj jkgqu IyWVQkeZ ua 1 o 2 e/kkrhy ufou QqV vksoj 

fczt toG mHks jkgqu jsYos Áok’;kaps frdhV riklr 

vlrkauk IyWVQkeZ ua 2 oj dkgh Áokk’kh yksdkaps ?kksGdk 

vkyk R;kosGh fQ;kZnh ;kauh Áok’kkaps frdhV riklys 

vlrk dkgh Áok’kkaps jsYos frdhV ulY;kus R;kauk frdhV 

?ks.;kl ijr ikBfoys R;kosGh ,d Áok’kkh fQ;kZnh 

;kaP;k’kh okn ?kkyqu eh fouk frdhV Áokl djhu vls 

Eg.kqu fQ;kZnh ;kaps ’kklfd; dkekr vMFkMk fuekZ.k 

dsyk o fQ;kZnh ;kauk vf’yy f’kohxkG dsyh rlsp 

ftos ekj.;kph /kedh fnyh o gkrkP;k HkqD;kauh ukdkoj] 

vksBkoj o dikGkoj ekjgk.k d:u IyWVQkeZ ua 2 

toGhy jsYos VªWd oj [kkyh ikMys o oj ueqn vkjksih 

iGqu xsyk- v’kk fnysY;k fQ;kZn o:u कलम 353, 332, 
506, 294  IPC o lg dye 147 Hkk-js-dk  Áek.ks xqUgk 
nk[ky- 
 

HC 
1022 
बोरकर 

05 अकोला 
197/22 
कलम  
379 
 IPC  

गनु्हा प्रकार      
मोबाईल 
pksjh   

रे स्टे अकोला 
प्लटॅफॉम नं. 
2 वर ट्रेन नं. 

12859 
डाऊन 

टगतांजली 
एक्स चे 
मागील 

जनरल कोच 
मध्ये चढत 
असताना 

 

20/06/22 
14.50 वा. 
समुारास 

 

23/06/22  
17.03 वा. 

पवन टदलीपराव 
तेलंग   

वय 34 वरे्,  
धंदा- खाजगी 

नौकरी  
रा. यादव ले 

आऊट 
टशवाजीनगर 

म्हसाळा ता.टज. 
वधा  

मो. नं. 
9021057265 

अज्ञात 
 

एकुण 25,000/- रु  
एक काबमन काळ्या 

रंगाचा OPPO 
कंपनीचा मोबाईल मॉ. 

नं. F-19 pro 
plusतयाचा IMEI NO 
861932055996559, 
861932055996542 

तयात दोन टसम 
वोडाफोन कं.चे 
9021057265, 
9527392010  

मकमत 25,000/-रू चा 
मोबाईल 

टनरंक 
 

अशा प्रकारे आहे की, वर नमदु घटना ता. वेळी व टठकाणी 
यातील टफयादी हे टद. 20/05/2022 रोजी रे.स्टे. अकोला ते 
रे.स्टे वधा असा प्रवास करणे कटरता रे स्टे अकोला 
प्लटॅफॉम नं. 2 वर ट्रेन नं. 12859 डाऊन टगतांजली एक्स 
चे मागील जनरल कोच मध्ये गदीतनू चढत असताना 
तयांच्या वटरल शटमच्या टखशात ठेवलेला एक काबमन काळ्या 
रंगाचा OPPO कंपनीचा  मोबाईल मकमत 25,000/- रू चा 
मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवाशी लोकांच्या 
गर्ददचा फायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेला. असे  
टफयादी यांच्या लिात आले तयांनी  आज रोजी  हजर येवनु 
टदले टफयाद वरुन कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल.  

HC 
240 

वाघाडे 



 

 

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 24-06-2022   

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 24-06-2022  

 

 

06 अकोला 
198/22 
कलम  
379 
 IPC  

गनु्हा प्रकार       
लेडीज पसम 

pksjh   

 ट्रेन नं 
12112 

अमरावती 
मुंबई एक्स चे 

समोरील 
कोच D/1 
मधनु रे स्टे 
मरु्दतजापरु 
येथनु गाडी 
सटुताच 

20/06/22     
वेळ नमदु 

नाही 

24/06/22   
18.54  वा. 

श्रुती अशोक 
भडके  

वय- 25 वर्म   
धंदा- टशिण  

रा. एकता नगर 
तेलवासा 

कॉलनी क्वॉटर 
10 भद्रावती ता. 
भद्रावती  टज. 

चंद्रपरु    
मो.नं. 

9890129370, 
9579907910 

अज्ञात 
 

एकुण 22,000/- रु  
एक सकॅ बगॅ मधनु 
एक गलुाबी रंगाची 
हनॅ्ड  लेडीज पसम 

तयामध्ये रोख रक्कम 
22,000/- (500X44) 
दराचे नोटा, तयात एक 

लहान लेटडज पसम 
कथीया रंगाची तयात 

एक मतदान काडम, एक 
टु-व्हीलर लायसन 

स्माटम काडम, एक पन 
काडम, दोन ATM 

(SBI,BOI) व टफयादी 
यांचे पासमपोटम फोटो  
08, कॅन्टीन काडम 

बनटवण्याची पावती 
असा एकुण 22,000/- 

रु चा माल 
 

टनरंक 

 
वरील नमदु ता. वेळी व टठकाणी यातील टफयादी हया रे.स्टे 
बडनेरा ते शेगाव असा प्रवास करणे कामी टद. 
20/06/2022 रोजी चे 19.30 वाजता ट्रेन नं 12112 
अमरावती मुंबई एक्स चे समोरील D/1 कोच मध्ये 
भावासह चढुन ट्रेन मध्ये गर्दद असल्याने ट्रेन च्या दरवाज्यात 
उभे राहुन प्रवासात टनघाले असता प्रवासा दरम्यान रे स्टे 
मरु्दतजापरु पास झाल्यावर टफयादी यांनी पाठीवरील सकॅ बगॅ 
चेक केले असता सकॅ बगेॅच्या समोरील टखशात ठेवलेली 
एक गलुाबी रंगाची हनॅ्ड  लेडीज पसम तयामध्ये रोख रक्कम 
22000/- (500X44) दराचे नोटा, तयात एक लहान लेटडज 
पसम कथीया रंगाची तयात एक मतदान काडम, एक टु-व्हीलर 
लायसन स्माटम काडम, एक पन काडम, दोन ATM 
(SBI,BOI) व टफयादी यांचे पासमपोटम फोटो 08, कॅन्टीन 
काडम बनटवण्याची पावती असा एकुण 22,000/- रु चा 
माल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरुन नेल्याचे लिात 
आले वरून सरचा गनु्हा रे.पो.स्टे बडनेरा येथनु गनु्याचे 
कागदपत्र प्राप्त झालेवरून कलम 379 भादवी प्रमाणे गनु्हा 
दाखल  
fVi  %&  रेल्वे पोलीस स्टेशन बडनेरा येथील जा.क्र 
1047/2022 टद. 22/06/2022 रोजी गनु्याचे कागदपत्र 
इकडील पो स्टे ला आवक क्र 907/2022टद.24/06/2022 
प्राप्त झालेवरून  गनु्हा दाखल. 
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vkjksihps uko  

01 अकोला  
 

108/2022 कलम 379 IPC  
 
 

24/06/2022 चे 18.26  वा 1) फैजलशाहा अफसर शहा वय 22 वर्म, रा. मरगठ मोहताटमल नाजुक नगर अकोला. 

02 xksafn;k 54/2022 कलम 394 IPC  
 

24/06/2022 चे 19.41  वा 2)  iz'kkar eqypan eksV?kjs o; 26 o"kZ jkg flaxyVksyh vkacsMdj okMZ xksafn;k 

3) t; izfo.k Hkkyk/kjs o; 20 o"kZ jkg flaxyVksyh vkacsMdj okMZ xksafn;k 
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