
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 26-11-2022  

 

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- 

gfddr  riklh 

vaeynkj 

01 वधा 
448/2022 
कलम  
379 
 भादवी  

xqUgk izdkj 

cWx pksjh 

ट्रेन नं. 
12809 म ंबई 
हावडा मेल 
एक्सपे्रस चे 
कोच नं. B/1, 
बथथ नं. 62  
वरून 

रे.स्टे.वधा 
येण्या अगोदर 

24/11/2022 
10/00 वा 

 

26/11/2022 
14/22 वा. 

 

शंकर ईश्वर 
प्रसाद, वय 47 
वषथ, धंदा- 

व्यवसाय रा. जज - 
004  श्री 

शालीभद्रा जरजेंन्सी 
कॉ. ऑ. सोसायटी 
जलमीटेड आचोले 
ररग रोड जनअर 
सरस्वती बकँ 
नालासोपारा प वथ 
जज. पालघर 
 मो. नं. 

9004871087 

अज्ञात एक ण 4000/- रू 
एक काळ्या रंगाची ट्रॉली बगँ (1) 

रोख रक्कम 4000/- रू.  
(2) AXIS बकँ चे तीन के्रडीट 
काडथ, एक डेबीट काडथ, (3) 

HDFC बकँ चे के्रडीट काडथ (4) 
स्टनँ्डडथ चाटथड बकँ   चे के्रडीट 
काडथ (5) सारस्वत बकँ चे के्रडीट 
काडथ (6) स्टेट बकँ ऑफ इंजडया 
के्रडीट काडथ (7) पनँ काडथ (8) 
HP कंपनीचा पेन ड्राईव्ह (9) 
जबजनेस ब क (10) ड्रायव्हींग 
लायसन्स ( 11) ट  -व्हीलर 

रजजस्ट्रेशन व PUC काडथ (12) 
हेल्थ इंशोरन्स (13) वापरते कपडे 

08 जोडी व एक चादर असा 
एक ण 4000/- रू चा माल. 

जनरंक  यातील जफयादी मजक र हे जद. 23/11/2022 रोजी ट्रेन नं. 
12809 म ंबई हावडा मेल एक्सपे्रस चे कोच नं. B/1, बथथ नं. 62  
वरून रे.स्टे. ठाणे ते हावडा असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा 
दरम्यान रे.स्टे. वधा येण्या अगोदर जफयादी यांची बथथ नं. 60 
खाली ठेवलेली दोन ट्रॉलीबगँ त्यातील एक काळ्या रंगाची ट्रॉली 
बगँ Aristocrat कंपनीचा टगँ लागलेली आतील सामानासह 
जफयादी यांचे झोपेचा फायदा घेव न म द्दाम लबाडीने कोणीतजर 
अज्ञात चोरट्याने  चोरुन नेले.  
fVi%& नम द ग न्याचे कागदपत्ररे.पो.स्टे.नागप र येथील 
जा.कं्र.6139/2022 जद.25/11/2022 अन्वये ग न्याचे कागदपत्र 
पो.स्टे ला प्राप्त झाल्याने मा.प्रभारी अजधकारी सो यांचे 
आदेशान्वये  नंबरी ग न्हा दाखल. 

ASI/ 
64 घ्यारे 

02 वधा 
449/2022 
कलम  
379 
 भादवी  

xqUgk izdkj 

ilZ pksjh 

ट्रेन नं. 
01128 

LTTएक्स चे 
इंजन पास न 
तीसरा जनरल 
कोचमध्ये 
जवकलांग 

बोगी नंतर चे 
जनरल कोच 
मध्येचढतांना 
रे.स्टे. चंद्रप र 

येथे 

16/11/2022 
15/50 वा  

 

26/11/2022  
15/55 वा. 

 

जमरा गोपाल 
येणोरकर वय 
43 वषे, धंदा- 
घरकाम, रा. 
संजयनगर म ल 
रोडचंद्रप र 
मोबाईल नं. 

7798312882, 
8999819560 

 

अज्ञात एक ण 1,06,350/- रू  
एक खाकी रंगाचे लेडीज पसथ 
मध्ये ब्राऊन रंगाची पसथमध्ये  
व प्लास्टीक ची डबी 1) एक 
सोन्याची चैन वजन 15 ग्रमँ 
रक.47,250/- रू. (2) द सरी 
सोन्याची चैन वजन 10 ग्रमँ 
रक. 6000/- रू. (3) एक 

सोन्याची अंगठी वजन 5 ग्रमँ 
जक. 15,000/- रू. (4) एक 
सोन्याची नथ वजन 4 ग्रमँ जक. 

2500/- रू. (5) द सरी 
सोन्याची नथ वजन 1.25 ग्रमँ 
3800/- रू. (6) एक सोन्याचे 
मंगऴस ञ त्यामध्ये गह मनी 
गोलमनी पदक व काऴे मणी 
वजन 15 ग्रमँ जक. 30,000/- 
रू. (7) एक चांदीचा छल्ला 
वजन माहीती नाही. रक. 
1800/- रू. असा एक ण 
1,06,350/- रू चा माल 

जनरंक नम द ता. वेऴी व जठकाणी यातील जफयादी मजहला ही ट्रेन नं. 
01128 बल्लारशाह LTTलोकमान्य टीळक एक्स ने चंद्रप र ते 
नाजशक जाणे कजरता आपल्या परीवारासह रे.स्टे. चंद्रप र येथे 
ऑटो जरक्षाने आले असता व एक जतकीट कँन्सल करून व एक 
जफयादीत नम द एक नजवन जतकीट काढ न प्लटँफॉमथ नं. 02 वर 
आपले परीवारातील सदस्याजवऴ आले व 10 जमनीटांनी 
जफयादी यांचे वहीनी चे मंगळस ञ जफयादी जवऴ असलेला वर 
नम द पसथ मध्ये ठेवले त्यात जफयादीचे जफयाद मधील नम द 
दागीने स ध्दा होते व लगेच 10 ते 15 जमनीटांनी वर नम द ट्रेन 
आली असता ट्रेन चे इंजनापास न तीसरा जनरल डब्याच्या दोन्ही 
दरवाज्याने जफयादी व त्यांचे सोबत असलेले सदस्य चढले व 
चढ न जफयादी हया सदर नम द कोच चे वरच्या बथथ वर चढ न 
बसले नंतर सदरची ट्रेन जद. 16/11/22 ला द पारी 03/50 वा. 
स मारास रे.स्टे. वधा येथ न स टल्याचे 10 मी. नंतर जफयादी यांचे 
लक्षात आले की , त्यांचे वर नम द खाकी पसथ मधील ब्राऊन 
रंगाच्या पसथ मध्ये ठेवलेले वर नम द दाजगने  व पसथ जदस न आली 
नाही. जनरल कोच मध्ये चढतेवेऴी प्रवाशांचे गदी मध्ये वर नम द 
पसथ व दाजगने  कोणीतजर अज्ञात चोरट्याने  चोरुन नेले वरुन 
जफयादी यांनी रे.पो.बल्लारशाह येथे  लेखी तक्रार जदले वरुन  
ग न्हा दाखल.  
fVi%& नम द ग न्याचे कागदपत्र रे.पो. चौकी बल्लारशाह येथील 
जा.कं्र. 463/2022 जद. 24/11/2022 अन्वये तसेच ईकडील 
पो.स्टे आ.कं्र. 3068/2022 जद.26/11/2022 अन्वये  

श्रेणी/ 
PSI 
शेंडगे 
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03 अकोला 
410/2022 
कलम  
379 

  IPC  
xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं .12105 
जवदभथ एक्स चे 
माजगल जनरल 
डब्या मधनू 
रे.स्टे अकोला  
PF No. 2 वर 
उतरत असतांनी 
लक्षात आले. 

26/11/2022  
04.40 वा 

26/11/2022 
11.11 वा. 

उमेश साहेबराव 
सरकटे वय 31 
वषथ, रा. म .पो. 
हराळ ता.जरसोड 
जज. वाजशम मो.नं. 
8208905422,8

329728818 

अज्ञात एक ण 18000/- रू  
एक जनळ्या  रंगाचा Realme 

कं.चा मोबाईल मॉ. नं. xt  त्याचा 
IMEI NO 

866121049186957, 
866121049186940   त्यात  

JIOकं. चे जसम नं. 
8208905422, BSNL कं.चे 
जसम नं. 9405163292रकमत 

18000/-रू. चा  मोबाईल 

जनरंक नम द ता. वेळी व जठकाणी यातील जफयादी  हे  जद. 26/11/2022 रोजी 
ट्रेन नं. 12105 जवदभथ एक्स चे माजगल जनरल डब्यामधनू रे.स्टे. 
भ सावळ ते रे.स्टे. अकोला असा प्रवास करून  रे.स्टे अकोला PF No. 
2 वर उतरत असतांनी जफयादी यांचे लक्षात आले की , यांच्या पनॅ्टच्या 
समोरील जखशात ठेवलेला एक जनळ्या  रंगाचा Realme कं.चा मोबाईल 
कोणीतरी अज्ञात चोट्याने प्रवाशी लोकांच्या गर्ददचा फायदा घेव न त्यांची 
नजर च कव न म द्दाम लबाडीने चोरून नेला. अशी जफयादी यांनी जदले 
लेखी जफयाद वरून मा.PSO  सो यांच्या आदेशान्वये कलम 379  IPC 
प्रमाणे ग न्हा दाखल करण्यात आला. 

HC/ 
930 
चव्हाण 

04 अकोला 
411/2022 
कलम 379  

IPC  
xqUgk izdkj 

ikWdsV pksjh 

रे.स्टे अकोला 
PF No. 2 वर 

झोपले 
असता. 

26/11/2022 
रात्री वेळ 
नम द नाही. 

 

26/11/2022  
17.21 वा. 

जकशोर स रेश 
सोंडकरवय 40 
वषथ, रा. धंदा - 
केबल ऑपरेटर 
रा. लाडीस फैल 

अकोट 
फैलअकोलामो.नं. 

9850480046 

अज्ञात एक ण 19400/- रू  
एक कथीया रंगाचे पॉजकट त्यात 
रोख 3000/- रू,पंजाब नशॅनल 
बकेॅचे ATM, महाराष्ट्ट्र बकेॅचे 

ATM, आधार काडथ, पनॅकाडथ, एक 
जनळ्या रंगाचा OPPO- A55-
6+128 कं.चा मोबाईल त्याचा 

IMEI 
NO.844883057511671त्यात 
IDEA जसम नं. 9850480046, 

Airtel जसम नं. 
8530594231रकमत 16400/-रू. 
चा  असा एक ण 19400/- रू. चा 

माल. 

जनरंक नम द ता. वेळी व जठकाणी यातील जफयादी हे जद. 26/11/2022 रोजी ट्रेन 
सेवाग्राम एक्स न रे.स्टे. अकोला ते रे.स्टे. नागप र असा प्रवास करणे 
कजरता  रे.स्टे अकोला PF No. 2 वर आले असता गाडीला वेळ 
असल्याने ते प्लटॅफॉमथ वरच झोपले असता जफयादी यांचे पनॅ्टचे जखशातील 
एक कथीया रंगाचे पॉजकट त्यात रोख 3000/- रू , पंजाब नशॅनल बकेॅचे 
ATM, महाराष्ट्ट्र बकेॅचे ATM, आधार काडथ, पनॅकाडथ, एक जनळ्या रंगाचा 
OPPO-A55-6+128 कं.चा मोबाईल त्याचा IMEI 
NO.844883057511671त्यात IDEA जसम नं. 9850480046 , Airtel 
जसम नं. 8530594231 रकमत 16400/-रू. चा  असा एक ण 19400/- 
रू. चा माल. कोणीतरी अज्ञात चोट्याने जफयादी यांचे झोपेचा फायदा घेव न 
म द्दाम लबाडीने चोरून नेला. अशी जफयादी यांनी जदले लेखी जफयाद वरून 
मा.PSO  सो यांच्या आदेशान्वये कलम 379  IPC प्रमाणे ग न्हा दाखल 
करण्यात आला. 

ASI/971 
वडतकर 

05 नागप र 
915/2022  
कलम  
379 
 IPC  

xqUgk izdkj 

eaxGlq= 

pksjh 

ट्रेन नं 12724 
तेलंगाणा एक्स 
चे कोच नंB/5 
बथथ नं 9 वरुन 
रे. स्टे.नागप र 
माहीती पडले 

वरुन 

21/11/2022 
07.30 वा. 

26/11/2022 
21. 22वा. 

नीना परदेशी 
W/O अजनल 
परदेशी , वय 
55वषथ, धंदा 

गहृीणी रा. हाऊस 
नं. 88गेट नं. 126 
/2 जबड बायपास 
स या लानँचे मागे 

हजर नगर, 
औरंगाबाद मो. नं. 
8940419247 

 

अज्ञात 

 

एक ण 85000/- रू  
एक गळ्यातील सोन्याचे 

मंगळस त्र वजन 18ग्राम जक. 
85,000/रु चा माल 

जनरंक 

 

नम द घटना ता. वेऴी व जठकाणी यातील जफयादी हे  ट्रेन नं 
12724तेलंगाणा एक्स चे कोच नं B/5 बथथ नं 9 वरुन रे.स्टे न्य  
जदल्ली ते हैद्राबाद असा प्रवास कजरत असतांना प्रवासा दरम्यान 
जफयादी यांचा झोपेचा फायदा घेव न कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
त्यांचे गळ्यातील सोन्याचे मंगळस त्र वजन 18ग्राम जक. 
85,000/रु चा माल रे. स्टे नागप र येथ न गाडी स टल्यानंतर 
चोरुन नेल्याचे  माहीती पडले वरुन  सबब अप कलम 379 
भादजव प्रमाणे ग न्हा दाखल  
Tip--- रे पो स्टे वधा येथील जा. क्र. 3254/22  जद. 25/11/22 
अन्वये ग न्हयाचे कागदपत्र तसेच  ग रनं 443/22 कलम 
379भादजव चा ग न्हा CCTNS प्रणाली मध्ये Online प्राप्त झाले 
व  ईकडील पो. स्टे चे आवक क्र. 3934/22 जद. 26/11/22 
अन्वये  ग न्हयाचे कागदपत्र प्राप्त  झाले वरून  
 

 

 

ASI/549
फ साटे 

 

 

 



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 26-11-2022 

 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 26-11-2022 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 26-11-2022 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 26-11-2022 

 

 

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 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

                                                                  

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 
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