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ट्रेन नं.
12105 ववदभभ
एक्स चे कोच
नं. S/4 बथभ
नं. 55,56
वरुन रे .स्टे .
मुर्ततजापुर
येथन
ु गाडी
सुटताच
लक्षात आले

23/07/22
05.00 वा.
दरम्यान

29/07/22
00.10 वा.

सुहास अनदे व
वनतनवरे
वय- 42 वषे
धंदा - व्यापार
रा. पलााँट न. 22
GY नगर राकेश
के आऊट चा
जवऴ
बेलतरोडी
नागपुर
मो. नं.
8999286075

अज्ञात

एकुण 12,000/- रू
एक वववो कंपनीचा
काऴ्या रं गाचा
मोबाईल त्यावर
ब्राऊन रं गाचा कव्हर
त्याचा IMEI NO
मावहत नाही, त्यात
वजओ वसम न.
7798278809,
वकमत अंदाजे
12,000/- रू

वनरं क

नमुद ता. वेळी व वठकाणी यातील हे वद. 22/07/2022 रोजी ट्रेन
नं. 12105 ववदभभ एक्स चे कोच नं. S/4 बथभ नं. 55,56 वरुन रे ल्वे
स्टे शन मनमाड ते रे ल्वे स्टे शन नागपुर असा प्रवासा दरम्यान वद.
23/07/2022 रोजी 05.00 वाजता रे .स्टे . मुर्ततजापुर येथन
ु गाडी
सुटताच वफयादी यांच्या लक्षात आले की त्यांचा एक वववो
कंपनीचा काऴ्या रं गाचा मोबाईल वकमत अंदाजे 12 ,000/- रू चा
मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांच्या झोपेचा फायदा घे वन
ु
चोरून नेला. अशी वफयादी यांनी रे .पो.स्टे . नागपुर येथे वदले वफयाद
वरुन गुन्ह्याचे कागदपत्र इकडील पो.स्टे .ला प्रापत झाल्याने कलम
379 IPC प्रमाणे गुन्ह्हा दाखल.

पोहवा
465
दावर
खान

राजेश नरससग
जाधव
वय 54 वषभ,
धंदा- शेती,
रा. पाण्याच्या
टाकीजवळ
बाबुळगांवता.
पातुर वज.
अकोला.
मो .नं.
9075981376

मोहम्मद
अब्दुल्ला
मोहम्मद
अशरफ
अन्ह्सारी
वय 25 वषभ
रा. पाहाडी
मस्जीदच्या
जवळ वचतपुर
रामगड राज्य
(झारखंड)

एकुण 16,000/- रू
एक ओपो कं.चा
वपवळ्या रं गाचा
त्याला सेवालाल
महाराजचे चीञ
लावलेले कव्हर
असलेला मोबाईल
त्याचा IMEI NO.
माहीत नाही.त्यामध्ये
वजओ वसम नं.
8652192700
सकमत 16,000/-रू

एक ओपो कं.चा
वपवळ्या रं गाचा
मोबाईल
त्यामध्ये वजओ
वसम नं.
8652192700
सकमत
16,000/-रू

246/2022
कलम
379 IPC

xqUgk Ádkj
मोबाईल

pksjh

02

vdksyk
248/2022
कलम
379 IPC

xqUgk Ádkj
मोबाईल

pksjh

ट्रेन नं.
12151 डा
लोकमान्ह्य
वटळक हावडा
एक्सचे कोच
नं. S/1बथभ नं.
53 वरुन रे .
स्टे . अकोला
येण्याच्या 5
वमनीटापुवी

29/07/22
05.50 वा.

29/07/22
14.09 वा.

vVd rkosG
वद. 29/07/22
23.12 वा.

fVi %&

रे ल्वे पोलीस स्टे शन नागपुर यांचा जा क्र 3691/2022
वद. 23/07/2022 अन्ह्वये गुन्ह्याचे कागदपत्र ईकवडल पो.स्टे . ला
आवक क्र 1131/22 वद. 28/07/2022 गुन्ह्याचे कागदपत्र प्रापत
झाल्या वरून गुन्ह्हा दाखल
नमुद ता. वेळी व वठकाणी यातील वफयादी हे वद. 28/07/2022 रोजी
रे .स्टे . लोकमान्ह्य वटळक टमी (कुला) येथन
ु अकोला येथे येणे करीता
राञीचे अंदाजे 20.35 वा. दरम्यान ट्रेन नं. 12151लोकमान्ह्य वटळक
हावडा एक्स चे कोच नं. S/1 बथभ नं. 53 वरुन प्रवास करीत असतांना
वफयादी यांचे जवळ असलेला एक ओपो कं.चा वपवळ्या रं गाचा
त्याला सेवालाल महाराजचे चीञ लावलेले कव्हर असलेला मोबाईल
सकमत 16 ,000/-रू चा मोबाईल चाजींगला लावुन ते झोपले व वद.
29/07/2022 रोजी अंदाजे 05.50 वाजता दरम्यान झोपेतन
ु जागी
झाले तेव्हा चाजींगला लावलेला मोबाईल पाहीला असता वदसुन आला
नाही व लगेच 5 वमवनटांनी रे स्टे . अकोला आले वफयादी यांचे झोपेचा
फायदा घेवन
ु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मुद्दाम लबाडीने नेला. अशी
वफयादी यांनी पो.स्टे . ला येवन
ु तोंडी वफयाद वदले वरून कलम 379
IPC प्रमाणे गुन्ह्हा दाखल. rlsp पोलीस ननयंत्रण कक्ष लोहमार्ग नार्पूर
यांनी फोन द्वारे ट्रेन नंबर 12151 समरसता एक्सप्रेस च्या कोच नंबर
एस/8 मध्ये एक आरोपी प्रवास करत आहे त्याचा शोध घे ऊन ताब्यात
घ्यावे असा रे .पो.स्टे . नार्पूर ;sFks कळनवले वरून रे .स्टे . नार्पूर यांनी
संशयताचा शोध घे ऊन ताब्यात घे ऊन पोस्टला हजर केले . त्यास
नवचारपूस करता त्याने अकोला दरम्यान एका प्रवासी चे मोबाईल

rlsp ueqn vkjksihl iksf’k@213 lsyksVs]
iksf’k@03 vfMdus ;kauh vkjksihl js-iks-LVs vdksyk ;sFks vk.kqu
gtj dsys o:u R;kps dMqu ueqn xqUg;krhy pksjhl xsyk
eksckbZy tIr d:u vVd dj.;kr vkysचोरल्याचे कबूल केले.
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ट्रेन पुणा
अकोला
प ाँसेंजर चे
जनरल कोच
मधुन रे . स्टे .
अकोला येथे
समजले वरुन

29/07/22
03.45 वा.
सुमारास

29/07/22
15.29 वा.

गणेश गजानन
चव्हान
वय 26 वषभ,
धंदा-मजुरी,
रा. शुक्रवार पेठ
तारागड चौक
वावशम
मो. नं.
8308646408,
सहप्रवासी नागेश भगवान
नुपनारायण
वय 30 वषभ,
धंदा मजुरी रा.
रौदं डा ता.
अकोट वज.
अकोला.

सुरज राजेंद्र
इंगळे
वय 23 वषभ,
रा. जवुळका
रे ल्वे ता.
मालेगाव वज.
वावशम

एकुण 20,000/-रू
एक MI कं.चा पांढ-या
रं गाचा मोबाईल त्याचा
IMEI NO.
868985037064469,
868985037064477
त्यामध्ये VI वसम नं.
9637421483 सकमत
5,500/- रू चा
मोबाईल,
सहप्रवासी यांचा एक
ओपो कं.चा पांढ-या
रं गाचा मााँ. नं. A 15
मोबाईल त्याचा IMEI
NO माहीत नाही.
त्यामध्ये वसम नं.
9511859685,
9075991551, सकमत
14,500/- रू चा
मोबाईल,असे एकुण
20,000/- रू चा माल

एक MI
कं.चा पांढ-या
रं गाचा
मोबाईल
त्याचा
IMEI NO.
868985037
064469,
868985037
064477
त्यामध्ये VI
वसम नं.
963742148
3 सकमत
5,500/- रू
चा मोबाईल,

यातील वफयादी व सहप्रवासी हे दोघे वद. 29/07/2022 रोजी ट्रेन
पुणा अकोला प ाँसेंजर चे जनरल कोच मधुन रे .स्टे . वावशम ते
रे .स्टे अकोला असा प्रवास करीत असतांना गाडी खाली
असल्याने बाकावर झोपुन रे .स्टे . अकोला येथे कधी पोहोचले हे
समजले नाही. रे ल्वे पोलीसांनी उठवले तेव्हा समजले वक
शटाच्या वरील खीशातील एक
MI कं.चा पांढ-या रं गाचा
मोबाईल सकमत 5 ,500/-रू चा मोबाईल , सहप्रवासी यांचा एक
ओपो कं.चा पांढ-या रं गाचा मााँ.नं.
A 15 मोबाईल सकमत
14,500/- रू असे एकुण 20 ,000/- रू चे मोबाईल पाहीले
असता वदसुन आले नाही. वफयादी व सहप्रवासी यांचे झोपेचा
फायदा घे वन
ु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मुद्दाम लबाडीने चोरुन
नेल्याचे समजले वरुन अशी वफयादी यांनी पो.स्टे . ला येवन
ु
तोंडी वफयाद वदले वरून कलम 379 IPC प्रमाणे गुन्ह्हा दाखल.

HC
240
वाघाडे

एकुण 5,100/- रु
एक वनळ्या लाल
रं गाची साँगब ाँग
वक.300/- रु.त्यात
नववन कपडे ,प ाँन्ह्ट शटभ
वक.4800/- रु.आधार
काडभ ,प ाँन
काडभ ,ड्रायव्हींग
लायसन्ह्स ,म ाँरे ज
सर्तटफीकेट असा एकुण
5100/- रु.चा माल

fujad

अशा प्रकारे आहे की , यातील वफयादी हे ट्रेन नं 22138 प्रेरणा
एक्स चे कोच नं D/1 जनरल कोच मधुन रे .स्टे . सुरत ते नागपुर
असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान कोणीतरी दोन
अज्ञात चोरट्याने त्यांची एक वनळ्या लाल रं गाची साँगब ाँग वक .
300/- रु. त्यात नववन कपडे ,प ाँन्ह्ट शटभ वक. 4800/- रु. आधार
काडभ , प ाँनकाडभ , ड्रायव्हींग लायसन्ह्स , म ाँरे ज सर्तटफीकेट असा
एकुण 5,100/- रु. चा माल रे .स्टे बडनेरा येथे ट्रेन उभी
असताना चोरुन नेले असे वदलेल्या वफयादीचे वफयाद वरून
कलम 379 IPC प्रमाणे गुन्ह्हा दाखल.

249/2022
कलम
379 IPC

xqUgk Ádkj
मोबाईल

pksjh

04

बडनेरा
177/2022
कलम
379 IPC

xqUgk Ádkj
साँगब ाँग

pksjh

ट्रेन नं 22138
प्रेरणा एक्स चे
कोच नं D/1
जनरल कोच
मधुन रे स्टे
बडनेरा येथे
ट्रेन उभी
असताना

26/07/22
07.00 वा.

29/07/22
00.08 वा

सुवमतससग
उमेशससग
राजपुत
वय 22 वषभ
धंदा ड्रायव्हींग
रा. ग्राम
भारथवचरी
जहानाबाद
वबहार
मो.क्र.
9960105752

vVd rkosG
वद. 29/07/22
18.36 वा.

अज्ञात

rlsp ueqn xqUg;krhy fQ;kZnh ;kauh vkjksihl iks-LVs yk
idMqu vk.kys o R;kps dMs fopkjiql djrk lnj
xqUg;krhy fQ;kZnhpk pksjhl xsyk eksckbZy R;kusp pksjyk
vkgs ckcr dcqy dsY;kus R;kl ueqqn xqUg;kr vVd
dj.;kr vkys-

Vhi

:- रे .पो.स्टे नागपुर जा. क्रं. 3728/2022 वद. 26/07/2022
तसेच इकडील रे .पो.स्टे बडनेरा आ .क्रं. 1048/2022 वद.
28/07/2022 अन्ह्वये गुन्ह्याचे कागदपत्र टपालाने प्रापत झाले
वरुन गुन्ह्हा दाखल .
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बडनेरा
178/2022
कलम
379 IPC

रे स्टे बडनेरा
पल ाँटफााँमभ
क्रमांक 02
साफसफाई
कायालय
जवळ

20/07/22
23.30 वा.
दरम्यान

29/07/22
11.06 वा.

सौ. वप्रती
ववकास इंगळे
वय 28 वषे
धंदा शेतमजुरी
रा. जनता
हायस्कुल जवळ
पुणा नगर ता.
भातकुली वज.
अमरावती
मो. नं.
9781712933,
8128434835

अज्ञात

एकुण 16,000/- रू
एक vivo -Y-30 वनळ्या रं गाचा
मोबाईल ज्यात JIO वसम नं.
9529184776, VI वसम नं.
8806373404 वकमंत 16000/रु. चा मोबाईल

वनरं क

अशा प्रकारे आहे की, यातील वफयादी हे वदनांक 20/7/2022
रोजी परीवारा सोबत नंदरु बार येथे जाणे साठी रात्री अंदाजे
23.00 वा. रे .स्टे बडनेरा येथे आले होते व वफयादी हे परीवारा
सह पल ाँटफााँमभ क्र . 02 वर साफसफाई कायालय समोर
जेवणासाठी बसले असता त्यांचा जवळ असलेला एक vivo
-Y-30 वनळ्या रं गाचा मोबाईल वकमंत
16000/- रु. चा
मोबाईल बाजुच्या ओट्यावर ठे वला होता . वफयादी यांचे जेवण
झाल्या नंतर नमुद मोबाईल घे ण्यासाठी गेले असता मोबाईल
वदसुन आला नाही तो कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने गैरहजरीचा
फायदा घे उन मुद्दाम लबाडीने चोरुन नेला असे वदले वफयाद
वरुन कलम 379 भादवी प्रमाणे गुन्ह्हा दाखल.

WNK
1005
पचौरी

lqn'kZu fnyhi
[kksckz xMs
o; 21 o"kZ
O;olk;&
vizkUVhl jsYos
fHkykbZ
jkg- ekax:M rk
ukxfHkM ft
panziqj
eks-ua9359086195

अज्ञात

xqUgk Ádkj
मोबाईल

pksjh

06

Xksafn;k
78/2022
कलम
379 IPC

xqUgk Ádkj

fiV~Vq cWx
pksjh

27/07/22
xkMh ua
23-10 ok08862
njE;ku
>klqdqMk
iWls- js- LVs
xqnek rs
xksfa n;k
njE;ku pkyq
xkMhr

29/07/22

16-41 ok-

fVi %&

पोलीस अवधक्षक लोह. नागपूर याचे जा. क्र.
4505/22 वद. 28/07/22 अन्ह्वये इकडील पो.स्टे . बडनेरा
आवक क्र. 1447/22 वद. 28/07/22 अन्ह्वये कागदपत्र प्रापत
झाले वरुन गुन्ह्हा दाखल.
एकुण 11,000/- रू

,d yky dkG;k jaxkpk fiV~Vq
cWx R;kr tkr izek.ki=] dkWLV
ogkWyhMhVh] MkseslkbZy lfVfQdsV]
b;Rrk 12] 10 ps ekdZf'kV o
izek.ki=]
tUe
izek.ki=]
vk;Vhvk; izek.ki=] vk/kjdkMZ]
iWudkMZ] cSd
a vkWQ egkjk"Vªps
iklcqd] jsMeh 9 ikWoj fgjO;k
jaxkps eksckbzy R;kr ftoks fle ua
9359086195 vksMkQksu fle
ua 9158263426 vk;,ebzvk;
ua868272050588405]
868272050588413
fd
11]000@&# vlk ,dq.k
11]000@&# pk eky

वनरं क

;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus js LVs fHkykbZ th dWfcu
rs xksfa n;k vlk izokl djhr vlrkuk js LVs xqnek
;sFkqu xkMh lqVys vlrk R;kauk >ksi vkY;kus rs >ksih
xsys o ueqn xkMh js LVs xksfa n;k ;sFks vkysoj ,dk
lQkbZ dkexkjkus R;kl >ksisrqu mBfoys vlrk R;kauk
R;kps toG Bsoysyh cWx fnlqu vkyh ukgh rjh ueqn
cWx o f[k'kkrhy ueqn eksckbZy fnlqu vkyk ukgh rjh
dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu js
LVs xqnek rs xksfa n;k njE;ku psk:u ussys ckcr vkt
jskth fQ;kZnh gs iks LVs yk ;soqu rdzkj fnys o:u
dye 379 Hkknoh izek.ks xqUgk nk[ky-

iksgok
197
uUukojs

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 29-07-2022
v-Ø

xq-j-ua

xqUgk ?kM
tkxk

xq- ?kM- rkosG

xq-nk- rkosG

fQ;kZnhps uko

feGkyk eky

vkjksih

gdhxr

riklh
vaeynkj

01

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 29-07-2022
v-dz-

js-iks-LVsps
uko

01

cMusjk

Xkq-ja-ua- o dye

vVd fnukad o osG

175/2022 dye 379 IPC

fn 27/07/2022 ps

vkjksihps uko
23.55 ok-

1) वसीम काझी सलीम काझी वय 31 वषभ रा- स्टे शन फैल नुरी मस्जीद जवळ वधा

वद. 29/07/2022 पावेतो ihlhvkj
02

xksfa n;k

33@2022 dye 328]
379 IPC

03

vdksyk

249/2022 कलम 379 IPC

fn 26@7@22 ps 14-00 ok
fn 10@08@22 ikosrks
ihlhvkj
वद. 29/07/2022 ps 18.36 वा.

249/2022 कलम 379 IPC

2) eksgEen

etcqy oYn dqrcq vyh o; 40 o"kZ jkg djcyk Vksyk xzke mnxjk rk dksBh;k ft fd'kuxat ¼fcgkj½

3) सुरज राजेंद्र इंगळे वय 23 वषभ, रा. जवुळका रे ल्वे ता. मालेगाव वज. वावशम.
4) मोहम्मद अब्दुल्ला मोहम्मद अशरफ अन्ह्सारी वय 25 वषभ, रा. पाहाडी मस्जीदच्या जवळ वचतपुर रामगड राज्य (झारखंड)

वद. 29/07/2022ps 23.12 वा.

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 29-07-2022
vdz

jsiksLVs

exZ Ø o
dye

exZ ?kM tkxk

exZ ?kM- rkosG

exZ nk- rkosG

fQ;kZnh@[kcj
ns.kkjk uko

e`rdkps uko o
iRrk

gdhdr

riklh
vaeynkj

01

वधा

मगभ नं.
46/22
कलम
174
CRPC

ट्रेन सेवाग्राम
एक्सप्रेस मधुन PF
NO. 02 वर रे .स्टे .
वधा येथे गाडीतुन
उतरत असतांना
जखमी झाले वरून
त्यांना उपचारा
कवरता कस्तुरबा
हॉस्स्पटल सेवाग्राम
येथे भती केले
असता MO सो.
यांनी मयत घोवषत
केले

24/07/2022
चे
06:08 वा.

29/07/2022
चे
14 :06 वा.

मा. MO डॉ.
आवशष आर. दुधे
कस्तुरबा
हॉस्स्पटल सेवाग्राम
तफे चालक महे न्ह्द्र
व्ही. गुळघे
कस्तुरबा
हॉस्स्पटल सेवाग्राम

रसवद्र गणपतराव
वहवरे ,
वय 50 वषभ,
रा. शेगांव बुद्रक
ु
ता. वरोरा, वज.
चं द्रपुर

अशा प्रकारे आहे की ,यातील मयत इसम हा वद. 20/07/2022 रोजी सायंकाऴी
06/00 वा. चे दरम्यान वशडी /शेगाव येथे दे वदशभना कवरता गेले तेथे दशभन करून
परत येत असतांना वद. 24/07/2022 रोजी सकाऴी 05/30 वा. चे दरम्यान ट्रेन
सेवाग्राम एक्सप्रेस मधुन PF NO. 2 वर रे .स्टे . वधा येथे गाडीतुन खाली उतरत
असताना त्यांची शााँल गेटच्य़ा पायदानाला अडकली त्यामुळे ते पल ाँटफॉमभवर खाली
पडल्याणे त्यांचे डोक्याला मार लागल्याने त्यास उपचारा कवरता सकाऴी 06/04
वा. कस्तुरबा हॉस्स्पटल सेवाग्राम येथे आणले असता मा. MO डॉ. आवशष आर
दुधे यांनी तपासुन 06/14 वा. मृत घोवषत केले असता सदर मयतावर सफौ/ 782
संतोष ढु मणे , पोलीस स्टे शन सेवाग्राम यांनी पंचनामा कायभवाही करून प्रेताचे
PMझालेवर प्रेत मयताचा लहाण भाऊ नामे गुरूदास गणपतराव वहवरे वय
43
वषे, धंदा- शेती रा. मठवाडभ शेगाव ता. वरोरा वज. चं द्रपुर मो. नं. 7499949578
यांचे ताब्यात अंत्यसवधी कामी दे ण्यात आले तशी प्रेत पावती वलहु न घे तली आहे .
मगभ चे कागदपत्र इकडील पो.स्टे . ला प्रापत झाले वरून मगभ कलम 174 CRPC
प्रमाणे दाखल.

HC
640
भुरले

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 29-07-2022
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

01

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

