
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 10-11-2022  

 

v

Ø 

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 Xksafn;k 

vi-Ø 

124@22 

dye 

379  

Hkk-n-fo 

xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

Vªsuua- 

11754 

brokjh 

fjok 

,Dl-ps 

tujy 

dksp e/kqu 

izoklkr 

js-LVs-

xksafn;k 

;sFks >ksi 

m?kMY;kus 

y{kkr 

23-10-22 

ps 22-30 

ok-njE;k.k 

10-11-22 

ps 12-36 

ok- 

y[ku nqyhpan 

vfgjokj o; 24 

o"kZ jkg-eDdsiks-

LVs-uSuiqj ft-

eaMyk eks-ua-

9399343006 

vKkr  ,dqu 26]000@& :-  

,d fooks daiuhpk 

eksckbZy ekW-ua-fo 17 

izks- R;kr ftvks fle 

ua-8660033823 

vk;-,e-bZ-vk;-ua- 

863264047479413

863264047479405 

fdaer 

26]000@&: 

fujad v'kkizdkjsfd];krhy fQ;kZnh gs ueqn Vªsups ueqn 

dksp e/kqujs-LVs brokjh rs uSuiqj vlk izokl djhr 

vlrk izoklknjE;k.k rs R;kaps dMhy ueqn 

o.kZukpk eksckbZy pkthZaxyk ykoqu vkiys iWaVps 

f[k'kkr Bsoqu >ksih xsys vlrk ueqn xkMh js-LVs-

xksafn;k ;sFks vkysoj fQ;kZnh ;kaph >ksi m?kMyh 

vlrk R;kapk ueqn pkthZaxyk ykoysyk eksckbZy 

R;kaps iWaVps f[k'kkr feGqu vkyk ukgh R;kckcr 

fQ;kZnh ;kauhjs-iks-Bk.ks uSuiqj ;sFks fnys rØkj o:u 

ueqn xqUg;kps dkxni=  

fVi- ek-iks-vf/k{kd lks-dk;kZ-yksg-ukxiqj ;kaps tk-

Ø 6463@2022 fn 07-11-22 bdMhy iks-LVs-

vk-Ø-1136@22 fn-10-11-22 vUo;s izkIr 

>kY;kus vi-Ø 124@22 dye 

379 Hkk-n-fo uacjh xqUgk nk[ky dj.;krvkyk 

iks-uk@ 

1058 

Hkks;j 

02 ukxiwj 

864@22 

dye 

379 

Hkknoh 

xqUgk Ádkj      

eksckbZy 

pksjh 

 

 ट्रेन नं. 
12591 
गोरखपरू 
एक्स चे  

कोच B/5 
बथथ नं 

7वरुन रेल्वे 
स्टेशन 
नागपरु 

येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर 

 

06/11/22 चे 
06:30 वा. 

10/11/22 चे 
21:02 वा. 

दगेुश ससह श्री जोकु 
ससह  वय 37 

वषथ,धंदा-मजरुी राह- 
ग्राम-पोखरसबडा, 

पोस्ट-समवार 
खदुथ,पोस्टे-पपपराई 

पज.गोरखपरू उ.प्र मो. 
नं.8105568061. 

 

अज्ञात 
 

,dqu 8]300@& :-  

टेक्नो स्पाकथ -7 ब्ल ुरंगाचा 
कं. चा मोबाईल त्यात 

पसम Jio  
नं.9569394005 IMEI 

NO.माहीत नाही.  
पक.8300/- चा. मोबाईल 

Nil नमदु तारखेस, वेळी व पिकाणी यातील पियादी हे ट्रेन नं. 
12591 गोरखपरू एक्स चे  कोच B/5 बथथ नं 
3,5,6,7वरुन आपल्या परीवारा सह रे स्टे गोरखपरू ते 
गुंजकल असा प्रवास करीत असताना प्रवासा दरम्यान 
पियादीने आपला वर नमदु मोबाईल चार्जजग वर लावनू 
बथथ नं.7वर िेवले व ते ब्रश करण्यासािी गेले त्यावेळी 
त्यांची मलेु पतथेच होती पियादी हे ब्रश करून आलेवर 
त्यांनी मोबाईल बपघतले पदसनू आला नाही आजबूाजलूा 
पवचारपसू केली पमळाला नाही. कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने पियादी यांचे गैरहजेरीचा िायदा घेवनू व 
मलुांचे नजर चकुवनू त्यांचा मोबाईल मदु्दाम लबाडीने व 
कपटाने चोरुन नेले वरुन सबब अपराध कलम 379 
भादपव प्रमाणे गनु्हा दाखल  
fVi- आज रोजी रेल्वे पोलीस िाणे वधा येथील जावक 
कं्र 3028/2022- पदनांक 09/11/22 अन्वये तसेच 
ईकडील पो.स्टे. चे आवक क्र. 3723/22 पद.10/11/22 
अन्वये गनु्याचे कागदपत्र प्राप्त झाल्याने नंबरी गनु्हा 
दाखल  

WNK/6
10राऊत 
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03 cMusjk  

अप क्र. 
290/2022       

कलम  
379 भादवी 
xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

:-  ट्रेन नं 
12833 

अहमदाबाद  
हावडा चे 
मागील 
जनरल 

कोच मध्ये 
रे स्टे 

बडनेरा                              
येथनु चढत 
असतांना 

 

08/11/2022 चे 
15/00 वा. 

दरम्यान 

10/11/2022 
चे18.01वा. 

 

रोहीत ओमप्रकाश 
माहुरे वय 22 वषथ 

धंदा खाजगी नोकरी 
रा.  

(डॉ. अशोक अते्र 
हॉस्पीटल मध्ये  

घाटंजी जी. 
यवतमाळ  

मो. कं्र 
.8080258183 

vKkr ,dqu 14]000@& :-  

परअल मी नाजो 20 कं 
चा मोबाईल  पसल्वर 

रंगाचा त्यामध्ये एअरटेल 
पसम                                  

नं. 7058990575, 
आयपडया पसम नं 
7038613575 

IMEINO                               
862434053742134/8
62434053742126पक. 

14000/-रु चा 
 

पनरंक वरील नमदु ता . वेऴी व पिकाणी पियादी हे पद . 
08/11/2022 रोजी अहमदाबाद हावडा गाडी नं 12833 
ने बडनेरा ते डोंगरगड असा प्रवास करीत असतांना 
प्रवासा दरम्याण रे स्टे .बडनेरा ला गाडीत चढत असता 
पियादी यांचे जीन्स पटँ चे खीशातनु त्यांचा परअल मी 
नाजो 20 कं चा मोबाईल  पसल्वर रंगाचा मोबाईल प्रवासी 
लोकांच्या गदीचा िायदा घेवनु .कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने कपटाने व लबाडीने चोरुन नेल्याचे लक्षात 
आले. बाबत पदले पियाद वरुन कलम 379 IPC प्रमाणे   
नंबरी गनु्हा दाखल  
fVi - िीयादी नामे रोहीत ओमप्रकाश माहुरे  वय 22 वषथ 
राह. डॉ. अशोक अते्र हॉस्पीटल  घाटंजी जी . यवतमाळ 
यांनी पो . स्टे. ला येऊन मोबाईल चोरीची  लेखी तक्रार 
दील्याने नंबरी गनु्हा दाखल केला  

ASI 
/964 
गडवे 

04  vdksyk  

अप क्र 
390/22 
कलम  
379  

Hkk-n-fo 

xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh  

ट्रेन नं 
12880 अप 
भुवनेश्वर 

LTT 
एक्सचे 

कोच नं S/6 
बथथ नं 56 
वरुन रे.स्टे 
अकोला 
येथे जाग 
आल्या 

वर  
समजले. 

 

25/10/ 2022 
चे 08.00.वा 

दरम्यान 
 

.10/11/2022  
चे 16.37 वा 

पामेला परेरा पॉल 
परेरा  वय-23 वषे 

रा- सलमा बाडो 
टेपलिोन एक्चेंज 
जवळ पपवीम ता. 
बारटेझ पज. गोवा 
(नॉथथ गोवा) मो.नं  

9765716980,750
7826041,967379

3551 
 

vKkr ,dqu 30]000@& :-  

एक गे्र onyx रंगाचा 
one+ कंपनीचा  मॉडेल 
नं 1nord त्याचा  IMEI 
NO.8652760474122

91. 
865276047412283 

त्यात पजवो ससम नं 
9284421810ओडािोन 
नं 8390175215सकमत 
30,000/-रुपये असा 
एकुन 30,000/-रु. चा 

मोबाईल. 

पनरंक. वरील ता.वेळी व पिकाणी यातील पियादी हे ट्रेन नं 
12880 भुवनेश्वर  LTTएक्सने रे.स्टे भुवनेश्वर ते रे.स्टे 
मुंबई असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान 
पियादी यांना झोप लागली व रे.स्टे अकोला येथे त्यांना 
जाग आली असता त्यांनी आपल्या बथथवर िेवलेला एक 
गे्र onyxरंगाचा one+ कंपनीचा  मॉडेल नं 1 nord चा 
मोबाईल बथथवर पमऴुन आला नाही तरी पियादी यांचे 
झोपेचा िायदा घेवनु नमदु वणथनाचा मोबाईल कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेले अशी 
पियादी यांनी पदले पियाद वरून  कलम 379  IPC 
प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला  
 fVi- रे.पो.स्टे भुसावळ येथनु िाणे अंमलदार NK/सागर 
खंडारे यांनी रे.पो.स्टे. भुसावळ येथील अप क्र. 
805/2022 कलम 379 IPCचे कागदपत्र वॉटसप व्दारे 
पािपवले वरुन uacjh xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk 

HC/214 
धनराज 
नेवारे   

 

 

 

 



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 10-11-2022 

 

 

 

 

 

 

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 o/kkZ  

vi-dza-

418@2

022 

dye 

65 ¼v½ 

¼bZ½ 77 

¼v½ 66 

¼c½ 

e-nk-dk 

Vzsu ua-01316 

cYykj'kkg 

o/kkZ eseks 

yksdy dksp 

ua-lh-vk 

208128 

e/;s js-LVs 

fgx.k?kkV ;sFks 

09-11-22 

ps 19@49 

ok 

10-11-22 

ps 07@27 

ok 

Lj rQsZ mi 

fujh{kd 

izdk'k 

ukjk;.k feJk 

o;&57 o"kZ 

/kank&ukSdjh 

vkj ih ,Q 

fgax.k?kkV  

eks-dza-

95030392

84 

,dqu 15]185-75@& :-  

1½ ,d dkG;k jaxkph ,vj cWx 

izkbZe daiuhph R;kr ns'kh 

nk:P;k 90 ,e-,y P;k 109 

IyWLVhd ckWVy R;koj iR;sdh 

fda-34-75@&: vlk ,dq.k 

3]787-75@&: pk eky 

2½ ,d dkG;k ika<&;k jaxkph cWx 

R;koj vWMhMkl fyghysys R;kr 

ns'kh nk:P;k 90 ,e-,y P;k 

,dq.k 98 ckWVYl izR;sdh fda- 

34-75@&: vlk ,dq.k 

3]405-50@&: pk eky 

3½ ,d dkGh ckWLdsV da-ph cWx 

R;kr ns'kh nk:P;k 90 ,e-,y 

P;k ,dq.k 120 ckWVYl izR;sdh 

fda-34-75@&: vlk ,dq.k 

4]170@&: pk eky 

4½ ,d czkmu jaxkph VzkWyh cWx 

R;kr ns'kh nk:P;k 90 ,e-,y 

P;k ,dq.k 110 ckWVYl izR;sdh 

fda-34-75@&: vlk 

3]822-50@&: pk eky vlk 

,dq.k 437 ns'khP;k IyWLVhd 

ckWVYl vlk ,dq.k  

15]185-75@&: pk eky 

vKkr ueqn ?kVukrkosGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh etdqj ;kauh 

LVkWQ lg js-LVs fgax.k?kkV ;sFks ueqn dksp psd djr 

vlrkauk dksp e/;s ueqn o.kZukpk nk:pk eky  

fnlqu vkyk dks.khrjh vKkr bZlekus fouk ikl ijokuk 

nk:canh ftYg;kr okgrqd dj.;kps m|s'kkus Bsoyk 

vlY;kus lnj cWx pk iapukek o eq|seky tIr d:.k 

eq|seky iq<hy dk;Zokgh dkeh iks-LVs yk vk.kqu gtj 

dsY;kus ueqn izek.ks vKkr vkjksih fo:/n xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk- 

Ikksmi fujh  

f{kjlkxj 



yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 10-11-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 10-11-2022 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 10-11-2022 

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 

 

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 o/kkZ 73@2022 

dye 174 

tk-QkS 

Vzsu ua-22973 

ps ekxhy 

tujy dksp 

e/kqu t{eh 

voLFksr js-LVs 

o/kkZ IyW-ua-01 

oj mrjoqu 

jsYos MkWDVjkauh 

e;r ?kks"khr 

dsY;kus 

10@11@22 

ps 10@30 ok 

iqohZ 

10@11@22 

ps 15@00 ok 

vkWuMq;Vh mi 

LVs'ku izca/kd js-LVs 

o/kkZ rQsZ furhu 

iapHkkbZ dkWVsokyk 

o/kkZ 

dq'kk fcuk 

csgsjk o;&24 

o"kZ jk-okMZ ua-

7 fl//kkiqjrk-

ljksMk ft-xate 

vksjhlk 

ueqn ?kVuk rk osGh o fBdk.kh ;krhy [kcj ns.kkj ;kauh ,d ys[kh 

eseks fnyk dh] vkidsk lqphr fd;k tkrk gS dh]Vzsu ua-

22973ls ,d vkneh fxj tkus ds dkj.k ?kk;y gqvk gSAmls 

22973 ds xkMZczsd ds cxy ds tujydksp ls yk;k tk jgk gSA 

mls o/kkZ LVs'ku ij mrkjk x;k@Mh-,e-vks o/kkZ Mkx vf'ou ds 

nkj Onkjk e`r ?kks"khr fd;k x;k gSA vkids vko';d dk;Zokgh ,oa 

efuiVkjk gsrq mphr dk;Zokgh djsAvlk izkIr ys[kh eseks o:.k 

iapukek dk;Zokgh dkeh iksgok@230 lk;js o izsrigkjk M;qVh 

dkeh iksf'k@282 pkS/kjh ;kauk jokuk dj.;kr vkys- 

iksgok@ 

230 

lk;js 

02 o/kkZ 74@2022 

dye 174 

tk-QkS 

Vzsu ua-12655 

ps dksp ua-

,l@1 e/;s 

cs'kq/n 

voLFksr feGqu 

vkY;kus ft-

lk-: o/kkZ ;sFks 

ek-,e-

vkslks ;kauhe`r

 ?kks"khrdsys 

o:.k 

10@11@202

2 ps 13@40 

ok 

10@11@202

2 ps 16@30 

ok 

vkWu Mq;Vh mi 

LVs'ku izca/kd js-LVs 

o/kkZ rQsZ i= 

okgd jk?ko 

dkWVsokyk o/kkZ 

Iakdt ikaMqjax 

pkSgku 

o;&43 o"kZ 

jk-QStjiqjk 

vejkorh 

ueqn ?kVuk rk osGh o fBdk.kh ;krhy [kcj ns.kkj ;kauh ,d ys[kh eseks 

fnyk dh] ,rOnkjk vkidks lqphr fd;k tkrk gS dh]Vzsu ua-12655 ,Dl 

psdksp ua-,l@1 es ,d ;k=h iadt ikaMqjax fuoklh vejkorh mez 43 

lky dks gkVZ vVWd vk;k Fkk mldks xkMh ls mrkjdj vWEcqyal ls 

'kkldh; vLirky o/kkZ ;gk ys tk;k x;k gSAogk mldks e`r ?kks"khr 

fd;k gSA ;g vkids lqpukFkZ ,oae mphr dk;Zokgh gsrqAv'kk izkIr ys[kh 

eseks o:.k iapukek dk;Zokgh dkeh iksgok@06 eaMyokj o izsr igkjk 

M;qVh dkeh iksf'k@1175 ;sMes ;kauk jokuk dj.;kr vkys- 

iksgok@ 

06 

eaMyokj 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 fujad fujad fujad fujad 


