
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 23-11-2022  

 

v

Ø 

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 नागपरु 
904/22  
कलम 
379 

 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रे स्टे नागपरु 
चे RMS 
बबल्डींग  

गाडडन जवळ 
 

23/11/22 
चे  

 सकाळी  
06:00 

वा. 

23/11/22 
चे 

12:16 वा. 

आबशष माऩीक 
लाल गेडाम  
वय 26 वषड, 
राह- धंदा- 
बमस्री काम 

राह. वाडड नं 14 
कोचेवाही पो 

सनुार ककोडी 
तह.लांजी 

बज.बालाघाट 
म.प्र  मो. नं. 

9321159441 
 

अज्ञात ,dq.k 15000@: 

एक ओपो कं चा 
मोबाईल  मॉ.नं 9A 
Pro बनले रंगाचा 
त्यात JIO Sim 
8328568528 

IMEI NO-माहीत 
नाही   कक. 

15,000/- रु. 

बनरंक   नमदु घटना ता. वेऴी व बिकाणी यातील बफयादी हे रे 
स्टे नागपरु चे RMS बबल्डींग  गाडडन जवळ झोपले 
असता  बफयादी यांचा नमदू वर्णनाचा मोबाईल 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने बफयादी यांचे झोपेचा फायदा 
घेवनु मदु्दाम, लबाडीने व कपटाने चोरुन नेले वरुन 
सबब अप कलम 379भादबव प्रमाणे गनु्हा दाखल 
करण्यात येत आहे.  
fVi &   बफयाबद यांनी पो स्टे ला येवनु मोबाईल चोरी 
झाल्याचे लेखी बफयाद बदल्या वरुन नंबर गनु्हा दाखल  

ASI/
988 
मरापे   

02 अकोला 
406/22 
कलम 

143,294,
509,500,
504,506 

भादवी 
 

xqUgk Ádkj 

xSjdk;|kph 

eaMGh  

teo.ks  
 

रेल्वे 
स्टेशन 

अकोला
प्लटॅफॉमड 

नं. 01 
वरबवदभड 
एक्सपे्रस 

वर. 
 

22/11/22 
 चे  

20.30  
वा.ते  

21.00 वा 
दरम्यान 

23/11/22 
चे   

19.53  
वा. 

श्रीमती 
भावनाताई 

पुंडबलकराव 
गवळी 

वय 46 वषड, 
रा. बसव्हील 

लाईन, बरसोड 
ता.बरसोड 
बज.वाबशम 

 

feGkyk  

eky- 

 

बनरंक 

vkjksih 
 

1) बवनायक भाऊराव 
राऊत 

2)  बनतीन बभकनराव 
देशमखु (टाले) 

3) गोपाल दातकर 
4) बदलीप हरीचंद्र बोचे 

5) अतलु पवनीकर 
6) राहुल सरेुश कराळे 

7) राम गावंडे 
8) गजानन बोराळे 
9) प्रदीप बाबलुाल 

गरुूखदेु्द व इतर 
 

¼ vkjksihl vVd ukgh½ 

तारीख वेळी व बिकाणी यातील बफयादी या त्यांचे 
स्स्वय सहायक श्री अजय बगलचे , व अंगरक्षक      
श्री प्रदीप  मबुदराज  यांच्यासह बवदभड एक्सपे्रसने 
मुंबईला जाणेकरीता अकोला रेल्वे स्टेशन ,  
प्लटॅफॉमड नं. 01 वर आले असताना यातील आरोपी 
मजकुर यांनी बफयादी यांना पाहुन जोरजोराने गद्दार 
अशी घोषणाबाजी करून बफयादी समोर अश्लील 
चाळे केले. तसेच बफयादीकडे वाईट नजरेने पाहुन 
बफयादीचा बवनयभंग करण्याच्या उदे्दशाने घाणेरड्या 
शब्दात बशवीगाळ केली. तसेच गैरकायद्याची मंडळी 
जमवनु बफयादीला बजवे मारण्याची धमकी बदली 
आहे. वगैरे मजकुरचे बफयादीवरून गनु्हा रबजस्टर 
दाखल करण्यात आला आहे.सदर गनु्याचा पढुील 
तपास  सपोनी अचडना गाढवे करीत आहेत. 
 
fVi & यावेळी बफयादी नामे श्रीमती भावनाताई 
पुंडबलकराव गवळी यांच्या लेखी तक्रारी अजावरून 
गनु्हा दाखल केला  
 
 

API/
अचडना 
गाढवे  



v

Ø 

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 बडनेरा           
300/22 
कलम 
379 

भादवी 
 
 

xqUgkizdkj 

VªkWyh cWx 

pksjh 
 

ट्रेन नं. 
12656 

अप 
नवबजवन 
एक्स चे 
कोच नं. 

S/4 बथड क्र 
59,61,72,
51 वरून  

रेल्वे स्टेशन  
बडनेरा येथे 
लक्षात आले   

20/11/22 
 चे  

01.30  
वा ते  

04.00 वा. 
दरम्यान   

 

23/11/22 
चे   

07/32 

प्रकाश केशवराव 
बशवणीवार   
वय 56 वषड  

धंदा - नोकरी  
कृषी उत्पन्न 

बाजार सबमती 
रा. चामार्शश 
गडबचरोली 
गायरी नगर 

हनमुान वाडड  बज. 
गडबचरोली  

 मो. नं. 
9423594000 

 

अज्ञात ,dq.k 53]000@: 

एक लाल रंगाची 
ट्रॉली बगॅ त्यामधनु 
एक मेहंदी रंगाची 

हनॅ्ड बगॅ त्यात 
िेवलेले रोख 
33000/- रू 
(200X4), 
(100X2), 

(500X64) ,   
1) सोन्याची चैन 
त्यामध्ये सोन्याचे 

बतरूपती बालाजीचे 
लॉकेट दोघांचे वजन  
अडीज तोळे  जनेु 
खरेदी केलेले  कक. 
10,000/-रू  ,  

2) एक काळी पोत 
सोन्याचे मनी 

असलेली वजन 2 
तोळे जनुी खरेदी 
केलेली ककमत 
8000/-रू    
3) सोन्याचे 

कानातील टॉप्स 5 
ग्राम  जनेुखरेदी 
केलेली  ककमत 
2000/-रू असा 

एकुण 53000/-रू 
चा माल   

बनरंक हकीकत -    नमदु ता . वेळी व बिकाणी यातील बफयादी 
बद. 20/11/2022 रोजी  आपल्या कुटंुबासह चंद्रपरु ते 
अकोला असा प्रवास करीत असताना प्रवासा दरम्यान 
अंदाजे 01.30 वाजता बफयादी यांना झोप लागली व 
त्यांची झोप सकाळी 04.00 वाजता उघडली . त्या नंतर 
रेल्वे स्टेशन अकोला येथे 05.46 वाजता उतरून त्यांच्या 
मलुाच्या घरी गेले . व अंदाजे एक तासा नंतर सामान 
काढणे करीता बगॅ उघडली असता नमदू वर्णनाची ट्राली 
बगॅ आतील सामानासह कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
त्यांच्या झोपेचा फायदा घेवनु रे स्टे बडनेरा येथनु  चोरुन 
नेली आहे .  असे प्राप्त ऑनलाईन बफयाद वरुन कलम 
379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला.  
 fVi %& पो.स्टे अकोला येबथल गरुनं . 402/22 कलम 
379 भादवी  चा  गनु्हा CCTNS प्रणाली मध्ये नोंदणी 
मधील प्रथम खबर मध्ये  ऑनलाईन  प्राप्त  झाले गनु्हा 
दाखल केला 

API 
चापले 

 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 23-11-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 23-11-2022 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 23-11-2022 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 23-11-2022 

 

 

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 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

                                                                

 

 

 

 

 

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 

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 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 fujad fujad fujad fujad 


