
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 16-08-2022  

 

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 अकोला 
269/22 
379 IPC 

गनु्हा 
izdkj 

हणँ्डबगँ 
pksjh 

 
 

ट्रेन नं. 
12811 कुला 
हटटया एक्स 
चे कोच क्र. 
S/7 बथथ न. 
32 वरून 

रे.स्टे अकोला 
गाडी 

सटुल्यानंतर 
माटहत पडले 

08/08/22 
10.00 वा. 

 

16/08/22 
00.25 वा. 

 

कु. श्रेयसी नरेश 
भुरे 

 वय - 21 वषथ, 
धंदा - टशक्षण, 
रा. सेवाग्राम 

रोड, टेटलकम 
नगर मसाऴा 

वधा. 
मो. न. 

9175292342 
 

अज्ञात एकुण  2,800/- रू 
पपथल कलरची हणँ्डबगँ 
ककमत 800/- रू. ज्यात 

कपडे जनेु वापरते ( कुती, 2 
जीन्स, 4 टी- शटथ, 2 लगँींग, 
2 बेडशीट, 1 चादर) ककमत 

अंदाजे 2,000/- रू.  
प्रकँ्टीकल रेकाडँथस BAMS 

(3 रेकाडँथ) असा एकुण 
2,800/- रूपये ककमती चा 

माल 

टनरंक नमदु ता. वेळी व टठकाणी यातील टियादी मजकुर हया टद. 08/08/2022 
रोजी ट्रेन क्र. 12811 कुला  हटटया एक्सपे्रस चे कोच क्र. S/7 बथथ नं. 32 
वरून ठाणे ते वधा असा प्रवास कटरत असताना प्रवासा दरम्यान तयांनी 
तयांची पपथल कलरची हणँ्डबगँ ककमत 800/- रू.  ज्यात कपडे जनेु ककमत 
अंदाजे 2,000/- रू., प्रकँ्टीकल रेकाडँथस BAMS (3 रेकडथ) असा एकुण 
2,800/- रूपये ककमती चा माल असलेली बगँ बथथ नं 31 खाली ठेवनु 
टियादी हया तयांचा बथथ क्र. 32 वर येवनु झोपल्या असता. तयांची झोप रे. 
स्टे. अकोला येथनु गाडी सटुल्यानंतर टद. 08/08/2022 चे सकाळी 10.00 
वाजे दरम्यान झोप उघडली असता तयांनी बथथ नं. 31 खाली ठेवलेली नमदु 
वणथनाची बगँ पाहली असता ते टदसनु आली नाही. टियादी यांचे झोपेचा 
िायदा घेवनु कोणीतटर अज्ञात चोरट्याने रे.स्टे. अकोला येथनु तयांची बगँ 
चोरुन नेले बाबतची टियाद टियादी यांनी रे.पो.स्टे. वधा येथे टदले वरुन 
गनु्याचे कागदपत्र इकडील पो.स्टे.ला प्राप्त झाल्याने कलम 379 IPC 
प्रमाणे गनु्हा दाखल. 
fVi %& रेल्वे पोलीस स्टेशन वधा यांचे जा. क्र. 2109/2022 टद. 
09/08/2022 अन्वये ईकटडल रे.पो.स्टे. अकोला यांचे आवक क्र. 
1219/2022 टद. 13/08/2022 अन्वये गनु्याचे कागदपत्र प्राप्त झाल्या 
वरून गनु्हा दाखल. 

WHC 
221 

भटकर 

02 अकोला 
272/22 
379 IPC 

गनु्हा 
izdkj 

हणँ्डबगँ 
pksjh 

 
 

ट्रेन नं. 
12105 डाउन 
टवदभथ एक्स 
गाडीचे कोच 
न. एस/7 टसट 
न 36 वरुन 

रे.स्टे. 
अकोला येथे 
गाडी थांबली 
असता झोप 
उघडल्याने 

लक्षात 
आलेवरुन 

11/08/22 
04.30 वा. 

 

16/08/22  
23.35 वा. 

 

संध्या राधेशाम 
डागा  

वय - 32 वषथ 
 धंदा - घरकाम 

 रा. खरजलु 
मळा हरी 

संस्कृती टकतथन 
टबल्ल्डग फ्लटँ 

न. 1105 टसन्नर 
िाटा 

नाटशकरोड  
मो. न. 

9970219969,
8999740618, 

 

अज्ञात एकुण  95,850/- रू 
एक तपटकरी रंगाची 
हनँ्डबगँ तयात वापरते 

कपडे, तयात एक छोटी पसथ 
तयावर टवसपतेु ज्वेलसथ 

कोपरगाव नाव असलेली 
तयात स्वताचे गळ्यातील 

सोन्याचा नेकलेस वजन 18 
ग्रम टकमत अंदाजे 

56,700/- रुपये , 11 ग्रम 
वजनाचे सोन्याचे कानातील 

झालर टकमत 34,650/-
रुपये ,चांदीचा कमरेचा 

झमुका व. 15 ग्रम टकमंत 
4,500/-रुपये असा एकुण 

95,850/- रु. चा माल 

टनरंक यावेळी नमदु ता. वेळी व टठकाणी यातील टियादी नामे हे तयांचे पती व 
मलुगी असे गाडी नं.  12105 डाउन टवदभथ एक्स गाडीचे कोच न. एस /7 
टसट न 36 , 37 वरुन टदनांक 10/08/2022 रोजी नाटशकरोड ते नागपरु 
असा प्रवास करीत असतांना टद. 11/08/2022 रोजी सकाळी 03.00 
वाजेच्या दरम्यान तयांना झोप लागली असता तयांना रेल्वे स्टेशन अकोला  

येथे गाडी थांबली असता 04.30  वाजता जाग आली असता टियादी यांनी 
तयाची बगँ बटघतली तेव्हा तयाच्या बगँ ची चैन अधथवट उगडी असनु   तयात 
एक तपटकरी रंगाची हनँ्डबगँ तयात वापरते कपडे , एक छोटी पसथ तयावर 
टवसपतेु ज्वेलसथ कोपरगाव नाव असलेली तयात  टियादीचे गळ्यातील 
सोन्याचा नेकलेस वजन 18 ग्रम टकमत अंदाजे 56 ,700/- रुपये , 11 ग्रम 
वजनाचे सोन्याचे कानातील झालर टकमत 34 ,650/-रुपये, चांदीचा 
कमरेचा झमुका व.  15 ग्रम टकमंत 4 ,500/-रुपये असा एकुण 95 ,850/- 
रु. चा माल टदसनु आली नाही . तयावेळी टियादीच्या टसटच्या बाजलुा दोन 
नमदु वणाच्या संशईत महीला या रे.स्टे. अकोला येथे उतरुन टनघनु गेल्या . 
तरी सदर वणथनाच्या  संशईत मटहला टवरुध्द चोरीची तक्रार  टियादी यांनी 
रे.पो.स्टे. नाटशक रोड येथे टदले वरुन गनु्याचे कागदपत्र इकडील पो.स्टे.ला 
व्हाट्सअँप व्दारे प्राप्त  झाल्याने कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल. 
fVi %&  रे.पो.स्टे. नाटशक रोड येथील गनु्याचे कागदपञ पोस्टे.च्या टबँ वर 
व्हाट्सअँप व्दारे टमळाले वरुन गनु्हा दाखल. 

WHC 
1009 
पचांगे 



 

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 16-08-2022   

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 16-08-2022 

 

 

 

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 

03 नागपरु 
595/22 
379 IPC 

गनु्हा 
izdkj 

सगॅबग 
pksjh 

 
 

रेल्वे स्टेशन 
नागपरु 

प्लटिमथ नं. 
03 वरुन वधा 

एन्डला 
लोकोपायलट 
बसण्याच्या 
ओट्यावरुन 

 

13/08/22  
10.15 वा 

 

16/08/22 
13:41 वा 

 

राकेशरंजन 
यमनुाप्रासाद 

यादव  
वय-30 वषथ        

धंदा- साहय्यक 
लोकोपायलट 

भुसावळ              
रा. अक्सा 
अपाटथमेंट 

खडका चौिुली 
भुसावळ  

मो.नं. 
7410065920, 
8877584863 

 

अज्ञात 

 

एकुण 4,500/-रु         
एक काळ्या रंगाची  सगॅबग 

तयाचेवर इंग्रजीत श्रीलेदर असे 
टलहीलेले 1)  वाकीटाकी ची बटरी 

नं. 38 A 2) परिामथर काडथ, 3) 
चैन पकुलग चाबी, 4) टाचथ, 5) 

टसग्नल लेआऊट बकु, 6) 
दोषटनवारण पसु्तक, 7) लाल व 

टहरवी झेंडी, 8) एक टमल्टन 
कंपनीची बटल ककमत 500/-रु., 
9) टमल्टन कंपनीचा थमास ककमत 

500/-रु., 10) रेन कोट ककमत 
1000/-रु., 11) मोबाईल चाजथर 
ककमत 500/-रु., 12)पन्ट व टी 
शटथ ककमत 2,000/-रु. असा 
एकुण 4,500/-रु. चा माल 

 

टनरंक  नमदु ता. वेऴी व टठकाणी यातील टियादी हे ऑन डु्यटी 
लोकोपयलट अप टगतांजली एक्स.चे वेऴी रेल्वे स्टेशन नागपरु 
प्लटिमथ नं. 03 वर वधा एन्डींगला लोकोपयलट बसण्याच्या 
ओट्यावर टियादी यांचे झोपेचा िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने टियादी यांची एक काळ्या रंगाची सगॅबग तयाचेवर 
इंग्रजीत श्रीलेदर असे टलहीलेले 1) वॉकीटॉकी ची बटॅरी नं. 38 A 
2) परिामथर काडथ, 3) चैन पकुलग चाबी, 4)टाचथ, 5) टसग्नल 
लेआऊट बकु, 6) दोषटनवारण पसु्तक, 7) लाल व टहरवी झेंडी, 
8) एक टमल्टन कंपनीची बॉटल ककमत 500/-रु., 9) टमल्टन 
कंपनीचा थमास ककमत 500/-रु., 10) रेन कोट ककमत 1000/-
रु., 11) मोबाईल चाजथर ककमत 500/-रु., 12)पन्ट व टी शटथ 
ककमत 2,000/-रु. असा एकुण 4,500/-रु. चा माल. मदु्दाम 
लबाडीने व कपटाने चोरून नेले वरून कलम 379 भा. द. टव 
प्रमाणे गनु्हा दाखल.  
fVi %& रे.पो.स्टे. भुसावळ येथील गरुनं.  0592/2022 कलम 379 
भादटव चे गनु्याचे  कागदपत्र CCTNS प्रणाली मध्ये ऑनलाईन   
रे.पो.स्टे. नागपरु  येथे प्राप्त झालेवरून गनु्हा दाखल. 

WNK 
826 
कोल्हे 

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 

 fn- 11@08@2022 ps 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- 

rikldkeh lskykiqj ;sFks jokuk  

 02 नागपरु 258@16 dye 328] 379 

Hkkanfo 

 fn- 16@08@2022 ps 15-57 ok-  

 

2) मोहम्मद मजबलू वल्द कुतबू अली रा.करबला तेला ग्राम ऊदगरा जी.टकशनगंज टबहार.  
3) जहीउद्दीन वल्द समशदु्दीन रा.इकलचा ता.इस्लामपरू टज.टदनाजपरू प.बंगाल 



 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 16-08-2022  

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 16-08-2022  

 

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 नागपरु 55/22  
कलम 174 

CRPC 

ट्रेन नं. 12129 
आजाद कहद 

एक्स.चे कोच नं. 
S/6बथथ नं. 12 
वरून रे.स्टे. 
नागपरु  PF 
NO. 03 वर 
उतरवल्यावर 
मुंबई एन्ड कडे 

 

16/08/2022 
09:45 वा. पवुी 

 

   16/08/2022 
11:42 वा. 

. 

ऑन डु्यटी Dyss 
म.रेल नागपरु तिे-

टवक्की धनराज 
बागडे  

वय 32 वषे  
धंदा- LPP 

कमर्शशयल मध्य 
रेल्वे नागपरु  

रा. प्रताप नगर 
नागपरु 

 

कातीक दत्ता 
लालमोहन दत्ता 
वय-58 वषथ रा. 

टखदीरपरु 
पश्चचमपारा 

बेथआुदाहरी, 
नदीया  

(पं. बंगाल)-
741126 

 

आज रोजी ऑन डयटुी Dyss म. रेल नागपरु तिे-टवक्की धनराज बागडे 
वय 32 वषे, धंदा- LPP कमर्शशयल मध्य रेल्वे नागपरु, रा. प्रताप नगर 
नागपरु यांनी पो.स्टे. ला एक लेखी मेमो आणनु की, CCOR/ 
Wankhede के अनसुार गाडी कं्र. 12129कोच नं. S/6 बथथ नं. 12 पर 
PNR NO. 8555843284 Pune-Hwh कातीक दत्ता M -58 Dr. 
Ansar द्वारा जाच करने के पचचात मतृ घोटषत कीया । उक्त व्यक्ती के 
साथ सदुीप दत्ता है। उक्त डेड बॉडी  PF NO. 03 पर मबंुइ छोर पर टिज 
के पास उतारकर रखी है। एंव डॉ. अन्सार EMRद्वारा मतृ Certificate 
टदया गया है, अशा  टदले मेमो वरुन कलम 174 CRPC प्रमाणे मगथ 
दाखल. 
 
 

HC 
313 
ठाकुर 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


