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ट्रेन न. 12135 
पणेु-नागपरु 
एक्सपे्रसचे 

कोच न. B6 
बथथ न. 9, 10, 
12, 15 वरुन  
रेल्वे स्टेशन 
बडनेरा ते 

रेल्वे स्टेशन 
धामणगाव 
दरम्याण 

 

05/12/2022 
चे  06.30 ते 
06.45 वा. चे 

दरम्यान 

05/12/2022चे 
16/09 

सौ. रजनी 
चंद्रप्रकाश ततवारी 
वय – 60 वषे, 

धंदा – गहृीणी रा. 
गांधी नगर, संतोषी 
माताजी मंदीराचे 

मागे, पलुगाव, ता. 
देवळी, तज. वधा 

मो.न. 
8087372362 

 

रोशन 
मानसींग 
साशी, 
वय 45 

रा. 
तससाई 
,जी. 

हीसार , 
राज्य  

हरीयाणा 
fn  

05/12/22 
ps 17/59 

ok  
 
 

,dq.k 5]57]500@ # 

दोन ट्रॉली बगॅ ची चेन 
उघडुन आतील  

आर.के. ज्वेलसथ बॉक्स 
व त्या मधील  1) 

सोन्याचे अष्टकोनी मणी 
व काळे मणी असलेले 
मंगळसतु्र व 30 ग्रमॅ 

ककमत 1,50,000 /- रु.  
2) सोन्याचा गोफ वजन 

20 ग्रमॅ ककमत 
1,00,000 /- रु.   

3) सोन्याची बदामी 
अंगठी वजन 5 ग्रमॅ 

ककमत 25,000 /- रु.  
4) सोन्याचे 3 ग्रमॅ 

वजनाचे कानातील करग 
ककमत 15,000 /- रु. 5) 
सोन्याचे 3 ग्रमॅ वजनाचे 

कानातील लटकन 
ककमत 15,000 /- रु. व  
6) रोख 40,000/- रुपये 

तसेच माझे सनेुचे 
दसुऱ्या बगेॅतील  7) 
सोन्याचे दोन कंगन 

वजन 20 ग्रमॅ ककमत 
1,00,000 /- रु.  

8) सोन्याची अंगठ्या 4 
वजन 10 ग्रमॅ ककमत 

50,000 /- रु. 
 9) सोन्याची कबदीया 
वजन 2.5 ग्रमॅ ककमत 
12,500 /- रु. व  10) 
रोख 50,000/-रु. असा 
एकुण 5,57,500/- रु. 

चा माल 
  

fujad आज रोजी तफयादी तद . 05/12/2022 रोजी रेल्वे पोलीस ठाणे बडनेरा येथे येवनु देते की , 
मी माझे पती चंद्रप्रकाश यांचे सह माझे मलुाचे लग्ना करीता पणेु येथे गेलो होतो . तद. 
02/12/2022 रोजी मलुगा सौरभ याचे लग्न आटोपनु तद . 04/12/2022 रोजी मी माझे 
पती माझा मलुगा , सनु असे रेल्वे स्टेशन पणुा येथनु सायंकाळी 05.30 वा. चे दरम्याण 
टे्रन न. 12135 पणेु-नागपरु एक्सपे्रसचे कोच न . B6 बथथ न. 9, 10, 12, 15 वरुन पणेु ते 
पलुगाव असा प्रवास करण्या करीता बसलो आमचे कडे भरपरु लगेज असल्याने आम्ही 
बगॅा बथथ खाली ठेवल्या होत्या . प्रवासा दरम्याण झोपलो असता रेल्वे स्टेशन बडनेरा येथे 
तद. 05/12/2022 रोजी सकाळी 06.15 वा. चे दरम्याण गाडी थांबल्या नतंर जाग आली . 
आमचे कडे 12 ते 13 बगॅचे लगेज असल्याने व आम्हाला पलुगाव येथे उतरायचे 
असल्याने रेल्वे स्टेशन बडनेरा गाडी सटुल्यानंतर आम्ही बगॅा दरवाज्या जवळ ठेवण्यास 
सरुवात केली . त्यावेळी गाडी मधील ए .सी. अटेंडन्स तवजय याने आम्हाला म्हटले की , 
पलुगाव येण्यास वेळ आहे आता पासनु बगॅा ठेव ुनका परंत ुआमचे कडे लगेज जास्त 
असल्याने माझा मलुगा ट्रॉली बगॅ घेवनु दरवाजा मध्ये ठेवली . व दसुरे सामान घेणे 
करीता पनु्हा येणे -जाणे करीत होता . त्याच वेळी गाडी मधील अटेंड्स याने ए .सी. कोच व 
स्स्लपर कोच मध्ये असलेले शटर उघडले त्यावेळी स्स्लपर कोच मधुन तीन ते चार इसम 
बगॅ ठेवलेल्या तठकाणी आले . माझा मलुगा सौरभ याने त्यांना गेटवरुन बाजलुा जाण्यास 
सांगीतले परंत ुते गेले नाही . . माझ्या मलुाशीच ते हुज्जत बाजी करायला लागले . तसेच 
माझ्या मलुाला बोलण्यात व्यस्त करुन ठेवनु त्याचे लक्ष तवचलीत करुन त्यास फसवनु 
व तो बोलण्यात फसल्याचा फायदा घेवनु इतर आरोपींनी बगॅची चैन उघडुन बगेॅतील 
सोन्याचे दागीने व रोख रुपये चोरी केले . त्याच वेळी माझ्या मलुाला बगॅचा खटकन असा 
आवाज आला . त्यावेळी त्याने बगॅकडे पाहीले तर त्याला दोन बगॅांचे चैन उघडी तदसली 
म्हणनु माझ्या मलुाने एका इसमास पकडुन जोराने वडीलांना आवाज तदला त्यावेळी 
त्याचे सोबतचे साथीदार हे स्स्लपर कोच मध्ये पळुन गेले . माझा मलुगा व पतींनी तसेच 
इतर प्रवाशांनी सदर इसमास पकडुन ठेवले व दोन्ही बगॅा चेक केल्या त्यावेळी दोन्ही बगॅा 
मधील सोन्याचे दागीने व रोख रुपये चोरी झाल्याने लक्षात आले . त्यावेळी माझ्या मलुाने 
मला व माझ्या सनेुला दागीन्या तवषयी व रोख रुपया तवषयी तवचारले त्यावेळी मला 
समजले की , सदर बगॅ मध्ये माझे बगॅ मध्ये ठेवलेले आर .के. ज्वेलसथ बॉक्स व त्या 
मधील 1) सोन्याचे अष्टकोनी मणी व काळे मणी असलेले मंगळसतु्र व 30 ग्रमॅ ककमत 
1,50,000 /- रु. 2) सोन्याचा गोफ वजन 20 ग्रमॅ ककमत 1,00,000 /- रु. 3) सोन्याची 
बदामी अंगठी वजन 5 ग्रमॅ ककमत 25,000 /- रु. 4) सोन्याचे 3 ग्रमॅ वजनाचे कानातील 
करग ककमत 15,000 /- रु. 5) सोन्याचे 3 ग्रमॅ वजनाचे कानातील लटकन ककमत 
15,000 /- रु. व 6) रोख 40,000/- रुपये तसेच माझे सनेुचे दसुऱ्या बगेॅतील 7) 
सोन्याचे दोन कंगन वजन 20 ग्रमॅ ककमत 1,00,000 /- रु. 8) सोन्याची अंगठ्या 4 वजन 
10 ग्रमॅ ककमत 50,000 /- रु. 9) सोन्याची कबदीया वजन 2.5 ग्रमॅ ककमत 12,500 /- रु. 
व 10) रोख 50,000/-रु. असा एकुण 5,57,500/- रु. चा माल माझा मलुगा नामे सौरभ 
याने पकडुन ठेवलेला व सध्या पोलीसांचे ताब्यात असलेला इसम व त्याचे तीन साथीदार 
यांनी संगणमत करुन रेल्वे स्टेशन बडनेरा ते रेल्वे स्टेशन धामणगाव दरम्याण 06.30 ते 
06.45 वा. चे दरम्याम बगॅांची चैन उघडुन चोरी केला आहे . वरील सवथ माल सदर 
इसमाचे साथीदार हे घेवनु चाल ुगाडी मधुनच पळुन गेले आहे . गाडी रेल्वे स्टेशन 
पलुगाव येथे थांबल्या नंतर संदर इसमास प्रवासांचे मदतीने आम्ही गाडी खाली उतरतवले 
व लगेच तेथे पलुगाव येथील आर .पी.एफ. आले त्यांना हकीकत सांगीतली सदर 
इसमास व त्याचे कडे तमळुन आलेला काळ्या रंगाचा नोकीया कंपणीचा साधा मोबाईल 
ज्याचा IMEI 1) 359124590125634 व काळ्या रंगाचे पॉकेट त्यामध्ये रोशन 
मानकसग नावाचे आधारकाडथ , कोतवड 19 चे काडथ असे आर .पी.एफ. यांनी ताब्यात घेवनु 
आम्हास व सदर इसमास पढुील कायथवाही कामी रेल्वे पोलीस ठाणे बडनेरा येथे आणनु 
हजर केले. पकडलेल्या इसमाचे पोलीसांकडुन रोशन मानकसग साशी वय 45 रा. तससाई 
तज. तहसार, हरयाण असे असल्याचे समजले . तरी माझी सदर पकडलेला इसम व त्याचे 
पळुन गेलेले साथीदार यांनी माझ्या मलुास बोलण्यामध्ये व्यस्त ठेवनु चोरी करण्याचा 
कट रचनु व तो बोलण्यात फसल्याचा फायदा घेवनु बगेॅ मधील वरील नमदु वणथनाचे 
सोन्याचे दागीन्याची चोरी केली आहे करीता त्यांचे तवरोधात कायदेशीर तफयाद आहे . 
अशा दील्या लेखी फीयाद वरुन कलम 379, 34, 120 B, 420 IPC प्रमाणे गनु्हा 
दाखल  
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ट्रेन बडनेरा 
भुसावळ 

पसॅेंजर गाडी 
मध्ये  रे.स्टे 
अकोला PF 
No.1 वरून 

चढत 
असताना 

 

05/12/22 चे 
अंदाजे 16.51 

वाजता 
 

05/12/22 चे  
18.49 वा. 

ओम बाबाराव 
ताथोड वय 26 

वषे, धंदा -तशक्षण 
रा. कसरु 

ता.बाळापरु तज. 
अकोला   
मो.नं. 

7972610910 
 

vKkr ,dq.k 19]000@ # 

एक तनळ्या रंगाचा व 
ONE PLUS  

NORD CE2 lite  
कंपनीचा मोबाईल 
त्याचा IMEI NO. 

माहीत नाही त्यात JIO 
तसम नं. 7020326432 
ककमत 19000/-रू. चा 

मोबाईल 
 

तनरंक   नमदु ता. वेळी व तठकाणी यातील तफयादी हे  तद. 05/12/2022 
रोजी  ट्रेन बडनेरा भुसावळ पसॅेंजर गाडी नी नागझरी जाणे करीता 
14.00 वाजता रेल्वे स्टेशन अकोला येथे  आले होते. सदर गाडी 
अंदाजे 16.51 वाजता रे स्टे अकोला प्लटॅफॉम नं. 01 वर उभी 
असताना गाडीमध्ये चढताना तफयादी यांच्या पनॅ्टच्या तखशातनु  एक 
तनळ्या रंगाचा व ONE PLUS  NORD CE2 lite  कंपनीचा 
मोबाईल त्याचा IMEI NO. माहीत नाही त्यात मोबाईल  कोणीतरी 
अज्ञात चोट्याने प्रवाशी लोकांच्या गर्ददचा फायदा घेवनु मदु्दाम 
लबाडीने चोरून नेला.  अशी तफयादी यांनी तदले लेखी तफयाद वरून 
कलम 379  IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला  

HC/ 
465  

 

04 अकोला 
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रे.स्टे अकोला 
बकुकग 

ऑतफस मध्ये 
तततकट काढत 

असतांना. 
 

05/12/22 चे 
अंदाजे 17.00 

वाजता 
 

05/12/22 चे 
अंदाजे 19.59 

वाजता 
 

ओमप्रकाश 
तशवरतन चांडक 

वय 70 वषे, धंदा -
शेती रा. भगतकसग 
चौक SBIकॉलनी 

नं. 5 अनरुाग 
तबल्डींग लहान 
उमरी अकोला 

मो.नं. 
9823352209 

 

vKkr ,dq.k 10]000@ # 

एक तसल्वर रंगाचा 
Redmi कंपनीचा 
मोबाईल मॉ.नं. 8 I 
त्याचा IMEI NO. 
माहीत नाहीत्यात 

Vodafone तसम नं. 
9823352209 ककमत 

10,000/-रू. चा 
मोबाईल 

 

तनरंक  नमदु ता. वेळी व तठकाणी यातील तफयादी हे तद. 05/12/2022रोजी  
त्यांची पत्नीला रे.स्टे बडनेरा जाणे असल्यांने पत्नीसाठी तटतकट 
काढत असतांना तफयादी यांच्या शटथच्या तखशात ठेवलेला एक 
तसल्वर रंगाचा Redmi कंपनीचा मोबाईल मॉ.नं. 81 मोबाईल 
कोणीतरी अज्ञात चोट्याने प्रवाशी लोकांच्या गर्ददचा फायदा घेवनु 
मदु्दाम लबाडीने चोरून नेला.  अशी तफयादी यांनी तदले लेखी तफयाद 
वरून कलम 379  IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला  

HC 
240 
वाघा

डे 

 

 

 

 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 05-12-2022  

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 05-12-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 05-12-2022 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 05-12-2022 

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 cMusjk  Xkq-ja 315/22 कलम 379, 34, 
120 B, 420 IPC 

fn  05/12/2022 ps 17/59 ok  
 

रोशन मानसींग साशी, वय 45 रा. तससाई ,जी. हीसार , राज्य  हरीयाणा 

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 

vaeynk

j 01 अकोला 
तमकसग 

क्र. 11/2022 

रे.स्टे.अकोला 
परीसर 

 

22/10/22 चे 
अंदाजे  05.00 

वा.दरम्यान 

.05/12/2022  चे 
12.20 वा 

आकाश सेवकराम 
चौव्हाण वय 24 वषथ, 
धंदा- मजरुी रा. हल्ली 
मकु्काम ताडकलशता. 
पणुा तज. परभणी  मो.नं. 

9529519495 
 

गणेश वसंता राठोड  वय  
22वषथ, धंदा - मजरुी, रा. 

हल्ली मकु्काम 
ताडकलशता. पणुा तज. 

परभणी 
वणथन अंगाने मजबतु, 
उंची 5X2 फुट, रंग - 

गोरा, तमशी- बारीक , केस 
साधारण मागच्या वळनाचे 
, तशक्षण 7 वी,  अंगात – 
लाल पांढरा काळसर शटथ 

, भाषा - कहदी, 
मराठी,बंजारा बोलताना 
अडखत बोलने , सवय- 
दारू तपणे, तंबाख ुखाणे. 

 

वरील ता वेळी व तठकाणी यातील तक्रारदार  यांनी  पोस्टे.ला येवनु तरपोटथ तदला तक ते त्यांचे 
वतडल नामे सेवकराम चौव्हाण , भाऊ तवकास चौव्हाण व तमत्र आकाश कदम , व त्यांचा साळा 
नामे   गणेश वसंता राठोड  , हे सवथ जन ताडकलश ता. पणुा तज. परभणी  येथे कामा करीता 
सोबतच राहते होते. तद. 22/10/2022 रोजी रात्री 00.01वाजता तक्रारदार त्यांचे वतडल , भाऊ, 
तमत्र व साळा सवथजन रे स्टे पणुा येथनु अकोला येण्याकरीता पणुा पसॅेंजर नी तनघाले व अंदाजे 
04.30 वाजता रेल्वे स्टेशन अकोला येथे उतरले. तेव्हा तक्रारदार त्यांचे वतडल , भाऊ, तमत्र यांना 
बराणपरु येथे जाणे असल्याने व त्यांचा साळा   गणेश वसंता राठोड  याला ट्रेन ने शेगाव  , 
खामगाव नातेवाईकाकडे तदवाळी करायला जाणे असल्याने तो रेल्वे  स्टेशन अकोला येथेच 
थांबला व तक्रारदार त्यांचे वतडल , भाऊ, तमत्र असे बराणपरुला जाणे करीता  अकोला बसस्टॉप 
येथे रवाना झाले. नंतर तक्रारदार यांनी त्यांचा  साळा नामे   गणेश वसंता राठोड यास मो क्र 
7823097699या क्रमांकावर फोन केला असता मोबाईल स्वीच ऑफ येत होता. काही तदवसानी 
सवांना परत  ताडकलश ता. पणुा तज. परभणी  येथे कामा करीता जाणे असल्याने त्यास वांरवार 
कॉल केला परंतु संपकथ  झाला नाही. त्यावरून शेगाव  , खामगाव येथील नातेवाईकाकडे 
तवचारपसु,चौकशी केली असता तो ततथे गेलाच नसल्याचे समजले. तरी कोणास काही एक न 
सांगता तो कोठेतरी तनघनु गेला आहे.असे तदले अजावरुन नमदु ची मनुष्य तमकसग दाखल 
करण्यात आली  
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