
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 03-07-2022  

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  

feGkyk  

eky- 

gdhdr  riklh 

vaeynkj 

01 cMusjk 

154/2022  
कलम  379 

IPC 
गुन्हा गुन्हा प्रप्रकारकार       
लेडीज   बँगबँग   

pksjh 

टे्रनटे्रन  नंनं..  

1122440055  

गोंडवानागोंडवाना  

एक्सएक्स..  चेचे    

मागीलमागील  

जनरलजनरल    DD11  

कोचकोच    मधुनमधुन  

रेरे  ,,स्टेस्टे  

बङनेराबङनेरा  

नागपुरनागपुर  

आउटरआउटर    

येथुनयेथुन  चालुचालु    

होताचहोताच  

लक्षातलक्षात  आलेआले  

  

03.07.22
चे 

09.44 
वा. 

  

03.07.22 
चे 

13.44  वा. 
 
  

सौसौ..  अचचनाअचचना  गजाननगजानन  

राजगुरेराजगुरे    वयवय4477  वर्चवर्च  

धंदाधंदा  --घरकामघरकाम  

रारा..भाजीबाजारभाजीबाजार,,  

तारखेडातारखेडा  रोडरोड  

अमरावतीअमरावती  मोमो..नंनं..  

99442222991177550099  

  

एकएक  संशईतसंशईत  

आरोपीआरोपी  नामेनामे  

इमरानइमरान  काल्याकाल्या  

वयवय  अंयअंय  3300तेते  

3322  वर्चवर्च  चेहराचेहरा  

लांबटलांबट  गालगाल  

बसलेलेबसलेले  उंचीउंची  

अंअं..  55..77  इंचइंच  

अंगातअंगात  लाललाल  

रंगाचारंगाचा  चेकचेक  चाचा  

शटचशटच  वव  ननळ्याननळ्या  

रंगाचीरंगाची  नजन्सनजन्स  

पँन्टपँन्ट  घातलेलाघातलेला  

एकुण  14,500/- रु  

एकएक  जांभळ्याजांभळ्या    रंगाचीरंगाची  

ट्राँलीट्राँली  बँगबँग  त्यामधुनत्यामधुन  

एकएक  ननळ्याननळ्या  रंगाचीरंगाची  

साङीसाङी  ककंककं..  22000000//--  रुरु  २२))  

एकएक  गे्रगे्र  रंगाचीरंगाची  साङीसाङी  

ककंककं..  22000000//--  रुरु  ३३))  एकएक  

राणीराणी  रंगाचारंगाचा  लाचालाचा  

ककंककं..  22000000//--  रुरु  ४४))  

ननळ्याननळ्या  रंगाचीरंगाची  साङीसाङी  

ककंककं..  77000000//--  रुरु  वव  जुनेजुने  

वापरतेवापरते  चारचार  जोङीजोङी  

सलवारसलवार  कतेकते  ककंककं..  

11550000//--  रुरु  असाअसा  एकुणएकुण    

1144,,550000//--  रुरु      चाचा  

मालमाल  

 

 

fujad नमुदनमुद  ताता..वेळीवेळी  वव  ठिकाणीठिकाणी  यातीलयातील  ठियाादीठियाादी  हेहे    

रेरे..से्टसे्ट  बङनेराबङनेरा    तेते    वर्ाावर्ाा    असाअसा  असाअसा    प्रवासप्रवास  

करणेकरणे  कररताकररता  रेरे  से्टसे्ट  बङनेराबङनेरा  येथुनयेथुन  गाङीगाङी  सुरुसुरु  

झाल्याझाल्या  नंतरनंतर  तेते  िोनिोन  वरवर  बोलतबोलत  असतांनाअसतांना  एकएक  

संशईतसंशईत  आरोपीआरोपी    यानेयाने  ठियााठदठियााठद    यांचीयांची  एकएक  

जांभळ्याजांभळ्या    रंगाचीरंगाची  ट्ााँलीट्ााँली  बाँगबाँग  एकुणएकुण    1144,,550000//--  रुरु  

चाचा  मालमाल  आतीलआतील  सामानासहसामानासह  र्ावत्यार्ावत्या  गाङीतुनगाङीतुन  

उतरुनउतरुन  पळुनपळुन  गेल्यावरुनगेल्यावरुन    त्यांनीत्यांनी  आरङाआरङा  ओरङाओरङा  

केल्यानेकेल्याने  गाङीचीगाङीची  चैनचैन  िुलीगंिुलीगं  करुनकरुन  गाङीगाङी  

थांबवलीथांबवली  असताअसता  तेते  उतरुनउतरुन  पोपो  से्टसे्ट  लाला  येवुनयेवुन  

तक्रारतक्रार  देतदेत  असतांनाअसतांना  पोलीसांनापोलीसांना  माहीतीमाहीती  ठमळालीठमळाली  

कीकी  आाँनआाँन  ङु्यटीङु्यटी  RRPPFF  बङनेराबङनेरा  PPSSII  ढवरेढवरे  सोसो  यांनायांना  

तोतो  चोरचोर  पळतांनापळतांना  ठदसुनठदसुन  आलाआला    वव  तोतो  झटापटझटापट  

झाल्याझाल्या  नंतरनंतर  बाँगबाँग  सोङुनसोङुन  पळुनपळुन  गेलागेला  नमुदनमुद  चीची  

बाँगबाँग  RRPPFF  यांनीयांनी  तीती  बाँगबाँग  पोपो  से्टसे्ट  लाला  घेवुनघेवुन  आलेआले  

असताअसता    त्यातत्यात  वररलवररल  नमुदनमुद  चेचे  कपहेकपहे  नव्हतेनव्हते    असेअसे  

ठदलेठदले  तोङीतोङी    ठियाादठियााद  वरुनवरुन  कलमकलम  337799  भादवीभादवी  

प्रमाणेप्रमाणे  गुन्हागुन्हा  दाखलदाखल  करण्यातकरण्यात  आलाआला   

HHCC  

445599  

ङोगंरेङोगंरे  

02 o/kkZ 

229/2022 
कलम 379 

IPC 
गुन्हा गुन्हा प्रप्रकारकार       
मोबाईल  

pksjh 

टे्रन न ं

22845 

हटटया 

एक्सप्रसे च े

समोटरल 

जनरल कोच 

मधनु रे.स्टे. 

वधाच 

यणेपेवुी 

30.06.22 

च े

00/05 वा. 

ते 00/10 

वा. 

दरम्यान 

03.07.22 

च े

12/43  वा. 
 

रोहीत राजदे्र 

प्रसाद वय 18 

वर्च, धदंा- 

टाईल्स फिटींग 

रा. - ग्राम 

रवटेरया बजदहा 

पोस्ट नज. 

आबंडेकर नगर 

प्यारेपरु, 

उत्तरप्रदशे मो. न.ं 

7340136171 

vKkr    एकुण  11,500/-   रु  

एक रेड मी कंपनीचा, 

ब्लल्य ुरंगाचा मोबाईल 

त्यात नसम AIRTEL 

न.ं 9519202402, 

IMEI NO. 

861269056357519 

ककंमत 11,500/- रू 

चा माल 
 

fujad अश्या प्रकारे आह ेकी, नमदु वरील ता. वळेी व टिकाणी 

यातील फियाचदी  ह े  फद. 29/06/2022  रोजी पणु े त े

नागपरु असा दरु चा भाऊ राजने्द्र बलराम राजभर वय 20 

वर्च धदंा- टाईल्स फिटींग काम याचं्या सोबत टे्रन नं. 

22845 पणुे /हटीया एक्स चे समोटरल जनरल डब्लयातनु 

प्रवास कटरत असताना प्रवासा दरम्यान फद. 30/06/2022 

रोजी  गाडी धावत असताना रे.स्टे.वधाच यणेे पवुी प्रवासी 

लोकाचं्या गदीचा िायदा घऊेन फियाचदी याचंा पँण्टच्या 

नखश्यात िेवललेा नमदु वणचनाचा मोबाईल  कोणीतरी 

अज्ञात चोरट्यान े  मदु्दाम लबाडीन े  चोरून नलेे  वरुनवरुन    

कलमकलम  337799  भादवीभादवी  प्रमाणेप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात 

आला 

fVi %&   रे.पो.स्टे.नागपुर यथेील जा.क्र. 3244/2022 

फद.01/07/2022 अन्वये गनु्याच ेकागदपञ टपालान ेप्राप्त 

झाल्यान े

HC 

74 

महशेकर 



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 03-07-2022   

 

 

 

03 o/kkZ 

230/22 
कलम 379 

IPC 
गुन्हा गुन्हा प्रप्रकारकार        
लेडीज पर्स 

pksjh 

टे्रन न ं

22403 

पॉनडचरेी 

एक्स च े

कोच 

न.ंB/1बथच 

न.ं17,20 

वरून 

रे.स्टे.ससदंी 

यथे े

30/06/22 

च े 

06.00 वा. 

दरम्यान 
 

03/07/22 

 च े

  15.42  वा. 

अनभलार् जाटव, 

राह.- B 2062 

खाटी बाबा, 

ईसाई टोला, 

झासंी, मो. न.ं 

8853492644, 

8318066762 
 

vKkr एकुण  1000/- रु   एक 

काळ्या रंगाची 

लडेीज पसच त्यात रोख 

1000/- रु., एक 

जने््स पसच त्यात 

डनेबट काडच, आधार 

काडच, पनँकाडच, 

हले्थ काडच, लनेडज 

घडी गोल्डन रंगाची 

असा एकुण 1000/- 

रु.चा माल 

fujad अश्या प्रकारे आहे की, नमदु वरील ता. वेळी व 
ठिकाणी यातील ठियादी हे ठद. 30/6/22 रोजी ट्रेन 
नं. 22403 पंठडचेरी एक्र्. चे कोच नं. B/1 बर्स नं. 
17, 20 वरुन प्रवार् करीत अर्ता प्रवार्ा दरम्यान 
रे. स्टे. ठर्न्दी येरे् ठियादी यांचे पत्नी ची एक 
काळ्या रंगाची लेडीज पर्स त्यात रोख 1000/- रु., 
एकुण 1000/- रु. चा मालार्ह कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्यांचे झोपेचा िायदा घेवनु मदु्दाम, 
लबाडीने व कपटाने चोरुन नेल े   वरुनवरुन    कलमकलम  337799  

भादवीभादवी  प्रमाणेप्रमाणे   गुन्हा दाखल करण्यात आला. 
fVi %&   रे.पो.स्टे.नागपुर यथेील जा.क्र. 3231/2022 

फद.01/07/2022अन्वये गनु्याचे कागदपञ टपालाने प्राप्त 

झाल्यान े

HC 

402 

तलेमोरे  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-osG xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko feGkyk eky  vkjksih gdhxr  riklh 

vaeynkj 

01 xksafn;k 

61@22 

dye 

8 

¼c½]20¼B½] 

II (c) 
NDPS 
ACT 

xkMh ua 

22974 

xka/kh/kke 

iqjh ,Dlps 

dksp ua 

Mh@02 cFkZ 

ua 41 ps 

ojhy 

lkeku 

toG jsLVs 

xksafn;k 

IykWVQkWEkZ ua 

03 oj 

03@7@22 

ps  

08-09 ok 

njE;ku 

03@7@22 

ps  

18-00 ok 

ljdkj rQsZ& 

e;ad 

deyfd'kksj 

feJk o; 28 

o"kZ  

O;olk;& 

uskdjh mi 

fujh 

vkjih,Q jkg  

vkj ih ,Q 

cWjsd xksafn;k 

eks ua 

7000681769 

एकुण  55,740 /-  रु   

,d xzs jaxkpk fiV~Vq cWx 

T;koj dkGîk jaxkps 

fLVdjoj Fancy fyghysys 

R;ke/;s lsyksVsi us iWd 

dsysys 03 ux xkatk lnq"; 

ouLirhps  iWdsV izR;sdh 

otu 1½ 01-920 fdxzW 

2½ 01-846 fdxzW 3½ 01-778 

fdxzW vlk ,dq.k otu 5-

554 fdxzW o  cWxlg 06-

660 fdxzW 'kklfd; fdaer 

fuOoG xkatkph fd 

55]540@#  cWxph fd 

200@ vlk 55]740@# 

pk eky 

vKkr Ukeqn rkjh[k o osGh ;krhy fQ;kZnh gs vkiys LVkWilg  

rlsp js lq cy eaMy VkWLd fVe lg ueqn xkMhoj 

isVªksayhx  djhr vlrkuk jsLVs vkexko ikl >kys 

aurj  ueqn xkMhps dksp ua Mh@02 psd djhr 

vlrkuk cFkZ ua 41 ps oj lkeku Bso.ks djhrk 

vlysY;k jWdoj ueqn cWx gh ykokjhl voLFksr feGqu 

vkY;kus ueqn cWx ps dsyh vlrk R;kr lsyksVsi us 

iWd dsysys 03 ux xkatk lnq"; ouLirhps  iWdsV 

feGqu vkY;kus o cWx ckcr dks.khgh ekydh gDd 

lakxhrys ukgh R;ko:u ueqn cWx jsLVs xksafn;k ;sFks 

mrjoqu R;koj ek jkti=hr vf/kdkjh] iap] 

QksVksxzkQj] brj lk{khnkj ;akps le{k izkFkfed 

dk;Zokgh d:u iq<hy dk;Zokgh djhrk ueqn 

eqnsekylg ys[kh fjiksVZ lg iksLVsyk gtj >kY;kus 

ueqn izek.ks xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk- 

PSI 
fude 



yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 03-07-2022  

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 03-07-2022  

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 03-07-2022 

 

    

    

 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 brokjh       40/22        व    व  

        2006      क   

26(2)(1)   व    क   

26(2)(iV)  व    क   

3(1)(ZZ)क   27 

(B)(E) वक  -

30(२)(a)  क   

328,188,272,273 IPC   

02/07/2022 

    

03:56 

pcr  

     व   क   क   व      व  54व     .               वऴ                            
 

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 मगच  

न.ं43/2

2कलम 

174 

CRPC 

प्रमाण े

रेल्व ेस्टेशन 

वधाच मने बकुकंग 

कायाचलय मध्य े
 

फद. 
03/07/20

22  च े  

15.30 वा 

पवुी 

फद. 

03/07/2022  

च े16.20  

वा 

ऑन ड्युटी 
DYSS रे.स्टे 
वर्धा तिे 

अर्धपु चौव्हाण 
पछुताश 

कायालय वर्धा. 

एक 
अनोऴखी 
परुुष वय 
अंदाजे 35 

वषस. 

अश्या प्रकारे आह ेकी,नमदु ता.वळेी व टिकाणी यातील अनोळखी मतृक 

इसम वय अदंाज े35वर्च हा रेल्व ेस्टेशन वधाच मने बफुकग कायाचयल मध्य े

मरण पावल्यान ेनमदु मगच दाखल केला सदर घटनास्थळावर इन्वके्ट व 

घटनास्थळ पचंनामा कायचवाही कामी HC/136 थोटे व प्रते पहारा कामी 

PC/1175 यानंा रवाना करण्यात आला. 
 

HC 

136 

थोटे 

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 


