
ksgekxZ नागपरुनागपरु ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 31-05-2022   

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 xksafn;k   
अप क्र. 
47/22 
कलम 
 379 
 IPC 
प्रमाणे 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh  

xkMh  nqxZ 

brokjh eseks 

e/;s jsLVs 

dksdk ;sFks 

28@5@22 

ps 11-30 ok 

njE;ku 

31@5@22 

ps 12-34 ok 

lkS :.kkyh 

'k'khdkar 

ok?kekjs o; 34 

o"kZ  O;olk;& 

C;qVh ikyZj 

jkg& IykWV ua 

401 vkse uxj 

dksjkMh jskM 

ukxiqj 

8446061044 

 

vKkr एकुण 21,699 /- रू 
xzs jaxkph ilZ R;kr dWujk cWUd o 

iatkc UkW'kuy cWUdps ,Vh,e 

dkMZ] vk/kkjdkMZ iWudkMZ jks[k 

1200@#  o   eksjia[kh jaxkpk 

,d jsMeh da eksckbzy ekW ua uksV-

9izks fle ua 9657648880  

IMEI No -

867799048254295 

fd 20499@#   

 ,dq.k 21]699@# - 

   
ननरंक 

;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus jsLVs xksafn;k rs brokjh 

vlk  ijhokjklg izokl djhr vlrkuk xnhZ vlY;kus 

rs xkMhps njokts toG clqu vkiys 4&5 cWx cktqyk 

Bsoqu clys vlrkuk jsLVs dksdk njE;ku R;kps 

tkaHkG;k jaxkph  gWUM ilZ e/qku iSls ?ks.ks djhrk ilZ 

ikghyh vlrk R;kr Bsoysyh ueqn xzs jaxkph ilZ ueqn 

lkekuklg dks.khrjh vKkr pksjVîkus xnhZpk Qk;nk 

?ksoqu psk:u usys ckcr jsiksLVs brokjh ;sFks rdzkj fnys 

o:u xqUgk nk[ky 

fVi& ueqn xqUgkps dkxni= tk dz  715@22 fn 

30@05@22 vUo;s iksLVsyk izkIr >kys o:u iksLVsyk 

vkod dz 537@22 fn 31@05@22 vUo;s uskan 

d:u xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk 

lQkS@ 

453 

;kno 

02 o/kkZ  

अप क्र. 
182/22 
कलम 
 379 
 IPC 
प्रमाणे 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh   

रे.स्टे. चंद्रपरु 
प्लटॅफॉमम 
नं.1 वरील 
RPFथाना 
च्या बाजलुा 
असलेल्या 

ओट्यावरून 

30/05/22चे 
14/30 वा. 
दरम्यान 

31/05/222 
00/10  वा. 

प्रशांत प्रकाश 
वैद्य  वय 

56वर्म धंदा-
व्यापार  

रा.धनराज 
रेससडेन्सी  

ऐकोरी वाडम 
चंद्रपरु  मो.नं. 

9404867616 

vKkr एकुण 40,000 /- रू 
एक काळ्या रंगाचा समॅसंग 
कंपनीचा मॉडल नं.8प्लस 

कं.चा.मोबाईल  
त्यात  सजयो  

ससम नं. 
9552266223 , 

मेमोरी काडम 64सजबी चे  
असा एकुण  

सक अंदाजे 40,000/-रू.चा 
माल. 

 

   ननरंक यातील सफयादी मजकुर हे सद.30/05/2022 ला 
14/30वा. रे.स्टे.चंद्रपरु येथे त्यांच्या नातेवाईकांना 
PF NO.1वर येना-या नवजीवन एक्स वर भेटण्या 
करीता आले असता सदर ट्रेन यायला उशीर 
झाल्यामळेु RPFथाना च्या बाजलुा असलेल्या 
ओट्यावर बसल े असता गाडीचे अनाउसमेन्ट 
झाल्याने ते  आपला मोबाईल सवसरून कोच 
नं.B/4कडे सनघनु गेल े  नंतर त्यांच्या लक्षात 
आल्याने ते ओट्यावर येवनु मोबाईल पहीले असता 
त्याचे मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरून 
नेला आहे. fVi - गुन्याचे कागदपत्र पो.स्टे.च्या टबॅ 
वर व्हॉटस्अप द्वारे पाठसवल्याने नंबरी गुन्हा दाखल 
करण्यात आला. 

NPC/ 
319 

सजचका
र 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 बडनेरा  
अप क्र. 
117/22 
कलम 
 379 
 IPC 
प्रमाणे 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh   

ट्रेन नं 
.22845 

पणेू हटीया 
कोच नं. D4 

जनरल 
बोगीतनु रे. 
स्टे. बडनेरा 
येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर 

नागपरू 
आऊटर 
जवळ. 

 

29/05/2022 
चे अंदाजे 
23.20वा. 
दरम्यान 

 

31/05/2022 
CCTNSचे 
12.17  वा. 

 

सयुयकांत 
प्रभाकर बागळु  
वय 23 वरे्ष, 
व्यवसाय – 
निक्षण , रा. 
महादेवपरुा 

महाबीज केन्द्रा 
जवळ 

दोंडाईचा.ता. 
ससधखेड,जी. 

धळेु   
मो.नं. 

9822738162, 

अज्ञात 
 

एकुण 12,999 /- रू 
एक पोको M2प्रो कं. चा  
हीरव्या  रंगाचा मोबाईल  

त्यात जीयो सीम नं. 
 9527298536, 

 IMEI No. 
862757043349598 

सकमत 12999/-रु.  
चा मोबाईल 

 

ननरंक नमदु तारखेस वेळी व ठीकाणी यातील फीयादी हे   
नदनांक 29/05/2022 रोजी   ट्रेन नं.22845पणेू हटीया 
कोच नं. D4 जनरल बोगीतनु रे. स्टे. मनमाड ते  रे. स्टे. 
वधा असा प्रवास करीत  असतांना  रे. स्टे. बडनेरा येथनु 
गाडी सटुल्यानंतर पाच नमनीटांनी नागपरू आऊटर 
जवळ.प्रवािांचे गदीचा फायदा घेऊन कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्यांचा एक मोबाईल   चोरुन नेले बाबत  नदले 
लेखी नफयाद वरुन कलम 379भादवी प्रमाणे गनु्द्हा 
दाखल  यांना देण्यात आले  
 
 

HC/231  
व-हेकर 

04 अकोला  
अप क्र. 
164/22 

कलम 379 
IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh   

ट्रेन नं 12112 
अमरावती- 

मबंुई एक्स चे 
कोच नं. D4 

चे बथय नं. 
42,43 वरून  
रेल्वे स्टेिन 

अकोला येथनु  
गाडी 

सटुल्यानंतर 
लक्षात आले. 

 

.17/05/202
2  चे 20.30 
वा. दरम्यान 

 

31/05/2022  
चे 00.33वा. 

दरम्यान 
 

इरफाना नसराज 
कुरेिी, वय 39 

वरे्ष, धंदा -
गनृहणी, रा-

A/13, निवकृपा 
नबल्डींग, 

नामदेव पाटील 
वाडी, आंनद 

नगर, मानपाडा 
रोड, डोंनबवली 
ईस्ट,  मोबाईल 

नंबर 
9221202043. 

 

vKkr एकुण 14,000 /- रू 
एक रेडमी नोट 10 कंपनीचा चा  
4GB,64 GBिडॅो ब्लकँ रंगाचा 

मोबाईल त्याचा 
 IMEI NO 

861275054955899, 
861275054955907  

त्यात Jio sim  
8788076878,  

नफयादीच्या मलुाचे नावाचे  
voda कंपनीचे नसम 

9067491269  
असा एकुण 14,000/- रु.  

चा मोबाईल 
 

   
ननरंक 

नमदु वरील ता. वेळी व नठकाणी यातील नफयादी  ह्या नद. 
17.05.2022 रोजी ट्रेन नं 12112 अमरावती- मबंुई एक्स 
चे कोच नं. D4 चे बथय नं. 42,43 वरून रे स्टे अकोला ते 
रे स्टे कल्याण असा प्रवास करण्यासाठी रे स्टे अकोला 
येथनु गाडीत चढले असताना सदर गाडीत चढल्यानंतर 
नफयादी यांच्या लक्षात आले की, त्यांच्या मलुाच्या 
पनॅ्द्टच्या नखिात ठेवलेला  एक रेडमी नोट 10 कंपनीचा 
चा मोबाईल प्रवािी लोकांच्या गदीत कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने नफयादी यांच्या नजर चकुीचा फायदा घेवनु 
चोरून नेला असे नफयादी यांनी  डोंनबवली रेल्वे पोलीस 
ठाणेत तक्रार नदले वरून िनु्द्य क्रमांने गनु्द्हा दाखल  
fVi - पोलीस अनधक्षक कायालय  लोहमागय नागपरु यांचा 
जा क्र 507/22नद.27/05/2022 अन्द्वये  गनु्द्ह्याचे 
कागदपत्र ईकनडल पो स्टे ला आवक क्र 732/22 नद. 
30/05/2022  रोजी गनु्द्ह्याचे कागदपत्र प्राप्त झाल्या 
वरून GD HC/752पाटील यांनी दाखल करणे कामी  
नदलेवरून गनु्द्हा दाखल केला   
 

HC/ 
754 

लायबर 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 31-05-2022  

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 31-05-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 31-05-2022 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 31-05-2022 

 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko feGkyk eky fVi vkjksih gdhxr  riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

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 

vaeynk

j 01 o/kkZ exZ dz 

29@2022 

dye 174 

tkQkS izek.ks 

xzkfe.k :X.kky; 

cYykj’kkg ft- panziqj 

30@05@22 ps 

19%20 ok iqohZ 

31@05@22 

00%20 ok 

vkWu MÓkqVh ,e vks 

lks xzkfe.k :X.kky; 

cYykj’kkg rQsZ 

iksf’k@449 Bkdjs] 

js-iks-LVs o/kkZ varxZr 

js-iks-pkSdh 

cYykj’kkg 

‘’ks[kj ftrsanzukFk 

HkÍkpk;Z o; 62 

o"ksZ] jkg& 

eS=huxj] fjlkyh 

ft- nqxZ  

¼N-x½ 

v'kk izdkjs vkgs dh] vkWu MÓkqVh fM-ok;-,l-,l js-LVs cYykj’kkg ;kauh ,d 

ys[kh eseks fnyk dh] Vsªu dz 12815 ps dksp dz ,p ,@01 cFkZ dz lh@08 

ojhy izok’kh ukes&’ks[kj ftrsanzukFk HkÍkpk;Z o; 62 o"ksZ] jkg& eS=huxj] fjlkyh 

ft- nqxZ ¼N-x½ gs vpsr voLFkk es gSA v’kk eseks o:u jsYos izok’kh ;kl js-LVs 

cYykj’kkg ;sFks mrjoqu jsYos MkWDVjkauh psd d:u xzkfe.k :X.kky; cYykj’kkg 

;sFks jsQj dsY;kus iksf’k@449 Bkdjs ;kauh vkS"k/kskipkj dkeh ?ksoqu xsys vlrk ek- 

,e-vks lks ;kauh lnj blekl riklys vlrk R;kjl e`r ?kks"khr dsys o:u 

?kVukLFkG] baUDosLV iapukek dk;Zokgh dkeh iksgok@06 eaMyokj o izsr igkjk 

MÓkqVh dkeh iksf’k@449 Bkdjs ;kauk use.;kr vkys ueqn exZ ps dkxni=s nqj{ks= 

cYykj’kkg ;sFkqu ljdkjh VWcoj izkIr >kY;kus uacjh exZ nk[ky dj.;kr vkyk- 

iksgok@ 

06 

eaMyokj 

02 cMusjk exZ dz 

07@2022 

dye 174 

tkQkS izek.ks 

रेल्वे स्टेिन अमरावती  
ट्रेन 12111   मुंबई 
अमरावती  एक्स.चे 
कोच नं. D/4 मध्ये 

बेिदु्ध 

31/05/2022 चे  
09.50  वा. परु्वव 

 

 31 /05/2022 
चे  17.09 

 

ON Duty MO 
नज.सा.रु. अमरावती 

 

हर्षयद उत्तम 
गडकरी वय 45 

वरे्ष धंदा - नौकरी 
(C.A कायालय 
अमरावती) रा. 

समुन गायकवाड 
चाळ नजनीबाग 

कल्याण पवुय नज. 
ठाणे. मो.नं. 

9152080729 
 

अिा प्रकारे आहे की, आज नद  31/05/2022  रोजी ON Duty DYSS  अमरावती  
यांनी लेखी मेमो नदला नक,  ट्रेन 12111   मुबंई अमरावती  एक्स. के  कोच नं. D/4  मे 
एक अजंान व्यक्ती अचेत अवस्था म े है वरुन सदर व्यक्क्तस उपचार कामी नज.सा.रु. 
अमरावती येथे दाखल केले असता ON Duty MO नज.सा.रु. अमरावती  यांनी सदर 
इसमास तपासनु पाहुन मतृ झाल्याने डेट सर्वटनफकेट नदले वरुन ओपी अमरावती येथे 
आ.क्र. नं. 08/22 कलम 174 CRPC प्रमाणे दाखल करुन पहारा ड्युटीस PC/977 
जनुघरे यांना रवाना करण्यात आले तसेच पे्रतावर इन्द्क्वेस्ट पंचनामा कायावाही करुन 
पे्रत PM कामी नज.सा.रु. अमरावती येथे पाठनवण्यात आले..  

ASI 

/502 

मदन 

वानखडे   

v-

dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 ukxiwj 
ग ुर नं  128/2021   
कलम 379 IPC 

नद. 31/05/2022 
 चे 14:14 वा. 

 

आफताब आलम मोहम्द नईम आलम  वय 27  वर्षय रा  टी 102 आर डी ए कॉलनी नवर सावरकर नगर जरवास नहरापरु नज. रायपरु पो स्टे 
कनबर नगर 

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 


