
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 28-12-2022 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  

feGkyk  

eky- 

हकीकत riklh 

vaeynkj 

01 ukxiwj 

Xkq-j-u-

992@22 

dye  

379  

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj  

eksckcZy 

 pksjh 

ट्रेन नं 12160 
जबलपरु 

अमरावती एक्स. 
चे कोच नं 
A/2बथथ नं 

30वरुन रेस्टे 
नागपरु      
येथनु गाडी 
सटुताच. 

 

25/12/2022 
चे 16:00 वा 

28/12/2022 चे 
08:22 वा. 

ववनोद सरुेंद्र सरदार, 
वय 39वषे, धंदा. 

शेती, राह. - 
चतारी, ता. पातुर 

वज अकोला. मो. नं. 
9021912275 

तीन 
अनोळखी 
इसम 1)  

वय 30ते 35 
वषथ काळे 
जकींग 

घातलेला, 2) 
वय 50ते 
55वषाचा 

काळे जकीगं 
घातलेला 

काळावजन्स 
पनँ्ट व लाल 

टी-शटथ 
घातलेला 3) 

वय अं. 
30वषथ 

सडपातळ 
बांधा 

असलेला 
 

,dq.k 12]000@# 

एक MI-Y2 कंपनीचा 
मोबाईल त्याचा  
IMEI NO  
माहीत नाही  

त्यात वजओ कं. चा  
वसम नं 

. 8788083380  
 ककमत 12,000/-रू.  

चा मोबाईल. 
 

fujad वियादी हे  वद. 25/12/2022 चे अंदाजे दपुारी 04.00 वा. दरम्यान  रे.स्टे. 
नागपरु ते रे स्टे अकोला असा प्रवास करणे करीता रे स्टे नागपरु येवथल 
प्लटँिामँथ नं. 02ववरल पोल कं्र. 836च्या जवळ बेंचवर गाडीची वाट पाहत 
बसले असतांना मोबाईल बाजनेु ठेऊन पाणी वपने कवरता बाजलुा ठेवलेली 
बॉटल घेत असतांना समोर उभे असलेल्या 1 नंबर च्या काळे जकींग 
घातलेल्या इसमाने वियादी याची नजर चकुवनु बाजनेु ठेवलेला मोबाईल 
चोरून घेऊन पळुन गेला तेव्हा 3 नंबर च्या संशईत इसमास ववचारपसु केली 
असता त्याने सांवगतले की, ते दोन्ही इसम माझे सोबत नव्हते व मी त्यांना 
ओळखत नाही. नंतर वियादी यांनी त्या संशईत इसमास रेल्वे पो. स्टे. नागपरु 
येथे घेऊन गेले तेव्हा तेवथल पोवलसांना तेच सांवगतले मी त्यांना ओळखत 
नाही. नंतर तेवथल पोवलसांनी वियादी यांना सांवगतले की, तुम्ही अकोला येथे 
जात आहे वतथेच वरपोटथ द्या असे सांवगतल्या वरून वियादी नागपरु वरून 
रे.स्टे.अकोला येथे येऊन त्यांनी वरपोटथ वदले. अशा वियादीचे वियाद वरुन 
अपराध कलम 379 भादवव प्रमाणे गनु्हा दाखल  
fVi & रे  पो स्टे अकोला जा. क्र. 3117/22 वद. 26/12/22, ग.ुर.नं. 
447/22 कलम 379भादवव चे कागदपत्र ईकडील पो. स्टे. चे आवक क्र. 
6286/22 वद. 27/12/22 प्रमाणे दाखल करणे कामी वदले वरुन गनु्हा 
दाखल करण्यात आला आहे. 

WNK/ 
610  
राऊत 

02 ukxiwj 

Xkq-j-u-

993@22 

dye  

379  

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj  

eksckcZy 

 pksjh 

रे स्टे नागपरु 
येवथल मेनगेट  
ड्राप एंड गो  

जवळ 
 

28/12/22 
चे 18:35 ते 
18.50 वा. 

njE;ku 

.28/12/2022 चे 
22:31 वा. 

देवावशष 
वहरेंद्रा 

भट्टाचाया , 
वय 55 वषे, 
धंदा. नौकरी 
मध्य रेल्वे 

नागपरु मंडल 
कषथण ववतरण    
(TRD ), राह. 

- क्वॉटर नं 
RBTV 295 

C.Rly 
Colony 

Ajni           
मो. नं. 

950301233
4 
 

  अज्ञात 
 

  ,dq.k 12]000@# 

एक समॅसंग कंपनीचा 
काळ्या रंगाचा मोबाईल 

त्यात वजयो वसम नं. 
9503012337 

 IMEI NO माहीत नाही  
ककमत 12,000/-रू. चा 

मोबाईल. 

fujad fQ;kZnh gs fn- 28@12@22 yk 18%35 ok fQ;kZnh gs R;kaP;k 

fe=kyk lksMk;yk js- LVs]ukxiqj ;sFks R;kaP;k dkj us vkys vlrk rs 

R;kaph dkj Mªki vWUM xks esu xsV yk mHkh d:u vkf.k MhDdh 

e/kqu fe=kp lkeku dk<.;klkBh xsys vlrk R;kaP;k xkMhpk dkp 

m?kMk gksrk R;krqu R;kapk एक समॅसंग कंपनीचा काळ्या रंगाचा 
मोबाईल मदु्दाम, लबाडीने व कपटाने चोरुन नेले vkgs  अशा वियादीचे 
वियाद वरुन अपराध कलम 379 भादवव प्रमाणे गनु्हा दाखल 
करण्यात येत आहे गनु्हयाची प्रथम खबरी वरपोटथ मा. JMFC सो रेल्वे 
कोटथ नागपरु येथे पाठववण्यात येत आहे. 
 
fVi & आज रोजी  वियादी यांनी पो. स्टे. ला येवनु लेखी तक्रार वदले 
वरुन  गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे.  

ASI/549 
िुसाटे   



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 cMusjk  

Xkq-j-u-

341@22 

dye  

379  

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh  

ट्रेन नं 12135 
पणेु नागपरु 

एक्स चे कोच नं 
S/5 बथथ नं 

39,47 रे.स्टे 
बडनेरा येथनु 

गाडी 
सटुल्यानंतर 
लक्षात आले 

23/12/22 
चे 07/00 

वा. 

28/12/22 चे 
15/41 वा. 

प्रणव 
शशीकांत 

खोल्लम वय 
28 धंदा 
खाजगी 

नोकरी रा. 
मपुो. खरपरुी 
ब.ु ता. खेड 

वज. पणेु मो नं 
988125336

7 

  अज्ञात 
 

  ,dq.k 4]000@# 

 सगॅ बगॅ मध्ये एक मणी पसथ 
ज्यात माझे आधार काडथ, 
पनॅकाडथ, मतदान काडथ, 

ड्रायव्व्हग लायसन्स, SBI चे 
ATM काडथ, HDFC चे 
के्रवडट काडथ तसेच माझ्या 
पत्त्न चे लेडीज पसथ त्यात 
पत्त्नचे आधारकाडथ, तीन 

ATM काडथ (HDFC, CBI, 
BOB), HDFC चे के्रवडट 
काडथ, अक काळ्या रंगाचा 
रेडमी गो कं. चा मोबाईल 
त्यात एअरटेल वसम नं. 

9975312920, IMEI NO. 
863982040097102  

कक. 4000/- रु. 

वनरंक  वरील ता. वेऴी व वठकाणी यातील वियादी हे आपल्या पत्नीसह रे .स्टे 
पणेु ते नागपरु असा प्रवास करीत असता त्यांचे  झोपेचा िायदा घेउन 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्याची सगॅबगॅ आतील सामानासह चोरुन 
नेल्याचे रेल्वे स्टेशन बडनेरा येथनु गाडी सटुल्यांनतर लक्षात आले . 
वियादीने वदले लेखी तक्रार वदल्याने कलम 379 भा. द. वव. अन्वये   
नंबरी गनु्हा दाखल करुन पढुील तपास WHC/1019 इंगऴे करीत 
आहे.  

fVi & आज रोजी आम्ही HC/93 खतीब  स्टे .डा.चाजथ मध्ये हजर 
असतांना रेपोस्टे नागपरु येथील जा क्र 6609 /22 वद. 23/12/2022 
अन्वये गनु्यचे कागदपत्र पोस्टे ला प्राप्त झालेवरुन मा PSO सो यांचे 
आदेशान्वये  नंबरी गनु्हा दाखल केला. 

 

WHC
/1019 
इंगऴे 

04 अकोला 
अप क्र. 
448@22 

dye  

379  

Hkk-n-oh  

xqUgk izdkj 

eksckcZy 

 pksjh  

ट्रेन नं. 11039 
ट्रेन महाराष्ट्ट्र  

एक्सचे मागील 
जनरल कोच 
मधनु रे स्टे 

अकोला  येथनु 
गाडी 

सटुल्यानंतर 
लक्षात आले 

 

26/12/22 चे 
11.00 वा 

28/12/22 चे 
18.05 वा 

दैववक ववलास 
भालेराव वय 
25 वषथ, धंदा- 

नोकरी रा. 
सवे नं 27  
चंद्रमानगर 

येरवडा जेल 
रोङ पणेु मो नं 
744755808
7,73789059

54 
 

vKkr   ,dq.k 10]000@# 

एक काळ्या रंगाचा ओपो 
कंपनीचा मोबाईल मा ँनं. 

A 15 Sत्याचा 
 IMEI NO 

868330054337110 , 
868330054337102

त्यात VIवसम नं. 
9373678369 ककमत 

10,000/-रू चा मोबाईल. 
 

वनरंक  नमदु ता. वेळी व वठकाणी यातील वियादी हे वद.25/12/2022 रोजी 
रात्री 10.25 वाजता  ट्रेन नं. 11039 ट्रेन महाराष्ट्ट्र  एक्सचे मागील 
जनरल कोच मधनु पणेु ते बङनेरा  असा प्रवास करीत असतांना 
प्रवासा दरम्यान गाडी रेल्वे स्टेशन अकोला येथनु गाडी सटुल्यानंतर 
त्यांचा चावजिंग पॉईंटला लावलेला एक काळ्या रंगाचा ओपो कंपनीचा 
मोबाईल मा ँनं. A 15 मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवाशी 
लोकांच्या चढण्या व उतरण्याच्या गदीचा  िायदा घेवनु वियादी यांची 
नजर चकुवनु चावजिंग पाइँंट चा लावलेला मोबाईल  चोरुन नेले बाबत 
वदले तक्रार वरुन गनु्हा  कलम  379 भादवव प्रमाणे नंबरी गनु्हा 
दाखल.  
fVi & रे.पो.स्टे. बडनेरा येथील जा.क्र. 2427/2022 वद. 27/12/2022अन्वये 
गनु्हयाचे कागदपत्र टपालव्दारे इकडील आ. क्र 1995/2022वद 
27/12/2022अन्वये प्राप्त झाल्याने आज रोजी गनु्हा दाखल  

HC/ 
930 

चव्हाण 

05 xksfn;k   

Xkq-j-u-

144@22 

dye  

379  

Hkk-n-oh  

xqUgk izdkj 

euh ilZ 

pksjh 

xkMh ua 12106 

fonHkZ ,Dlps 

ekxhy tujy 

dksp e/;s jsLVs 

rqelj ;sFkqu 

xkMhr p<r 

vlrkuk 

25@12@2

2 ps 15-

40 ok 

njE;ku 

28@12@22 

ps 

15-37 ok 

xkSjo /kuyky 

eLdjs o; 

32 o"kZ 

O;olk;& 

[kktxh uksdjh 

irk& 

okukMksaxjh 

ukxiqj eks ua 

99606775

17 

 

 

vKkr ,dq.k 3]000@# 

,d dkGs jaxkps euhilZ 

R;kr  iWudkMZ 

vk?kkjdkMZ vkjlh cqd 

yk;lUl ,Vh,e dkMZ  

o jks[k 3000@#  vlk 

3000@# pk eky 

fuajd ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus jsLVs rqelj rs ukxiqj vlk izokl 

dj.ks djhrk jsLVs rqelj ;sFkqu xkMhps ekxhy tujy dksp e/;s 

p<r vlrkuk izok'kh  yksadkaps xnhZpk Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus R;kapk ueqn euhilZ pks:u usys ckcr  

jsiksLVs ukxiqj ;sFks fnys rdzkjh o:u dkxni=s tk dz 6653@22 

fn 26@12@22 vUo;s iksLVsyk izkIr >kys vlrk bdMhy iksLVsyk 

ucajh xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk 

Js.kh 

ih,lv

k; 

453 

;kno 

 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 28-12-2022 
 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 28-12-2022 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 28-12-2022 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 28-12-2022 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  

feGkyk  

eky- 

हकीकत riklh 

vaeynkj 

06 xksfn;k  

Xkq-j-u-

145@22 

dye  

379  

Hkk-n-oh  

xqUgk izdkj 

eksckcZy 

 pksjh 

xkMh ua 18240 

f'koukFk ,Dlps 

dksp ua ,l@3 

cFkZ ua 17 jsLVs 

vkexko njE;ku 

10@12@2

2 ps 6-45 

ok njE;ku 

28@12@22 

ps 

16-01 ok 

jktdqekj  

uksgjyky 

d';Ik o; 

31 o"kZ  

irk& eluh 

iksLVs yksjeh 

ft eqqxsj eks ua 

78698775

74 

vKkr ,dq.k 18]999@# 

,d fjvyeh da eksckbzy 

R;kr fle ua 

7869877574 

vk;,ebzvk; ua  

863510051560492 

863510051560484 

fd 18]999@# 

fuajd ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus jsLVs brokjh rs jk;iqj  vlk izokl 

djhr vlrkuk R;kauh vkiyk ueqn eksckbzy pkWftZx ikWbUVyk ykoqu 

>ksiys vlrk R;kps >ksispk Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

psk:u usys ckcr jsLVs vkexko njE;ku letys o:u eksckbzy 

pskjhph rdzkj jsiksLVs jk;iqj ;sFks fnsys  

o:u xqUg;kps ?kVuk gn~nh o:Uk ueqn dkxni=s ek iks vf/k dk;kZ 

tk dz vkj@23@ xqUgs oxZ@ 7307@22 fn 27@2@22 vUo;s 

iksLVsyk izkIr >kys o:u bdMhy iksLVsyk ucajh xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk 

iskgok@ 

456 

cosZ 

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 

gfddr riklh 

vaeynk

j 01 नागपरु मगथ. क्र. 
84/2022 

 Dye 

 174 

lh-vkj-ih- 

lh 

  रे. स्टे  नागपरु 
PF NO.01 

EMR 
Hospital 

 28/12/2022 चे 
11.20 वा. 

 

28/12/2022. चे 
12-44 वा. 

 

आँन डयटुी 
DYSSमध्य रेल्वे 
नागपरु (वाणीज्य) 

तिे ववक्की धनराज 
वमश्रा , वय 

32वषथ,धंदा.कमशीय
ल  राह.-प्रतापनगर  

नागपरु 

एक अज्ञात 
मयत परुुष  
वय46 वषथ 

 
 

 

आँन डयटुी DYSS मध्य रेल्वे नागपरु (वाणीज्य) तिे ववक्की धनराज वमश्रा , वय 
32वषथ,धंदा.कमशीयल  राह.-प्रतापनगर  नागपरु यांनी एक लेखी मेमो आणनु वदले की, 
प्रवत थाना प्रभारी GRP/RPF मध्य रेल नागपरु,  CWR भालेराव से प्राप्त सचुनानसुार 
एक यात्री PF NO.01 ET End पर बेहोश हो गया उसे सहयात्री EMR Hospital PF.01 
पर लाए  EMR dr अंसार जांच  ने की एंव मतृ घोवषत का मतृ्य ुप्रमाणपत्र जारी वकया है। 
अशा प्राप्त मेमो वरुन कलम174 CRPC प्रमाणे मगथ दाखल करण्यात येत आहे. 
घटनास्थळ व इन्क्वेस्ट पंचनामा कायथवाही करने कामी ASI/988 मरापे व पे्रत पहारा 
डयटुी कामी PC/1050वहगवे यांना रवाना करण्यात येत आहे. तसेच मगथ खबरीची प्रत 
मा. SDM सो नागपरू शहर यांना पाठववण्यात येत आहे. 
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