
 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 25-09-2022  

 

 

 

 

 

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 अकोला 
337/22
कलम 

379 IPC 
गनु्हा 
प्रकार     

मोबाईल 
चोरी 

 

ट्रेन. 
गगताांजली 
एक्स. चे 
मागील 
जनरल 

कोचमध्ये 
चढत 

असताांना 
रे.स्टे 

अकोला 
येथे 

 

23/09/22 
16.00 वा. 

 

25/09/22 
00.20 वा. 

 

नांदगकशोर 
अांबादास डवरे 
वय 58 वषष, 

धांदा मजरुी रा. 
म्हाडा कालनी 

नवीन 
गज.अमरावती 

मो नां 
9325146675 

 

अज्ञात 
 

एकुण 15,000- रु  
एक OPPO कां  चा गनऴ्या रांगाचा 

मोबाईल त्य़ाचा IMEI NO नमदु नाही त्यात 
गजयो गसम नां 8806757766, BSNL NO 

8275665562  गक. 15000/-  चा 
मोबाईल 

गनरांक 
 

यावेळी नमदु ता. वेळी व गठकाणी यातील नांदगकशोर 
अांबादास डवरे हे गद. 23/9/22 रोजी  ट्रेन. गगताांजली एक्स. चे 
मागील जनरल कोचमधनु अकोला ते बडनेरा असा प्रवास 
करीत असता रेल्वे स्टेशन अकोला येथे मागील   कोचमध्ये 
चढत असताांना गियादी याांचा एक OPPO कां  चा मोबाईल  
गक. 15000/-  चा मोबाईल मागील कोचमध्ये चढत असताांना 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवासी लोकाांचे गदीचा िायदा 
घेवनु चोरुन नेल्याचे लक्षात आले.वरून गियादी याांनी 
रे.पो.स्टे. बडनेरा येथे गदले गियाद वरुन गनु्ह्याचे कागदपत्र 
इकडील पो.स्टे.ला प्राप्त झाल्याने PSO सो याांच्या 
आदेशान्ह्वये कलम 379  IPC प्रमाणे गनु्ह्हा दाखल करण्यात 
आला. 
fVi %& यावेळी पोलीस रेल्वे पोगलस स्टेशन बडनेरा येथील 
जा.क्र.1712/22 गद.23/09/22 अन्ह्वये गनु्ह्याचे कागदपञ 
ईकडील पो.स्टे.ला आ.क्र.1465/22 गद.24/09/2022 अन्ह्वये 
प्राप्त झाल्याने 

   NK/99  
दायमा 

02 नागपरु 
744/22
कलम 

379 IPC 
गनु्हा 
प्रकार     

मोबाईल 
चोरी 

 

आमला 
नागपरु मेमो 

एक्सपे्रस 
मधनु रे. स्टे. 

कोहली 
दरम्यान 

 

25/09/22 
17:15 वा. 

 

25/09/22 
19:48 वा. 

 

गनतेश नेवाजी 
वाडबधेु वय 33 
वषष, धांदा- नाश्ता 
ची दकुान  राह. 

बेलोना ता. नरखेड 
गज. नागपरु  . मो. 

नां. 9922775384/ 
8888882271 

अज्ञात 
 

एकुण 13,000- रु  
एक रेडमी कां पनीचा मोबाईल मा ाँडल नां.नोट 

09 मोबाईल गनळ्या रांगाचा त्यात गजओ 
कां पनीची गसम नां. 9922775384 IMEI 

NO. 869770044878252 कक. 
13,000/- रु. चा 

 

गनरांक 
 

fQ;kZfn us Lor% iks-LVs- yk ;soqu fQ;kZn fnys o#u मी 
गनतेश नेवाजी वाडबधेु वय 33 वषष , धांदा- नाश्ता ची दकुान  
राह. बेलोना ता. नरखेड गज. नागपरु मो. नां.9922775384/ 
8888882271 गद. 25/9/22 रोजी आमला नागपरु मेमो ट्रेन 
नी नरखेड ते नागपरु असा प्रवास कगरत असताांना प्रवासा 
दरम्यान समुारे 17:15 वा. दरम्यान रे. स्टे. कोहली येथे 
कोणीतरी अज्ञात चोरटयाांने गियादी याांचे झोपेचा िायदा 
घेऊन त्याांचे प ाँन्ह्टच्या गखश्यातील ठेवलेला एक रेडमी 
कां पनीचा मोबाईल मा ाँडल नां. नोट 09 मोबाईल गनळ्या रांगाचा 
त्यात गजओ कां पनीची गसम नां. 9922775384 IMEI NO. 
869770044878252 कक. 13,000/- रु. चा मोबाईल चोरुन 
नेले वरुन माझी त्या अज्ञात चोरच्या गवरुद्ध कायदेशीर तक्रार 
आहे. सदर गियादीची गियाद वरुन सबब अप कलम 379  
भादगव प्रमाणे गनु्ह्हा दाखल करण्यात आला.  
 
 
 
 

 

HC/319 
गजचकार   



 

 

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 25-09-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 25-09-2022 ‘ 

 

 

 

 

 

 

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 बडनेरा 
248/22 
कलम 

379 IPC 
गनु्हा 
प्रकार     

मोबाईल 
चोरी 

 

-     ट्रेन नां. 
12993 

गाांधीधाम 
एक्स. चे 
कोच नां. 

S/8 बथष नां. 
19 वरुन 

रे.स्टे 
मरु्ततजापरु ते 

रे.स्टे 
बडनेरा 
दरम्यान 

 

24/09/22 
17.20 वा. 

25/09/22 
13.31वा 

जय राज ु
पारपल्ली  वय 

19 वषे 
व्यवसाय – 
गशक्षण रा. 
बेलपरुा 

अमरावती  
मो.नां. 

7020237488 
 

-  अज्ञात 
 

एकुण 19,000- रु  
  एक गववो कां पेनीचा पाांढ-या कलर चा 

मॉडल नां. VIVO S1 Pro ज्या मध्ये JIO 
कम्पनीचे गसम नां. 7498306087, IMEI 
NO-867205045380091/83 गकमांत 

19000/- रु. चा मोबाईल 
 

गनरांक 
 

- अशा प्रकारे आहे की वरील ता .वेऴी गठकाणी यातील 
गियादी  मजकुर हे गदनाांक 23/09/22 रोजी अहमदाबाद 
रे.स्टे. वरुन बडनेरा येण्या कगरता ट्रेन नां . 12993 गाांधीधाम 
एक्स. चे कोच नां. S/8 बथष नां. 19 वरुन गियादी याांची मौसी 
नामे गोपी गपप्पर रा . नागपरु बथष नां . 19 याांचे सह प्रवास 
कगरत असताांना स्टे. मतुीजापरु ते रे .स्टे बडनेरा दरम्यान 
गियादी याांचे िुलपनॅ्ह्ट च्या गखश्यात ठेवलेला एक गववो 
कां पनीचा पाांढ-या कलर चा मॉडल नां . VIVO S1 Pro ज्या 
मध्ये JIO कम्पनीचे गसम नां . 7498306087, IMEI NO-
867205045380091/83 गकमांत 19000/- रु. चा 
मोबाईल गदसनु आला नाही तो कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
नजर चकुुन चोरुन नेले असे गदले लेखी गियाद वरुन 
कलम 379 भादवी प्रमाणे गनु्ह्हा दाखल  
 

WNK/ 
1005 
 पचौरी 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko feGkyk eky vkjksih gdhdr 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 

नागपरू 
अप क्रां .734/22 

कलम 20(B) II (C), 29 
NDPS ACT 

दद. 22.09.22 चे  20.48 वा. 
दद. 30.09.22 पावेतो  PCR 

 1) पे्रमकुमार  s/o गबगन साहनी , वय 26 वषष, रा. गा ाँव िां दा थाना –करजा, गजला - मजुिरपरु गबहार 
 2) कैलाश s/oराजेन्ह्र साहनी ,वय 29 वषष, रा. गा ाँव कोदरकट्टा थाना मोतीपरु, गजला - मजुिरपरु गबहार  
 3) राजा कुमार  s/o कगपल साहनी ,वय 19 वषष, रा. गवजय छपरा पोस्ट भोखपरुा गजला - मजुिरपरु  
 4) कणष कुमार S/O समोद दास, वय19 वषष , रा. ग्राम व पोस्ट – छाप गजला –मजुिरपरु  गबहार 



 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 25-09-2022 

 
yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 25-09-2022  

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 वधा 55/2022 
कलम 174 

CRPC 
प्रमाणे 

रे.स्टे. वधा 25/09/2022 
10/30 वा. पवुी 

 

25/09/2022 
15/40 वा. 

 

ऑन डयटुी 
DYSSरे.स्टे. 

वधा तिे अरशद 
शेख काटेवाला 
रे.स्टे. वधा तिे 

सारत कुमार  मडूुली  
वय 45 वषष रा. 

गभमपाडा ताांगीसही 
खोधा ओडीसा गपन क्र 

752066 

अश्या प्रकारे आहे की , ऑन डयटुी DYSS रे.स्टे.वधा तिे अरशद 
शेख काटेवाला रे.स्टे. वधा  PC/451 भावे याांनी कऴगवले की 
जखमी नामे सारत कुमार मडुली वय 45 वषष रा. गभमपाडा तांगीसही , 
खोरडा ओडीसा गपन क्र. 752066 हा सेवाग्राम कस्तरुबा हॉस्स्पटल 
वधा येथे म्रुत्य ुपावल्याबाबत कऴगवल्याने मेमो वरून नांबरी मगष  
नां.55/2022कलम 174 CRPC प्रमाणे दाखल केला.  

iksgkok@ 

230 

lk;js 

02 वधा 56/2022 
कलम 174 

CRPC 
प्रमाणे 

रेल्वे स्टेशन 
पलुगाव याडष 

स्टेशन मध्ये अप 
याडष गकमी 

728/09 मरन 
पावला 

गसग्नलचे आत 

25/09/2022  
14/15 वा. पवुी 

25/09/2022 
15/50 वा. 

 

ऑन डयटुी 
DYSSरे.स्टे.वधा 
तिे नाना ऊईके 

रे.स्टे. वधा  
( काटेवाले ) 

अनोऴखी परुूष वय 
अांदाजे 40 वषष                                                                                                                        

अश्या प्रकारे आहे की , ऑन डयटुी DYSS रेल्वे स्टेशन वधा याांनी 
एक लेखी मेमो गदला की , ऑन डयटुी DYSS रेल्वे पलुगाव श्री 
िुलगाये याांच्या सचुने नसुार एक अज्ञात व्यक्ती उम्र 40 अांदाजे 
परुूष पलुगाव याडष स्टेशन के गबच अप याडष गकमी 728/09 पर मतृ 
घायल अवस्था में पडा है यह स्थान स्टेशन के गसग्नलो के अांदर है 
यह आपके सचुनाथष एव उगचत कायषवाही हेत ुअशा मेमो वरून 
डयटुी वगरल पोहवा/ 640,  याांना  घटनास्थळ  पांचनामा कायषवाही 
कामी व पे्रत पहारा डयटुी कामी PC/282याांना रवाना करण्यात आले  
मेमो वरून नांबरी मगष नां. 56/2022 कलम 174 CRPC प्रमाणे 
दाखल केला. 

HC/640 
भुरले   

03 इतवारी 20/2022 
कलम 174 

CRPC 
प्रमाणे 

रेस्टे वडसा 
प्ा ाँटफामम क्र. 
01 वरी् रेल्वे 

्ाईन 

24/09/2022 
17:50 वा पवूी 

25/09/2022 
22/24 वा. 

 

ON DUTY  
DYSS रेस्टे 
नागदभड 

पंकज हरीपा् 
बारसागडे वय 28 वषे 

रा. इंददरा नगर 
आरमोरी ता. आरसोरी  

दज. गडदचरो्ी 

वरी् ता. वेऴी व दिकाणी याती् मयत इसम पंकज हरीपा् 
बारसागडे वय 28 वषे रा. इंददरा नगर आरमोरी ता. आरसोरी  दज. 
गडदचरो्ी  हे दद 24/09/2022 रोजी गाडी कं्र. DRM/SPL चे 
समोर कुदनु रन ओवर झा्ा आहे. असा प्रापत मेमो वरुन  दरुक्षेत्र 
नागदभड येथनू ऑ.कं्र. 03/22 दद. 25/09/22 अन्वये मगमचे 
कागदपत्र इकडी् पोस्टे्ा प्रत्यक्ष  PS ्ा प्रापत झाल्याने  पो. स्टे. 
चे आवक क्र. 687 /2022 दद. 25/09/22 अन्वये  झाल्यावर पे्रत 
अंदतम संस्कार करणे कामी मयताचे मोिे भाउ प्रकाश हरीदास 
बारसागडे वय 30 वषे  रा इंददरा नगर डोंगरी आरमोरी ता. आरमोरी   
दज. गडदचरो्ी यांचा ताब्यात देण्यात आ्े असे प्रकारे के्े्े 
कायमवाहीचे कागदपत्र प्रापत झाल्या वरुन रे पो. स्टे इतवारी येथे   मगम 
क्र. 20/2022 क्म 174 CRPC प्रमाणे नंबरी दाख् करण्यात 
आ्े .  

WHC/1
020 
प्रधान 

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 



                                                               


