
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 13-08-2022  

 

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 vkrhy lkekuklg riklh 

vaeynkj 

01 बडनेरा 
191/22 
379 IPC 

गनु्हा 
izdkj 

लेडीज 
ilZ 

pksjh 

 
 

ट्रेननं.12261
मुंबई-हावडा 

दुंरतो एक्स.के 
कोच नं. A/3 

बथथ 
नं.48,49,50,
51,52 वरुन  
रे.स्टे.बडनेरा  
रननग ट्रेनमध्ये 

12/08/2022 
12.00 वा. 01.30 

चे दरम्यान 
 

13/08/2022 
13.52 वा. 

 

ववकास संतोष शमा 
वय-42 वषथ, धंदा -
सर्व्हीस वनवासी - 
ऑरीस परीडीटी 
मानंद वेस्ट मुंबई 

मो. नं. 
9820203075 

अज्ञात एकूण 3,00,000/-रू 
एक लेडीज पसथ ज्यात 6 
सोन्याच्या बांगड्या वजन 

70 xzWe 
नकमत 3,00,000/- रू 

वनरंक  अशा प्रकारे आहे की , यातील नमदु ता . वेऴी व विकाणी 
यातील वफयादी हे आपले परीवारासह मुंबई ते हावडा  असा 
प्रवास करीत असता प्रवासादरम्यान वफयादी यांचे पत्नीचे 
डोक्याखाली िेवलेली लेडीज पसथ त्यामध्ये 6 सोन्याच्या 
बांगड्या वजन 70  xzWe  नकमत 3,00,000/- रू  झोपेचा 
फायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरुन नेला . व 
नमदु पसथ सदर कोचचे बाथरुममध्ये  वरकामी वमऴुन आली 
त्यातील नमदु सोन्याच्या बांगड्या वमऴुन आल्या नाहीत .   
lnj गनु्हा CCTNS प्रणालीमध्ये रे .पो.स्टे नागपरु येथनु 
वगथ होवनु आल्याने  सबब अप कलम 379 IPC प्रमाणे  
नंबरी  गनु्हा  दाखल करण्यात आला. 

API 
राजपतु 

02 बडनेरा 
192/22 
379 IPC 

गनु्हा 
izdkj 

मोबाईल 
pksjh 

 
 

ट्रेन 01139 
मडगाव 
एक्सचे 

समोरील 
जनरल 

डब्यातनु रे.स्टे 
बडनेरा येथे 

गाडीत 
चढतेवेऴी 

 

13/08/2022 
18.30 वा  

 

13/08/2022  
19.40 वा. 

 

संदीप संजय उमाऴे 
वय 27 धंदा वशक्षण 

रा. वभमनगर  
वाडथ नं 2 बलुढाणा  

वज. बलुढाणा  मो.क्र. 
7083620755 

 

अज्ञात एकूण  5999/- रू 
एक MI6A कं. तपकीरी 

रंगाचा मोबाईल त्यात 
वजयो वसम क्र. 

9503450562  IMEI 
No. 

5181219252506366
01, 

P169541545211095
528 

वक.5999/- मोबाईल 
 

वनरंक ववरल तावरख वेळी व विकाणी यातील वफयावद मजकुर हे 
वद. 13/08/2022 रोजी ट्रेन मडगाव एक्सचे समोरील 
जनरल डब्यातनु बडनेरा ते मलकापरु असा प्रवास करीत 
करणेकरीता नमदु ट्रेनमध्ये चढत असतांना प्रवासी लोकांचे 
गदीचा फायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  फीयादीचे  
वखशातील िेवलेला एक मोबाईल चोरुन नेला  असे प्राप्त 
वफयाद वरुन सबब अप कलम 379 IPC प्रमाणे  नंबरी 
गनु्हा दाखल करण्यात आला . 

ASI/ 
396  
टाले 

03 बडनेरा 
193/2022 
379 IPC  

गनु्हा 
izdkj 

सगॅबगॅ 
pksjh 

ट्रेन नं.12140 
सेवाग्राम  
एक्सचे 

समोरील 
जनरल बोगी 
मधनुरे. स्टे. 

बडनेरा येथनु 
गाडी सटुताच 
लक्षात आले 

12/08/2022 
00.10 वा 

13/08/2022 
21.23 वा. 

शेख दाऩीश शेख 
अवनस वय 20 वषथ 

धंदा वशक्षण रा. 
पोलीस स्टे. च्या मागे 

मालेगाव जी. 
वाशीम, मो नं 

7666460783 
 

अज्ञात 
 

एकूण  8000/- रू 
एक काळ्या कलरची 
सगॅबगॅ  त्यात रोख 

8000/-  रु. (500x16) 
आधार काडथ पनॅ 
काडथ ,मतदान 
काडथ,ड्रायर्व्हींग 

लायसन्स,  ATM काडथ 
(SBI, महाराष्ट्ट्र बकेँचे), 

वनरंक ववरल तावरख वेळी व विकाणी यातील वफयावद मजकुर  हे 
रे.स्टे.नागपरु ते रे स्टे अकोला असा प्रवास कवरत असतांना 
प्रवासा दरम्यान वफयादी यांनी त्यांची एक काळ्या रंगाची 
सकँ बगँ  वरच्या बथथ वर िेऊन झोपले असता त्यांची झोप 
रे. पो. स्टे. बडनेरा येथे उघडली असता त्यांच्या झोपेचा 
फायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  नमदु सकँ बगँ 
vkrhy lkekuklg चोरून नेले वरून कलम 379 IPC 
प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला . 
  fVi %& रे. पो. स्टे. अकोला येथील जा . कं्र. 
1792/2022वद. 12/08/2022तसेच इकडील आ . कं्र. 
1108/2022वद. 13/08/2022अन्वये गनु्याचे कागदपत्र 
प्राप्त झाल्याने . 

NK/1148 
जाधव   



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 13-08-2022   

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 13-08-2022 

 

 

 

 

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 

04 अकोला 
265/22 

कलम 379  
IPC  
गनु्हा 
izdkj 

मोबाईल 
pksjh 

 

रे स्टे अकोला 
येथे नास्ता 
घेऊन  ट्रेन 

नागपरु 
कोल्हापरु 

एक्स चे कोच 
नं.D/3 मध्ये 

चढत 
असतांना 

 

28/06/2022  
21:00 वा 

13/08/2022  
01.05.वा. 

बंडु वकसन भसारकर 
वय 53 वषथ धंदा - 
मजरुी रा.वाशल्या 

नगर वसडको नांदेड 
मो.नं.8379994994 

 

अज्ञात एकूण  1200/- रू 
एक काळ्या रंगाचे 
पाकँीट त्यात रोख 

1200/- रु. 
एच.डी.एफ.सी.बकॅ चे 
डेबीट काडथ, पनॅ काडथ, 
असा एकुण 1200/- रु 

चा माल 
 

वनरंक यावेळी नमदु ता. वेळी व विकाणी यातील वफयादी  हे  वद. 
28/06/2022 रोजी ट्रेन नागपरु कोल्हापरु एक्स ने रे.स्टे. 
नागपरु ते पणुा वफयादी  रेल्वे स्टेशन अकोला येथे  भुख 
लागल्याने गाडीच्या खाली नास्ता घेण्या कवरता उतरले 
रेल्वे स्टेशन अकोला येथनु नास्ता सोबत घेउन सदर गाडीत 
चढत असतांना प्रवाशी लोकांच्या गदीत वफयादी यांच्या  
पनॅ्टच्या वखशात िेवलेले एक काळ्या रंगाचे पाकँीट त्यात 
रोख 1200/- रु एच.डी.एफ.सी.बकॅ चे डेबीट काडथ , पनॅ 
काडथ,माल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवाशी लोकांच्या 
गदीचा फायदा घेउन चोरुन नेला आहे.  अशी  वफयादी 
यांनी रे.पो.स्टे.नांदेड येथे वदले वफयाद वरुन आदेशान्वये 
कलम 379  IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला. 
  fVi %& जा क्र  4731/2022  वद.10/08/2022 अन्वये  
गनु्याचे कागदपत्र ईकवडल पो.स्टे.ला आवक क्र 1197/22 
वद. 11/08/2022 गनु्याचे कागदपत्र प्राप्त झाल्या वरून. 

HC/754
लायबर 

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 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

 
01 

 

 

xksafn;k 

 

 

101@16 dye 379] 411] 

34 Hkkanfo 

    11@08@2022   

00-43 ok  

fn 19@08@22  ikosrks 

ihflvkj  

 

1½ y{e.k lkgascjko tk/ko o; 50 o"kZ jkg fuaHkksjk tsoqu rk djekGk ft lksykiqj 

 

02 jsiksLVs 

cMusjk 

 183/2022 कलम 379 IPC      13/08/22  चे  10/58 2) वजतेंद्र मावणकराव बोरकर वय 32 वषथ रा. वकरणनगर अमरावती 
 



yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 13-08-2022  

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 13-08-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

gdhdr  riklh 

vaeynkj 

01 xksafn;k 34@22 

dye 174 

tkQkS 

jsLVs xksafn;k 

jsYos vksOgj 

fcztoj 

12@08@22 

23-25 ok iqohZ 

13@08@22 

00-44 ok 

vkWu M;qVh 

fMok;,l,l rQsZ  

iksVZj ukes  xkSre 

dMis jk  xksafn;k 

Ekkfudk 

lq[knkl  

Hkkyk/kjs o; 

73 o"kZ jkg 

vk>knokMZ 

xksafn;k 

;krhy eqrd eghyk gh o;kso`n~/k vlY;kus dks.kR;krjh fn?kZ 

vktkjkus e;r >kyh vkgs 

iksgok@

330 

pkScs 

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 


