
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 27-08-2022  

 

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 cMusjk  

213@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh  

xqUgk izdkj   
रोख 

   pksjh   

ट्रेन नं. 
12139 
सेवाग्राम 
एक्स. कोच 
नं. S/4 बथथ 
नं. 71 वरुन 
रे. स्टे. 
बडनेरा ते 
चांदरु रेल्वे 
दरम्यान 

 

27/08/22    
02.55 वा. 

 

27/08/22 
06.05  वा. 

 
 

लालती देवी 
अजय कुमार 
प्रजापती   
वय 42 वषे  
घंदा घरकाम, 
रा. रेल्वे क्वाटथर 
44/2 तमुसर 
रोड, पो. स्टे. 
तमुसर, जी. 
भंडारा  
मो. नं.  

9096078373 
 

सलु्तान 
अहमद 
अब्दलु 
रशीद  

वय 24 वषथ, 
धंदा -मजरुी 
राह. सायन 
धारावी 
मुंबई 

vVd rk-

osG 
27/08/22 

चे   
08.23 वा. 

 

एकुण 1,000/- रु 
रोख  1,000/- रु. (500x2) 

 

रोख  
1,000/

- रु. 
(500x

2) 
 

वरील ता. वेळी व ठिकाणी यातील ठियादी हे रे .स्टे. CSTM मुंबई ते 
नागपरू असा प्रवास करणे करीता ट्रेन नं. 12139 सेवाग्राम एक्स. कोच 
नं. S/4 बथथ नं. 71वरुन प्रवास करीत असतांना रे .स्टे. बडनेरा ते चांदरु 
रेल्वे दरम्यान िीयादीच्या झोपेचा िायदा घेवनु नमदु चोरट्याने 
िीयादीचे रोख 1,000/- रु. (500x2) चोरुन नेले .  असे ठियादी ची 
ठियाद आणनु हजर वरून कलम 379 IPC गनु्हा दाखल. 
fVi -  यावेळी API श्री राजपतू, सोबत ASI/964, PC/751 असे 
12139 सेवाग्राम एक्स ने रे . स्टे वधा पावेतो ट्रेन पेट्रोलींग करीता गेले 
असता िीयादी नामे लालती देवी अजय कुमार प्रजापती यांचे पसथ 
मधनु 1000/- रु. चोरुन नेतांना ठमळुन आल्याने आरोपी नामे सलु्तान 
अहमद अब्दलु रशीद वय 24 वषथ ,धंदा -मजरुी राह . सायन धारावी 
मुंबई यास पो .स्टे. ला आणनु हजर करुन ठियादी ची ठियाद आणनु 
हजर केले वरुन कलम 379 IPCप्रमाणे गनु्हा दाखल. 

ASI 
964 

02 cMusjk  

214@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgk izdkj     
सोन्याचे व 
चांठदचे 
दाठगने  
pksjh 

ट्रेन नं 
12105 

ठवदभथ एक्स 
चे कोच 

S/3, बथथ नं 
53, 54, 56 
वरुन रेल्वे 
स्टेशन 

बडनेरा येथे 
 

24/08/22 
05.00  वा. 

ते  
06/00 वा.  
दरम्यान 

 

27/08/22 
18.43 वा. 

 

सठवता शरद 
वाघमारे,  

वय 53 वषथ, 
राह. प्लट नं. 

288, रामभाऊ 
म्हाळगी नगर, 

पो. स्टे. 
हुडकेश्वर 
नागपरु शहर, 

मो. नं. 
9766114310, 
9028885251 

अज्ञात 
 

एकुण 86,700/- रु 
गे्र रांगाची ट्रली बग त्यात 
गलुाबी रंगाची ठपशवी मध्ये 
दोन जोड सोन्याचे कानातले 
वजन 4gm कक. 15,000/- व  
3gm कक. 15,000/-रु., दोन 
सोन्याच्या अंगठ्या एक वजन 
ठदड ग्राम ठक. 9,000/- रु. व 
एक वजन 5 gm 20,000/- 
रु., एक सोन्याची नाकातील 
नथ 1 gm कक.  4,000/- रु., 
एक डोरले सोन्याचे मणीसह 
वजन 3gm कक. 15,000/- 
रु., चांठदचे जोडवे कक. 700/-
रु., सोन्याचे मनगट्या 14 
मनीसह कक. 3,000/- रु., 
चांठदच्या दोन जोड तोरड्या 
कक. 3,000/- रु., चांठदच्या 
चार जोड मनगट्या ठक. 

2,000/- रु.,  असा एकुण 
86,700/- रु. चा माल 

 

ठनरंक 

 
यातील ठियादी हे ठद. 23/8/22रोजी कल्याण रेल्वे स्टेशन येथनु  मलुगा व 
सनु यांचे सोबत कल्याण ते नागपरु असा टे्रन नं . 12105 ठवदभथ एक्स चे 
कोच S/3, बथथ नं. 53, 54, 56 वरुन प्रवास करीत  असता प्रवासा दरम्यान 
ठियादी जवळील असलेल्या सामानापैकी , एक ट्रली बग बथथ क्र . 52 चे 
खाली चैन लागलेल्या अवस्थेत िेवलेली होती, त्या बग ला लाक लावलेले 
नव्हते.  ठियादी हे  ठतघांनी ठमळुन टे्रन मध्ये जेवन केले व मनमाड गेल्या 
नंतर अध्या तासाने झोप आली आठण ठियादी हे झोपली व नंतर सकाळी 
ठद. 24/8/22 रोजी 05:30 ते 06:00 वाजेचे दरम्यान जाग आली, 
त्यावेळेस  बडनेरा रेल्वे स्टेशन येथे बथथ खाली िेवलेली ट्रली बग मधुन ब्रश 
काढणे करीता बग बथथ चे बाहेर काढली असता बग ला कोणत्यातरी वस्त ु
ने ठचरा मारुन िाडल्या सारखे ठदसल्याने त्याची चैन उघडुन आतील 
सामान बठघतले असता , कपडे अस्तव्यस्त होते व ठियादीचे ठनळ्या रंगाचे 
गाउन चे आत एक गलुाबी रंगाची कापडी ठपशवी मध्ये सोन्याचे व चांठदचे 
दाठगने असा एकुण 86,700/- रु. चा माल िेवले होते ते ठदसनु न आल्याने 
ठियादीला बडनेरा रे.स्टे येथे लक्षात आले . कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
ठियादी ;kaची गे्र रांगाची ट्रली बग त्यात गलुाबी रंगाची ठपशवी मध्ये 
िेवलेले सोन्याचे व चांठदचे दाठगने  मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेले. 
अशा ठियादी ;kauh js-iks-LVs ukxiqj ;sFks fQ;kZn fnys o js-iks-LVs 

ukxiqj ;sFkqu CCTNS प्रणालीमध्ये vkWuykbzZu गनु्हा वगथ होवनु कलम 
379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल. 

fVi :- रे.पो.स्टे नागपरु येथनु CCTNS प्रणालीमध्ये अप क्र 622/2022 
कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा वगथ होवनु आल्याने गनु्हा दाखल.  
 
 

API 
चापले 



 

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 

03 अकोला 
293@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgk izdkj  
मोबाईल 
pksjh 

 रे स्टे. 
अकोला 

प्लटँिामँथ नं. 
02 वर ट्रेन नं. 

12859 
ठगतांजली 
एक्सचे 
मागील 

जनरल कोच 
मध्ये चढते 
वेळी 

27/08/22 
16.00 वा. 

 

27/08/22 
19.58 वा. 

समुन राजकुमार 
आंबेकर 

वय 54 वषथ, धंदा -
गहृीनी, 

रा. नाचनगाव ता. 
देवरी 
ठज. वधा  
मो. नं.  

9922796864 

अज्ञात 
 

एकुण  12,990/- रु 
एक  OPPO कं.चा मा.ँनं. 

A15S पांढ-या रंगाचा 
मोबाईल त्याचा  IMEI 

NO. 
865550054097637, 
865550054097629 
त्यामध्ये Jioकंपनीचे ठसम 

नं. 7387741306, 
ककमत 12,990/-रू  

ठनरंक 
  

यावेळी नमदु ता.वेळी व ठिकाणी यातील ठियादी ह्या ठद. 27/08/2022 
चे 16.00 वा. रे.स्टे. अकोला ते वधा असा प्रवास करणे कठरता रे स्टे. 
अकोला प्लटँिामँथ नं. 02 वर आले असता ट्रेन नं. 12859 ठगतांजली 
एक्स चे मागील जनरल कोच मध्ये चढतेवेळी ठियादी चा एक OPPO 
कं.चा मा.ँनं. A15S पांढ-या रंगाचा ककमत 12990/-रू चा मोबाईल  
त्यांच्या पसथ मधनु प्रवासी लोकांच्या गदीचा िायदा घेऊन कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने गदीचा िायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेला. 
असे ठियादी यांनी पो.स्टे. ला येवनु लेखी ठियाद ठदले वरून कलम 
379 IPC प्रमाणे दाखल  

HC 
618 
बाबर 

04 नागपरु 
633@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgk izdkj  
मोबाईल 
pksjh 

ट्रेन नं. 
11039 

महाराष्ट्ट्र एक्स 
चे जनरल 
कोच मध्ये 
चढत 

असतांना 
रे.स्टे. नागपरु 
प्लटॅ. नं. 4 
वरुन 

 

27/08/22 
10.50 वा. 

 

27/08/22 
14.35 वा. 

नाजकू ज्ञानेश्वर 
शेंडे,  

वय 50 वषथ,  
धंदा- शेती,  

रा. भंडाराज म.ु पो. 
स्टे भंडाराज, ता. 
पातरू, वाशीम रोड, 
अकोला. ह. म.ू - 
खापरी नाका 
नाकतोडे हाटेँल 
जवऴ, केवेलो 

यांचे घरी ठकरायाने 
खापरी नागपरू   

अज्ञात एकुण  8,500/- रु  
एक गलूाबी रंगाचा 

Infinix कं. चा मोबाईल 
त्यात ठसम JIO NO. 

9325748109, IMEI 
NO. माहीत नाही, ठक. 

8,500/- रु. 
 

ठनरंक 
 
 

नमदु तारखेस वेळी व ठिकाणी यातील ठियादी हे ठद. 27/8/22 रोजी रे. 
स्टे. अकोला जाण्याकरीता रे.स्टे. नागपरु चे  PF.No नं. 4 वर आपले 
मलुा सोबत आले व ट्रेन नं. 11039 महाराष्ट्ट्र एक्स चे जनरल ठतकीट 
ने मागील जनरल कोच मध्ये चढत असतांना अं. 10.50 वा. दरम्यान 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने गदीचा िायदा घेवनु त्यांच्या शटथच्या 
ठखशातील एक गलूाबी रंगाचा Infinix कं. चा ठक. 8,500/- रु.  चा 
मोबाईल मदु्दाम लबाठडने व कपटाने चोरुन नेला आहे. असे ठियादी 
यांनी स्वता पो.स्टे ला येवनु लेखी तक्रार ठदले वरून कलम 379 IPC 
प्रमाणे दाखल. 

HC 
874 

 बारड 

05 नागपरु 
636@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgk izdkj  
मोबाईल 
pksjh 

ट्रेन नं. 
12102 
ज्ञानेश्वरी 
एक्सचे 
समोरील 

जनरल कोच 
मध्ये रे स्टे 
नागपरु 

गेल्यानंतर 10 
ठमनीटांनी 

26/08/22  
वेळ नमदु 
नाही 

27/08/22  
19.21  

शेख मजुिर शेख 
कलीम,  

वय 27 वषथ,  
राह. - बाऴापरु 
आबाद नगर 
सरकारी, 

दवाखाण्या जवळ, 
अकोला   
मो. नं. 

8855941584 

अज्ञात एकुण  9,000/- रु  
एक MI 9I कंपनीचा 

मोरपंखी रंगाचा मोबाईल 
त्यात एअरटेल ठसम नं. 

8180883806,  
IMEI NO. माहीत नाही  
ककमत 9,000/-रु. चा 

ठनरंक यातील ठियादी हे ठद. 26/08/2022 रोजी ट्रेन नं. 12102 ज्ञानेश्वरी 
एक्स. चे समोरील जनरल कोच मधनु रे.स्टे. नागपरु ते रे.स्टे. अकोला 
असा प्रवास करीत असताना रे. स्टे. नागपरु येथनु गाडी सटुल्या नंतर 
10 ठमनीटांनी ठियादी यांच्या लक्षात आले की त्यांच्या पनॅ्टच्या ठखशात 
िेवलेला एक MI 9I कंपनीचा मोरपंखी रंगाचा ककमत 9,000/-रु. चा 
मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवाशी लोकांच्या गदीचा िायदा 
घेवनु मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेला. असे  ठियादीने तक्रार 
ठदले वरून कलम 379 IPC प्रमाणे दाखल. 
fVi  %&  CCTNS प्रणाली मध्ये रे.पो.स्टे. अकोला येथील गरुनं 
291/22 कलम 379 भादठव गनु्हा आज रोजी चे 19:00 वा. 
ONLINE प्राप्त झाला वरुन गनु्हा दाखल. 

HC 
59 

वासठनक 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 27-08-2022   

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 27-08-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 27-08-2022  

 

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 अकोला 286/2022 कलम 379, 34 
भा.द.ठव. 

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

 

1) शेख रईस शेख रशीद वय २६ वषथ रा. पंचशील नगर मच्छीमाकेट च्या मागे आिवडी बाजार भुसावळ, 
2) ठिरोज अहमद िारूख अहमद शेख वय ३२ वषथ रा. ठहमालय सोसायटी  रूम नं. १०४ संतोषी माता मंदीरजवळची  
झोपडपट्टी, घाटकोपर मुंबई.   
3) मोहम्मद समशेर शाह सलीम शहा वय २४ वषथ  रा. पंचशील नगर , मदीना मश्श्जदजवळ, ठचमटा मोहल्ला, भुसावळ 
ठज. जऴगाव.  
4) शाहरूख ठनसार खान वय २५ वषथ धंदा- ऑटो ठरक्षा चालक रा. उदना यार  ड, कलबायत, सरुत , ठज. सरुत राज्य- गजुरात 

02 cMusjk   213@22 dye 379 Hkk-n-oh  

 
27/08/2022 चे  08.23 वा. 

 
सलु्तान अहमद अब्दलु रशीद वय 24 वषथ ,धंदा -मजरुी राह. सायन धारावी 90 िुट रोड, मुंबई 17 

03 नागपरु CR No.625/2022 कलम 302 
IPC  

ठद. 25/08/2022 रोजी  21.04 वा 
29@08@2022 ikosrks ihflvkj 

 

शेख शरीक शेख अब्बार, वषथ 25, राह. 13 नं. गल्ली, हमजा प्लॉट, वाषीम बायपास अकोला 
rikldkeh 

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 ईतवारी मगग क्र. 
16/2022 
कलम 174 

CRPC 

रे.स्टे 
शिंदेवाईचे 

Km.no.117
0 -3/4 च्या 

मध्ये 

26/08/2022 
19:30  वा. 

पवूी 
 

27/08/2022 
18:55 वा. 

 

ON DUTY  
DYSS रे.स्टे. 
शिंदेवाही 

 

राहुल कैलास 
सहारे,  

वय 34 वर्ग, 
रा.ताडगाव, 

पो.स्टे. झरपडा, 
ता. अर्ुगनी मोर 
जर्. गोंजदया. 

 

हजककत अिंा प्रकारे जक, मतृक हा जद. 26/08/2022 रोर्ी ट्रेन नं 22174 एक्स. चे 
धावत्या गाजडने डोक्याला र्बर मार लागनु डोके चेंदामेंदा होउन तसेच िंजररावर ईतर 
भागास मार लागनु मरण पावला व जक.नं.1170-3/4चे मध्ये पडला आहे असा आँन 
ड्युजट DySS रे.स्टे. शिंदेवाजह यांनी लेखी मेमो जदले वरुन दरुक्षेत्र नागभीड येथील 
HC/1020 प्रधान ह्या घटणास्थळी पंचनामा कारवाई कामी तसेच PC/622 गर्बे हे 
पे्रत पहारा ड्युजट कामी रवाना झाले व घटणास्थळ व ईन्कक्वेस्ट पंचनामा कारवाई तसेच 
ईतर कारवाई करुन पोस्टमाटँगम झाले वर सदर पे्रत त्याचे सासरे नामे लालेश्वर गण ु
मेश्राम, वय 52 वर्ग, रा. रार्ोली जर्. चंद्रपरु यांचे ताब्यात अंत्यजवधी कामी देण्यात 
आले. अिंा प्रकारचे कागदपत्र आर् रोर्ी पो.स्टे.ला PC/622 गर्बे यांनी आणनु 
हर्र केले वरुन सदरचा मगग कलम 174 CRPC प्रमाणे  मगग दाखल. 
fVi :-  दरुक्षेत्र नागभीड येथील PC/622 गर्बे यांनी ऑ.कं्र. 02/22 जद. 27/08/22 
अन्कवये OP नागभीड येथील र्ा.क्र. 46/22 जद. 27/08/22 प्रमाणे मगगचे कागदपत्र पो. 
स्टे. ला आननु जदल्याने तसेच रे.पो.स्टे. ईतवारी येथील आ.क्र. 620/22 जद. 
27/08/2022 अन्कवये कागदपत्र प्राप्त झाले वरुन  मगग दाखल. 
 

HC 
1020 
प्रधान 



 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 27-08-2022  

                                                 

 

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 


