
 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 12-12-2022  

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  

feGkyk  

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

01 अकोला 
425/22 

कलम 379  
IPC 

 
xqUgk Ádkj  

eksckbZy 

pksjh  

रे स्टे अकोला 
बकुींग 

ऑफीस 
काऊन्टर 

जवळ 

12/12/2022 
चे  

 01.00  
ते 

 06.00 वा. 
दरम्यान 

12/12/2022 
 चे  

07.12 वा. 

पवन दादाराव 
गावंडे  

वय 35वषे, धंदा- 
नोकरी (CISF)  
 रा.  म.ुपो.रामतीथथ 

ता.दयापरु जज. 
अमरावती  ह.म.ु 
NTPC जान्नोर 

जज. भरूच 
(गजुरात)  
 मो.नं. 

8638013087 
 

अज्ञात ,dqu 24]000@&: 
एक  VIVO Y73   
कंपनीचा मोबाईल 

त्याचा IMEI NO. 
माहीत नाही  त्यात 
JIO जसम नं. 

8638010989  ककमत 
अंदाजे 23000/-रू. चा 

मोबाईल व एक 
काळ्या रंगाचा पॉकीट 
त्यातI काडथ, ड्रायव्हींग 

लायसन्स,SBI 
ATM काडथ जफयादी 

व त्यांच्या  
पत्नीचे,आधारकाडथ, 

पनॅ काडथ,रोख 1000/-
रूअसा एकुण 

24000/-रू चा माल   

जनरंक          नमदु ता. वेळी व जिकाणी यातील जफयादी हे 
जद.11/12/2022 रोजी ट्रेन 12134 हावडा अहमदाबाद एक्स चे  
जनरल कोच चे 23.00 वाजता जटकीट घेवनु  घेवनु प्रवासा करीता 
अकोला येथनु बसणार होते. परंत ुगाडी उशीरा असल्याने  रे स्टे 
अकोला बकुींग ऑफीस काऊन्टरजवळ झोपले त्यांच्या झोपेचा 
फायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांच्या पनॅ्टच्या जखशात 
नमदू वर्णनाचा मोबाईल जफयादी यांच्या झोपेचा फायदा घेवनु  मदु्दाम 
लबाडीने चोरून नेला.  अशी जफयादी यांनी जदले लेखी जफयाद कलम 
379  IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला  

HC 
/647 
पिाण 

02 अकोला 
428/22 

कलम 379  
IPC  

 
xqUgk Ádkj  

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन 
नं.12860 
जगतांजली 
एक्सचे चे 
समोरील 
जनरल 

कोचमध्ये 
चढत 

असतांना 
रे.स्टे 

अकोला PF 
1 वरून 

10/12/2022 
चे  

14.30 वा 
दरम्यान.   

12/12/2022  
चे                                                         

16.58  
वा. 

अजमत राज ु
पेढेकर  

वय 32 वषे, 
धंदा-एक्वागाडथ 
मध्ये नोकरी 
टेक्नीजशयन 

 रा. चाचोडी रोड 
साई नगर डवले 
कॉलेजजवळ 
मोिी उमरी 
अकोला 
मो.नं. 

9921979579 

 ,dqu 24]500@&: 
एक Aurora 
green रंगाचा 

Realmi 9 pro+ 
कंपनीचा मोबाईल 

त्याचा IMEI NO. 
861091054766

412, 
861091054766
404 त्यात JIO 

जसम नं. 
8087810035 

ककमत 24,500/-रू. 
चा मोबाईल  

 
 
 
 

      नमदु ता. वेळी व जिकाणी यातील जफयादी हे रे.स्टे 
अकोला ते रे.स्टे नाजशक रोड असा प्रवास करणे करीता रे.स्टे 
अकोला PF No. 1 वर आले व समुारे 14.30 वा दरम्यान 
ट्रेन नं.12 860 जगतांजली एक्सचे चे समोरील जनरल 
कोचमध्ये चढत असतांना जफयादी याांचा नमदू वर्णनाचा 
मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवासी लोकांचे गर्ददचा 
फायदा घेवनु रे.स्टे अकोला PF 1 वरून मदु्दाम लबाडीने 
चोरून नेला. वरून कलम 379  IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल  
fVi %&  जफयादी अजमत राज ुपेढेकर यांनी पो स्टे ला येवनु 
जदले लेखी जफयाद वरून  गनु्हा दाखल 
 

HC/ 
1024 
अजनल 
अवचार 



vØ 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 

03 नागपरू 
941/22 
कलम 

379 IPC 
 

xqUgk Ádkj  

jks[k  pksjh 

PF NO 6  
रे स्टे 

नागपरू 
येथनू 

12/12/22 
चे  

 00:00 
 वा. 

12/12/22  
चे   

08:11 
 वा. 

जशवा केदारनाथ 
कोसले  

वय 33 वषे,  
रा मकु्काम 

पोस्ट टेबडुा तह 
वरोरा जज चंद्रपरु 

मो न 
7796316897 

 

अज्ञात  
 

,dqu 28]000@&: 
रोख 28000/-  

( 500*56) नोट 
असा एकुन 

28000/- चा माल 
. 
 

जनरंक 
 

नमदु ता. वेळी व जिकाणी यातील जफयाजद हे जद 
11/12/2022 चे रात्री 23.00वा रे स्टे नागपरु ते रायपरु 
जाने करीता आले असता ट्रेन 01.40 वा ची असल्याने 
प्लटॅफामथ जटकीट काढुन  रे स्टे नागपरु चे  PF no 6 वर  
झोपलो व 12.00 वा दरम्याण जाग आली असता माझ्या 
पनॅ्टच्या जखशातील 28000/- रोख कोणीतरी अज्ञात चोरने 
जफयादी यांच्या झोपेचा फायदा घेवनु मदु्दाम व लबाडीने 
चोरून नेला.  कलम 379 भादजव प्रमाणे नंबरी गनु्हा 
दाखल करण्यात आला.  
fVi %&   जफयादी स्वताह पो स्टे ला आल्याने चोरी ची 
तक्रार जदल्याने   नंबरी गनु्हा दाखल करण्यांत आला 

eiksuk 

610 

jkÅr 

04 नागपरू 
942/22 

कलम 379 
IPC 

 
xqUgk Ádkj  

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं. 
12410 
गोंडवाना 

एक्सपे्रस चे 
जनरल 

कोच मधनु 
रे.स्टे. 

काटोल येथे 
 

11/12/22 

चे   

09:00 वा. 

12/12/22  

चे  

 17:09 वा. 

अतजु अरकवद 
ओझा, 

 वय 19 वषे, 
रा. अमायन 
VIP नगर, 
जजला जभण्ड 

(म.प्र.)   
मो न 

9294873649
9754260268 

 

अज्ञात 
 

,dqu 14]200@&: 
एक मोबाईल MI 
Note 8 मॉडल नं. 
6-128, त्यात Sim 

Idea 
9399094623, 

IMEI No 
865001044464

461 कक. 
14200/- रु. चा 

 

जनरंक 
 

नमदु ता.वेळी व जिकाणी जफयाजद हे ट्रेन नं. 12410 
गोंडवाना एक्सपे्रस ने रामगढ ते दगुथ भरती देने करीता     
जद 10/12/2022रोजी रात्री 09:00 वा. दरम्यान आपल्या 
जमत्रा सोबत जनरल जडब्बब्बया मधनु प्रवास करीत असतांना 
प्रवासा दरम्यान जफयादी याांचा नमदू वर्णनाचा मोबाईल पनॅ्ट 
च्या जखशात िेवनु झोपले असता रेल्वे स्टेशन काटोल येथे 
गाडी थांबली असता जद. 11/12/22 रोजी 09:00 वा. 
मोबाईल बजघतला असता जदसला नाही कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने जफयादी यांचे झोपेचा फायदा घेवनु चोरुन नेले.  
 अश्या जफयाजदच्या जफयाद वरुन सबब अपराध कलम 
379 भादजव प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला.  
fVi %&   जफयादी  स्वताह पो स्टे ला आल्याने चोरी ची 
तक्रार जदल्याने   नंबरी गनु्हा दाखल करण्यांत आला 
 

eiksuk 

610 

jkÅr 



vØ 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 

05 नागपरु 
943/22 

कलम 379 
IPC 

 
xqUgk Ádkj 

gWUM ilZ 

pksjh 

ट्रेन नं. 
17609 

पटना पणुा 
एक्सपे्रस चे 

कोच नं. 
S/9, बथथ 
नं. 16 

वरुन रे.स्टे. 
नागपरु वर 

 

11/12/22 
चे  

 07:30 वा. 

12/12/22  
चे  

 21:38 वा. 

सरीता शैलेश 
शमा,  

वय 34 वषे, 
धंदा - घरकाम, 

रा. प्लॉट नं. 
70, दाभा वाडी 

नागपरु.  
मो न 

9689547965 

अज्ञात 
 

,dqu 41]200@&: 
एक हनॅ्ड पसथ त्यात 
रोख 2700/- रु. 

(500x3, 100x5, 
50x14), पनॅकाडथ, 

आधार काडथ, 
श्रमीक काडथ, ओटर 
ID, ATM काडथ 
(कॅनरा, यजुनयन 

बकॅ), दसुरी ज्वेलरी 
छोटी पसथ गोपाल 

गडीया ज्वेलसथ नाव 
जलहीलेले त्यात 

सोन्याचे कानातले 
झमुका वजन 9 

ग्राम कक. 31500/- 
रु, रोख 7000/- 
रुपये, असा एकुण 
41200/- रु.चा 

माल. 
 

जनरंक 
 

नमदु ता.वेळी व जिकाणी जफयाजद हे जद. 10/12/2022 
रोजी सकाळी 10:00 वा. ट्रेन नं. 17609 पटना पणुा 
एक्सपे्रस चे कोच नं. S/9, बथथ नं. 16 वर आपल्या 
छोट्या मलुासोबत प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान 
जद. 11/12/2022 रोजी 05:30 वा. जफयादी यांचे पती चा 
फोन आला तेव्हा त्यांची पसथ मोठ्या बगॅ मध्ये होती । रेल्वे 
स्टेशन नागपरु येथे ट्रेन आल्यानंतर जफयादी  गाडी मधनु 
उतरुन आपल्या पती च्या गाडी वरुन घरी गेल्या । घरी 
गेल्यानतर मोिी बगॅ खोलनु बजघतले असता त्यांना त्यांची  
हनॅ्ड पसथ  जदसली नाही नमदू वर्णनाचे साहित्य कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने त्यांची नजर चकुवनु चोरुन नेले त्यांना 
07:30 घरी गेल्यानंतर माहीती पडले.  अश्या जफयाजदच्या 
जफयाद वरुन सबब अपराध कलम 379 भादजव प्रमाणे 
नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला.  
fVi %&    जफयादी  स्वताह पो स्टे ला आल्याने चोरी ची 
तक्रार जदल्याने   नंबरी गनु्हा दाखल करण्यांत आला   
 

eiksuk 

610 

jkÅr 

 

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 12-12-2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

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

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad  fujad fujad fujad 



yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 12-12-2022 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 12-12-2022 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 12-12-2022 

 

 

 

 

 

 

 

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 

   हकीकत riklh 

vaeynkj 

01 नागपरु 77 /2022 
u/s 174 
Crpc 

 PF no 1 
वधा एण्ड  रे 
स्टे नागपरु 

 

12/12/22 
चे  

 03.05 वा. 
पवुी 
 

12/12/22 
चे  

04.08 
 वा. 

ऑन डयटुी 
DYSS मध्य 
रेल्वे नागपरु 

 

ईंन्तीयाज 
अंसारी  

वय 35 वषथ 

अश्या प्रकारे आहे की,       मेमो पहाता  Pf no 1wrend पर 
यात्री श्री ईंन्तीयाज अंसारी वय 35के उजचत अवस्था म ेहोने बाबत 
यात्री श्री मोहम्मद असारी मो न 9608039752 ने Dyss ऑफीस 
म ेआकर बताया की अनंका बडा भाई ईंन्तीयाज अंसारी की तबीयत 
बहुत खराब है आसे PF NO 1 वधा एँड पर गाडी 12651  वधा 
एण्ड पर गाडी 1से उतारा है असे new Area  आस्पीटल की 
डाक्टर श्री अंकुर सर ने जाच की एक उसे मतृ घोजशत कर मतृ्य ु
प्रमान पत्र जारी कीया आगे की उजचत कायथवाही हेतु मेमो पे्रजषत है 
अशा मेमो वरुन  मगथ नं.77/22 U/S 174 Crpc प्रमाणे दाखल 
करण्यात आला घटनास्थऴ व पंचनामा करण्याकरीता पोहवा/ 235 
वघारे व पे्रत पहारा डयटुी कामी PC/589 धोगडी यांना रवाना 
करण्यात आले  
 

पोहवा/ 

235 

वघारे 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 cMusjk  Xkq-ja 315/22 कलम 379, 34, 
120 B, 420 IPC 

fn  05/12/2022 ps 17/59 ok  
PCR 14.12.2022 

 
 

रोशन मानसींग साशी, वय 45 रा. जससाई ,जी. हीसार , राज्य  हरीयाणा 

v-d iksLVs o Ø- feflax  tkxk feflax rk-osG  feflax nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps 

uko o iRrk 

gfddr riklh 

vaeynk

j  fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad  


