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ट्रेन नंट्रेन नं. . 12913 12913 
चे कोचचे कोच. . नंनं. . 
SS//66  बर्थ नंबर्थ नं. . 

11,,22,,4  4  रेरे..पोपो..स्टेस्टे. . 
नरखेड येरे्नरखेड येरे्  

 

0404//0707//2022 2022 
चे  चे  0606..45 45 वावा.. 

0404//0707//2022 2022 चे  चे  
1133..4411  वावा.. 

रमा जगदेव पाल रमा जगदेव पाल   
वयवय,,  53 53 वर्थ वर्थ 

धंदाधंदा..गहृिनी  रािगहृिनी  राि. . 
मोतीबाग लोिा कंपनी मोतीबाग लोिा कंपनी 

नागपरु नागपरु   
मो नंमो नं..    

99337733553311222233  
 

      अज्ञातअज्ञात  
 

एकुण  11200/- रु    
कथ्या रंगाचे लेडीज िडँपथस कथ्या रंगाचे लेडीज िडँपथस 
त्यात रोखत्यात रोख--  15001500//रूरू,,  चस्मा चस्मा 

700700//--रूरू,,  एक हरयल मीएक हरयल मी  
CC1111    काऴ्या रंगाचा त्यात काऴ्या रंगाचा त्यात 

सीम हजयो सीम हजयो   
नंनं..90210578089021057808  

  IIMMEEII  NNoo..  
886688882299004411555511333377//2299  

हकहक..  99000000//--  रू रू   
 vlk ,dq.k 11]200 

: pk eky  
 

  हनरंक हनरंक   
  

नमदुनमदु  ताता..  वेळीवेळी  वव  हिकाणीहिकाणी  यातीलयातील  हियादीहियादी  िेिे  हदहद..  
0033//0077//22002222  रोजीरोजी  ट्रेनट्रेन  नंनं..  1122991133  केके  कोचकोच..  नंनं..  SS//66  बर्थबर्थ  
नंनं..  11,,22,,44  वरुनवरुन  इंदौरइंदौर  तेते  नागपरूनागपरू  असाअसा  प्रवासप्रवास  करीतकरीत  
असताअसता  प्रवासाप्रवासा  दरम्यानदरम्यान  रेरे..  स्टेस्टे..  नरखेडनरखेड  येर्नुयेर्नु  कोणीतरीकोणीतरी  
अज्ञातअज्ञात  चोरट्यानेचोरट्याने  हियादीहियादी  यांचेयांचे  झोपेचाझोपेचा  िायदािायदा  घेवनुघेवनु  
मदु्दाममदु्दाम  लबाडीनेलबाडीने  वव  कपटानेकपटाने  त्यांचीत्यांची  एकएक  कथ्याकथ्या  रंगाचीरंगाची  
लेलेडीजडीज  िडँपथसिडँपथस  त्यातत्यात  रोखरोख--  11550000//रूरू,,  चष्माचष्मा  770000//--रूरू,,  
एकएक  हरयलहरयल  मीमी  CC1111    कंकं..  चाचा  काऴ्याकाऴ्या  रंगाचारंगाचा  मोबाईलमोबाईल  
त्यातत्यात  सीमसीम  हजयोहजयो  नंनं..  99002211005577880088  IIMMEEII  NNoo..  
886688882299004411555511333377//2299    हकहक..  99000000//--  रूरू  असाअसा  एकुणएकुण    
1111220000//--  रुरु..  चेचे  सामानसामान  असलेलीअसलेली  बगॅबगॅ  चोरुनचोरुन  नेलीनेली..  वरुनवरुन  
सबबसबब  अपअप..  कलमकलम  337799  भादवीभादवी  प्रमाणेप्रमाणे  गूगून्िान्िा  दाखलदाखल  
करण्यातकरण्यात  आलाआला..    
आजआज  रोजीरोजी  हियादीहियादी  यांनीयांनी  स्वतस्वत  पोपो..  स्टेस्टे  लाला  येवनुयेवनु  चोरीचीचोरीची  
लेखीलेखी  हियादहियाद  हदल्यानेहदल्याने  नंबरीनंबरी  गनु्िागनु्िा  दाखलदाखल    
  

पोिवापोिवा//2323
5 5 वघारेवघारे 
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रे स्टे नागपरु  रे स्टे नागपरु  
पवुथगेट बकुींग पवुथगेट बकुींग 
िॉल िॉल ee//;;ss  
 

0044--0077--2222  

ppss  1111%%3300  

ookk--  nnjjEE;;kkuu  
 

 04-07- 22 

 ps 16%07 ok- 

सोिेल नहजम खानसोिेल नहजम खान,,  वयवय--
21 21 वर्थवर्थ,,  धंदाधंदा--मजरुीमजरुी,,  

रािराि. . गौतमनगर बाचपेई गौतमनगर बाचपेई 
वाडथ गोंहदया मोवाडथ गोंहदया मो..नंनं..  

90215593849021559384 

      अज्ञातअज्ञात    
 

एकुण  10900/- रु    
एक मोबाईल एक मोबाईल mmii  rreeddmmii  66  
कं कं PPkkkk  गोल्डन रोज कलर गोल्डन रोज कलर 
PPkkkk  हजसमे हसम हजयोहजसमे हसम हजयो    नं नं 

76667049897666704989,,  वोडािोन नं वोडािोन नं 
85509140398550914039,,  IIMMEEII  NNOO..  

8888770055880044778822557777//8855  
हकहक. . 84008400//--  रुरु. . एक ब्राऊन एक ब्राऊन 
कलर का मनी पसथ हजसमे कलर का मनी पसथ हजसमे 

AATTMM,,  श्रमकाडथश्रमकाडथ ,,  
आधारकाडथआधारकाडथ ,,  ईलेक्शनकाडथईलेक्शनकाडथ,,  

रोख रोख 25002500//--  रुरु..  कुल कुल 
1010,,900900//--रुरु. . PPkkkk  eekkyy-- 

  हनरंक हनरंक   
  

  नमदुनमदु  ताता..  वेळीवेळी  वव  हिकाणीहिकाणी  यातीलयातील  हियादीहियादी  ggss  
0044@@0077@@22002222  jjkk sstthh  1100%%0000  ookk--  ffllddaannjjkkcckknn  rrss  

uukkxxiiqqjj  nnff{{kk..kk  ,,DDlliizz ssll  uuss  iizzookkll  dd::uu  vvkkyyss  vvllrrkk  

ffQQ;;kk ZZnnhh  ;;kk aauukk  xxkk ss aa ffnn;;kk  ttkk..kk ss  ddjjhhrrkk  1155%%0000  ookk--  VVªª ssuu  

vvllYY;;kkuuss  iiqqooZZxxssVV  ccqqddhh aaxx  ggkk WWyy  ee//;;ss  cckkddMMzz;;kkoojj  1111%%3300  

ookk--  >>kkssiiyyss  vvllrrkkaauukk  RR;;kk aappss  ggkkQQ  iiWWUUVVPP;;kk  ff[[kk''kkkkrr  

BBssooyyssyykk  eekk sscckkbbZZyy    MMII  RReeddmmii  66  कंकं..  ppkk  गोल्डन रोज कलर गोल्डन रोज कलर 
ppkk  RR;;kkrr  हसम हजयो नं हसम हजयो नं 76667049897666704989,,  वोडािोन नं वोडािोन नं 
8550914039 8550914039 IIMMEEII  NNOO..  8888770055880044778822557777//8855  हकहक. . 
84008400//--  रुरु. . oo  एक ब्राऊन कलर एक ब्राऊन कलर   मनी पसथ मनी पसथ RR;;kkrr  AATTMM  
श्रमकाडथश्रमकाडथ ,,  आधारकाडथआधारकाडथ ,,  ईलेक्शनकाडथईलेक्शनकाडथ,,  रोख रोख 25002500//--रुरु  vvllkk  

,,ddqq..kk  1100990000@@&&  ::--  ppkk  eekkyy  RR;;kk aappss  >>kk ssiissppkk  QQkk;;nnkk  

??kk ssooqquu  ddkk ss..kkhhrrjjhh  vvKKkkrr  ppkk ssjjVVzz;;kkuuss  ppkk ss::uu  uussyyss  cckkccrr  

ffQQ;;kk ZZnn  ffnnyyss  oo::uu  कलम कलम 379 379 भादवी प्रमाणे गनू्िा भादवी प्रमाणे गनू्िा 
दाखल करण्यातदाखल करण्यात  
  आज रोजी आज रोजी हियादी स्वत पोहियादी स्वत पो. . स्टे ला येवनु मोबाईल स्टे ला येवनु मोबाईल 
चोरीची लेखी हियाद हदल्याने चोरीची लेखी हियाद हदल्याने नंबरी गनु्िा दाखल नंबरी गनु्िा दाखल 
करण्यांत आला खालीकरण्यांत आला खालीलल  प्रमाणेप्रमाणे    
  
  

HHCC//331133  
िाकूरिाकूर 
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रेरे  स्टेस्टे  नागपरुनागपरु  
पवुथगेटपवुथगेट  बकुींगबकुींग  
कॉऊंटरवरकॉऊंटरवर 

0044//0077//2222  
चेचे    1155..5511    
वावा..दरम्यानदरम्यान  

 

0044//0077//2222  चेचे  
2233::2277वावा..  

 

सौसौ..  कमलेशबाईकमलेशबाई  
भारतससिभारतससि  बंगेरीयाबंगेरीया,,  

वयवय--5544  वर्थवर्थ,,  रारा..  
खेरगावखेरगाव  ताता..  समदु्रपरुसमदु्रपरु  

हजहज..  वधावधा  मोमो  नंनं  
77997722881188998833,,776622

00996611771199  
 

अज्ञातअज्ञात एकुण  1,80,000/- रु      
एकएक  लेडीजलेडीज  पसथपसथ  गे्रगे्र  रंगाचीरंगाची  
त्याचेत्याचे  आतआत  एकएक    लिानलिान  
हपशवीतहपशवीत  प्लास्टीकच्याप्लास्टीकच्या  

डब्यातडब्यात  एकएक  सोन्याचासोन्याचा  गोपगोप  
वजनवजन  अंदाजेअंदाजे  4400  ग्रमॅग्रमॅ  हकहक..  
अंअं..  11,,5588,,000000//--रुरु  ,,एकएक  55  
ग्रमॅग्रमॅ    चीची  सोन्याचीसोन्याची  अंगिीअंगिी    
सकमतसकमत  2222,,000000//--रुरु  जनेुजनेु  

वापरतेवापरते  असाअसा    एकुणएकुण  
11,,8800,,000000//--रुरु  चाचा  मालमाल..  

 

fujad   नमदुनमदु  ताता..  वेळीवेळी  वव  हिकाणीहिकाणी  यातीलयातील  हियादीहियादी  िेिे  आजआज  हदहद  
0044//0077//2222  रोजीचेरोजीचे  आपल्याआपल्या  लिाणलिाण  बिीणीच्याबिीणीच्या  राित्याराित्या  
घरातनुघरातनु  डोंगरगावडोंगरगाव  येर्नुयेर्नु  सीटीसीटी  बसबस  नेने  पंचहशलपंचहशल  चौकचौक  इरे्इरे्  
आलीआली  त्यानंतरत्यानंतर  माझेमाझे  भाऊभाऊ  नामेनामे  प्रकाशससिप्रकाशससि  रोटेलरोटेल  िेिे  
झांशीराणीझांशीराणी  चौकचौक  येरे्येरे्  भेटायलाभेटायला  येणारयेणार  आिेआिे  असेअसे  िोनद्वारेिोनद्वारे  
सचुीतसचुीत  केल्यानेकेल्याने  मीमी  त्यात्या  हिकाणीहिकाणी  र्ांबलेर्ांबले  र्ोडयावेळार्ोडयावेळा  नंतरनंतर  
माझामाझा  भाऊभाऊ  त्यात्या  हिकाणीहिकाणी  आलाआला  आहणआहण  मलामला  एकएक  नहवणनहवण  
मोबाईलमोबाईल  आणनुआणनु  हदलाहदला  वव  आम्िीआम्िी  दोघेिीदोघेिी    हमऴुनहमऴुन    आँटोआँटो  
हरक्सानेहरक्साने  गणेशपेिगणेशपेि  बसबस  स्टनँ्डलास्टनँ्डला    येरे्येरे्  आलोआलो  वव  बसबस  स्टनँ्डस्टनँ्ड  
वरुनवरुन    माझामाझा    भाऊभाऊ  ट्रँव्िल्सट्रँव्िल्स    नेने    हचमरुहचमरु    कहरताकहरता  हनघालाहनघाला    
आहणआहण    मीमी  अकोलाअकोला    येरे्येरे्  लग्नाकहरतालग्नाकहरता  जान्याकहरताजान्याकहरता  
1177::0000  वाजताचीवाजताची    हवदभथहवदभथ  ट्रेनट्रेन  पकडण्यापकडण्या  कहरताकहरता    आँटोआँटो  नेने  
उतरुनउतरुन  पवुथगेटपवुथगेट  बकुींगबकुींग  आँहिसआँहिस    कॉऊंटरवरकॉऊंटरवर      जनरलजनरल  
हतकीटहतकीट  काढण्याकहरताकाढण्याकहरता    अंदाजेअंदाजे  1166..0000  वावा    जावनुजावनु  आपलेआपले  
जवळीलजवळील  बगँबगँ  खालीखाली  िेऊनिेऊन  त्याच्यावरत्याच्यावर  गे्रगे्र  रंगाचीरंगाची  लेडीजलेडीज  
पसथपसथ  िेउनिेउन  नागपरुनागपरु  तेते  अकोलाअकोला  पयथतपयथत  हतकीटहतकीट  काढुनकाढुन  प्लाटँप्लाटँ  
िामँथिामँथ      क्रक्र..  0088  कडेकडे    हनघालीहनघाली  असताअसता  मलामला    माझेमाझे  मोबाईलमोबाईल  
चार्जजगचार्जजग  करायचेकरायचे  असल्यानेअसल्याने  मीमी  माझीमाझी  पसथपसथ  मधनुमधनु  चाजथरचाजथर  
काढण्याकहरताकाढण्याकहरता  पािीलेपािीले  असताअसता  माझीमाझी  नमदुनमदु  बगँबगँ    चेचे  चैनचैन  
उघडलेउघडले  िोतेिोते..  मलामला  शंकाशंका  आल्यानेआल्याने  मीमी    माझ्यामाझ्या    पसथपसथ    चेकचेक  
केलेकेले  असताअसता  त्याचेत्याचे  आतआत  एकएक    लिानलिान  हपशवीतहपशवीत  
प्लास्टीकच्याप्लास्टीकच्या  डब्यातडब्यात  एकएक  सोन्याचासोन्याचा  गोपगोप  वजनवजन  अंदाजेअंदाजे  
4400ग्रमॅग्रमॅ  हकहक..  अंअं..  11,,5588,,000000//--रुरु  ,,एकएक  55  ग्रमॅग्रमॅ    चीची  सोन्याचीसोन्याची  
अंगिीअंगिी    सकमतसकमत  2222,,000000//--रुरु  जनेुजनेु  वापरतेवापरते  असाअसा    एकुणएकुण  
11,,8800,,000000//--रुरु  चाचा  मालमाल..    हदसनुहदसनु  आलाआला  नािीनािी    मीमी  त्वरीतत्वरीत  
सदरसदर  हिकानीहिकानी  चेकचेक  केलेकेले  ,,  असताअसता  माझेमाझे  दाहगनेदाहगने  हमऴुनहमऴुन  
आलेआले  नसल्यानेनसल्याने    माझ्यामाझ्या  मोठ्यामोठ्या  पसथपसथ  मधनुमधनु  कुणीतरीकुणीतरी    
अज्ञातअज्ञात  ईसमानेईसमाने  माझेमाझे  नजरनजर  चकुुनचकुुन  बकुींगबकुींग  कॉऊंटरवरकॉऊंटरवर  
जवळजवळ    काढलेकाढले  असेअसे  मलामला  समजलेसमजले  ,,  तरीतरी  मीमी  आजआज  पोपो..स्टेस्टे  
लाला    येऊनयेऊन  माझेमाझे  सोनेचेसोनेचे  दाहगनेदाहगने    चोरीचोरी  झाल्याचेझाल्याचे  लेखीलेखी  
तक्रारतक्रार  देतदेत  आिेआिे  ..योग्ययोग्य  तीती  कायथवािीकायथवािी  िोण्याचीिोण्याची  हवनंतीहवनंती  
कहरतकहरत  आिेआिे..अशाअशा  हियादीच्याहियादीच्या  हियादहियाद  वरुनवरुन  कलमकलम  337799  
भादवीभादवी  प्रमाणेप्रमाणे  गनू्िागनू्िा  दाखलदाखल  करण्यातकरण्यात  आलाआला    
गनु्याचेगनु्याचे  कागदपत्रकागदपत्र  पढुीलपढुील  तपासतपास  कामीकामी  AAPPII  गोंडानेगोंडाने  यांनायांना  
देण्यातदेण्यात  आलेआले  तसेचतसेच    प्रर्मप्रर्म  खबरीखबरी  हरपोटहरपोट  मामा..JJMMFFCC  रेल्वेरेल्वे  
कोटथकोटथ   येरे्येरे्  पािहवण्यातपािहवण्यात  येतयेत  आिेआिे..    
आजआज  रोजीरोजी  हियादीहियादी  स्वतस्वत  पोपो..  स्टेस्टे  लाला  येवनुयेवनु  चोरीचीचोरीची  लेखीलेखी  
हियादहियाद  हदल्यानेहदल्याने  नंबरीनंबरी  गनु्िागनु्िा  दाखलदाखल    
  
  
 

   API 
    गोंडानेगोंडाने  



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 04-07-2022   

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 04-07-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 04-07-2022  

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 04-07-2022 

 

04 cMusjk 

xq-j-u-

156@2022 

dye 

379 

Hkk-n-fo- 

xqUgkizdkj 

lWxcWx pksjh  

 

रेल्वे स्टेशन 
अमरावती 

बकुींग 
आिीस मध्ये 

रांगेत उभे 
असतांना 

 

04/07/20
22चे 

17/05 वा. 

04/07/2022  
चे  21/36 

-  हरतेश गजाननराव 
तायडे वय 24 वर्थ 
धंदा हशक्षण रा. 

हिरुऴपणुा ता. चांदरु 
बाजार हज. 

अमरावती मो नं 
9765512538 

 

अब्दलु शिी 
अब्दलु 

खालीक वय 
38 वर्थ धंदा 
मजरुी रा. 

कमेल ग्राउंड 
अमरावती 
areest- 

04/07/22 चे  
22/11 वा. 

एकुण  500/- रु       
सगॅबगॅ चे समोरील 

कप्प्यातील रोख 500 रु 
दराची एक नोट , 

हियादीचे नावे असलेले 
आधारकाडथची छायांकीत 
प्रत असा एकुण 500/- रु 

चा माल 
 

  हनरंक हनरंक   
  

िकीकत - वरील ता.वेळी व हिकाणी यातील हियादी िे 
रेल्वे स्टेशन अमरावती येर्ील बकुींग आिीस मध्ये 
हतकीट काढणे करीता रांगेत उभे असतांना त्याचे सगॅबगॅ 
चे समोरील कप्प्यातील रोख 500 रु दराची एक नोट , 
हियादीचे नावे असलेले आधारकाडथची छायांकीत प्रत 
असा एकुण 500/- रु चा माल नमदु आरोपीताने प्रवासी 
लोकांचे गदीचा िायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेले. 
हियादीचे हियाद वरुन कलम 379 IPC प्रमाणे नंबरी 
गनु्िा दाखल  
 आज रोजी आम्िी HC/396 टाले स्टे.डा.चाजथ मध्ये िजर 
असतांना HC/217 खारोडे, PC/977 जनुघरे तसेच रेल्वे 
सरुक्षा बल अमरावती येर्ील आरक्षक हरतेश चौके सि 
पोस्टे ला येवनु आकरन्स क्र. 11/2022 कलम 379 IPC 
चे आणनु िजर केल्याने  नंबरी गनु्िा दाखल केला  

HC/217 
 खारोडे 

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 cMusjk 

 

xq-j-u-156@2022 dye 379 

Hkk-n-fo-   

 

04/07/22 चे  22/11 वा अब्दलु शिी अब्दलु खालीक वय 38 वर्थ धंदा मजरुी रा. कमेल ग्राउंड अमरावती areest- 
 

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 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

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 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 



 


