
yksgekxZ नागपरुनागपरु ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 29-04-2022   

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 rks [kyhy izek.kss  riklh 

vaeynkj 

01 अकोला 
128/2022      
कलम 379 

IPC  
 

xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

  टे्रन. नं. 
22973 

गाधंीधाम 
पूरी एक्स. 
चे कोच नं. 
S/4 ससट 

नं. 31 
वरून 

चार्जींगला 
लावलेला 
मोबाईल 
रे.स्टे. 

अकोला 
गेले वर 10 
सम. लक्षात 
आले वरून 

28/04/2022
चे  

07.10 वा. 
दरम्यान 

29/04/2022  
चे   

17.43 
  वा. 

 

  मंगेश भगवंतराव 
राऊत वय 32 वर्षे 
धंदा- मरु्जरी  रा. - 

धनर्ज 
माणीकवाडा, नेर, 

सर्ज- यवतमाळ 
मो.नं. 

9664562612 

अज्ञात एकुण  13,000/रु 
एक VIVO सनळ्या रंगाचा मोबाईल  

त्याचा IMEI NO- माहीत नाही त्यात 
Jio कं.चा ससम नं. 9265338706 व 
Idea कं.चा ससम नं.8308377573  
सकमंत 13,000/- रु.चा मोबाईल 

सनरंक नमुद तारखेस वळेी व ठीकाणी यातील फीयादी 
नामे- मंगेश भगवंतराव राऊत वय 32 वर्ष े धंदा- 
मरु्जरी  रा.- धनर्ज माणीकवाडा, नेर, सर्ज- 
यवतमाळ हे सदनाकं 27/04/2022 रोर्जी ट्रेन 
नं.22973 गाधंीधाम पुरी एक्सप्रसचे कोच नं. S/4, 
ससट नं. 31 वरुन रे.स्टे सुरत ते रे.स्टे बडनेरा असा 
प्रवास कसरत असतानंा प्रवासा दरम्यान रेल्वे स्टेशन 
अकोला गेले वर 10 सम. सफयादी याचें लक्षात आले 
की, चासर्जिंग ला लावलेला                       
सदसुन आला नाही. कोणीतरी अज्ञात चोरट्ानें 
रेल्वे प्रवाशाचें गदीचा फायदा घेवुन मुद्दाम लबाडीने 
सफयादी याचंी नर्जर चुकवुन रे.स्टे. अकोला गेलेवर 
10 समनीटात चोरुन नेला आहे. असे  सदले सफयाद 
वरून कलम 379  IPC प्रमाणे गुन्हा दाखल 
fVi %& या वेळी रेल्वे  पोलीस स्टेशन बडनेरा याचंा 
र्जा क्र 698/22 सद.28/04/2022 याचं्या माफफ तीने 
गुन्याचे कागदपत्र  ईकसडल पो स्टे ला आवक क्र 
535/22 सद. 29/2022 रोर्जी गुन्याचे कागदपत्र 
दाखल  
  

 तपास 
HC/537 
सागंडे 

02 अकोला 
129/2022 
कलम 379 

IPC  
xqUgk Ádkj 

eksckbZy pksjh 

 

ट्रेन मुंबई 
हावडा 

एक्स.सगतां
र्जली चे 
मागील 

र्जनरलको
च मधुन रे 

स्टे 
अकोला 

PF 
NO.02 
वरुन 

29/04/2022 
चे  

15.00 
वा 

29/04/2022
चे  

21.38. 
 वा 

ऋतीक महादेव 
इंगळे वय 21 वर्षफ 
रा. सनमकरदा 
ता. बाळापूर 

 सर्ज. अकोला मो. 
नं.8788949415 

अज्ञात एकुण  9,700/रु 
  एकVIVO कं.चा 

मोबाईल,मा ाँ.नं.15 त्याचा IMEI 
NO.869857045119677, 

869857045119669 त्यात JIO ससम 
नं.7757909994 सक.9,700/- रु 

,असा एकुण 9,700/-रु.चा 
मोबाईल 

 

सनरंक वरील ता.वेळी व सठकाणी यातील सफयादी नामे 
ऋतीक महादेव इंगळे  वय 21 वर्षफ ,रा. सनमकरदा 
ता. बाळापूर सर्ज. अकोला मो.नं.8788949415 हे 
आपले परीवारासह सद.29.04.2022 रोर्जी  ट्रेन मंुबई 
हावडा एक्स.सगतारं्जली चे मागील र्जनरल कोच 
मधुन अकोला ते टाटा नगर र्जाणे करीता नमुद कोच 
मध्ये चढत असतानंा कोणीतसर अज्ञात चोरट्ाने 
सफयादी याचंी नर्जर चुकुन पाँन्ट च्या सखशातुन नमुद 
वणफणाचा मोबाईल रे स्टे अकोला PF NO.02वरुन 
मुद्दाम लबाडीने चोरुन नेले बाबत सफयादी सदले 
सफयाद वरुन  कलम 379 IPC प्रमाणे गुन्हा दाखल  

HC 
517 
राठोड 



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 29-04-2022  

 

03 नागपुर 
291/2022 
कलम 379 

IPC 

ट्रेन 
नं.12289 

दुरोंतो 
एक्स चे 

कोच 
नं.S/6 बर्फ 
नं.7 वरून 

रेल्वे 
स्टेशन 
नागपुर  

येरे् आल्या 
नंतर 

 

16/04/2022 
चे  

20.50  
वा. दरम्यान 

 

29/04/2022 
चे 

 21.29  
वा. 

 

अशोक परशराम 
राठोड, वय 40 

वर्षफ,राह. 
फ्लाँट104,उन्नती 
एलाईटए सेक्टर 

3 करंर्जाळे 
पनवेल 

सर्ज.रायगड मो. 
नं.7385334802 

 

 अज्ञात 
 

एकुण  12,000/रु 
एक काळ्या रंगाचा MI कं.चा 
मोबाईल त्यात सर्जयो ससम नं. 

9096056621  IMEI NO. माहीत 
नाही कक.12,000/- रु.चा माल 

सनरंक 
 

            मी अशोक परशराम राठोड, वय 40 
वर्षफ,राह. फ्लाँट104,उन्नती एलाईटए सेक्टर 3 
करंर्जाळे पनवेल सर्ज.रायगड मुळ पत्ता प्लाँट नं.606 
c कवग टेकऑफ गाडफन बहादुरा नागपुर  मो. 
नं.7385334802 (पत्नी)आधार नं.448832496095 
समक्ष CSMT रेल्वे पोसलस र्ाने येरे् हर्जर  राहुन 
र्जबाब देतो की,सम वसरल प्रमाने असुन वसरल नमुद 
पत्यावर राहतो.मी सद.16/04/22 रोर्जी नागपुर 
येरु्न मंुबई येण्यासाठी 20.40 वा.नागपुर रे.स्टे 
येसर्ल PF.NO 08 वर दुरोंतो एक्स  बोगी नं.S/6 
बर्फ नं.7 वर बसुन प्रवास सुरू केला.सदर ची 20.50 
वा.गाडी नागपुर रे,स्टे येरु्न पुढे आल्यानंतर मी 
बोगी मध्ये माझ्या ससट र्जवळील राँक वर सामान 
ठेवत असतानंा मी माझे ससट वर ठेवलेला        
फोन मला सदसुन आला नाही.सदर बाबत मी इतरत्र 
शोध घेतला      तो मला समळुन आला नाही.तो 
कोणीतरी अज्ञात चोरड्याने कोणीतरी माझ्ये न 
कळत मुद्दाम लबाडीने उचलुन चोरून नेला      
               चा येणे प्रमाने सद.16.04.2022 
रोर्जी 20.50 वा.नागपुर रेल्वे स्टेशन वरून गाडी पुढे 
आल्यानंतर दुरोंतो एक्स.ची बोगी S/6 ससट नं.7 वर 
ससटर्जवसळल राँकवर ठेवत असतानंा ससटवर 
ठेवलेला वसरल नमुद वणफनाचा मोबाईल फोन 
कोणीतरी अज्ञात इसमाने माझे न कळत मुद्दाम 
लबाडीने उचलुन चोरून नेला आहे.म्हणुन मी आर्ज 
रोर्जी CSMT रेल्वे पोलीस र्ाने येवुन त्या अज्ञात 
इसमासवरूध्द चोरीची तक्रार देत आहे.SD इग्रर्जी 
अशा गुन्हाचे कागदपत्रा  वरुन सबब अपराध कलम 
379 भादवी प्रमाणे गुन्हा दाखल  
fVi %& रेल्वे पोलीस र्ाने र्जा.क्र 2718/22 
सद.29/04/22अन्वये पो.स्टे.ला प्राप्त झालेवरून 
येसर्ल आवक क्र 1281/22 सद. 29/4/2022 अन्वये 
नंबरी गून्हा दाखल करण्यात आला. 
 

HC/ 
874 
बारड 

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 



yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 29-04-2022 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 29-04-2022  

 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 29-04-2022  

 

                     

 

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 नागपरु मगग क्र 
18/2022 u/s 

174 Crpc 

मेयो हॉस्पीटल 
शितगहृात 

29/04/2022 चे  
03:35  

वा. पवुी. 
 

29/04/2022 चे  
08:23  

वा. 
 

ऑन डु्यटी मेयो 
पोलीस बथु नागपरु 

येथील 
NPC/2972 

अिोक 
रामलाल 

मडावी, वय 
45 वरे्ष, रा. 
बणेरा, थाना 
कंटगी शि. 
बालाघाट 

म.प्र. 
 

- शि. 28/04/22 चे रात्री 22:00 वा. िरम्यान एक अनोळखी इसम 
िारु शपवनु बेिधु्ि अवस्थेत पडलेला आहे अिा ममेो वरुन ऑन 
डु्यटी DYSS यांनी शिल्याने सिर इसमास और्षधोपचार करणे कामी 
मेयो हॉस्पीटल येथे िाखल केले होते, तसेच सिर इसमाचे बयान घेणे 
कामी HC/235 वघारे यांना रवाना केले असता सिर इसम हा बेिधु्ि 
अवस्थेतच असल्याने त्याचा बयाण घेता आला नाही. आि                 
शि. 29/04/22 चे 07:10 वा. ऑन डु्यटी मेयो पोलीस बथु नागपरु 
येथील NPC/2972 यांनी फोन व्िारे कळशवले की, इसम नामे 
अिोक रामलाल मडावी हा और्षधोपचार िरम्यान मरण पावला 
आले अिी माहीती डॉ. गोपाल यांनी शि. 29/04/22 चे 03:35 वा. 
त्यास चेक केले अिता त्यास मतृ घोर्षीत केले. त्याचे िवळ त्याची 
पत्नी इंद्रवती अिोक मडावी, वय 40 वरे्ष, रा. बणेरा, थाना कंटगी 
शि. बालाघाट म.प्र. ही सोबत आहे त्याचे पे्रत मेयो हॉस्पीटल मरचरुी 
A 5 मध्ये ठेवण्यात आले आहे. अिी माहीती शमळाल्यावरुन मागग 
िाखल करण्यात आले. तसेच पे्रतावर पढुील इन्कवेस्ट, घटनास्थळ 
पंचनामा कायगवाही करणे कामी ASI/296 झरुमरेु व पे्रत पहारा 
डयटुी PC/03 अडकने यांना रवाना करण्यात आले आहे.  

ASI/ 
296 
झरुमरेु 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps uko Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 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 


