
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  05@10@2021   

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 

vaeyn

kj 

01 नागपरु  
CR. NO 

515/2021 
कलम 354 
IPC प्रमाणे 
xqUgkizdkj 

fou;Hkax   

ट्रेन नं. 06011 
त्रिकुल  एक्स  
चे कोच नं. S 
/2,बर्थ नं.60 

वरुन 
 रेल्वे स्टे नागपरु         

येण्याच्या 10 
मी.नी टा.. पवुी  

05/11/2021 चे 
वेऴ नमदु नाही 

  

05/11/21 चे 
वेऴ 21.47 

वावा..  

प्रशांत राकेश 
शमा वय  25 
वरे्ष  रा. ग्राम 

त्रपपरामई र्ाना 
सदावाद त्रिल्हा  
हार्रस (उ.प्र.) 

मोबा. न. 
8218778139 

  

सात्रिद 
आलम वय 
25वरे्ष रा. 
दमदालीया 

बेरल  
उत्तरत्रदनापरु 
वेस्ट बगँाल 
vkjksih 

vVd fn- o 

osG  
5-11-2021  

osG 23-04 

ok   

त्रनरंकत्रनरंक  
  

त्रनरंकत्रनरंक  
  

नमदु ता.वेळी व त्रिकाणी यातील त्रियादी नामे प्रशांत 
राकेश शमा वय  25 वरे्ष  रा. ग्राम त्रपपरामई र्ाना 
सदावाद त्रिल्हा  हार्रस (उ.प्र.) मोबा. न. 8218778139   
हे  आपल्या पत्नी सोबत   ट्रेन नं. 06011त्रिकुल  एक्स  
चे कोच नं. S /2,बर्थ नं.60 वरुन  रेल्वे स्टेशन चैन्नई ते 
रेल्वे स्टेशन आगरा  असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा 
दरम्यान रेल्वे स्टेशन नागपरु येण्या पवुी 10 त्रमनीटा चे 
अगोदर बर्थ न.63 वर बसलेला ueqn vkjksihus  
त्रियादी च्या पत्तनी ला हात मारले व मोबाईल मध्ये िोटो 
काढले वरूण त्रियादी यानी रे.पो.स्टे.इटारसी येरे् त्ररपोटथ 
त्रदल्याणे मा. पोलीस अत्रिक्षक कायालय येर्नु गनु्हयाचे 
कागदपि गनु्हा दाखल करणे कामी bZesyn`okjs  प्राप्त 
झाल्याणे rlsp ueqn vkjksihl js-ik-sLVs bVkjlh 

;sFkhy deZpkjh ;kauh jsiks-LVs ukxiqj ;sFks  

gtj  dsY;kus  सबब अपराि क्र. 354 भादवी  प्रमाणे  
नंबरी गनु्हा दाखल करुन गनु्हाचे कागदपि पढुील तपास 
कामी मा. PSO सो. यांचे आदेशान्वये API/ श्री.गोंडाणे 
याना देण्यात आला . 

 

API/ 
श्री. 

गोंडाणे  

02 बडनेरा 

 CR NO 
163/2021 

 US 379 IPC 

xqUgkizdkj 

ysMht ilZ 

pksjh 

ट्रेन ट्रेन 0022880099मुंबई मुंबई 
हावडा मले एक्स हावडा मले एक्स 
चे कोच नं चे कोच नं HH  //11  
बर्थ नं बर्थ नं 1133,,1144  

वरुन रेल्वे स्टेशन वरुन रेल्वे स्टेशन 
बडनेरा येण्याचे बडनेरा येण्याचे 
पाच मीनीटांपवुीपाच मीनीटांपवुी  

 

0055//1111//22002211    चे चे 
0088//2200  वावा..पवुीपवुी  

 
 

0055//1111//22002211    
  चे चे 1122//0000  वावा..  

 

शकीला रहन मिे शकीला रहन मिे ,,  
वय वय 3355  वर्षथवर्षथ,,    रारा..  
तैतुलीयातैतुलीया,,  तहतह..  
गोकुलपरुगोकुलपरु,,िीिी..  

2244परगना परगना 
कलकत्ता कलकत्ता ((पश्चीम पश्चीम 

बंगालबंगाल))मो नं मो नं 
99008822666655559911  

 

अंकीत अंकीत 
बिरंगबली बिरंगबली 
सींगसींग,,  वयवय2244  

वर्षथ रावर्षथ रा..  गारोलीगारोली,,  
पोपो..  गारोलीगारोली,,िीिी..  
रायबरेली रायबरेली ((UUPP))  

मोमो..  नंनं..  
88112277002233551133  
vVd fnukad 

o osG  

दिदि..0055//1111//2200

2211    चेचे  

1122//5577 ok- 

 

 

,dq.k 500@-:  

एक लाल रंगाची लेडीि एक लाल रंगाची लेडीि 
मनीपसथ त्रकमनीपसथ त्रक..220000//--रुरु..    

त्यात रोख त्यात रोख 330000//--
((110000xx33))  रु रु ,,असा एकुण असा एकुण 

550000//--रुरु..  चा मालचा माल  
 

एक लाल एक लाल 
रंगाची लेडीि रंगाची लेडीि 
मनीपसथ त्रकमनीपसथ त्रक..  

220000//--रुरु..    त्यात त्यात 
रोख रोख 330000//--
((110000xx33))  रु रु 
,,असा एकुण असा एकुण 
550000//--रुरु..  चा चा 

मालमाल  
 

हकीकत हकीकत ––  वरील तावरील ता..  वेऴी व त्रिकाणी यातील त्रियादी हे नमदु वेऴी व त्रिकाणी यातील त्रियादी हे नमदु 
ट्रेन चे नमदु कोच मिनु मुबंई  ते हावडा असा प्रवास करीत ट्रेन चे नमदु कोच मिनु मुबंई  ते हावडा असा प्रवास करीत 
असतांना त्रियादी हे बार्रुम ला गेले असता त्यांचे गैरहिरीचा असतांना त्रियादी हे बार्रुम ला गेले असता त्यांचे गैरहिरीचा 
िायदा घेऊन आरोपी िायदा घेऊन आरोपी --  अंकीत बिरंगबली सींगअंकीत बिरंगबली सींग,,  वयवय2244  वर्षथ रावर्षथ रा..  
गारोलीगारोली,,  पोपो..  गारोलीगारोली,,िीिी..  रायबरेली रायबरेली ((UUPP))मोमो..  नंनं..  
88112277002233551133ने  एक लाल रंगाची लेडीि मनीपसथ त्रकने  एक लाल रंगाची लेडीि मनीपसथ त्रक..220000//--रुरु..    
त्यात रोख त्यात रोख 330000//--((110000xx33))  रु रु ,,असा एकुण असा एकुण 550000//--रुरु..  चा माल चा माल 
असलेली पसथ चोरून घेऊन िातांना प्रवाशी यांना मीळुन असलेली पसथ चोरून घेऊन िातांना प्रवाशी यांना मीळुन 
आल्याने आरडाओरड झाल्याने ट्रेन मध्ये तैनात असलेले  आल्याने आरडाओरड झाल्याने ट्रेन मध्ये तैनात असलेले  
RRPPFFचे चे AASSII  िगताप यांचे ताब्यात दील्याने व  त्यांनी प्लटॅिगताप यांचे ताब्यात दील्याने व  त्यांनी प्लटॅिामथ िामथ 
ड्युटी वरील ड्युटी वरील GGRRPP  कमथचारी कमथचारी HHCC//223311,,11003322,,  PPCC//  775511  यांच्या यांच्या 
ताब्यात दीले व त्यांनी पोताब्यात दीले व त्यांनी पो..  स्टेस्टे..  ला आणनु हिर केले व ला आणनु हिर केले व 
HHCC//11003322  यांनी लेखी त्ररपोटथ दील्याने मायांनी लेखी त्ररपोटथ दील्याने मा..PPSSOOसो यांचे सो यांचे 
आदेशान्वये कलमआदेशान्वये कलम  337799  IIPPCCपं्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल पं्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल 
करण्यात आला व सदर गनु्याचा पढुील तपास व कायथकरण्यात आला व सदर गनु्याचा पढुील तपास व कायथवाही वाही 
HHCC//443333नागरे हे करीत आहेतनागरे हे करीत आहेत..  

HHCC//  443333  
नागरेनागरे 



yksgekxZ  ukxiqj  ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh   

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh  

 

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

                                                   
yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

03 अकोला  
अप क्र 

180/2021 
कलम  379 

भादवि 
प्रमाणे   

xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 

रेल्वे स्टेशन 
अकोला आँटो 

स्टनँ्डच्या 
इंिनच्याबािसु 
झोपले असता 

 

04/10/21 
चे 08.30 वा 

दरम्यान 
 

05/10/2021 
 चे 00.05 वा 

त्रवष्ण ुतकुाराम 
कदम वय – 
36वर्षथ, िंदा- 

शेती  रा. 
गोडेगांव 

ता. पालम त्रि. 
परभणी 

अज्ञात 
 

,dq.k12]000@-:  

एक VIVO  कं.चा  
मोबाईल त्याच्या IMEI 
No. माहीत नाही त्यात 

Jio sim no. 
7498592689 

त्रक.12,000/- रू चा 
मोबाईल 

 

त्रनरंक नमदु ता.वेळी व त्रिकाणी यातील त्रियादी नामे त्रवष्ण ु
तकुाराम कदम  वय – 36 वर्षथ, िंदा- शेती  रा. गोडेगांव 
ता. पालम त्रि. परभणी  हे रे.स्टे अकोला येरे् त्रद. 
04/11/2021रोिीचे समुारे 08.30 दरम्यान परभणी 
िाण्याकत्ररता आले असता चौकशी केली असता परभणी 
िाण्यासािी ट्रेन उद्या सकाळी 09.00 वा. असल्याने  
त्रियादी  आँटो स्टनँ्डच्या इंिनच्या बािसु झोपले असता 
त्यांच्या पनॅ्टच्या  त्रखशात िेवलेला एक VIVO  कं.चा  
मोबाईल त्याच्या IMEI No. माहीत नाही त्यात Jio sim 
no. 7498592689 त्रक.12,000/- रू चा मोबाईल  
झोपेचा  िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम 
लबाडीने चोरून नेला अशी त्रदले लेखी त्रियाद वरून मा. 
PSO सो यांचे आदेशान्वये सबब अपराध कलम 379 
भादवि प्रमाणे  गनु्हा दाखल करण्यात आला.  

HC/ 
930 

चव्हान 

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 

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 o#u riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad  

v]d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG feflax nk- rk-osG fQ;kZnhps uko felhx O;Drh ps uko o iRrk gdhxr riklh 

vaeynkjj 

01 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 ukxiqj CR. NO 515/2021 कलम 354 IPC प्रमाणे       fn- 5-11-2021  osG 23-04 ok   सात्रिद आलम वय 25वरे्ष रा. दमदालीया बेरल  उत्तरत्रदनापरु वेस्ट बगँाल  

 
02 बडनेरा 

 

अपअप  कं्रकं्र..  116633//22002211  कलमकलम  337799  IIPPCC दिदि..0055//1111//22002211    चेचे  1122//5577 ok- अंकीतअंकीत  बजरंगबलीबजरंगबली  सींगसींग,,  वयवय2244  वर्षवर्ष  रारा..  गारोलीगारोली,,  पोपो..  गारोलीगारोली,,जीजी..  रायबरेलीरायबरेली  ((UUPP))  

 

 

 

fujad fujad fujad 


