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01 नागपरु 
868/2022 

कलम 
324, 506 

IPC 
 

xqUgk Ádkj      

nq[kkir dj.ks 

 
 

रे.स्टे नागपरु 
PF NO 1 
ईटारसी एँड 

कडील 
भागात 

11/11/2022  
16.00 वा. 

12/11/2022  
00.25 वा. 

गोल ुशंकर डवरे 
वय 29वषष  

धंदा मजरुी   

 रा - गोवा 
कालँनी झोपडपट्टी 

गरुूद्वारा जवळ 
नागपरु 

 मो न 
7776019280 

रोशन 
रगडे वय 
- 25 वषष 
उंची 5.7 

ईंच 
 

ननरंक ननरंक हकीकत –  अशा प्रकारे आहे की, नमदु तारखेस, वेळी 
व निकाणी यातील नियादी ,  नद 11/11/22 रोजी दपुारी 
03.00 वा रे स्टे नागपरु PF NO 1वर आपल्या 
नमत्ांणा भेटण्याकरीता आले असता रे  स्टे  ईटारसी एँड 
कडील भागात  नियादी हजर असतांना  तेथे दपुारी 
04.00 वा च्या समुारात आरोपी नाम े  रोशन रगडे हा 
आला व नियादी याला  नवना कारण वाद धालनु 
म्हणाला की तु भाई है क्या असा वाद नववाद करून  
नजवेिार मारण्याची धमकी नदली व त्याने लगेच आपल्या 
जवऴील नखश्यातनु एक बटन  वाला चाकु काडला व 
नियादी च्या डाव्या पायाचा मांडीवर चाकु ने एक घाव 
मारला नजवे िार मारण्याची धमकी नदली आहे  असा 
नियादीच्या नियाद वरुन सबब अप कलम 324,506 
IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल  
fVi %&   नियादी नाम ेगोल ुशंकर डोवरे वय 29 वषष  
रा नागपरु हा स्वत; पो स्टे ला येवनु लेखी  नियाद 
नदल्याने नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला. 
 

WNK/ 
610 
राऊत 

 

02 नागपरु 
871/2022 

कलम  

379 IPC 

xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh      

रे. स्टे नागपरू 
पवुषगेट बकुींग 

समोर 
बाकडया 
जवऴ 

12/11/2022 
05:30 वा     

   12/11/2022 
12:31 वा   

अब्दलु सलमान 
अब्दलु नजीर 

,वय २२वषष, धंदा- 
नशक्षण ,रा. 

मलु्लापरुा ,जामा 
मस्जीद जवऴ 
,पिाण नज. 
अकोला मो. 

9130340256,7
038383259 

 

अज्ञात  

 

,dqu 6000@& :-  

एक realmi C-2  
कंपनीचा ननऴ्या  

रंगाचा मोबाईल त्यात 
jio नसम नं. 

8805088345  
,IMEI NO. माहीत 
नाही नक. 6000/- रू. 

चा माल  

 

ननरंक  

 

हकीकत – आज रोजी नियादी स्वत पो. स्टे ला येवनु 
मोबाईल चोरी ची लेखी तक्रार नदले वरून अशा  प्रकारे 
आहे की यातील नियादी मी नमत्ासह  बकेँचे ईटरव्हय ु
देवनु आज  नद  12/11/22 रोजी पहाटे  04.00 वा. रे. 
स्टे नागपरू पवूषगेट कडे आलो अकोला जाणे कनरता रेल्वे 
नतकीट काढली व नगतांजली एक्सपे्रस ला येण्यास वेऴ 
असल्याने  मी पवूषगेट बकुींग  समोर बाकडया जवऴ 
बसलो दरम्यान  मला झोप लागली व मी झोपेतनु उिलो 
असता माझे  हातातील  एक realmi C-2  कंपनीचा 
ननऴ्या रंगाचा मोबाईल त्यात jio नसम नं. 
8805088345,IMEI NO. माहीत नाही नक. 6000/- 
रू. चा कोणीतरी अज्ञात  चोरटयाने माझ्या  झोपेचा 
िायदा घेवनु 05.30 वा ते 6.00 वा. दरम्यान चोरून 
नेला आहे अश्या नियादीच्या नियाद वरुन सबब 
अप.कलम 379 IPC प्रमाणे दाखल करण्यात येत 
आहे.. 

 

. 
Nk/482
तमुडाम  
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03 नागपरु 
877/2022 

कलम  
379 IPC 
xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं. 
16093चैन्नई 

लखनऊ 
एक्स चे  

कोच S/5बथष 
नं 55 वरुन 
रेल्वे स्टेशन 
नागपरु येथनु 

गाडी 
सटुल्यानंतर 

26/10/20220

3:00 वा. 

 

 12/11/2022 
22.46 वा. 

नवनय s/o 
सम्पणुानंद नमश्रा, 
वय 28 वषष, राह. 

नन. कुशीनगर 
भदौली महुआ 

U/P मो नं 
9936383584 

- अज्ञात 

 

,dqu 12000@& :- 

एक ओशअन ब्ल ु
रंगाचानरअल नाजो 58 
मोबाईल  त्यात नजयो  

नसम नं. 7569515170, 
वोडािोन नं 

7317749495, IMEI 
NO माहीत नाही नक 

12,000/-रु 

ननरंक  

 

अशा प्रकारे आहे की, नमदु तारखेस, वेळी व 
निकाणी यातील नियादी हे नद 25/10/22 रोजी ट्रेन 
नं. 16093 चैन्नई लखनऊ एक्स चे कोच S/5बथष 
नं 55 वरुन चेन्नई ते लखनऊ असा प्रवास करीत 
असता प्रवासा दरम्याण नद 26/10/22 चे 03:00 वा. 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने नियादी  यांचे झोपेचा 
िायदा घेवनु त्यांचा एक ओशअन ब्ल ु रंगाचानरअल 
नाजो 58 मोबाईल  त्यात नजयो नसम नं. 
7569515170, वोडािोन नं 7317749495, IMEI 
NO माहीत नाही नक 12,000/-रु  मोबाईल पनॅ्टच्या 
नखशातील मोबाईल चोरुन नेला. वरुन सबब 
अपराध कलम 379 भादनव प्रमाणे गनु्हा दाखल 
करण्यात येत आहे.  
fVi %&   पोलीस अनधक्षक लोह नागपरु येथील 
क्रमांक आर/23/गनु्हा वगष/2022-6521 नागपरु 
नदनांक 11/11/22 अन्वये चे गनु्याचे कागदपत् पो. 
स्टे. चे आवक क्र. 3752/22 नद. 11/11/22 प्रमाणे 
क्राईम रायटर यांनी दाखल करणे कामी नदले वरुन 
मा. PSO यांचे आदेशाने गनु्हा दाखल केला  
 

HC/313 
िाकुर  

04 अकोला 
393/2022 
कलम 379 

भादवी  
xqUgk Ádkj 

पसष pksjh 

ट्रेन नं.12810 
अप हावडा 

मुंबई एक्स चे 
कोच नं.एस3 

बथष नं.78 
वरुन 

रे.स्टे.अकोला 
येथे गाडी 
येण्यापवुी 
10नमनीटा 
अगोदर 

08/11/2022 
07.10 वा. 

 

12/11/2022 
19.27 वा. 

 

शंकर सनुधर 
सरदार वय 45 वषष 

धंदा- खाजगी 
नोकरी राह- 206 
सेकंड फ्लोअर 
अष्टननवायक 

अपाटषमेंट ननअर 
नशवाजी नगर 
भभवडी रोड 
अकोला मो 

न9892928408 
 

अज्ञात ,dqu 21500@& :- 

एक पांढ-या रंगाची पसष 
त्यात मोटोरोला कंपनीचा 

मोबाइल मॉ नं. मानहत नाही 
त्यात आयडीया नसम न 

9594394987 ,नजयो नसम 
नं. मानहती 

नाही,आयएमईआय 
नं.मानहती नाही. नक 
11500/-रु मोबाईल 
,पासपोटष,वोटींग 

काडष,पैनकाडष,आधारकाडष,
यनुनयन बैंक एटीएम 

काडष,ड्रायव्व्हग लायसन्स, 
मनी पसष त्यामधे रोख 

10000/-रु असा एकुण 
21500/-रु चा माल   

ननरंक 
 

नमदु ता.वेळी यातील नियादी हे  ट्रेन नं.12810 अप 
हावडा मुंबई एक्स रे स्टे हावडा ते मुंबई असा प्रवास 
करीत असतांना प्रवासा दरम्यान नियादी यांचे नजर 
चकुीचा िायदा घेउन रे.स्टे.अकोला येथे गाडी 
येण्यापवुी 10 नमनीटा अगोदर समजले की , कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने त्यांची पसष आतील रोख रक्कम  , 
मोबाईल व सामानासह त्यांना न कळत चोरुन नेले 
बाबत नियादी यांनी  रेल्वे स्टेशन भुसावळ येथे नियाद 
नदले वरुन सबब कलम 379 भा.द.नव. प्रमाणे दाखल.  
fVi %&   रे.पो.स्टे भुसावळ येथील ग.ुर.नं 846 
/2022 ईकडील पो.स्टे.ला ऑनलाईन CCTNS 
प्रणाली मध्ये पािनवल्याने PSO सो. यांच्या 
आदेशान्वये कलम 379  IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल 
करण्यात आला. 

HC/ 
1024 

अवचार 
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01 अकोला 29/2022 
कलम-174 
CRPC 

 

रे स्टे अकोला 
चे ट्रेन 

नं.07855 
अकोला पणुा 

पसँेंजर चे 
कोच नं.SC 
084796 

मध्ये  
 

12/11/2022 
06.21 वा. पवुी 

12/11/2022  
07.26 वा. 

 

ऑन डु्यटी DYSS 
मध्य साउथ सेंटर 
रेल्वे  अकोला   

 

  एक अनोळखी 
परुूष  वय 

अंदाजे 65 वषष 

यावेळी नोंद आहे की , ऑन डु्यटी DYSSसाउथ सेंटर रेल्वे अकोला यांनी 
पाईँंट्स मनँ नामे समाधान महादेव वानखडे वानशम मो.नं. 
9623200875यांचे हस्ते यांचे हस्ते एक लेखी मेमो नदला नक ट्रेन नं.07855 
अकोला पणुा पसँेंजर के गाडष महोदय संजय डी.दवारा नदए गए मेमो अनसुार 
नद. 12/11/2022 रोजी ऑन डु्यटी DYSS साउथ सेंटर रेल्वे अकोला 
यांनी पाईँंट्स मनँ नामे समाधान महादेव वानखडे वानशम मो.नं. 
9623200875यांचे हस्ते यांचे हस्ते एक लेखी मेमो नदला नक ट्रेन नं.07855 
अकोला पणुा पसँेंजर के गाडष महोदय संजय डी.दवारा नदए गए मेमो अनसुार 
कोच नंबर SC 084796 मे एक मतृ बाडँी पडी है कृपया घटनास्थल पर 
पहुच कर आगे नक उचीत कायषवाही नकजीए अशा मेमो वरून   
WHC/869,HC/214 पंचनामा कारवाई व मगष पहारा डु्यटी कामी 
HC/214 यांना घटनास्थळी रवाना करण्यात आले आहे नमदु मगष ची मगष 
खबरी मा. SDM सो अकोला येथे रवाना करण्यात आले.नमदु मगष चे 
कागदपत् मा. PSO सो. यांचे आदेशान्वये पढुील कारवाई कामी 
WHC/869 राउत यांना देण्यात आले. 

WHC/ 
869 
राउत 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01  नागपरू  अप.क्र. 868/22 कलम 
324,506  

नद  12/11/22 चे 13 :57  वा. 
(MCR >kys )  

11))   रोशन शम्मी  रगडे ,वय 29  वषष,  धंदा - मजरुी, रा. गाडष लाईन ,नागपरू   
(MCR >kys )   


