
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 30-06-2022  

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 cMusjk 

151//2022 
कलम 379 

भादवी 
 

गनु्हा प्रकार   
बँगबँग  

 pksjh    

ट्रेन नं ट्रेन नं 1199771144  
जयपुर एक्स जयपुर एक्स 
चे कोच नंचे कोच नं..  

कोच क्रकोच क्र..SS//66  
बर्थ नंबर्थ नं..  1155  

रेरे..स्टे स्टे 
अमरावती अमरावती 
येरु्न गाडी येरु्न गाडी 
सुटल्यानंतरसुटल्यानंतर  

0077//0066//2222  
ps   

osG ueqn ukgh-  

3300//0066//2222  
चे चे   

0000..1199    
वावा..  

कुनाल धुमाळदास कुनाल धुमाळदास 
वय वय 3344  वर्थ वर्थ   

रारा..नादुंरा पोस्टे नादुंरा पोस्टे 
नादुंरानादुंरा  
  जजजज..  

बुलढाणा बुलढाणा   
मोमो..  क्रक्र..  

99442211447722114444  

अज्ञात एकुण  4,000/- रु 
एक काळ्या रंगाची बँग एक काळ्या रंगाची बँग 

त्यात वापरते कपडे त्यात वापरते कपडे 
तीन जोडतीन जोड,,  खाण्याचे खाण्याचे 

सामानसामान,,  220000  डबे असा डबे असा 
एकुण एकुण 44000000//--  रुरु..चा चा 

मालमाल..  

निरंक हकीकत हकीकत --    नमुद तानमुद ता..वेळी व ठीकाणी यातील फीयादी वेळी व ठीकाणी यातील फीयादी 
नामे कुनाल धुमाळदास वय नामे कुनाल धुमाळदास वय 3344  वर्थ रावर्थ रा..नादुंरा पोनादुंरा पो..स्टे स्टे 
नादुंरा जजनादुंरा जज..बुलढाणा हे ट्रेन नं बुलढाणा हे ट्रेन नं 1199771144  जयपुर एक्स चे जयपुर एक्स चे 
कोच क्रकोच क्र..SS//66  बर्थ नंबर्थ नं..1155  वरुन रेवरुन रे..स्टे अकोला ते कोटा स्टे अकोला ते कोटा 
असा प्रवास करीत असता प्रवासा दरम्यान फीयादी असा प्रवास करीत असता प्रवासा दरम्यान फीयादी 
यानंी त्याचें बर्थयानंी त्याचें बर्थ  खाली ठेवलेली बँग रेखाली ठेवलेली बँग रे..स्टे अमरावती स्टे अमरावती 
येरु्न गाडी जात असताना पाजहली असता त्याचंी एक येरु्न गाडी जात असताना पाजहली असता त्याचंी एक 
काळ्या रंगाची बँग त्यातकाळ्या रंगाची बँग त्यात  वापरते कपडे तीन जोडवापरते कपडे तीन जोड,,  
खाण्याचे सामानखाण्याचे सामान,,  220000  डबे असा एकुण डबे असा एकुण 44000000//--  रुरु..चा चा 
मालमाल  जदसुन आली नाहीजदसुन आली नाही..  सदर बँग आतील सामानासह सदर बँग आतील सामानासह 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्याचें झोपेचा फायदा घेवुन कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्याचें झोपेचा फायदा घेवुन 
चोरून नेली असे प्राप्त कागदपत्रावरुन माचोरून नेली असे प्राप्त कागदपत्रावरुन मा..PPSSOO  साहेब साहेब 
याचें आदेशावरुन कलम याचें आदेशावरुन कलम 337799  भादजव प्रमाणे गुन्हाभादजव प्रमाणे गुन्हा  
दाखलदाखल..  
fVi %& iksvyksuk ;sfFky tk-Ø 3754@2022 ukxiqj 

fnukad 27@06@2022 vUo;s rlsp js-iks-LVs-cMusjk  

vkod dza- 635@2022 fnukad 29@06@2022 vUo;s-           

AASSII//    
221177  
खारोडेखारोडे  

02 xksafn;k 

60@22 

dye 379 

Hkkanfo 

गनु्हा प्रकार   
euhil 

 pksjh    

xkMh ua 

12409 

xksaMokuk 

,dlps 

dksp ua 

,l@05 

cFkZ ua  20 

o:u jsLVs 

xksafn;k 

;sFkqu xkMhr 

p<r 

vlrkuk 

10-06-22 

 ps osG 

ueqn ukgh 

30-6-22 

ps  

10-10 ok 

fnyhiflg izseyky 

flg o; 28 o"kZ 

O;olk;& ekdsZfVx 

jkg     

 

vKkr एकुण  2,000/- रु 
,d dkG;k ajxkpk 

euhilZ R;kr 

vk/kkjdkMZ ¼MIyhdsV½ 

iWudkMZ Mªk;Oghx 

yk;lUl vkjlh cqd 

uxn 2000@  vlk 

2000@# pk eky  

निरंक Ueqn rkjh[k osGh ;krhy fQ;kZnh fn 10@06@22 

jskth  ueqn xkMhu sjsLVs jk;qij rs eFkqjk  vlk 

izokl djhr vlrkuk  ik.kh ckWVy ?ks.ks djhrk  

jsLVs xksfn;k ;sFks mrjys  vlrk ijr xkMhr p<r 

vlrkuk xnhZpk Qk;nk ?ksoqu R;akph utj pqdoqu 

dks.khrjh vKkr pskjV;kus R;akpk ueqn ikWdhV 

psk:u usys ckcr  jsiksLVs vkeyk ;sFks rdzkj fnys 

o:u   

fVi %& ek iks vf/k{kd lks yksgekxZ ukxiqj ;sFkqu 

tk d vkj @23@ xqUgk oxZ @2022&3777  

fn 29@06@22 vUo;s iksLVsyk izkIr >kys vlrk 

ueqn xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk 

 

iksuk@ 

 1067 

 lsyksVs  



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 30-06-2022   

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 30-06-2022  

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 30-06-2022  

03 ukxiwj 

455@22 

dye 379 

Hkknoh 

 

xqUgk Ádkj 

ilZ pksjh  

PF 
NO.05  
jsiksLVs 

ukxiwj 

30-06-22 

ps  

4-00 

 ok- 

njE;ku 

30-06-22 

ps  

8-50  

ok- 

vads’k rqylhjke 

Átkirh  

o; 22 o’kZ /ksnk 

etqjh 

jk- fpjsMksxjh ft- 

eaMkyk e-Á- eksØ 

9174205516 

vKkr एकुण  12,000/- रु 
,d vkdk’kh jaxkph 

ysMht ilZ R;kr 

jks[k 2000@&:- 

R;kr ,d fooks ok; 

20 da- pk eksckbZy 

R;kr fle ft;ks 

9301928842 

IMEI NO 

8673090564352

14@206 fd-

12]500@: vlk 

,dqu 14]500@: 

pk eky 

निरंक fQ;knh gs fn- 30@06@2022 jksth Vªu ua- 

12807 fo’kk[kkiìue futkeqíhu tujy dksp 

e/kqu xksfn;k rs ukxiwj vlk Áokl d:u vkY;koj 

PF NO.05 ldkGph Vsªu vlY;kus rs frFksp  

>ksiys vlrk fn 30@06@2022 ps ldkGh    

4-00ok- njE;ku >ksisrqu mBY;koj oj ikgys 

vlrk ek÷;k iRuh ph ysMht ilZ vkrhy 

lkekuklg dks.khrjh vKkr pskjV;kus >ksispk Qk;nk 

?ksoqu pks:u usys o:u xqUgk nk[ky  

lQkS  

988 

 ejkis 

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 ukxiwj अपअप  क्रक्र  445511//2222  कलमकलम  336633  
भादवीभादवी 

fn- 30@06@2022 ps 02-29 ok- 1) प्रणयप्रणय  ईंद्रकुमारईंद्रकुमार  मेश्राममेश्राम,,  वयवय  2200वर्थवर्थ    रारा..जडप्टीजडप्टी  ससग्णलससग्णल  कळमणाकळमणा  नागपुरनागपुर 
vkt jksth lnj vkjksih dW’k lhD;qjhVh oj lqVysyk vkgs- 

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 brokjh 12/22 
कलम 
174 

CrPC 
 म    

   म  क         
           

ICU 2  
म    

30.06.22 
    

13:44 
  .     

 

30/06/22 
    

14:28  
  . 

 

   म   कल 
   ल      

      PC/7165 
   क    

एक        
      

      40     

 म     .         क        ल म   इ म          क म         
  . 26/06/2022        म                       क म  
   म  क         म   कल             ICU 2 म        क ल       
आ    .30/06/22      म   कल    ल            PC/7165 
   क                          ल    म  ई म               
       म म    ल  आ  .       म    .12/2022 कलम 174 
CrPC  म       ल क        म  क    ई क म  ASI/875      , 
PC/664 म   म                      क      आल .  

ASI/8
75 

      



 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 30-06-2022 

 

    

    

                                                                                                                      

 

 

02 xksafn;k 30@22 

dye 

174 

tkQkS 

jsLVs HkaMkjk jksM 

fd eh 

1069@17& 

19 toG 

30-06-22 

ps  

10-00  

ok iqohZ 

30-6-22  

ps 

13-09 

 ok 

vkWu M;qVh 

Mhok;,l,l 

jsLVs HkaMkjk jksM 

vehr  

olarjko 

pkeV  

o;42 o"kZ 

jkg xka/kh okMZ 

,dykjk  

ft HkaMkjk 

;krhy e;r ble gk dks.kR;krjh /kkoR;k jsYos xkMh[kkyh ;soqu 

j.kvksOgj gksoqu e;r >kyk vkgs- 

iksgok@

204 

xqIrk 

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 अकोला 
07/2022 

 
efgyk 

felhax 
  

ट्रेन नं.17623 
श्री गंगानगर 
एक्स.चे कोच 
चे S/5 बर्थ 
नं. 37,38  

रेल्वे स्टेशन 
अकोला 

प्लटँफामँथ नं. 
03वर  गाडी 

उभी 
असतानंा 

 

30/06/22 
चे  

अंदाजे 
11.30 

सुमारास 

30/06/22 
  चे  

22.10 वा. 

गोसवद दत्ताराम सशदे   
वय 28 वर्थ  

धंदा- नौकरी, 
रा. हरबळ 

पोस्ट.सोनखेड ता. 
लोहा जज. नादेंड  

मो.नं. 8007946410 

श्रद्धा  गोसवद सशदे 
वय 20वर्थ, 

धंदा - घरकाम, 
रा.हरबळ 

पोस्ट.सोनखेड ता. 
लोहा जज. नादेंड 
वर्णन :- अंगाने 

सडपातळ, 
उंची 5 फुट , 
 रंग सावळा,  

चेहरा गोल, नाक 
सरळ,नाका जवळ 

उजव्या बाजुस मोस, 
केस काळे, नेसजनस 
पाढं-या रंगाचा टापँ  

व जजन्स काळ्या 
रंगाचा, भार्ा - 
मराठी,  सहन्दी, 

वरील ता वेळी व जठकाणी यातील तक्रारदार नामे गोसवद 
दत्ताराम सशदे   वय 28 वर्थ धंदा- नौकरी,रा. हरबळ 
पोस्ट.सोनखेड ता. लोहा जज. नादेंड  मो.नं. 8007946410 हे 
रे.स्टे.नादेंड ते रे.स्टे. भुसावळ  ट्रेन नं.17623 श्री गंगानगर 
एक्स.चे कोच चे S/5 बर्थ नं. 37,38 वरून असा प्रवास आपल्या 
पत्नीसह करीत असतांना रेल्वे स्टेशन अकोला येरे् आल्या 
नंतर पत्नीच्या सांगणेवरून काही खाण्याच्या वस्तु घेण्याकजरता 
प्लटँफामँथ नं. 03 वर उतरले असता अचानक लक्षात आले की, 
अजुन काही वस्तु हवी का या बद्दल नमुद कोच मध्ये पोहचले 
असता नमुद कोच मध्ये बसलेली माझी पत्नी नामे श्रद्धा  गोसवद 
सशदे वय 20वर्थ,धंदा - घरकाम,रा.हरबळ पोस्ट.सोनखेड ता. 
लोहा जज. नादेंड  अशी  जदसुन आली नाही. आम्ही नमुद कोच 
व प्लटँफामँथ नं. 03 वर शोध घेतला असता त्या बाबत आमचे 
काही एक जनष्पन्न झाले नाही  तरी  सदर महीला  जह 
रे.स्टे.अकोला वरुन जमसींग झाले  बाबत लेखी तक्रार जदले 
वरुन जमसींगची नोंद घेण्यात येवुन सदर ची मजहला जमसींग 
दाखल करण्यात आली  

ASI/ 
971 

वडतकर 


