
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 25-08-2022  

 

 

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 

01 वधा  
311@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh  

xqUgk izdkj 

ysMht ilZ 

pksjh 

ट्रेन नं. 
12656 अप 
नवजजवन 

एक्स. चे कोच 
एच ए 1 बथथ 
नं. 25  वरुन 
रे.स्टे.  चंद्रपरु 

ते वरोरा 
दरम्याण. 

08/07/22 
02.00 वा. 
समुारास 

 

25/08/22 
00.20 वा. 

 

बाबरुाव ओटमलजी 
जैन  

वय 60 वषथ  
धंदा- व्यापारी  

राह- नं. 6  नेनबा 
नायकेन स्ट्रीट चेन्नई  

600003 
मो. न.  

9444110023 
 

अज्ञात एकुण 55,000/- रु.  
एक ग्रीन रंगाची कापडी 
जपशवी त्यात ब्ल ुरंगाची 

लेडीज पसथ त्यात 10 ग्राम 
चे सोन्याचे मंगळसतु्र जक. 

50,000/-रू. रोख 
रु.2,000/-रू., चष्मा जक. 

3,000/-रू. आणी 
औषधी असा  एकुण 

55000/- रु. चा  माल. 

जनरंक 
  

अश्या प्रकारे आहे की ,नमदु ता. वेळी व जिकाणी यातील जियादी 
मजकुर हे नमदु गाडीने चेन्नई ते अहमदाबाद असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासा दरम्यान जियादी यांच्या झोपेचा िायदा घेवनु 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने रे.स्टे. चंद्रपरु ते वरोरा दरम्याण एक 
ग्रीन रंगाची कापडी जपशवी आतील सामानासह मदु्दाम लबाडीने 
चोरून नेले. नमदु गनु्याचे कागदपत्र पोलीस अजधक्षक लोहमागथ 
नागपरु यांचे कडील जा.क्र. आर/ 23/गनु्हा वगथ/ 2022-4902 
नागपरु जद. 22/08/2022 अन्वये टपालाने प्राप्त झाल्याने गनु्हा 
दाखल. 
ffVVii  %%&&  पोलीस अजधक्षक लोहमागथ नागपरु यांचे कडील जा.क्र. 
आर/23/गनु्हा वगथ/2022-4902 नागपरु जद. 22/08/2022 अन्वये 
नमदु गनु्याचे कागदपत्र टपालाने प्राप्त झाल्याने गनु्हा दाखल. 
 

HC 
495 

मुंजेवार 

02 वधा 
312@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh  

xqUgk izdkj  
मोबाईल 
pksjh 

ट्रेंन नं 12105 
जवदर्थ 

एक्सपे्रस चे 
कोच नं. S/4 
बथे नं. 15 
वरून रेल्वे 
स्टेशन वधा 

येत असताना 

25/08/22 
08.00 वा. 
दरम्यान 

 

25/08/22 
11.26 वा. 

 

संजय सधुाकरराव 
माळवी  

वय 47 वषथ,  
धंदा- नौकरी,  

रा.  हवालदारपरुा 
जमुडे घोलेवाले घरा 
समोर गजुराथी र्वन 

जवऴ वधा 

अज्ञात 

 
एकुण 10,000/- रु.  

एक समँसंग कंपनीचा 
मोबाईल मॉडेल नं. 

M029 त्याचा 
 IMEI NO. 

351743854575960 
त्यात (1) JIO जसम नं. 

9022465976 (2) 
वोडािोन जसम नं. 

8007600113 ककमत 
10,000/- रू चा माल 

जनरंक 

 
अश्या प्रकारे आहे की , नमदु ता. वेळी व जिकाणी यातील जियादी 
मजकुर हे जद. 24/08/2022 रोजी CSTM ते वधा असा प्रवास 
कजरत असताना प्रवासा दरम्यान रेल्वे स्टेशन वधा येत असताना 
जियादी यांच्या जवऴील एक समँसंग कंपनीचा मोबाईल मॉडेल नं. 
M029 ककमत 10,000/- रू चा मोबाईल प्रवाशी लोकांच्या 
गदीचा िायदा घेवनु रे.स्टे. वधा येत असताना कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने चोरून नेले  बाबत जदले तक्रारवरून कलम 379 IPC 
प्रमाणे  गनु्हा दाखल. 

HC 
70 

गाढवे   

03 ईतवारी  
51@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh  

xqUgk izdkj  
मोबाईल 
pksjh 

ट्रेन नं. इतवारी 
पसेँजंर चे 
जनरल 
कोचमधनू 
रे.स्टे ईतवारी 
येथे माहीत 
पडले 

25/08/22    
00:40 वा. 
दरम्यान 

25/08/22  
12.14  वा. 

 

टोमेस सरेुश साहु,  
वय 22 वषष,  

व्यवसाय -प्रायव्हेट 
काम,  

पता -भरतवाडा 
रोड,न्य,ु स्कॉन मंदीर 
जवळ, मारोती हॉससग 
सोसायटी भगत नगर 

नागपरु  
मो.नं.  

965789 0283, 
9109508365 

 

अज्ञात 
 

एकुण  17,300/-रु.  
 एक ररयलमी कं. चा ब्ल ू

रंगाचा मोबाईल 
 IMEI NO. 

860635049088679  
त्यात रजओ कं.चा रसम 
नं.  9109508365  

रक.  17,300/- रु. असा 
एकुण 17,300/-रु.  चा 

माल 
 

जनरंक 

 
अशा प्रकारे आहे रक, यातील रियारद हे नमदु ट्रेन ने रे.स्टे 
राजनंदगाव ते रे.स्टे इतवारी असा प्रवास करणे करीता इंटररसटी 
पसेँजंर चे जनरल कोचमधनू प्रवास कररत असतांना प्रवासा 
दरम्यान रियादी यांना रद. 24/08/2022 चे मध्य रात्री 11.30 वा. 
दरम्यान त्यांना झोप लागली असता त्यांच्या झोपेचा िायदा घेवून 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने नमदु वणषनाचा मोबाइल चोरुन नेले  
बाबत रद. 25/08/200 चे 12.40 वा. रे.स्टे. इतवारी येथे गाडी 
आल्याने रियादी यांची झोप उघडली असता त्याचा नमदु 
वणषनाचा मोबाईल चोरी झाले बाबत कळले त्यावरुन आज रोजी 
रियादी हे स्वत:हा पोस्टेला येवून लेखी तक्रार रदल्याने कलम 379 
भा.द.रव. प्रमाणे गनु्हा दाखल  

ASI 
461 
साळव े
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04 अकोला 
287@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh  

xqUgk izdkj  
मोबाईल 
pksjh 

ट्रेन नं. 
12656 अप 
नवजीवन 
एक्सपे्रसचे 
कोच नं. 

S/6 बथथ नं. 
78 वरून रे 
स्टे अकोला 
येण्यापवुी 
समजले 

 

27/07/22 
05.30 वा- 

दरम्यान 

25/08/22  
00.40 वा. 

तषुार कुमार 
गोपाल प्रसाद  
वय-23 वषे  
धंदा- जशक्षण  

रा. जांबआु ता.जज. 
बडोदा (गजुरात) 

मो.नं. 
8200397676, 

84697327052) 
 

अज्ञात 
 

एकुण  20,000/-रु.   
एक मोटोरोला कं.चा जहरव्या 

रंगाचा मोबाईल मडल नं. 
EDGE 30 त्यात वोडािोन 

जसम नं. 7567064316, 
जजओ जसम नं. 9376132705 

त्याचा IMEI NO-  माहीत 
नाही ककमत  20,000/- रुपये 

चा ज.ुवा. मोबाईल. 
 

जनरंक 

 
नमदु ता. वेळी व जिकाणी यातील जियादी हे जद  27/07/2022 रोजी 
ट्रेन नं. 12656 अप नवजीवन एक्सपे्रसचे कोच नं. S/6 बथथ नं. 78 
वरून रे.स्टे. चेन्नई ते बडोदा असा प्रवासा करीत असतांना प्रवासा 
दरम्यान झोपले असता रेल्वे स्टेशन अकोला येण्यापवुी समजले 
जियादीचे पनँ्टच्या जखश्यातनु एक मोटोरोला कं.चा जहरव्या रंगाचा 
मोबाईल माडँल नं. EDGE 30 ककमत 20,000/- रुपये चा ज.ुवा. 
मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने जियादीच्या झोपेचा िायदा 
घेउन मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेला आहे. अशी जियादी यांनी रे.पो.स्टे. 
र्ुसावळ येथे जदले जियाद वरुन गनु्याचे कागदपत्र इकडील 
पो.स्टे.ला प्राप्त कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल. 
ffVVii  %%&&  पोलीस अजधक्षक लोहमागथ नागपरु यांचे कडील जा क्र  
4899/2022 जद. 22/08/2022 अन्वये ईकजडल पो.स्टे.ला आवक 
क्र 1261/22 जद. 23/08/2022 गनु्याचे कागदपत्र प्राप्त झाल्या 
वरून गनु्हा दाखल. 
 
 

HC 
465  
खान 

05 अकोला 
288@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh  

xqUgk izdkj  
मोबाईल 
pksjh 

ट्रेन  DN. 
सेवाग्राम 
एक्स. चे 
समोरील 
जनरल 

कोच मधनु 
रे.स्टे. 

अकोला  
येथनु  गाडी 
सरुु झाल्या 
नंतर लक्षात 
आले वरुन. 

 

25/08/22 
02.20 वा. 

 

25/08/22 
15.32 वा. 

राजेश पुंडजलक 
बावने  

वय  26 वषथ, 
धंदा - होम गाडथ, 
रा. म.ुपो. सकुोडा 
ता. जज. अकोला 

अज्ञात 
 

एकुण  18,250/- रु.  
एक OPPO F 15 कं.चा 
जनळ्या रंगाचा  मोबाईल,  

IMEI NO. 
869973046254312,जजओ 

जसम नं. 7743853519   
ककमत 18,250/- रु. असा  
एकुण  18,250/-रु. चा 

मोबाईल. 
 

जनरंक 

 
वरील ता. वेळी व जिकाणी यातील जियादी  हे जद. 25/08/2022 
रोजी ट्रेन DN. सेवाग्राम एक्सचे समोरील जनरल कोच मधनु रे.स्टे. 
अकोला येथनु अकोला ते बडनेरा असा प्रवास करणे करीता ट्रेन 
मध्ये चढले असता रे.स्टे. अकोला येथनु गाडी सरुु झाले नंतर 
जियादी यांचे लक्षात आले जक त्यांचे पनँ्ट च्या जखशातील एक 
OPPO F 15 कं.चा जनळ्या रंगाचा मोबाईल ककमत 18 ,250/- रु. 
जियादी यांचे पनँ्ट च्या जखशातनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने गदीचा 
िायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेला. असे जियादी यांनी पो.स्टे. 
ला येवनु तोंडी जियाद जदले वरून कलम 379 IPCप्रमाणे गनु्हा 
दाखल  

HC 
 647 

असलम 
पिाण 
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06 बडनेरा 
210@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh  

xqUgk izdkj   
कालेज बग 

pksjh 

ट्रेन नं  
12105 
जवदर्थ 

एक्स. चे 
कोच नं.  

B/1 बथथ नं. 
4, 5 वरुन  

रे.स्टे. 
बडनेरा 

येण्याच्या 
10 जमनीट 
अगोदर 
लक्षात 
आले  

20/08/22 
05.45 वा. 
समुारास  

25/08/22 
00.06  वा. 

 

गारगी प्रमोद 
आष्ष्टकर,  
वय 25 वषथ,  
धंदा- नोकरी,  

राह. प्लट नं. 149-
A, सहकार नगर, 
खामला नागपरु, 

मो. नं. 
8007731679, 
9284574685  

अज्ञात 
 

एकुण  15,100/- रु.  
एक कालेज बग त्यात एक 

जरयल मी 3pro कं. चा 
मोबाईल त्यात जसम जजओ नं. 

9511863897,  
IMEI NO. 

86216204317516, 
862162042317508, कक. 
15100/- रु., दोन ATM 
(Canara, ICICI), के्रडीट 

काडथ, आधार काडथ, ड्रायव्व्हग 
लाय (टु ष्व्हलर, िोर ष्व्हलर),  
बोट कं. चे ईअरिोन. ऑिीस 
व घराची चाबी असा एकुण  

15,100/- रु. चा माल 
  

जनरंक 
  

वरील नमदु ता. वेळी व जिकाणी यातील जियादी जद . 19/8/22 रोजी 
आपले परीवारासह रे . स्टे. नाजशक रोड वरुन ट्रेन नं. 12105 जवदर्थ 
एक्स. चे कोच नं. B/1 बथथ नं. 4, 5 वरुन 11:00 वा. बसले, प्रवासा 
दरम्यान जियादी झोपले  असता रेल्वे स्टेशन बडनेरा येण्याचे 10 जम 
पवुी झोप उघडली तेव्हा  जियादी च्या डोक्यामागे िेवलेली एक  
कालेज बग त्यात एक जरयल मी 3pro कं. चा मोबाईल कक . 
15100/- रु., दोन ATM (Canara, ICICI), के्रडीट काडथ , आधार 
काडथ, ड्रायव्व्हग लाय (टु ष्व्हलर , िोर ष्व्हलर ), बोट कं . चे 
ईअरिोन. ऑिीस व घराची चाबी असा एकुण 15100/- रु. चा 
माल असलेली बगॅ जद . 20/8/22 रोजी चे 05:45 वा. त्यांचे झोपेचा 
िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने व कपटाने 
चोरुन नेली. अशी लेखी जियाद वरुन  कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा 
दाखल. 
ffVVii  %%&&  रे.पो.स्टे. नागपरु यांचे कडील जा क्र. 4211/2022 जद. 
20/08/2022 अन्वये ईकजडल पो.स्टे.ला आवक क्र 1356/22 जद. 
24/08/2022 गनु्याचे कागदपत्र प्राप्त झाल्या वरून गनु्हा दाखल. 
  

ASI 
396 

Vkys  

07 नागपरु 
624@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh  

xqUgk izdkj  
मोबाईल 
pksjh 

ट्रेन नं. 
12139 
सेवाग्राम 
एक्स चे 
कोच न 

S/7,  बथथ न 
13, 14 रे 

स्टे   खापरी 
वरुन 

 

25/08/22 
06:15 वा. 

25/08/22 
14:18 वा. 

शंकूतला अरकवद 
पाल,  

वय 50 वषथ,  
राह. मजनषनगर 

नागपरु  
मो. नं 

9823731067, 
8208880390 

 

अज्ञात एकुण  10,990/- रु.  
एक मोटोरोला G कं. चा 

मोबाईल त्यात jio जसम नं. 
9325207026, 

 IMEI 
NO.354162422005216/2

24  
कक 10,990/- असा एकुन 

10,990/- रू चा माल 

जनरंक 
 

नमदु ता वेऴी व जिकाणी यातील जियादी हे रे. स्टे. CST वरुन 
नागपरु येण्याकजरता आपल्या वडीलासोबत ट्रेन नं. 12139 सेवाग्राम 
एक्स चे कोच न S/7, बथथ न 13, 14 वरुन प्रवास करीत होते. 
प्रवासा दरम्यान  रे.स्टे. खापरी सकाऴी 06.15 वा. दरम्यान जियादी 
यांचा मलूगा डोक्याखाली बगँ िेवनू झोपला होता त्यावेऴेस 
कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने त्यांचा एक मोटोरोला G कं. मोबाईल 
कक 10,990/- असा मोबाईल बगॅ मधनू काढून रे.स्टे. खापरी दरम्यान 
मदु्द्मा लबाडीने व कपटाने चोरुन नेला. अशा जियादीच्या जियाद 
वरून कलम 379 र्ा.द.जव प्रमाणे गनु्हा दाखल  
 

WNK 
779 

र्लावी 



 

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 

08 नागपरु 
625@22 

dye 

302 

Hkk-n-oh  

xqUgk izdkj 

जजवे िार 
मारले     

ट्रेन क्र. 
12113 
गरीबरथ 
एक्सपे्रस 

मधनु रे. स्टे. 
बटुीबोरी KM 
NO. 814/24 
जवळ धावत्या 

गाडीतनु 
धक्का 

जदल्याने. 

 

25/08/22 
08:15 वा. 

दरम्यान 

25/08/22 
18.41 वा.  

मोहम्मद सोहेल 
मोहम्मद 
मोहसीन 

 वय- 28 वशथ  
धंदा. हमाली  
रा. कोिाली 

बाजार, जसुाई 
ईब्राहीम के बाजु 

मे अकोला,  
मो. क्र. 

9145551921 

शेख शरीक 
शेख अब्बार,  
वय  25 वषथ,  
राह. 13 नं. 

गल्ली, हमजा 
प्लॉट, वाषीम 

बायपास 
अकोला 

 
vVd rk- 

osG 

fn- 

25@08@22 

ps  

21-04 ok- 

जनरंक 
 

जनरंक 
 

यातील जियादी मचकुर नामे  मोहम्मद सोहेल मोहम्मद मोहसीन वय. 28 वशथ धंदा. 
हमाली रा. कोिाली बाजार, जसुाई ईब्राहीम के बाज ुमे अकोला, मो.क्र. 9145551921 
हे जदनांक  25/08/22 रोजी पहाटे  05.00 वा. चे समुारास मी, अकबर व आमचा जमत्र 
िकरूद्दीन असे अकोला रेल्वे स्थानक येथनु गरीबरथ ऐक्सपे्रस ने नागपरू येथे 
जाण्यासािी जनघालो त्यावेळी अकोला येथनुच टे्रनमध्ये खपु गदी असल्यामळेु आम्ही 
रेल्वेच्या दरवाज्यातच उरे् राहीलो होतो. त्याच डब्यामध्ये अकोल्याचे इतर जमत्र अब्दलु 
हमीद, आवेष खान, मोहम्मद अिताब, मोहम्मद ईमरान व इतर आमचे परीचयाचे जमत्र 
प्रवास करीत होतो. त्यावेळी गदीमळेु उरे् राहण्यावरून काही मजहला प्रवासी व इतर 
प्रवाषांमध्ये जकरकोळ र्ांडण सरुू झालेने तेव्हा मी व अकबरने त्यांचे र्ांडण सोडवनु 
नागपरू जवळ आले आहे थोडा वेळ प्रवास बाकी आहे असे बोलनु र्ांडण 
थांबवण्याचा प्रयत्न केला होता. तरी आज जद. 25/08/2022 रोजी सकाळी  05.00 वा. 
गरीबरथ गाडीने अकोला ते नागपरू प्रवास करीत असताना 08.15 वा. चे समुारास टे्रन 
बटुीबोरी रेल्वे स्टेषन येथे आली असता त्या डब्यातील सहप्रवाषी शेख शेहरीक शेख 
अब्बार याने माझा जमत्र अकबर शेख याचा पाय लागल्याचे कारणावरून राग येवनु 
माझा जमत्र शेख अकबर यास ” मझेु लाथ मारता है क्या  तझेु मै मार डालता हु ँ “ असे 
रागाने बोलनू चालत्या रेल्वेतनु ढकलनु देवनु जजवे िार मारले म्हणनु माझी शेख शेरीक 
शेख अब्बार 25 वषथ याचेजवरूध्द कायदेषीर तक्रार आहे. अशा जियादी चे जियाद वरुन 
कलम 302 र्ादजव प्रमाणे गनु्हा दाखल. 
fVi %& ऑन ड्युटी Dyss रे. स्टे. बटुीबोरी यांनी एक लेखी मेमो सादर केला, ज्यात, 
चाबीदार सरेुश गौतम यांनी माहीती जदली की, रे.स्टे. बटुीबोरी ते गमुगांव दरम्यान KM 
No. 812/24 जवळ एक ईसम पडलेला आहे. कायथवाही करावी असा मेमो प्राप्त 
होताच त्याच दरम्यान रे. स्टे. अजनी येथील ड्युटी चे कमथचारी Pc/1129 यांनी 
कळजवले की, गाडी क्र. 12113 गरीबरथ एक्स. ही रे. स्टे. अजनी येथे थांबली 
असतांना एका प्रवासीला दसु-या प्रवासीला रे.स्टे. बटुीबोरी दरम्यान धावत्या गाडी 
खाली ढकलनु जदल्याने मारहाण करीत आहेत. या दरम्यान त्या ईसमास रे.स.ुबल िाणे 
अजनी यांनी ताब्यात घेतले आहे. अशा माहीती वरुन पोजन श्रीमती काजशद, ASI/741, 
HC/319, 186, NK/1098, PC/1082, 686 सह रे.स्टे. अजनी येथे चौकशी कामी 
हजर आले असता, तेथे समजले की, रेसबुल यांचे ताब्यातील ईसमाने जागेच्या 
वादावरुन जखमी ईसमास धावत्या गाडीमध्ये जखमी ईसम हा दाराजवळ उर्ा 
असतांना धक्का देवनु धावत्या गाडीखाली पाडुन जदले. त्यावरुन सवथ घटनास्थळी रे. 
स्टे. बटुीबोरी KM NO. 814/24 जवळ हजर आल्याने व जखमी ईसमास उपचार 
कामी खाजगी अॅम्ब्यलुेंस द्वारे PC/1129 यांचे हस्ते मेडीकल रुग्नालय नागपरु येथे 
रवाना केले असता, जखमी ईसमास मेडीकल रुग्नालय, नागपरु येथील वैद्यजकय अजध. 
यांनी तपासनु मयत घोजषत केल्याने त्याजिकाणी मतृकाची प्रथम ईन्क्वेस्ट पंचनामा 
तयार करण्यात आला व ईतर पत्र व्यवहार करुन पे्रतावर पोस्टमाटथम  होवनु अहवाल 
जमळने कामी  PC/1129 यांचेहस्ते रुग्नालयात हजर िेवण्यात आले व पो. स्टे. ला 
हजर येवनु यातील मतृक ईसमाचा र्ाऊ अब्दलु वसील अब्दलु जब्बार याची मनष्स्थती 
बरोबर नसल्याने त्यांचा सोबती मोहम्मद सोहेल मोहम्मद मोहसीन याची तक्रार घेवनु 
गनु्हा नोंद केला . 

 
 
 
 

पोजन 
श्रीमती 
काजशद 

 



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 25-08-2022   

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 25-08-2022 

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 

09 नागपरु 
626@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh  

xqUgk izdkj 

 

ट्रेन नं. 
12106 जवदर्थ 
एक्स चे कोच 

न. S/4 
गाडीच्या कोच 

मधनू 
आतनू जात 
असताना रे 
स्टे. नागपरू 

येथे. 
 

25/08/22  
17:23 वा. 

ते  
 17.40 वा.  

दरम्यान 

25/08/22  
21.44 वा.  

प्रकाश सेवाराम 
कंुगवानी   

वय  62 वषथ  
धंदा मोबाईल 

दकुान  
रा. कसधी 

कालँोनी 12 
खोली गोंजदया 
जज. गोंजदया 

 मो. न. 
8668957190 

अज्ञात एकुण  29,000/- रु.  
रोख  29,000/-रू  असा 
एकुन 29,000/- रू चा 

माल 

    
जनरंक 

 
 

नमदु ता वेऴी व जिकाणी यातील जियादी हे जद. 25/08/22 ला ट्रेन नं. 
12106 जवदर्थ एक्स चे कोच न. S/5 ला रे.स्टे. गोंदीया ते मुंबई जाण्या 
करीता मलुासह जनघाले जियादी यांचे जरझेवे्रशन S/5 ला आरएसी होते. 
त्या करीता त्यांनी जटटीई यांच्या सह बोलनू कन्िमथ बथथ मजगतले तर 
जटटीई ने त्यांना रे.स्टे. नागपरू वरून कोच न S/4 ला बथथ नं. 55 वर 
कन्िमथ बथथ देव ूअसे सांजगतले असता ते कोच नं. S/4 ला गाडीच्या कोच 
मधनू आतनू जात असताना रे स्टे.नागपरू येथे गाडी आली तेव्हा प्रवासी 
लोकांची र्रपरू गदी असताना जियादी यांनी आपली सामानाची बगॅ 
आपल्या डोक्यावर उचलनू कोच नं. S/4 मध्ये जात असताना वेळ 
17:23 वा. ते 17.40 वाजे दरम्यान जियादी यांचे िुलपनॅ्ट च्या आतील 
पॉकीट मध्ये िेवलेले रोख 29,000/-रू  कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने 
लोकांच्या गदीचा िायदा घेवनू मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेला. अशा 
जियादी स्वत पो.स्टे ला येवनु लेखी तक्रार जदले वरून कलम 379 
र्ा.द.जव प्रमाणे गनु्हा दाखल. 
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vkjksihps uko  

01 ukxiqwj .625/2022 कलम 302 IPC 
प्रमाणे 

25/08/2022 रोजी  21.04 वा. 1) शेख शरीक शेख अब्बार, वषथ 25, राह. 13 नं. गल्ली, हमजा प्लॉट, वाषीम बायपास अकोला. 

 
02 अकोला 205/2022 कलम 379 र्ा.द.जव. 24/08/2022 चे  22.13  वा. 

28@08@2022 ikosrks ihflvkj 

 

2) शेख जिरोज शेख हजनि उिथ  लंगडा रा. जरसाला बाजार कहगोली रेकाडँथ वजरल गनु्हेगार 

286/2022 कलम 379, 34 
र्ा.द.जव. 

25/08/2022 चे  14.40 वा. 
28@08@2022 ikosrks ihflvkj 

 

3) शेख रईस शेख रशीद वय २६ वषथ रा. पंचशील नगर मच्छीमाकेट च्या मागे आिवडी बाजार र्ुसावळ, 
4) जिरोज अहमद िारूख अहमद शेख वय ३२ वषथ रा. जहमालय सोसायटी  रूम नं. १०४ संतोषी माता मंदीरजवळची 
झोपडपट्टी, घाटकोपर मुंबई.  
5) मोहम्मद समशेर शाह सलीम शहा वय २४ वषथ  रा. पंचशील नगर , मदीना मष्श्जदजवळ, जचमटा मोहल्ला, र्ुसावळ 
जज. जऴगाव. 
6) शाहरूख जनसार खान वय २५ वषथ धंदा- ऑटो जरक्षा चालक रा. उदना यार् ड, कलबायत, सरुत , जज. सरुत राज्य- गजुरात 

03 xksafn;k 

 
29@2022 dye 379 Hkkanfo 25@08@22 ps 08-28 ok- 7) ';kefd'kksj b'k: QaqMs o; 30 o"kZ] jkg xkS'kkyk okMZ fiaMdsikj jksM xksafn;k- 

Ukeqn vkjksihl ek dkVkZr gtj dsys vlrk ek dksVkZus R;kl tekurhoj eksdGs dssys vkgs- 

       



yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 25-08-2022  

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 25-08-2022  

 

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 नागपरू मगथ क्र 
57/2022 
u/s 174 

Crpc 
 

ट्रेन नं. 
22534 चे  

कोच नं S/1 
बथथ नं. 10 वर 
रे. स्टे नागपरू 

25/08/22 
21.40 वा. 

पवुी 
 

25/08/22  
22:34 वा. 

 

संजय 
 वय अंदाजे 35 

वषथ 
jk- vkReu u?kq] 

cjbZ cMh] 

xksj[kiqj mRrj 

izns’k 

ऑन डयटुी Dyss म. 
रेल नागपरु तिे- 

चेतना  
धंदा- AC अटेन्डस 

मध्ये रेल्वे नागपरु रा. 
रे. स्टे .नागपरु 

 

आज रोजी ऑन डयटुी Dyss म.रेल नागपरु तिे- चेतना धंदा-AC अटेन्डस मध्ये 
रेल्वे नागपरु रा. रे.स्टे .नागपरु यांनी पो.स्टे.ला एक लेखी मेमो आणनु जदले, 
आपको सजुचत जकया जाता है. की, एक यात्री जजसका नाम संजय है उम्र 35 साल  
jk- vkReu u?kq] cjbZ cMh] xksj[kiqj mRrj izns’k यह गाडी  कं्रमाक  22534  चे 
कोच नं S/1बथथ नं. 10 PNR. NO. 4755506624 है. डॉ. अंकूर 
(EMS,NGP/STN) ने  इस यात्री की जांच की, उसे मतृ घोषीत जकया गया है  एव 
मतृ्य ुप्रमाण पत्र की जारी जकया, आगे की कायथवाही हेत ुमेमो पे्रजषत है,  अशा जदले 
मेमो वरुन कलम 174 CRPC प्रमाणे मगथ दाखल करुन घटनास्थळ व इंन्कवेस्ट 
पंचनामा कायथवाही करने कामी ASI/988 मरापे व पे्रत पहारा डयटुी कामी 
पोजश/589 धोंगडी यांना रवाना करण्यात आले आहे.  

ASI 
988  
मरापे 

 

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 


