
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 19-7-2022  

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 

01 ukxiwj 

अप क्र 
516/22 
कलम 
 379 
भादवी  

xqUgk Ádkj  
eksckbZy 

pksjh  

ट्रेन नं 
12803 

Lo.kZ ta;rh 
एक्स चे 
कोच नं 

,l@8 oFkZ 

u- 79 

ukxiwj ;sFkqu 

xkMh 

lqVY;kuarj  

05/07/22 
चे वेळ 

01.35 वा 

19/07/22 
चे वेळ 

23.17 वा 

eksgEen rkt 

eksgEen lCchj 

vgen o; 28 o"kZ 

jk ?kj dz 1457 

fladnj xsV caUMk 

iVVh tkek 

elthnps toG  

iks-lVs gkiqM  

ft- m-iz- 

eks-u- 

8279414778 

अज्ञात  एकुण 13,000/- रू 

,d flYoj jaxkP;k vksiks da 

eksckbZy R;kr fle u- 

9536167859  

vk;Mh;k fle u- 

9822489886  

fd-13]000 :  

vk;,ebZ vk; u-  

ekghr ukgh 

    
ननरंक 

fQ;kZnh gs fn-04@07@2022 jksth ट्रेन नं 12803  Lo.kZ 

ta;rh एक्स चे कोच नं  ,l@8 oFkZ u- 79 o:u js-LVs 

fot;okMk rs U;q fnYyh vlk izokl dfjr vlrkauk izoklk 

njE;ku fQ;kZnh ;kauh vkiyk eksckbZy pkftZx oj ykoqu 

>ksiys vlrk ukxiwj ;sFkqu xkMh lqVY;kuarj R;kauk tkx 

vkyh vlrk R;kaP;k eksckbZy pkftZxyk ykxysyk fnlyk 

ukgh  fQ;kZnh ;kaP;k ,d flYoj jaxkP;k vksiks da eksckbZy 

R;kr fle u- 9536167859 vk;Mh;k fle u- 

9822489886 fd-13]000 : pk eksckbZy dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus eqnnke yckMhus pks:u usys ckcr v’kk 

fQ;kZn o:u vijk/k dz 379 Hkk-n-oh izek.ks xqUgk nk[ky 

fVi & piks-vf/k-yksg ukxiwj dk;kZy; dzekad& 

vkj@23@xqUgk oxZ@2022&4271 ukxiwj fn-

09@07@2022 vUo;s rlsp bZdMhy ikslVs vkod dz 

2320@2022 vUo;s vkt jksth dkxni= izkIr >kyso:u 

xqUgk nk[ky   

AASSII//  
884477   

02 vdksyk 

अप क्र 
232/22 
कलम 
 379 
भादवी  

xqUgk Ádkj  
पसस pksjh  

 

 ट्रेन नं 
12809 मेल 

एक्स चे 
कोच नं AC 

-2 बथस नं 
48 50,41 
वरुन रे स्टे 
अकोला 

येथे लक्षात 
आले 

 

19/06/22 
रोजी चे वेळ 
नमदु नाही 

19/07/22 
रोजी चे 

07.17 वा. 

सौ स्स्मता ननळकंठ 
गावंडे वय 41 वषस 
धंदा- गहृणी रा. 

साईनवहार का ाँलनी 
अकोली रोड 

साईनगर अमरावती  
मो.नं. 

9545491604 
 

अज्ञात एकुण 14,500/- रू 

एक ब्ल ाँक रंगाची पसस त्यात एक 
छोटी पसस त्यात रोख 5000/- रु 

व एक ननळ्या रंगाचा रेडमी 
कंपनीचा मोबाईल  मॉ.नं. 10A  

त्याचा IMEI NO 
867325061534403, 

867325061534411, त्यात 
Idea sim no.8765878073  

नक.9500/- रु,  SBI ब ाँक 
ATM काडस , पनॅकाडस, 

ननवडनकु काडस नवनायकराव 
गावंडे यांच्या नावाचे,  असा 
एकुण- 14,500/- रु चा माल 

    
ननरंक 

नमदु वरील ता. वेळी व नठकाणी यातील नियादी हया त्यांचे 
सासरे व त्यांची मलुगी सोबत  ट्रेन नं 12809 मेल एक्स चे कोच 
नं AC -2 बथस नं 48 50 ,41 वरुन  नानशक ते बडनेरा असा 
प्रवास करीत असता प्रवासा दरम्यान नियादी ह्या  लेडीज हाँन्ड 
पसस त्यांचे डोक्याखाली ठेवनु झोपल्या व काही वेळाने 
बाथरुमला गेल्या असता त्यांचे गैरहजेरीचा िायदा घेवनु  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने नियादीची लेडीज हाँन्ड पसस आतील 
सामानासह चोरुन नेली. बाबतची लेखी तक्रार नदल्याने कलम 
379 भादवी प्रमाणे गनु्हा दाखल   
fVi & या वेऴी रेल्वे पोलीस ठाणे भुसावळ येथील जा.क्र 
2732/2022 नद.15/07/2022 अन्वये ग.ुर.नं.433/2022 
कलम 379 भादवी प्रमाणे  गनु्हा वगस होवनु आल्याने इकडील 
पो स्टे ला आ.क्र 1061/2022 नद. 18/07/2022 रोजी गनु्ह्याचे 
कागदपञ  प्राप्त   झाल्याने  गनु्हा दाखल करण्यात आला  

HC 
28 

वडगिरे 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 19-07-2022   

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 19-07-2022  

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 19-07-2022  

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 19-07-2022 

 

03 vdksyk 

अप क्र 
233/22 
कलम 
379 

भादवी 
xqUgk Ádkj  
lWxcWx pksjh 

 

ट्रेन नं. 
20861 अप 
परुी,अहमदा

बाद 
एक्सपे्रस चे 

कोच नं. 
A/1 बथस नं. 

30 वरुन 
रेल्वे स्टेशन 

अकोला 
येथनू गाडी 
सटुल्यानंतर 

लक्षात 
आले. 

 

16/06/22 
चे वेळ 
19.00 वा. 
दरम्यान 

 

19/07/22 
चे  13.40 

वा. 
 

नदस्ववजम देवेंन्रससग 
जाधव वय- 40 वषे 
धंदा-  एन.सी.सी 

आाँिीसर राह.नंदनवन 
सोसायटी,माकेटींग 

याङस ,गोधरा (गजुरात) 
मो. 

9879990470, 2) सह 
प्रवासी - प्राथसना प्राथस 
त्रीपाठी वय 20वषस 
धंदा- नशक्षण,  रा. 
D401 नशवावींग 
माकेट उमरा सरुत 

(गजुरात)  
मो. नं. 9727264987 

 

अज्ञात एकुण 14,500/- रू 

एक काऴया रंगाचे स ाँगब ाँग त्यात 
आधारकाङस ,रेल्वे नटकीट नागपरु 
ते बङोदा व रोख 5000/-रू. व 
नमठाई,  सहप्रवाशी यांचा - एक 

MI कं.चा गोल्डन रंगाचा 
मोबाईल मा ाँ. नं. रेड्मी 6प्रो 

त्याचा IMEI NO माहीत नाही 
त्यात वोडािोन  नसम नं. 

9687650654 सक. 9500/- रू. 
चा मोबाईल असा एकुण 

14,500/- रु. रुपयाचा माल. 
 

  ननरंक अशा प्रकारे आहे की , यातील नियादी  o 2) सह प्रवासी - हे 
नद.16/06/22  रोजी  ट्रेन नं. 20861 अप परुी ,अहमदाबाद एक्सपे्रस चे 
कोच नं. A/1 बथस नं. 30 वरून नियादी हे रे.स्टे. नागपरू ते रे.स्टे. बडोदा  
असा प्रवास  करीत  असतांना तसेच सह नियादी ह्या भुनेश्वर ते सरुत 
असा प्रवास  करीत असतांना प्रवासा दरम्यान ट्रेन नं. 20861 अप 
परुी,अहमदाबाद एक्सपे्रस चे कोच नं. A/1 बथस नं. 30 वरुन रेल्वे स्टेशन 
अकोला येथनू गाडी सटुल्यानंतर नियादी यांचे एक काऴया रंगाची 
स ाँगब ाँग त्यात आधारकाङस ,रेल्वे नटकीट नागपरु ते बङोदा व रोख 
5000/-रू. व नमठाई, सहप्रवाशी यांचा - एक MI कं.चा गोल्डन रंगाचा 
मोबाईल मा ाँ. नं. रेड्मी 6प्रो त्याचा IMEI NO माहीत नाही त्यात 
वोडािोन  नसम नं. 9687650654 सक. 9500/- रू. चा मोबाईल असा 
एकुण 14,500/- रु. रुपयाचा माल. कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  मदु्दाम 
लबाडीने चोरून नेल्याचे लक्षात आले वरुन नंबरी गनु्हा दाखल  
fVi & मा.पोलीस अनधक्षक सो. लोहमागस नागपरू यांचे जावक 
कं्र.4220/2022 नद. 14.07.2022 व ईकडील आवक कं्र. 1054/2022 
नद.16.07.2022 अन्वये रे.पो.स्टे. भुसावळ येथनु शनु्य कं्र. ने गनु्ह्याचे 
कागदपत्र प्राप्त झाल्या वरून गनु्हा दाखल   
 

gsaek 

iapkxs 

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  

01 488/2022 कलम  20 (B)ii(c) 29 
NDPS ACT 

fn- 19@07@2022 ps  04%54  

ok- 

1  अरनवद सरेुश बंसल (बंसकार) वय 21 वषस, रा. देवबाबा चौक िरसी मोहल्ला, अटारी खेजडा पो. स्टे. वयारसपरु तहनसल 
गलुाबगंज, नज. नवदीशा म. प्र. 

02 o/kkZ 249/22 कलम 379 IPC प्रमाणे 17/07/2022 18%16 ok PCR 
20/07/22 i;Zr 

izfou ckckjko<kys] o; 27 Ok"kZ jk- lar dfcjokMZfgx.k?kkV- ft- o/kkZ- 

 

03 xksafn;k c  B  II C

NDPS ACT  

  
PCR 24/07/22 i;Zr

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 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

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 



 


