
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 26-06-2022  

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 o/kkZ 

vi-dza-

218@22 

dye  

379  

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh      
 

Vzsu ua-

12721 

nf{k.k 

,Dl ps 

tujy dksp 

e/kqu js-LVs 

fla/kh ;sFkqu 

xkMh gGq 

pkyr 

vlrkauk 

19-06-22 

ps 08@30 

ok 

26-06-22 

 ps 17@21 

ok 

lq;ksx Hkqiky 

ckjlkxMs 

o;&21 o"kZ 

/kank&f’k{k.k jk-

62@02 

HkkX;y{eh uxj 

oMxkao paniqj 

अज्ञातअज्ञात  
 

एकुण 18,894/- रु  
,d ykbZV CY;q jaxkpk 

fj;y eh 6 izks da-pk 

eksckbZy T;kr ftvoks 

fle ua-

8767068338 

oksMkQksu fle ua-

8607575243 

vk;,ebZvk; ua-

86813604381597

9  

fda-18]894@&: pk 

निरंकनिरंक ueqn ?kVuk rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh 

etdqj ;kaps gSnzkckn ;sFks esMhdy >kY;kus ueqn Vzsu 

us js-LVs gSnzckn rs ukxiqj vlk izokl djhr vlrkauk 

izoklk njE;k.k js-LVs fla/kh ;sFkqu xkMh gGq pkyr 

vlrkauk o fQ;kZnh gs okW’k:eyk tkr vlrkauk 

izok’kaph xnhZ vlY;kus R;kauh vkiyk eksckbZy 

f[k’kkr Bsoyk vlrkauk xnhZpk Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus ueqnpk eksckbZy pks:u usyk- 

fVi&lnj xqUg;kps dkxni= js-iks-LVs ukxiqj tk-

dza2877@2022 fn-20@06@2022 o bZdMhy iks-

LVs vk-dza-1087@2022 fn-26@05@2022 vUo;s 

Vikykus izkIr 

iksgok@6

94 HkkanxsZ 

02 बडिेरा बडिेरा   
अप क्र.  
कलम 

147//2022   
कलम कलम 

117700,,117711,,4411
99,,446655,,447711        
भादवी.    

गनु्हा प्रकार 
cukoV 

nLrk,sot 

r;kj d:u 

Qlo.kqd 

dj.ks   
 

ट्रेि िंट्रेि िं--1122665566  
िवजीवि एक्स  िवजीवि एक्स  
गाडीचे मागील गाडीचे मागील 
जिरल कोच जिरल कोच 
मधिु रेमधिु रे--स्टेस्टे--
बडिेरा बडिेरा 

प्लटॅफामम िंप्लटॅफामम िं..11  
वरवर  
 

2266//0066//2222  
चे चे 0044..1100  वावा..ते ते 

0044..2222  
वावा..दरम्यािदरम्याि  

 

2266//0066//2222  
1144..4422  वावा.. 

नितेश प्रकाश नितेश प्रकाश 
शाहाकार  बशाहाकार  ब..  
िंिं..HHCC  CCRR  

00660033004433वय वय 4433  
वर्म िेमवर्म िेम..  रेरे..  सुसु..  बब..  
बडिेरा राबडिेरा रा..  न्य ुन्य ु

नवजय िगर गोववद नवजय िगर गोववद 
ग्रपु अपाटममेंट ग्रपु अपाटममेंट 
समोर जिुा समोर जिुा 
बायपास रोड बायपास रोड 

अमरावती मोअमरावती मो..  िंिं..  
77002200881133665577 

राज राज 
भैयालाभैयालाल ल 
मालनवय  मालनवय  
वय वय 3388  वर्म वर्म 
रारा..333388  राठी राठी 

िगर िगर 
,,पाचबंगला  पाचबंगला  
जिुी वस्ती जिुी वस्ती 
,,बडिेराबडिेरा  

vVd fn-

26-06-

2022 ps 

16-26 ok 

निरंकनिरंक एक काळ्या रंगाची एक काळ्या रंगाची 
लेदर हडँबगॅ नकमंत लेदर हडँबगॅ नकमंत 

330000//--  रुरु..    त्यात  त्यात  
लाल रंगाचे कवर लाल रंगाचे कवर 
असलेली िकली असलेली िकली 
पावती बकु  पावती बकु  2299  

पावत्या भरलेल्या पावत्या भरलेल्या ,,  
SSBBII--AATTMM  

काडमकाडम ,,त्यावर राज त्यावर राज 
गारमेन्टस गारमेन्टस नलहलेलेनलहलेले,,  
वोटींग काडम राज वोटींग काडम राज 
भय्यालाल िावाचे भय्यालाल िावाचे ,,  
कोवीड सटीफीकेट कोवीड सटीफीकेट 

रोख  रोख  
550000XX33,,110000XX22,,5500
XX11,,2200XX11,,1100XX55,,  
असे एकुण असे एकुण 11882200//--  
रुरु..  ,,  एक  बटरफ्लो एक  बटरफ्लो 
कंपिीचा पिॅ वकमत कंपिीचा पिॅ वकमत 
1100//--  रुरु..  एक ओप्पो एक ओप्पो 
कंपिी चा मोबाईल कंपिी चा मोबाईल 
त्याचा त्याचा IIMMEEII  NNoo..  

8866115599110055223366440088
66,,  त्यात त्यात IIddiiaa  नसम नसम 
िंिं..  99551111225555446611  
नकनक..  1100000000//--रुरु..  
असे एकुण असे एकुण ..    असा असा 
1122,,113300//--  रुरु..  चा चा 

मालमाल  

िमदु  तािमदु  ता..वेळी व ठीकाणी यातील नफयादी  हे िमदु ट्रिे वर वेळी व ठीकाणी यातील नफयादी  हे िमदु ट्रिे वर 
ड्युटी कामी हजर असतांिा ड्युटी कामी हजर असतांिा   TTCC  अिपु सरेुशराव गायगोले  अिपु सरेुशराव गायगोले  
मखु्यालय रेमखु्यालय रे..  स्टेस्टे..  बडिेरा  हे देखील ड्युटी कामी हजर होते बडिेरा  हे देखील ड्युटी कामी हजर होते 
त्यांिा  एक व्यक्ती त्यांिा  एक व्यक्ती TTCC  कपडे घालिु िवजीवि एक्सपे्रस कपडे घालिु िवजीवि एक्सपे्रस 
मनधमनधल मानगल जिरल कोच मध्ये नदसिु आल्या वरुि सदर ल मानगल जिरल कोच मध्ये नदसिु आल्या वरुि सदर 
TTCC  यांिी सदरची मानहती नफयादी यांिा नदली त्यावरुि यांिी सदरची मानहती नफयादी यांिा नदली त्यावरुि 
नफयादी यांिी िमदु आरोपीस घेउि नवचारपसु करता त्यािे मी नफयादी यांिी िमदु आरोपीस घेउि नवचारपसु करता त्यािे मी 
िकली िकली TTCC  असल्याचे संनगतल्यािे नफयादी यांिी  आरोपीस  असल्याचे संनगतल्यािे नफयादी यांिी  आरोपीस  
अनधक चौकशी कामी रेअनधक चौकशी कामी रे..सुसु..ब बडिेरा येथे घेउि जाउि पाटीब बडिेरा येथे घेउि जाउि पाटी  
इन्चाजम इन्चाजम AASSII  भाउ साहेब पवार यांचे समक्ष घेउि गेले तेथे भाउ साहेब पवार यांचे समक्ष घेउि गेले तेथे 
आरोपीची अनधक चौकशी करता त्यािे िकली आरोपीची अनधक चौकशी करता त्यािे िकली TTCC  
असल्याचे सांनगतल्यािे आरोपीला पढुील कायमवाही कामी असल्याचे सांनगतल्यािे आरोपीला पढुील कायमवाही कामी 
त्याची वैद्यनकय तपासणी करुि  रेत्याची वैद्यनकय तपासणी करुि  रे..पोपो..स्टे बडिेरा येथे आणिु स्टे बडिेरा येथे आणिु 
लेखी नफयाद नदल्यािे नदलेल्या नफयाद वरुि  भादवी कललेखी नफयाद नदल्यािे नदलेल्या नफयाद वरुि  भादवी कलम म 
117700,,117711,,441199,,446655,,447711  अन्वये    गनु्हा  दाखल अन्वये    गनु्हा  दाखल  

PPSSII    श्रीश्री  
  वरठेवरठे  



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 26-06-2022   

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 

03 अकोला 
202/22 
कलम  
379, 
भादवी  

 गनु्हा प्रकार 
eksckbZy 

pksjh      
 

ट्रेि िं 01201 
अप मडगाव 
एक्स कोच 
ए/11 बथम 
िं15वरुि रे 
स्टेशि 
अकोला 

येण्याचे पाच 
नमनिट 
अगोदर 

28/05/20
22 चे वेळ 
िमदु िाही. 

 

.26/06/22 
चे  00.25 

वा. 
 

कातीक 
अनिलराव 

आष्टीकर वय 
28वर्म,धंदा - 

खाजगी,रा. प्लाटँ 
िं.85ग्रीि व ंदावि 
कालँणी निअर 
फे्रन्डस कालँणी 
काटोल रोड 
िागपरु, मो 

िं.8888892928 

अज्ञातअज्ञात  
 

एकुण  23,999/- रु  
एक One nord Ce 2 
कंपिीचा नसल्वर रंगाचा 
मोबाईल  त्यात एअरटेल 
नसम िं. 7721059719 
एअरटेल नसम िं. 
8888813328 

 IMEI 
NO.8695590623888

76/68 
 वकमत  

23999/-रु.  

निरंक  िमदु ता. वेळी व नठकाणी यातील नफयादी मजकुर हे िमदु गाडी चे 
िमदु कोच चे िमदु बथम वरूि िागपरु ते मडगाव असा प्रवास करीत 
असतांिा प्रवासा दरम्याि रे स्टेशि अकोला येण्याचे पाच नमिीट 
अगोदर नफयादी यांच्या झोपेचा फायदा घेविु कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्यािे वर िमदु वणमिाचा  मोबाईल  चोरूि िेले वरुि नफयादी 
यांचे लक्षात आले वरुि त्यांिी रे.पो.स्टे.भुसावळ येथे नदले नफयाद 
वरुि गनु्याचे कागदपत्र इकडील पो.स्टे.ला प्राप्त झाल्यािे  मा.PSO 
मडॅम सो यांच्या आदेशान्वये कलम 379  IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल 
करण्यात आला असिु सदर गनु्याचा तपास HC 28 वडगीरे  यांिा 
देण्यात आला.  
 fVi &  पोलीस अनधक्षक कायालय  लोहमागम िागपरु यांचा जा क्र 
3687/22नद.22/06/2022 अन्वये  गनु्याचे कागदपत्र ईकनडल 
पो.स्टे.ला आवक क्र 896/22 नद.23/06/2022 गनु्याचे कागदपत्र 
प्राप्त झाल्या वरूि GD HC/752पाटील यांिी दाखल करणे कामी  
नदलेवरूि गनु्हा दाखल  

HC 
28 
वडगीरे   

04 अकोला 
203/22 
कलम  
379, 
भादवी  

 गनु्हा प्रकार 
ilZ pksjh      

 

ट्रेि िं 
.12129 
पणेु हावडा 
एक्स. चे 

कोच िं.B/5 
बथम 

िं.40वरूि 
रेस्टे 

मरु्ततजापरू 
येथिु चाल ु
ट्रेिमधिु 

.22/06/22 
चे 06.00 
वा. 

 

.26/06/22 
चे  16.46 

वा. 
 

जोत्सिा 
श्यामािारायणा 
चौधरी वय-31वर्म 
धंदा -िौकरी राह. 
नवल्कस नज. 
वधममाि  वेस्ट 
बंगाल  मो िं. 
9503496718 

 

अज्ञातअज्ञात  
 

एकुण  13,000/- रु  
एक लेडीज पसम ब्ल ु
रंगाची त्यात रोख 
13000/-रू.,वोटर 
आयडी ,पिँ काडम 

,आधार काडम ,कोरोिा 
वक्सीि सर्तटनफकेट, 
यनुियि बकँ चे Atm 
काडम, व इतर कागदपत्र 
असा एकुण 13000/-

रू.चा माल. 
 

निरंक अशा प्रकारे आहे की यातील नफयादी या िमदु तारखेस वेळी व 
ठीकाणी ट्रेि िं.12129पणेु हावडा एक्स. चे कोच िं.B/5 बथम 
िं.40वरूि पणेु ते हावडा असा प्रवास कनरत असतांिा प्रवासा 
दरम्याि नफयादी हे झोपले असता त्यांच्या  झोपेचा फायदा घेविु 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्यािे नफयादी  यांच्या  बथम खाली ठेवलेल्या 
बगँ मधील एक लेडीज पसम ब्ल ुरंगाची त्यात रोख 13000/-रू.,वोटर 
आयडी ,पि काडम ,आधार काडम ,कोरोिा वक्सीि सर्तटनफकेट, 
यनुियि बंक चे Atm काडम व इतर कागदपत्र असा एकुण 13000/-
रू.चा माल  रे.स्टे.मतुीजापरु येथिु चाल ु गाडीतिु मदु्दाम लबाडीिे 
चोरूि िेल्याचे लक्षात आले वरुि िंबरी गनु्हा दाखल करण्यात 
आला  
fVi & रे.पो.स्टे िागपरु येथील जा.क्र.2990/22नद.24/06/2022 
अन्वये  ईकनडल पो.स्टे.चा आवक क्र 922/22 नद.25/06/2022 
अन्वये गनु्याचे कागदपत्र प्राप्त झाल्या वरूि GD HC/752पाटील 
यांिी दाखल करणे कामी  नदलेवरूि मा. PSO मडॅम सो यांच्या 
आदेशािे गनु्हा दाखल केला  तो खालील प्रमाणे 

WHC 
221 
भटकर 

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 



yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 26-06-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 26-06-2022  

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 25-06-2022 

 

 

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 ukxiwj exZ-dz 

41@22 

dye 

174 tk-

QkS  

रेरे..  स्टेस्टे..  अजिीअजिी  याडमयाडम  
 

2266//0066//22002222  
चेचे  1177::0000  
वावा..पवुीपवुी  

 

2266//0066//22002222  
चेचे  1199::1122  
वावा..पवुीपवुी  

 

--  ऑिऑि  ड्युटीड्युटी  DDYYSSSS  
मम..रेरे..अजिीअजिी  याडमयाडम  तफेतफे  
PPCC//990099वरकडेवरकडे  --

िेमिेम..  रेरे..पोपो..  स्टेस्टे  िागपरूिागपरू    
  

,d vuksG[kh 

bZle o; 35 

rs 40 o"kZ 

आजआज  रोजीरोजी  आम्हीआम्ही  पोहवापोहवा  HHCC//223355वघारेवघारे  हेहे  स्टेस्टे..  डाडा..  चाजमचाजम  मध्येमध्ये  हजरहजर  असतांिाअसतांिा  ऑिऑि  ड्युटीड्युटी  
DDYYSSSS  रेरे  ..  स्टेस्टे  अजिीअजिी  याडमयाडम    यांिीयांिी    रेल्वेरेल्वे  फोिफोि  व्दारेव्दारे  कऴनवलेकऴनवले  कीकी  एकएक  अज्ञातअज्ञात  व्यक्तीव्यक्ती    अजिीअजिी  
याडमयाडम  येथेयेथे  रिरि  ओवरओवर  झालेलाझालेला  आहेआहे  असाअसा  ममेोममेो    PPCC//990099वरकडेवरकडे  यांिीयांिी  लेखीलेखी  मेमोमेमो  देण्यातदेण्यात  आलेआले  
आहेआहे  असेअसे  सांनगतलेसांनगतले  वरूिवरूि  मेमोमेमो    पोपो..स्टेस्टे..चेचे  टबँटबँ  वरवर  प्राप्तप्राप्त  झाल्यािेझाल्यािे    सदरसदर  मगममगम  दाखलदाखल  करण्यातकरण्यात  
येतयेत  आहेआहे  तोतो  मेमोमेमो  पाहतापाहता  खालीलखालील  प्रमाणेप्रमाणे..        
TToo  ,,tthhee  RRPPFF//GGRRPP  aass  ppeerr  ddiiaarryy  rreemmaarrkk  ooff  0088//1166  ttoo  1177..3355  ooff  aatt  2266//0066//2222  oonnee  
uunnkknnoowwnn  ppeerrssoonn  sseeeenn  oovveerr  bbyy  uupp  ttrraaiinn  KKOOKKGG  oonn  DDNN  rreecc..lliinnee  0044  kkiinnddllyy  aatttteenndd  
ssppoott  aanndd  rreemmoovvee  bbooddyy,,tthhaannkkiinngg  yyoouu  
    अशाअशा  नदलेनदले  मेमोमेमो  वरुिवरुि  कलमकलम117744  CCRRPPCC  प्रमाणेप्रमाणे  मगममगम  दाखलदाखल  करुिकरुि  घटिास्थळघटिास्थळ  पंचिामापंचिामा  
कायमवाहीकायमवाही  करिेकरिे  कामीकामी  AASSII//669999पवारपवार  वव  पे्रतपे्रत  पहारापहारा  डयटुीडयटुी  कामीकामी  पोनशपोनश//990099  वरखडेवरखडे  यांिायांिा  
रवािारवािा  करण्यातकरण्यात  आलेआले  आहेआहे  ..तसेचतसेच  मगममगम  खबरीचीखबरीची  प्रतप्रत  मामा..  SSDDMM  िागपरूिागपरू  सोसो  यांिायांिा  रवािारवािा  
करण्यातकरण्यात  आलेआले..  

AASSII//  
669999  
पवारपवार 

02 o/kkZ            exZ-dz 

42@22 

dye 

174 tk-

QkS  

js-LVs panziqj fd-eh-

ua-876@54 toG            

fn 26-06-22 

ps 10@30 ok  

fn 26-06-

22 ps 

01@10 ok 

iqohZ 

ek-,e-vks lks ft-

lk-: panziqj rQsZ 

vkWu M;qVh mi 

LVs’ku izca/kd js-LVs 

cYykj’kkg rQS 

Jherh T;ksrh 

foykl cxeksj 

o;&35 o"kZ  

,d vuksG[kh 

bZle o; 45 o"kZ 

v’kk izdkjs vkgs dh];krhy [kcj ns.kkj ;k auh ,d ys[kh eseks fnyk dh],d 

vuksG[kh O;Drh js-LVs panziqj fd-eh-ua-876@54 toG Vzsu ua-12656 ,Dl us 

juvksOgj >kysyk vkgs v’kk eseks o:.k iapkukek dk;Zokghdkeh iksgok@74 

egs’kdj o izsr igkjk M;qVhdkeh iksf’k@339 yks.kkjs ;kauk jokuk dsys o:.k  

ueqn izek.ks exZ nk[ky dj.;kr vkyk  

iksgok@ 

74 

egs’kdj  

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 xksafn;k 54/2022 कलम 394 IPC  
 

24/06/2022 चे 19.41  वा  
ih-lh-vkj- fn 27@06@22 ikosrks 

 

1)  iz'kkar eqypan eksV?kjs o; 26 o"kZ jkg flaxyVksyh vkacsMdj okMZ xksafn;k 

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

 

   

 

 

02 बडिेरा  बडिेरा   अपअप..क्रक्र..  114477//22002222  कलम कलम 
117700,,117711,,441199,,446655,,447711  भादवीभादवी.. 

26/06/2022 चे 16.26  वा  
 

1)  राज भैयालाल मालनवय  वय राज भैयालाल मालनवय  वय 3388  वर्म रावर्म रा..333388  राठी िगर राठी िगर ,,पाचबंगला  जिुी वस्ती पाचबंगला  जिुी वस्ती ,,  

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  


