
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 05-02-2023 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih  pksjhl xsysyk eky  feGkyk  

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

01 ईतवारी 
11/23 

कलम 379 
IPC 

प्रमाणे 
xqUgk izdkj   
मोबाईल 

pksjh 

ट्रेन  ववदर्भ 
एक्स. चे मागील 
जनरल कोच 
मधनू रे.स्टे. 
कामठी  येथनू 
गाडी सटूताच 

 

31/1/2023   
18 .30 वा 
दरम्यान 

05/2/2023  
14.27      वा. 

धनराज हरीदास 
गजवर्ये वय 43 

वषे रा:-  
गौरक्षण वाडभ नं 
33 वधा  मो.नं. 
9657640348 

vKkar ,dq.k 10]500@# 

एक ओपो वसल्वर 
रंगाचा A/15   

कंपवनचा मोबाईल  
ज्यात एक एअरटेल 
कंपवनचे वसम क्र. 
9699557848, 

JIO SIM NOI -
8262919581 IMEI 

NO:- 
866195054284394 
ककमत 10500 रु चा 

मोबाईल 
 

निरंक नमदु तारखेस वेळी व वठकाणी यातील वियादी  हे आपले 
पवरवारासह ट्रेन ववदर्भ एक्स. चे मागील जनरल कोच मधनू 
रे. स्टे कामठी ते वधा असा प्रवास करणे कवरता रे स्टे 
कामठी येथे गाडीत चढल्यानंतर वियादी यांनी तयांच्या 
पनँ्टच्या वखश्यात ठेवलेल्या ओपो वसल्वर रंगाचा A/15   
कंपवनचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने रे.स्टे. 
कामठी येथनू गाडी सटूताच  प्रवाशी लोंकाच्या गर्ददचा 
िायदा घेउन मदु्दाम लबावडने व कपटाने चोरुन नेले बाबत 
कलम 379 भादनव  प्रमाणे नंबरी दाखल करण्यात आला  
fVi &वियादी यांनी रे.पो. स्टे वधा येथे समक्ष हजर होवनु 
वदल्याने व गनु्याचे कागदपत्र आज रोजी रे .पो.स्टे वधा 
येथील जा. क्र 313/23 वद 04/02/23 अन्वये व इकडील 
पो. स्टे आ. क्र 105/23 वद 05/02/23 अन्वये प्राप्त 
झाल्याने  रे.पो.स्टे. ईतवारी अप क्र 11/23 कलम 379 
IPC प्रमाणे नंबरी दाखल करण्यात आला  
 
 

HC/362 
धमभवदप 
इंगऴे   

02 . अकोला 

44/2023 

कलम 379 

IPC 

प्रमाणे 

xqUgk izdkj   
मोबाईल 

pksjh 

रे. स्टे. अकोला 

येथे ट्रेंन नं. 

22137 UP 

पे्ररणा एक्स. चे 

समोरील जनरल 

कोच मध्ये चढत 

असतांना 

 

28/01/2023 

13.26 वा 

दरम्यान. 

 

05/02/2023  

11.30 वाजता 
चंद्रशेखर 

ववनायकराव 

सोनोने, वय 38  

वषष, धंदा - 

प्रायव्हटे कं. 

कंम््युटर 

इंवजनीअर, राह 

-  गणेश नगर, 

वडगांवशेरी पुणे 

14   

मो. नं. 

9604649051, 
8551010977 

vKkar ,dq.k 86]000@# 

एक आय फोन 11 प्रो. 

मोबाईल वहरव्या 

रंगाचा त्याचा IMEI 

NO. सध्या माहीत 

नाही. त्यात एअरटेल 

कं. वसम नं. 

9970409491 

कक. 86,000 /- रू. चा 

मोबाईल 

 

निरंक -फियाादी मजकुर - चंद्रशेखर फिनायकराि सोनोने, िय  

38  िर्ा, धंदा - प्रयवे्हट कं. कंमु्पटर इंफजनीअर, राह -  

गणेश नगर, िडगांिशेरी पुणे 14  मो. नं. 

9604649051, 8551010977हे फद.28/01/2023रोजी 

त्ांच्या पररिारासह माहुर येथे कुळिद देिीचे दशान 

करून रेले्व से्टशन अकोला येथुन शेगांि दशाना करीता 

येने करीता टर ेंन नं. 22137 UP पे्ररणा एक्स. चे समोरील 

जनरल कोच मधे्य चढत असतांना प्रिाशी लोकांच्या 

गदीत फियाादी यांच्या कुडत्ाचे  खखशात ठेिलेला एक 

आय िोन 11 प्रो. मोबाईल फहरव्या रंगाचा मोबाईल 

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रिाशी लोकांच्या गदीचा 

िायदा घेउन मुद्दाम लबाडीने चोरून नेला असल्याचे 

फियाादी यांना रेले्व से्टशन अकोला येथे गाडी उभी 

असताना लक्षात आले. बाबत फियाादी यांनी रे पो से्ट 

शेगाि येथे फदले तक्रारी िरून ईकडील पो से्ट ला 

ऑनलाईन CCTNS प्रणाली मधे्य गुन्हा  दाखल 

fVi &  यािेळी रे.पो.से्ट शेगाि येथील अप क्र. 

22/2023 कलम 379 IPCप्रमाणे दाखल केलेल्या 

गुन्ह्याची प्रथम खबर रे.पो.से्ट शेगाि येथुन ऑनलाईन 

पाठफिल्याने CCTNS ला प्राप्त झाले िरुन मा. PSO 

सो. यांच्या आदेशांन्वये गुन्हा दाखल केला  

HC/28  

वडवगरे 



 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih  pksjhl xsysyk 

eky  

feGkyk  

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

03 अकोला 

45/2023 

कलम 379 

IPC 

प्रमाणे 

xqUgk izdkj   
मोबाईल 

pksjh 

ट्रेंन नं.12860 

UP गीतांजली 

एक्स. च े

समोरील जनरल 

कोच मधुन रे. 

स्टे. अकोला 

येथुन टे्रन 

सुटताच लक्षात 

आल े

 

14/01/2023  

वेऴ माहीती 

नाही 

 

05/02/2023  

19.23 िाजता 
धनंजय रामराव 

डुकरे, वय  20 

वषष, धंदा-

मजुरी, राह.- 

प्रकाश बाबा 

चौक सोनाळा  

ता. संग्रामपुर 

वज.- बुलढाणा 

मो. नं. 

7768044648, 
9075824253 

 

vKkar ,dq.k 13]296@# 

 एक गे्र काबषन 

रंगाचा रेडमी 

कंपनीचा मोबाईल 

मॉडल नं. 10 

प्राईम त्याचा  

IMEI NO. 
8695980525932

85, 
8695980525933

01 त्यात एअरटेल 

कं. वसम नं. 

8482921150 

कक. 13,296/- 

रू.चा मोबाईल 

 

निरंक   यातील फियाादी मजकुर धनंजय रामराि डुकरे, िय  20 िर्ा, 

धंदा-मजुरी, राह.- प्रकाश बाबा चौक सोनाळा  ता. संग्रामपुर 

फज.- बुलढाणा मो. नं. 7768044648 , 9075824253 हे 

फद.13/01/2023रोजी त्ांच्या फमत्रासह अकोला ते शेगांि पािेतो 

येने करीता टर ेंन नं.12860UP गीतांजली एक्स. चे समोरील 

जनरल कोच मधे्य बसले आणी लगेच गाडी सुरु झाल्यानंतर 

िीयाादी यांनी त्ांच्या पँटच्या समोरील  खखशात ठेिलेला एक गे्र 

काबान रंगाचा रेडमी कंपनीचा मोबाईल चेक केला असता 

फमळुन आला नाही. तरी िरील िणानाचा मोबाईल कोणीतरी 

अज्ञात चोरट्याने प्रिाशी लोकांच्या गदीचा िायदा घेउन मुद्दाम 

लबाडीने चोरून नेला असल्याचे रेले्व से्टशन अकोला येथुन 

लगेच गाडी सुरु झाल्यानंतर फियाादी यांच्या लक्षात आले बाबत 

फियाादी यांनी रे पो से्ट शेगाि येथे फदले तक्रारी िरून ईकडील 

पो से्ट ला ऑनलाईन CCTNS प्रणाली मधे्य गुन्हा दाखल  

fVi &  यािेळी रे.पो.से्ट शेगाि येथील अप क्र. 13/2023 

कलम 379 IPCप्रमाणे दाखल केलेल्या गुन्ह्याची प्रथम खबर 

रे.पो.से्ट शेगाि येथुन ऑनलाईन पाठफिल्याने CCTNS ला प्राप्त 

झाले िरुन मा. PSO सो. यांच्या आदेशांन्वये गुन्हा दाखल  

HC/465  

दावर खान   

04 बडनेरा 

38/2023 

कलम 379 

भादवव 

xqUgk izdkj   

मोबाईल 

pksjh 

टे्रन न.ं12833 

अहमदाबाद 

हावडा एक्सचे 

मागील जनरल 

कोचमध्ये 

चढतेवेळी        

रेल्वे स्टेशन 

बडनेरा 

्लॉटफामष नं. 

02 वर 

 

05/02/2023 

15.05 वा.  

दरम्यान 

 

05/02/2023   

18.36 वा. 
अर्पपत ववश्वास 

उमाड वय 17 

वषष धंदा वशक्षण 

रा.दाभेरी 

ता.मोर्पश वज 

अमरावती   

मो.क्र. 

9923775300 
 

मोहम्मद 

ईशाक 

मोहम्मद 

मुस्ताक वय 

22 वषष 

रा.झमझम 

नगर, 

गाडगेनगर         

अमरावती 

समज 

पत्रावर 

सोडले 

,dq.k 10]500@# 

एक रेड मी 

मोबाईल 10 

prime 

(4/64)काळसर 

रंगाचा वहरवे 

कव्हर असलेला 

ज्याचा IMEI NO 

मावहत 

नाही.ज्यात JIO 

वसम 

8766833748 
    

कक.10,500/- 

 

वरील 

प्रमाणे 

 

अशा प्रकारे आह े की वरील ता.वेऴी ठिकाणी यातील 

कफयाषदी ह े त्यांचे वमत्रासोबत नागपुर येथे पोलीस भरती 

देणेकरीता टे्रन न.ं12833 अहमदाबाद एक्स. चे मागील 

जनरल कोचमध्ये बडनेरा ते नागपुर असा प्रवास 

करणेकरीता रे.स्टे बडनेरा येथ े गाडीत चढत असताना 

प्रवाशयांचे गर्ददत कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने गर्ददचा 

फायदा घेवुन कफयाषदीचे वजन्स पँन्टच ेवखशातुन चोरुन नेल े

बाबत कफयाषदीने रेपोस्टे वधाष येथ ेलेखी कदल्यान ेगुन्हयाची 

हद्द इकडील पोस्टे ची येत असल्याने सदरची कफयाषद 

पोस्टेचे मोबाईलचे व्हाँट्सअप वर प्राप्त झालेवरुन वरुन 

मा.प्रभारी अवधकारी साहबे यांचे आदेशाने कलम 379 

भादवी प्रमाणे नंबरी गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपासा 

दरम्यान RPF आरक्षक वनळकंि शावलग्राम बोंडे बं.न ंCR 

0830413 ऩेम.रेसुब बडनेरा यांनी लेखी ठरपोटषसह 

आरोपी नामे मोहम्मद ईशाक मोहम्मद मुशताक वय 22 वषष 

रा.झमझम नगर वलगाव रोड अमरावती यास त्याने आज 

रोजी टे्रन न.ं 12833 हावडा अहमदाबाद एक्स.चे मागील 

जनरल कोचमध्ये एका प्रवाशयाचा चोरी केलेला एक रेड 

मी मोबाईल  पोलीस स्टेशनला आणुन हजर केला असुन 

लेखी ठरपोटषसह आणल्याने  अप क्र.38/2023 कलम 379 

भादवव  दाखल 

fVi &आज रोजी आम्ही ASI /396 टाले स्टे.डा. चाजष 

मध्ये हजर असतांना कफयाषदी नामे अर्पपत ववश्वास उमाड 

यांनी त्यांचा मोबाईल चोरी झाले बाबत रेपोस्टे वधाष येथे 

लेखी तक्रार कदल्यान े रेपोस्टे वधाष येथुन इकडील पोस्टे 

मोबाईलचे व्हाट्सअपवर प्राप्त झाल्याने मा PSO सो यांचे 

आदेशान्वये नंबरी गुन्हा दाखल  

 

HC/93 

खवतब 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 05-02-2023 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 04-02-2023 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 05-02-2023 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 05-02-2023 

                                                                  

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 

vaeynk

j 01 बडनेरा 04/2023 

कलम 174 

जा.फौ. प्रमाणे 

 

मालखेड  स्टेशन 

गेट नं.69 B1 के  

पास डाऊन 

लाइन की. मी. 

नं.679/1 

मालखेड याडष 

 

05/02/2023 

12.00 वा. 

पुवी 

 

05/02/2023 

21.24 वा. 
ऑन ड्युटी 

स्टेशन प्रबंधक 

मालखेड यांनी 

पत्र वाहक  श्री 

गोवींदा पाटील 

टॅ्रकमन युनीट न.ं 

3  मालखेड 

दीवकर शंकरकाव 

जानोस्कार वय 

67वषष रा.ह. मु. 

वहम्मत दासु 

चव्हान यांचे घरी 

लालखेड ता. 

चांदरुरेल्वे जी. 

अमरावती , 

कायमचा पत्ता 

तळणी, ता. 

धामणगाव  जी. 

अमरावती 

 

 अशया प्रकारे आह ेकक ऑन ड्युटी स्टेशन प्रबंधक मालखेड यांनी पत्र वाहक  श्री 

गोवींदा पाटील टॅ्रकमन युनीट नं   मालखेड यांचे हस्ते एक लेखी मेमो पािववला 

की महोदय  मालखेड  स्टेशन गेट न ं के  पास डाऊन लाइन की मी .679/1  नं 

मालखेड याडष मे एक अज्ञात आदमी उम्र करीबन 67 टे्रन न2ं2139से कट गया ह ै

लोको पायलट द्वारा वाकीटाकी पर सुचना दीये लोको पायलट का नाम श्री 

पे्रमलाल शाह ( नागपूर  ह ैडेडबॉडी अप एन्ड डाऊन टॅ्रक के वबच न ेपडी ह ै

आपके जानकारी एवं उचीत कायषवाही हतेु अशा मेमो  वरुन मा श्री चापले सो 

व कुसराम असे घटनास्थळी कायषवाही कामी रवाना होऊन यावेळी  श्री चापले 

सो यांनी सदर मैयत इसमावर प्राथमीक कायषवाही करुन कागदपत्रे हजर 

केल्याने इकडील पो स्टे ला मगष कं्र 04-23  कलम 174 जाफौ प्रमाणे दाखल 

करुन सदर मगष मधील मृतकाचे पे्रत जी सा रु अमरावती येथे होणे कामी 

वशतगृहात असुन पहारा ड्युटी कामी  कुसराम असे हजर असुन पे्रत त्याच े

पुतण्या नामे ववठ्ठल मधुकरराव जानोस्कार  याचे ताब्यात देण्याची तजववज 

िेऊन सदर मगष चा खबरी ठरपोटष मा सो चांदरु रेल्वे यांना देऊन मगष चा पुढील 

तपास मा सो यांचे आदेशान्वये sमेश्राम यांच्याकडे देण्यात आला आह े
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vkjksihps uko  

01 . िागपरु  गरुिं 708/22 कलम 392, 411 
भादनव 

नद. 04/02/2023  
वेऴ 13.13  वा 

01. आरोपी िामे शेख शाहरुख उर्फ  मकु्का वल्द शेख नरयाज वय 25वषफ, राह. डोनबिगर, बदु्ध नवहार 
जवळ, सनलम शेख चे घरी, िागपरु 

v-d iksLVs o Ø- feflax  tkxk feflax rk-osG  feflax nk- rk- fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps 

uko o iRrk 

हकीकत riklh 

vaeynkj 
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