
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 11-11-2022  

 

v

Ø 

xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  

feGkyk  

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

01 नागपरु 
865/22 
कलम 

379 IPC 
 

xqUgk Ádkj      

eksckbZy 

pksjh 

  

ट्रेन परुी 
अहमदाबाद 
एक्स मधुन 
इंजजन कडुन 

दसु-या 
जनरल कोच 
मधुन रेस्टे 
नागपरु ते 
अजनी 
दरम्यान 

10/11/22 
चे  

17:35  
वा. 
 

11/11/22  
चे  

13:28  
वा. 
 

सजचन दामोदर 
बटाले  

वय 36 वषे,  
राह.- ठाकरे ले-

आउट,  
बोरगांव मेघे वधा  

मो. नं. 
9403337742 

अज्ञात 
 

,dqu 2]999@& :-  

Redmi Note 6 
Pro कंपनीचा मोबाईल 

ज्यात IMEI 
no.868932036265
812/20जजओ जसम 

नं.9834480298,आ
यजडया जसम 

नं.9422352858जक.1
2,999/- रु. चा माल. 

 

जनरंक अशा प्रकारे आहे की यातील जियादी हे 
जद.10/11/2022रोजी तयांची PHD एन्ट्ट्रन्ट्स एक्झाम 
नागपरु येथे असल्याकारणाने सकाळी नागपरुला आले 
होते परीक्षा दपुारी 14.00वा. दरम्यान संपल्याने वधा 
येथे जाणेकजरता  रे. स्टे. नागपरु येथे येवनु नागपरु ते 
वधा असे रेल्वे जतकीट घेवनु ट्रेन परुी अहमदाबाद गाडी 
17.15 वा. दरम्यान प्लटँिामम नं. 03रे. स्टे. नागपरु येथे 
येवनु उभी राजहली असता इंजजन कडुन दसु-या जनरल 
कोचमध्ये बसले असता प्रवासी लोकांची गदी भरपरु 
असल्याने सदर गाडी 17.35 वा. दरम्यान रे. स्टे. 
नागपरु येथनु सटुल्यानंतर रे. स्टे. अजनी दरम्यान तयाचा 
नमदू वर्णनाचा मोबाईल तयांचे पनँ्ट्टचे जिशात ठेवलेला 
मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने गदीचा िायदा 
घेवनु चोरून नेला सदरची चोरी रे.स्टे.अजनी दरम्यान 
जद.10/11/2022रोजी 17.35वा. दरम्यान चोरी 
झाल्याचे लक्षात आले वरून सबब अप कलम 379 
IPC प्रमाणे गनु्ट्हा दािल 
  fVi %&  रेल्वे पोलीस स्टेशन वधा येथील ग.ु र. नं. 
419/22 कलम 379 भा.द.वी गनु्ट्हा दािल होऊन रे. 
पो. स्टे नागपरु येथे गनु्ट्हा Online CCTNS प्रणाली 
द्वारे प्राप्त झाल्याणे नंबरी  गनु्ट्हा दािल करण्यात  

eiksuk 

805 
Lokeh 

02 नागपरु 
866/22 
कलम 

379 IPC 
 
 

xqUgk Ádkj      

eksckbZy pksjh 

 

ट्रेन नं 
12768 

हुजरू साहीब 
नांदेड एक्स 
मधनु रेस्टे 
नागपरु येथे 
PF NO 8 
वर उतरत 
असतांना 

 

03/11/22 
चे  

13:00  
वा. 
 

11/11/22  
चे  

13:34  
वा. 
 

इकबाल शेि 
शहाजमल शेि, 

वय 30,  
राह.- ग्राम रुद्रनगर, 
पोस्ट पलाशी पारा, 

नजदया, पश्चचम 
बंगाल,  
मो. नं. 

8918692720 

अज्ञात 
 

,dqu 9]490@& :-  

एक पांढऱ्या रंगाचा 
OPPO कंपनीचा 

मोबाईल मॉ. नं. A- 
52  ज्यात जजवो जसम 
नं. 8768108527, 

IMEI NO. 
86271904851173

9, 
86271904851172
1, ककमत 9490/- रू 

चा मोबाईल 
 

जनरंक अशा प्रकारे आहे की यातील जियादी हे जद. 
02/11/2022 रोजी रे. स्टे. संञागाछी ते रे.स्टे. 
नागपरु असा प्रवास करून जद. 03/11/2022 रोजी 
दपुारी 13/00 वा. दरम्याण नमदु ट्रेन रे.स्टे. नागपरु 
येथे प्लटँिॉमम नं. 08 वर थांबली असता जियादी हे 
ट्रेन मधनु उतरत असताना तयाचे पनँ्ट्टच्या जिचयातील 
नमदू वर्णनाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
प्रवाशी लोकांचे गदीचा िायदा घेवनु मदु्दाम, लबाडीने 
व कपटाने चोरून नेले. वरुन सबब अप कलम 379 
भा.द.जव. प्रमाणे दािल  
fVi %&  रेल्वे पोलीस स्टेशन वधा येथील ग.ु र. नं. 
411/22 कलम 379 भा.द.वी गनु्ट्हा दािल होऊन 
रे. पो. स्टे नागपरु येथे गनु्ट्हा Online CCTNS 
प्रणाली द्वारे प्राप्त झाल्याणे नंबरी  गनु्ट्हा दािल 
करण्यात आला.  
 

eiksuk 

805 
Lokeh 



v

Ø 

xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  
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eky- 
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vaeynkj 

03 नागपरु 
867/22 
कलम 

379 IPC 
 

xqUgk Ádkj      

eksckbZy pksjh 

 

ट्रेन नं 
12130 

आझादकहद 
एक्सपे्रस चे 
कोच  S/4 
बथम नं. 13 
वरुन प्रवास 

करीत 
असताना 

रे.स्टे नागपरु 
आलेवर. 

 

09/11/22 
चे   

वेळ माजहती 
नाही 

11/11/22  
चे   

13.40 

  परमेचवर बन्ट्सी 
कसाळ,  

वय 44 वषे , 
राह.- पाईपलाईन 

रोड सावेडी, 
अहमदनगर  

मो. नं. 
9797571029 

अज्ञात 
 

,dqu 16]000@& :-  

एक जरयलमी नारझो 
कं चा मोबाईल माडेँल 
नारझो तयात एयरटेल 

जसम नं.-
9226744428, 
जजयो जसम नं. 
8830187964 

IMEI.NO -माहीत 
नाही जकमंत 

16000/- रु चा माल 
 

जनरंक      वरील ता. वेळी व जठकाणी यातील जियादी हे  
हावडा ते बेलापरु असा प्रवास कजरत असतांना रे. स्टे 
नागपरु आलेवर तयांचा  नमदू वर्णनाचा मोबाईल 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम, लबाडीने व 
कपटाने तयांचे झोपेचा िायदा घेउन चोरुन नेले. वरुन 
सबब अप कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्ट्हा दािल  
 fVi %&  रेल्वे पोलीस स्टेशन मननाड येथील 
ग.ुरं.नं. 696/22 कलम 379 भा.द.वी गनु्ट्हा दािल 
होऊन  रे.पो.स्टे नागपरु येथे गनु्ट्हा Online 
CCTNS प्रणाली द्वारे प्राप्त झाल्याणे नंबरी  गनु्ट्हा 
दािल  
 

eiksuk 

805 
Lokeh 

04 xksafn;k 

125@22 

dye 

379 

 Hkk-n-fo 

 

 

xqUgk Ádkj      

ysMht ilZ 

pksjh 

 

Vªsuua- 

18240 

f'koukFk  

,Dl-ps 

ekdxy 

tujy dksp 

e/kqu jsLVs- 

xksafn;k rs 

vkexko 

njE;ku 

04-11-22 

ps  

06-00  

ok-njE;k.k 

11-11-22 

ps  

14-59  

ok- 

iqtk txfn'k 

dMsokj  

o; 21 o"kZ  

jkg-lat; xka/kh 

uxj egkdkyh 

eznhj ]fla/kh 

dkWyksuh tGxko  

eks-ua-

9607585912 

vKkr ,dqu 18]999@& :-  

,d eksBh xqykch 

jaxkph ysMht ilZ 

R;kr okijrs diMs 

jks[k &3000@&: 

o ,d dkG~;k jxkpk 

jsMeh uksV 11 T 5G 

s- R;kr ,;jVsy fle 

ua- 8698097291 

vk;-,e-bZ-vk;-ua- 

8614900588333

60 

fdaer 

15999]@&,dq.k 

fda- 18999@& : 

 

 

 

 

 

 

 

fujad v'kk izdkjs fd] ;krhy fQ;kZnh gs ueqn Vªsups 

ueqn dksp e/kqu js-LVs-brokjh rs Mksaxjx< vlk 

izokl djhr vlrk izoklk njE;ku jsLVs-xksafn;k rs 

vkexko njE;ku R;kaps flV[kkyh Bsoysyh ueqn 

ilZ R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr 

pksjV~;kus pks:u usysckcr jsiksLVs- ukxiqj ;sFks fnys 

rdzkjh o:u 'kqU; dzeksd d- 379 Hkkonh izek.ks 

xqUgk nk[ky gksoqu uacjh nk[ky  

fVi %&  xqUg;kps dkxni= iksLVs- yk izkIr 

>kyso:u vk-dz- 1147@22 fn- 11@11@2022 

vUo;s dye- 379 Hkknoh izek.ks uacjh xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk-   

 

lQkS@

567 

HktHkqts 



v

Ø 

xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  
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feGkyk  

eky- 
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vaeynkj 

05 अकोला 
391/22 

कलम 379  
IPC 

 
  

xqUgk Ádkj      

ysMht ilZ 

pksjh 

 

ट्रेन नं 
22905  
ओिा 

शालीमार  
एक्स चे  
कोच 

A/2बथम नं 
25,27 वरुन   
रेल्वे स्टेशन 

अकोला 
येण्याचे 10 

जम पवुी 
 

07/11/22 चे  
04.40 

वा 

11/11/22  
चे  

00.15 
वा 

सशु्री  समुेंद्र बारी  
वय-32 वषे, 
धंदा घरकाम,  
रा- मयरु बंच 

बारीपदा, 
बालीपाल  पो स्ट 
बाईगण बालीया 
ओरीसा थाना 
कुलीयाणा,  

मो.नं  
8328846312 

vKkr ,dqu 26]000@& :-  

एक लेडीस पसम तयात 
एक िोझल कंपनीची 

वॉच ककमत8000/- रु, 
सोन्ट्याचे करग  

वजन2.766 ग्रमँ  
जकमत 15000/-रु, 

कैश 3000/-रु,असा  
एकुण 26000 रु चा 

माल 

fujad वरील ता.वेळी व जठकाणी यातील जियादी हे रे.स्टे 
राजकोट ते रे.स्टे िडकपरु असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासादरम्यान जियादी झोपले असता  व   
रेल्वे स्टेशन अकोला येण्याचे 10 जम पवुी जाग आली 
असता तयांनी तयांचे  लेडीस बैग आतील सामाना सह 
कोणीतरी जियादी यांचे झोपेचा िायदा घेवनु  नमदु 
वणमनाचा  माल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम 
लबाडीने चोरुन नेले अशी जियादी यांनी जदले जियाद 
कलम 379  IPC प्रमाणे गनु्ट्हा दािल              
fVi %&  रे.पो.स्टे नागपरु येथील जा. क्र 
5835/2022जद.09/11/2022  अन्ट्वये गनु्ट्याचे 
कागदपत्र इकडील  पो.स्टे.ला आ.क्र 1726/2022 
जद.10/11/2022 अन्ट्वये प्राप्त झाल्याने  

HC/
465  
दावर  
िान   

06 अकोला 
392/22 
कलम 
379 

भादवी  
 

ट्रेन नं 
17623 

अप नांदेड 
श्रीगंगानगर 

एक्स चे 
मागील 
जनरल 

कोच मध्ये 
रेल्वे स्टेशन 

अकोला 
येथनु ट्रेन 
सटुताच 
लक्षात 
आले. 

 

20/10/22 
चे वेळ 

नमदु नाही. 
 

11/11/22  
चे  

21.29 
 वा. 

 

मरुलीधर दामोधर 
काळबांडे 

 वय-30 वषे 
धंदा- नोकरी 

आमीत पणेु येथे 
पद- HC 

ब.नं.15589962
L रा. 

म.ुपो.कन्ट्हेरगाव 
नाका ता.जज. 
कहगोली मो.नं 

9011171622 

vKkr ,dqu 4]900@& :-  

एक ब्राउन रंगाचे 
लेदर पाजकट तयात 

रोि 4900/- रुपये (  
500X9,100X3,5

0X2 ), जमल्ट्री 
कॅन्ट्टीनचे एक 
कलक्वर काडम, 

स्वताचे आधारकाडम, 
पनॅकाडम, वोटर ID 
, SBI चे ATM 
काडम ,2 श्हहलरचे 
RC स्माटमकाडम, 

ड्रायहहींग लायसन्ट्स 
, पासपोटम िोटो 
वदीवरील 2 नग 

असा एकुण 4900/- 

fujad हकीकत -    नमदु ता. वेळी व जठकाणी यातील 
जियादी मरुलीधर हे रेल्वे स्टेशन वाजशम ते 
भुसावळ असा  ट्रेन नं 17623 अप नांदेड 
श्रीगंगानगर एक्स चे मागील जनरल कोच मध्ये 
बसनु प्रवास करीत असतांना ट्रेन अकोला स्टेशन 
येथे आल्यावर ट्रेन मध्ये बरीच गदी झाल्याने 
बोगीतुन िाली उतरुन ट्रेन पनु्ट्हा सरुु झाल्यावर ट्रेन 
मध्ये चढल्यावर पनॅ्ट्टच्या जिशात ठेवलेले नमदू 
वर्णनाचे पॉकेट पाजहले असता ते जमळुन न 
आल्याने ते  आतील सामानासह कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने  प्रवाशी लोकांचे गर्ददचा िायदा घेवनु 
मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेल्याचे रे.स्टे. अकोला 
येथनु ट्रेन सटुताच समजल्याने जियादी यांनी रेल्वे 
स्टेशन भुसावळ येथे जियाद जदले वरुन  
fVi %&   ग.ुर.नं. 797/2022कलम 379 
भा.द.जव.प्रमाणे दािल करुन ईकडील पो.स्टे.ला 
प्राप्त झाल्याने कलम 379  IPC प्रमाणे गनु्ट्हा 
दािल  

HC/
240 

वाघाडे 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 11-11-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 11-11-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 11-11-2022 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 10-11-2022 

 

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 

 

 

 

 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko feGkyk eky vkjksih gdhdr 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 

vaeynkj 

01 xksafn;k 47@2022 

dye 174 

tk-QkS- 

jsYos LVs'ku 

HkaMkjk jksM 

LN03 PF 
no. 02  

P;k e/;s 

KM no. 
1058/16  

toG 

11-11-22  

p 

s09-30 

,-,e- oktrk- 

11-11-2022 

ps  

11-22 

oktrk 

vkWu M~;qVh 

DYSS js-LVs- 

HkaMkjk jksM rQsZ 

PC/584 /kkaMs 

jsYos iksyhl Bk.ks 

xksafn;k - 

,d vuksG[kh 

e`rd iq:"k 

o; vankts 

66 rs 70 

o"ksZ] 

v'kk izdkjs vkgs dh] vkt jksth fnolikGh M~;qVhl iks-LVs-yk 

LVs-Mk- pktZ e/;s iks-gok-@197 uUukojs gtj vlrkauk vkWu 

M~;qVh DYSS js-LVs- HkaMkjk jksM rQsZ PC/584 /kkaMs jsYos 

iksyhl Bk.ks xksafn;k ;kauh Qksu n~okjs o iksLVS- ps VWcoj ,d 

ys[kh eseks n~okjs ekghrh fnyh dh] HkaMkjk jksM ;kMZ  e/;s 

KM no. 1058/16 LN no. 3 o PF no. 2  ps e/kkr ,d 

vuksG[kh O;fDr e`r voLFksr iMyk vkgs vls dGfoY;kus 

iq<hy dk;Zokgh dkeh  ih-,l-vk;-@;kno ;kauk jokuk dsys 

o izsr igkjk M~;qVh dkeh iks-f'k-@584 /kkaMs ;kauk jokuk 

dj.;kr vkys  

ih-,l-

vk;-

@;kno 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps uko Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 fujad fujad fujad fujad 


