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01 नागपरु  
374/2022

कलम 379 
IPCप्रमाने 

गनु्हा 
प्रकार 

लेडीस पसस 
चोरी 

ट्रेन नं 
12511 
गोरखपरु 

एक्स कोच नं. 
A/1 बर्स 

नं.49 वरुन 
रेल्वे स्टे 

नागपरु येर्नु  
गाडी सटुताच 

 

06/06/22  
04.05 वा. 

07/06/22 
00.28 वा. 

सौ . बेबी W/O 
वेदप्रकाश  
ततवारी वय 

41वर्स  
धंदा - धरकाम  
रा रोहीनी गाडसन 
बला ाँक न. B/1 
फ्ल ाँट न P1 
मेन्नरु तपन न 
620017 

तिचरुलापल्ली 
तामीलनाडु  

मो न. 
8210134824 

एक  
अज्ञात 

संशयीत 
ईसम वय 

अंदाजे 
20-22 

वर्स 

एकुण 2,48,500/-रू    
एक  ब्राउन व काळ्या 
रंगाची  लेडीज  पसस 
त्यात तीन  छोट्या 

पसस 1) एक  लेडीज  
डायमंडररग की अंदाजे 
40,000/- 2) एक 
लेडीज ररग वजन 5 

ग्राम की अंदाजे 
25,000/- 3) एक 4 
ग्राम ची  लेडीज ररग 

की अं 20,000/- 4) 
एक 3 ग्राम  लेडीज 

ररग की अ ं15,000/- 
5) एक तीन ग्राम  

लेडीज  ररग की अं 
15,000/- 6) एक 
जेन्टस ररग वजन 3 

ग्राम की अं 
14,000/- 7) 

कानाततल ररग वजन 
6 ग्राम की अं 

28,000/- 8 ) दोन 
ग्राम सोन्याचा ततनष्क 
कंपनीचा का ाँईन की 
10,000/- 9) रोख 
रू 60,000/- 10) 

नोज तपन 5 ग्राम की 
20,000/- 11) पेन 
ड्रायव्हह की 1,500/- 
12) ATM काडस 

ICICI , कोटक ब ाँक 
चे, 13 ) नेपाऴ 

ब ाँकेचे पासबकु , वा ाँच 
, चाजसर व ईतर 

डाक्यमुेंट असा एकुन 
2,48,500/- रू चा 

माल 
 

तनरंक वर नमदु तातरख वेऴी व तिकाणी यातील तियादी  मजकुर रे स्टे 
गोरखपरु ते सेलम असा प्रवास करीत असतांना प्रवास दरम्यान रे 
स्टे नागपरु येर्नु ट्रेन सटुल्यानंतर कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
तियादी यांचे झोपेचा िायदा घेवनु त्यांचा  एक  ब्राउन व काळ्या 
रंगाची लेडीज पसस त्यात तीन  छोट्या पसस 1) एक  लेडीज  
डायमंडररग की अंदाजे 40,000/- 2) एक लेडीज ररग वजन 5 
ग्राम की अंदाजे 25,000/- 3) एक 4 ग्राम ची  लेडीज  ररग की 
अं 20,000/- 4) एक 3 ग्राम  लेडीज  ररग की अ ं15,000/- 
5) एक तीन ग्राम  लेडीज ररग की अं 15,000/- 6) एक जेन्टस 
ररग वजन 3 ग्राम की अं 14,000/- 7) कानाततल ररग वजन 6 
ग्राम की अ ं28,000/- 8 ) दोन ग्राम सोन्याचा ततनष्क कंपनीचा 
का ाँईन की 10,000/- 9) रोख रू 60,000/- 10) नोज तपन 5 
ग्राम की 20,000/- 11) पेन ड्रायव्हह की 1,500/- 12) ATM 
काडस ICICI, कोटक ब ाँक चे, 13 ) नेपाऴ ब ाँकेचे पासबकु, 
वा ाँच, चाजसर व ईतर डाक्यमुेंट असा एकुन 2,48,500/- रू चा 
माल चोरून नेले वरून सबब अपराध कलम 379 भादवी प्रमाणे 
गनु्हा दाखल. 
fVi%& रे.पो.स्टे. वधा येर्ील गनु्याचे कागद पि पो स्टे च्या ट ाँब 
च्या वाटसप वर प्राप्त झाले वरून  गनु्हा दाखल. 
 

PSI 
तायवाडे 



02 नागपरु  
375/2022

कलम 379 
IPCप्रमाने 

गनु्हा 
प्रकार 
पा ाँकेट  
चोरी 

ट्रेन 12102 
ज्ञानेश्वरी 

एक्स कोच नं 
B/2 बर्स 

वेटींग रे स्टे 
नागपरु येरे् 
गाडी उभी 
असताना 

पाणी भरते 
वेऴी पनॅ्टच्या 

मागील 
तखशातनु 

 

06/06/22  
06.30  वा.  

07/06/22   
01.52  वा. 

मोहम्मद 
आतसि अतीक 
उल्ला तसद्दीकी 
वय 26 वर्स 
धंदा- हयापार 
राह. सभुम 

तवहार टाउन 
तसटी मंगला 
तबलासपरु 
छत्तीसगड  

मो नं, 
7987681668 

 

अज्ञात एकुण 900/- रू    
एक पाकेट खाकी 

रंगाचा त्यात पनॅ काडस 
ATM HDFCबकॅ 

आधारकाडस रोख 
900/- रु (500 रु ची 

एक नोट 200रु ची 
एक नोट  100x2 

दराच्या नोटा ) असा 
एकुन 900/- रु चा 

माल 
 

 तनरंक अशा प्रकारे आहे की यातील नमदु तियादी मजकुर  हे वतरल 
नमदु ट्रेन ने तबलासपरु ते मंबई असा प्रवास करीत असतांना 
प्रवासा दरम्यान सदर गाडी रे स्टे नागपरु .येरे् PF वर गाडी उभी 
असतांना तियादी हे पाणी घेण्याकरीता नऴावर गेले असता 
प्रवासी लोकांच्या गदीत मघ्ये त्यांचे  पा ाँकीट  खाकी  रंगाचा त्यात 
पनॅ काडस ATM HDFCबकॅ आधारकाडस रोख 900/- रु (500 
रु ची एक नोट 200रु ची एक नोट  100x2 दराच्या नोटा ) 
असा  एकुण 900 रु. चा माल कोणीतरी अज्ञात ईसमाने गदीचा 
िायदा घेवनु तियादी  यांचे मागील तखश्यातनु पा ाँकेट चोरून नेले 
तियादीच्या तियाद वरुन सबब अपराध कलम 379 भादवी 
प्रमाणे .नंबरी गनु्हा दाखल केला  रे. पो. स्टे. बडनेरा  येर्नु  
तियादीचे प्रर्म खबरी तरपोटस  पो स्टे च्या ट ाँब च्या वाटसप वर 
प्राप्त झाले वरून नंबरी गनु्हा दाखल 

NK 
1139 बरुडे 

03 नागपरु  
376/2022

कलम 379 
IPCप्रमाने 

गनु्हा 
प्रकार 
पा ाँकेट  
चोरी 

ट्रेन  12102 
ज्ञानेश्वरी 

एक्स कोच नं 
D/2 बर्स न 
24  रे स्टे 
नागपरु येरे् 
गाडी उभी 
असताना 

पाणी भरते 
वेऴी पनॅ्टच्या 

मागील 
तखशातनु 

 

06/06/2022   
06.30 वा.  

07/06/2022   
01.57  वा. 

वतसम अकृम 
तजमलु शेख 
वय़ 24वर्स  

रा मरु्ससदाबाद 
बोरमपरु तजल्हा 
मरु्ससदाबाद वेस्ट 

बंगाल  
मो. न. 

9339819352 
 

अज्ञात एकुण 4,000/- रू    
एक काळ्या रंगाचा 
पा ाँकेट त्यात रोख 

4000/-रू  (500x6 
नोटा ) (100x10), 
आधार काडस, वोटर 
काडस,  असा  एकुण  
4,000/- रु चा माल 

तनरंक यातील नमदु तियादी मजकुर  हे  नमदु ट्रेन  ने सालीमार  ते मबंई 
LTT  असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान सदर गाडी 
रे स्टे नागपरु .येरे् PF वर गाडी उभी असतांना तियादी हे पाणी 
घेण्याकरीता नऴावर गेले असता प्रवासी लोकांच्या गदीत मघ्ये 
त्यांचे  एक काळ्या रंगाचा पा ाँकेट त्यात रोख 4000/-रू  आधार  
काडस , वोटर काडस  (500x6 नोटा ) (100x10) असा  एकुण  
4000 रु. चा माल  कोणीतरी अज्ञात ईसमाने गदीचा िायदा 
घेवनु तियादी  यांचे मागील तखश्यातनु पा ाँकेट चोरून नेले वरुन 
सबब अपराध कलम 379 भादवी प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल  

NK  
1139 बरुडे 

04 नागपरु  
377/2022 
कलम 379 

IPC       
गनु्हा   
प्रकार 

मोबाईल 
चोरी 

ट्रेन नं 22613 
श्रध्दा सेत ु 

EXP चे कोच 
न S/3 बर्स न 

1  रे स्टे 
नागपरु 

येणयाचे 20 
तमनट पवुी 

24/05/2022  
वेळ नमदु नाही 

07/06/2022  
09.06 वा.   

शभुम कुमार 
गौरीशंकर सेन   
वय 31वर्स रा 
म.न 1100/m 

वाडस क्र 77 
कृष्णा कॉलनी  
न्य ुवाडस सोहागी 

र्ाना  
आधारताल 

तजला जबलपरु  
म. प्र मो न 

9977513970 
 

अज्ञात एकुण 7500/- रू    
एक रेडमी 8A कं चा 
मो. तकमत 7500/-

imei no 
860902057587877/

85 असा एकुन  
7500/- रू 

तनरंक अशा प्रकारे आहे की यातील  तियादी मजकुर  तद. 22/5/22 रोजी  
रे. स्टे रामेश्वरम ते जबलपरु येणे करीता  ट्रेन नं 22613 श्रध्दा सेतु  
EXP चे कोच न S/3 बर्स न 1 वरुन प्रवास करीत असताना तियादी 
नी आपला मोबाईल  रेडमी 8A कं चा मो. तकमत 7500/- बर्स वर 
पावर बैक मध्ये चाजीग होणे करीता िेवले असता ट्रेन तद 
24/05/2022 चे सकाळी  रे स्टे नागपरु येणयाचे 20 तमनटा पवुी 
झोप उगडली असता तियादी यानी पाहीला की त्याचे बर्स वर िक्त 
पावर बैकच आहे मोबाईल कोणी तरी अज्ञात चोर नी तियादी यांचे 
झोपेचा िायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेले  अशा प्राप्त 
गनु्हयांचे कागदपिावरुन सबब अपराध कलम 379 भादवी प्रमाणे 
गनु्हा दाखल.  
fVi %&  iksyhl vf/k{kd dkxni= dk;kZy;] yksgekxZ 

ukxiwj ;kaps tk-dz- 3347@22 vUo;s xqUg;kps dkxni= izkIr 

>kY;kus xqUgk ueqn nk[ky- 

HC/ 
59 

वासनीक   



05 नागपरु  
378/2022 
कलम 379 

IPC  
गनु्हा 
प्रकार 

बैग चोरी 

ट्रेन नं 22403 
पोव्ण्डचेरी नई 
तदल्ली   EXP 
चे कोच न 
S/1 बर्स न 
46,48  रे स्टे 
नागपरु येरे्   
 

19/05/2022 
08.13 वा.   

07/06/2022 
10.39 वा . 

इमामदु्दीन S/O 
मखमदु्दीन वय 
42 वर्स रा. ततन 
इमली चौराह 
कोहनरु कॉलनी 
793,   इंदौर 
र्ाना आजाद 
नगर तज. इंदौर 
(म.प्र) मोबा.नं 
9753977996 

अज्ञात एकुण 3000/- रू    
एक बैग काळ्या रंगाची 
त्यात जनेु वापरते 
कपडे 5 पैंट, 5 शटस,  2 
चादर, 2 जोडी चड्डी 
बनीयान ,2 कोकोनट 
तेल की बाटल, एक 
तकलो परमल,  एक 
तकलो सेव, 10 वीं ची 
माकस  तशट , समगस ID,  
जन्म प्रमाण  
पि,आधार काडस , 
बैंकेचे पास बकु, एक 
चश्मा,  (कागद पि 
अबजुर नावाचे ) असा 
ऐकुण 3000/-  
 

तनरंक अशा प्रकारे आहे की यातील नमदु  तियादी मजकुर हे तद. 18/5/22 
रोजी  ट्रेन नं 22403 पोव्ण्डचेरी नई तदल्ली   EXP चे कोच न S/1 
बर्स न 46,48 रे स्टे चैन्नई ते भोपाल  असा प्रवास करीत होते प्रवासा 
दरम्यान त्यांनी त्यांची बैग बर्स खाली िेवली होती. रेल्वे स्टेशन 
नागपरु येरे् सकाळी 08.13 वा तियादी यांची झोप उघडली तेहहा 
त्यांनी आपली बर्स खाली िेवलेली बैग चेक केली असता तदसली 
नाही.त्यांची    काळ्या रंगाचा बैग कोणी तरी अज्ञात चोरट्याने 
तियादी यांचे झोपेचा िायदा घेवनु  vkfry lkekuklg  मदु्दम 
लबाडीने चोरुन नेले  SD इंगे्रजीत अशा प्राप्त गनु्हयांचे 
कागदपिावरुन सबब अपराध कलम 379 भादवी प्रमाणे गनु्हा 
दाखल करण्यात आला. तसेच गनु्याचे कागदपि पढुील तपास 
कामी मा. PSO सो. यांचे आदेशाने HC/235 वघारे यांचे कडे 
देण्यात येत आहे.  

 fVi %&  iksyhl vf/k{kd dkxni= dk;kZy;] yksgekxZ 

ukxiwj ;kaps tk-dz- 3348@22 vUo;s xqUg;kps dkxni= izkIr 

>kY;kus xqUgk ueqn nk[ky-  

HC/235 
वघारे 

 

06 नागपरु  
380/2022 
कलम 379 

IPC 
 गनु्हा 
प्रकार 

मोबाईल 
चोरी 

ट्रेन नं 12721 
दतिण  EXP 

चे कोच न 
S/8 बर्स न 70  
रे स्टे अजनी 
येर्नु गाडी 

.सटुल्यानंतर 
 

16/05/2022 
09.25 वा 

07/06/2022 
16.28 वा 

संगमेश एस 
कोरे S/O 

सांतप्ता कोरे  
वय 20 वर्स रा. 
ग्राम खटक ता. 

बालकी तज. 
तबदर कनाटका. 

मोबा.नं 
8296779644 

अज्ञात एकुण 15,000/- रू 
एक रेडमी कंपनीचा 
मोबाईल िोन मा ाँडल 
नं. नोट 7 रपक रंगाचा 
त्यांत तजओ तसम नं. 
9902681643 २) 

तजओ तसम नं. 
8431029553 IMEI 
नं. मातहत नाही. तक. 

15,000/- रु. चा माल 
असा असा एकुण 

15,000/- रु. 
 

तनरंक यातील तियादी मजकुर हे ट्रेन नं 12721 दतिण  EXP चे कोच न 
S/8 बर्स न 70 वरुन रे. स्टे. हैदराबाद ते न्य ु तदल्ली असा प्रवास 
कतरत असतांना प्रवासा दरम्यान तियादी हे आपला रेडमी कंपनीचा 
मोबाईल चार्सजग ला लावनु बार्रुम ला गेले होते. परत आल्या नंतर 
बर्स वरील  मोबाईल बतघतला असता तो तमऴुन आला नाही. त्यांचा 
नमदु वणसनाचा मोबाईल रे. स्टे. अजनी येर्नु गाडी  सटुल्यानंतर 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे गैरहजेरीचा िायदा घेवनु मदु्दाम 
लबाडीने चोरुन नेला. अशा प्राप्त गनु्हयांचे कागदपिावरुन सबब 
अपराध कलम 379 भादवी प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला. 
fVi %&  मा, पोलीस अतधिक लोहमागस नागपरु  येतर्ल जा. क्र. 
3351/22 तद. 06/06/22 तसेच आपले  रे पो. स्टे. चे आवक क्र. 
1747/22 तद. 06/06/22 अन्वये. 

HC/549 
िुसाटे  

 

07 नागपरु  
381/2022 
कलम 379 

IPC 
 गनु्हा 
प्रकार 

मोबाईल 
चोरी 

 

ट्रेन नं 12102 
ज्ञानेश्वरी 
एक्सपे्रस चे 
कोच न A/2 
बर्स नं.13 
वरुन  रे स्टे 
नागपरु  येर्नु 
गाडी 
.सटुल्यानंतर    
 

30/05/2022  
18.15 वा.   
 

07/06/2022 
16.40 वा.   
 

श्री कल्याण कंुडु 
तहरामोहन कंुडु . 
वय 64 वर्स 
रा.S/420 
वक्रतुंड रेसीडेंसी 
ढोकाऴी िाणे . 
मोबा.नं 
9930860439 
 

- अज्ञात 
 

एकुण 13,000/- रू 
एक मोटोरोला 
कंपनीचा मोबाईल 
काऴया रंगाचा त्यांत 
एअरटेल  तसम नं. 
9619405001 .IMEI 
नं. मातहत नाही. तक. 
13,000/- रु. चा माल  
 

तनरंक  
 

 नमदु तारखेस वेऴी व तिकाणी यातील तियादी मजकुर हे नमदु ट्रेन 
ने हावडा ते कुला असा प्रवास कतरत असतांना प्रवासा दरम्यान 
तियादी यांचे बर्स वर िेवलेला एक मोटोरोला कंपनीचा मोबाईल 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने तियादी यांचे झोपेचा िायदा घेवनु रेल्वे 
स्टेशन नागपरु येर्नु गाडी सटुल्यानंतर चोरुन नेल्यांचे लिात आले. 
.अशा प्राप्त गनु्हयांचे कागदपिावरुन सबब अपराध कलम 379 
भादवी प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला. 
 fVi %&  मा, पोलीस अतधिक लोहमागस नागपरु  येतर्ल जा. क्र. 
3349/22 तद. 06/06/22 तसेच आपले रे पो. स्टे. चे आवक क्र. 
1748/22 तद. 06/06/22 अन्वये गनु्हयांचे कागदपि क्राईम रायटर 
HC/529 देशमखु यांनी तदल्या वरुन मा. PSO सो. यांचे आदेशान्वये 
नंबरी गनु्हा दाखल करण्यांत आला .  
 
 

HC/874 
बारड  
 



08 नागपरु  
383/2022 
कलम 379 

IPC 
गनु्हा 
प्रकार 

मोबाईल 
चोरी 

 

ट्रेन आमला 
पैसेंजर ने रे. 
स्टे नरखेड येरे् 
गाडी मध्ये 
चढत 
असतांना  
 

07/06/2022 
06.45 वा   

07/06/2022 
18.53 वा   

अतनल 
गलुाबराव पराये 
, वय-  
39वर्स,रा. 
बेलोना ता. 
नरखेड तज. 
नागपरू मो. नं. 
7666384646,
9907823314 

अज्ञात एकुण 24,000/- रू 
एक oppo F-19,pro 
plus चा मोबाईल त्यात 
Airtel तसम नं. 
9270005561,jio  
तसम नं. 7499928622 
,IMEINO.8619320
52559426 तक. 
24000/-  रू. चा माल  
 

तनरंक नमदु तारखेस वेऴी व तिकाणी यातील तियादी  मजकुर हे तद 
07/06/22 रोजी आमला पैसेंजर वर बसणे कामी 6.45 वा. रे. स्टे. 
नरखेड येरे् गाडी मध्ये चढत असतांना कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  
त्यांचे  नमदु वणसनाचा मोबाईल  तक. अदंाजे 24000/- रू..   मदु्दाम 
लबाडीने चोरून नेला आहे. अशा तियादी च्या तियाद वरून  नंबरी 
गनु्हा सबब अपराध कलम 379 भादवी प्रमाणे गनु्हा दाखल 
करण्यात आला. 

ASI/ 
296 
झरुमरेु 

09 o/kkZ 
191@22 

dye 379 

Hkk-n-oh 
गनु्हा 
प्रकार 

मोबाईल 
चोरी 

 

Vzsu ua-

22403 

ikWaMspjh 

,Dl ps 

dksp ua-

,l&6 cFkZ 

ua-1 o:u 

js-LVs- ojksjk 

pkyw xkMhr 

02@6@22 

04%30 ok- 

 

07@06@22  

17%06 ok- 

 

;ksxs’k 

b’ojyky 

lkdkse] 

o;&21 o"ksZ 

/kank&etwjh] 

jk-fVdkMh] 

iks-dcksV] ft-

fNanokMk] e- 

eks-ua-

9343172593 

अज्ञात एकुण 11,000/- रू 
,d jsMeh 9 ,p 

dkG;k jaxkpk 

eksckbZy R;kr 

ftvks fle ua- 

9098714574IMEI  
ekfgrh ukgh- 

fda-11000@& :- 

तनरंक ueqn ?kVuk rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh etdqj 

gs ueqn dksp o cFkZo:u js-LVs-xqaVwj rs ukxiwj vlk 

izokl djhr vlrkauk izoklkps njE;ku js-LVs-ojksjk pkyw 

xkMhe/;s fQ;kZnhpk >ksispk Qk;nk ?ksowu dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus eq|ke yckMhus R;kapk ojhy o.kZukpk 

eksckbZy pks:u usyk v’kh ys[kh fQ;kZn  js-iks-LVs-ukxiwj 
;sFks tk-dz- 2545@22 vUo;s xqUg;kps dkxni= izkIr 

>kY;kus uacjh xqUgk nk[ky-   

iksgok@ 

136 

FkksVs   

10 बडनेरा 
124/2022 
कलम 379 

भादतव  
गनु्हा 
प्रकार 

मोबाईल 
चोरी 

 
 

ट्रेन नं. 12860 
रगतांजली 

एक्स. चे कोच 
नं. S/7 बर्स नं. 
48 वरुन रे.स्टे 

मालखेड ते 
बडनेरा 
दरम्यान 

 

07/06/2022 
13.30  वा. 

07/06/2022  
14.28 वा. 

रतवन्रनार्  
पंचानन    मंडल 
वय 36 वरे् धंदा 

- मजरुी रा. 
क्ल्याण वेस्ट 
मुंबई मो.नं. 

8972236206 

अज्ञात 
 

एकुण 16,000/- रू 
एक ओपो A5 

कंपनीचा मोबाईल 
त्यामध्ये तजयो तसम 

8591512342 तकमंत 
16000/- IMEI NO- 

मातहत नाही. असा 
एकुण  16000/- रु.  

 

तनरंक नमदु वरील ता. वेळी व तिकाणी यातील तियादी  etdqj  हे तदनांक 
07/06/2022  रोजी  रे.स्टे खडकपरु ते कल्याण असा प्रवास करीत 
असतांना रे.स्टे मालखेड ते बडनेरा दरम्यान तियादी यांचा एक ओपो 
A5 कंपनीचा मोबाईल नमदु बर्स च्या चार्सजग पोईंट वर लावले 
असता प्रवाश्याचा गदी मध्ये कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांची नजर 
चकुुन चातजिंग वर लावलेला मोबाईल चोरुन नेले असे तदले तक्रारी 
वरुन  मा. प्रभारी अतधकारी सो. यांचे आदेशान्वये कलम 379 
भादवी प्रमाणे गनु्हा दाखल. 

WHC/ 
1010 
मेश्राम 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 बडनेरा 
125/2022 
कलम 379 

भादतव 
गनु्हा 
प्रकार 

सगॅ बगॅ 
चोरी 

 

ट्रेन अमरावती 
- भुसावळ 

पेंसेंजर मध्ये 
चढते वेळी 

रे.स्टे बडनेरा 
प्ल ाँटिा ाँमस नं. 

03 वरुन 

06/06/2022       
13.00वा. 

 

07/06/2022 
15.42 

गजेन्र शंकरराव 
देशमखु वय 43 

वरे् धंदा - 
नौकरी रा. म.ुपो. 
वलगांव ता. तज. 
अमरावती मो.नं. 
9860200090 

दोन 
संशईत 
मतहला 
एक 27 

वरे् 
असलेली 
व दसुरी 
35 वर्स 

एकुण 64,600/- रू 
एका सकॅ बगॅ मधनु 
एक ब्राउन रंगाची 
लेडीज हनॅ्ड बगॅ 

ज्यामध्ये एका छोट्या 
पसस मध्ये असलेले 
सोन्याचे दातगने १) 

मंगळसिु वजन अंदाजे 
40 ग्रमॅ  तकमंत 
52000/- रु.२) 

कानातील सोन्याचे 
मोती असलेले टॉप  

वजन अंदाजे 03 ग्रमॅ 
रकमत 3900/- ३) एक  

कानातील सोन्याचे 
असलेले टॉप्स वजन 
अंदाजे 03 ग्रमॅ रकमत 

3900/- ४)एक 
सोन्याची नर् वजन 

अंदाजे01  ग्रमॅ तकमंत 
1300/- रु. व रोख 
रुपये 3500/- ५) 

आधार काडस ६) पनॅ 
काडस ७) वॉटर काडस 
असे दातगने , रोख 
रक्कम व कागपि 
असलेली एकुण 

64600/-  रु. चा माल 

तनरंक नमदु वरील ता. वेळी व तिकाणी यातील तियादी  etdqj  यांची 
बहीन नामे सौ.तदपाली संजय कळसकर रा. मोशी या तदनांक 
06/06/2022 रोजी रे.स्टे बडनेरा येरे्  येउन शेगांव येरे् जाणे कतरता 
प्ल ाँटिा ाँमस नं. 03 वर अमरावती भुसावळ पसॅेंजर मध्ये चढते वेळी 
समुारे 13.30 वा. दरम्यान त्यांचे मागे असलेल्या दोन संशईत मतहला 
ज्या पैकी एक 27 वरे् असलेली व दसुरी 35 वर्स वय असलेली या 
दोन मतहलानी प्रवाशी लोकांचे गदी चा िायदा घेउन त्यांचे जवळील 
सगॅ  बगॅ मधनु वतरल वणसनाची हनॅ्ड पसस आतील सोन्याचे दातगने व 
रोख रकम ेसह चोरुन नेले आहे. असे  त्यांचे तिे त्यांचे भाउ नामे  
गजेन्र शंकरराव देशमखु यांनी तदल्या तक्रारी वरुन मा. प्रभारी 
अतधकारी सो. यांचे आदेशान्वये कलम 379 भादवी प्रमाणे गनु्हा 
दाखल . 

WHC/ 
257  
रामटेके 



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 07-06-2022  

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 07-06-2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko feGkyk eky fVi vkjksih gdhxr  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 gdhdr  riklh 

vaeynkj 

01 o/kkZ 
 

35/2022 
कलम 174 

CRPC 
प्रमाणे 

ft-lk-:- panziwj   06@06@22 

20%25 ok-  

07@06@22 

00%26 ok-  

vkWu M;qVh DYSS 

js-LVs-cYykj’kkg  rQsZ 

ek-oS|fd; vf/kdkjh] 

ftlk:-panziwj rQsZ 

iksdkW- 449 Bkdjs  js-

iks-LVs-o/kkZ varxZr 

nwj{ks= cYykj’kkg   

vuksG[kh iq:"k  vkWu M;qVh Mhok;,l,l js-LVs- cYykj’kkg rQsZ 

panzdyk ccu ;sj.ks ikbZleu ;kauh ,d ys[kh 

eseks pkSdhyk vk.kwu fnyk dh] Jh-cqjpqMs 

Mhok;,l,l- panziwj ;kauh lwpuk fnyh dh] ,d 

25 o"kkZapk iq:"k eq[; cqdhax dk;kZy; e/;s 

vpsr voLFkk e/;s iMysyk vkgs- ;kl 

vkS"k/kksipkj dj.;klkBh iksdkW 449 Bkdjs ;kauh 

ft-lk-:-panziwj ;sFks usys vlrk] ,e-vks-lksk- 

;kauh psdvi d:u e`r ?kksf"kr o#u dye 

174  CRPC  izekus exZ nk[ky- 

iksgok- 

640 

02 बडनेरा 09/2022 
कलम 174 

CRPC 
प्रमाणे 

ON DUTY 
D.Y.S.S   चांदरु 

रेल्वे     

  0066//0055//22002222  

1177//5544  वावा..   

 

 07/06/2022  
00.12  वा. 

रेल्वे स्टेशन चांदरु 
प्लटॅिामस क्र 1 वरील जनेु 
Dyss कायालय आरतित 

प्रततिालयजवऴ 
माबसलच्या ओट्यावर   

अनोऴखी परुुर् वय 
अंदाजे -35 वरे्, 

ऑन डु्यटी DYSS  श्री रंजीतकुमार रे. स्टे. चांदरु यांनी 
लेखी मेमो दीला की, चांदरु रेल्वे डाउन PF नं 1 वर एक 
अज्ञात हयक्ती उम्र करीब 35-40 वर्स के बीच अवस्र्ा म े
पडा है | मा. MO सो यांनी सदर जखमी इसमास मतृ 
घोतर्त  लेखी तदल्याने, v’kk eseks o:u कलम 174 
CRPC प्रमाणे exZ nk[ky- 

ASI/964 
गडवे   



 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 07-06-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 07-06-2022 

                                              

 

v-

dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 

बडनेरा 
 122@22 dye 306 506 

Hkknfo- 

 07/06/22  चे  00.51 वा.. 
PCR 10.06.2022 

1½½   हरी उिस  तवशाल तमुरे  वय 39 वर्स धंदा - िेकेदारी रा. जनुीवस्ती बडनेरा ,जी. अमरावती  

 नागपरु 
366@22 dye 379]34 Hkknfo- 06/06/22  चे   22.48 वा. 1½½  गौतम महेंर रसग रंगारी वय 21वर्स रा शंकर  नगर  दगुस  (छ. ग)   

2½½  हर्स राकेश बंन्सोड वय 20वर्स रा ब ाँक कालनी तवजय नगर दगुस छ. ग)    

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 अकोला 
04/2022 

ट्रेन  नं. 
12720 
जयपरु 
एक्स.चे 

कोच नं.S/2 
व बर्स 

नं.32वरुन  
रेल्वे स्टेशन 

अकोला 
येरे् गाडी 

उभी 
असताना 

 

07/06/2022  
06.20 ते 

06.35 वाजता 
दरम्यान 

 

07/06/2022 
17.46 वा. 

रमेशपेद्दरंुगडु पैउद्दी  वय 
41 वर्स धंदा-  नोकरी 
(BSF) रामपुालगटु्टी 

पोस्ट  मालेनीपल्लीपो स्टे 
पेद्दावाड्गरु तज.अनंतपरु 
राज्य -आंध्रप्रदेश मो.नं. 

7356025308 , 
9703090363 

पी.सनुीता H/O रमेश 
पैउद्दीवय 37 वर्स  रा.  

मपुालगटु्टी पोस्ट  
मालेनीपल्लीपो स्टे 

पेद्दावाड्गरु तज.अनंतपरु 
राज्य –आंध्रप्रदेश  

o.kZu 
अंगाने सडपातळ, उंची 5 

िुट , रंगाने सावळी, 
चेहरा गोल, नेसनीस 

ऑि बल्य ुकुता आतण 
सिेद लगॅीज, भार्ा - 
तेलग,ु रहन्दी, इंग्रजी , 

तनशाणी डाहया गालावर 
मस्सा 

 

वरील ता वेळी व तिकाणी यातील तक्रारदार नामे  रमेश पेद्दरंुगडु पैउद्दी  वय 
41 वर्स धंदा- नोकरी (BSF) रा.  मपुालगटु्टी पोस्ट  मालेनीपल्ली पो स्टे 
पेद्दावाड्गरु तज.अनंतपरु राज्य -आंध्रप्रदेश मो.नं. 7356025308 , 
9703090363 हे तचत्तोडगढ जाणे करीता  ट्रेन  नं. 12720 जयपरु एक्स.चे 
कोच नं.S/2 व बर्स नं.30,32वरुन आपले पत्नी  व मलुासह तसकंदराबाद ते 
तचत्तोडगढ प्रवासात असताना नमदु ट्रने ही तद.07/06/2022 रोजी अकोला 
रेल्वे स्टेशन येरे् येवनु र्ांबली त्या दरम्यान यातील नमदु तक्रारदार हे 
बार्रूमला जावनु पनु्हा आपल्या बर्स वर आले असता बर्स नं.32 वर 
असलेली त्यांची पत्नी तदसनु न आल्याने ततचा कोच व संपणुस गाडी मध्ये 
शोध घेतला  पत्नी तमऴुन न आल्यामळेु पो स्टे ला पत्नी तमसींग बाबत तदले 
जबानी तरपोटस वरून मतहला तमसींगची नोंद घेण्यात येवनु सदर ची तमसींग 
मा. PSO  मडॅम सो यांचे आदेशान्वये दाखल करण्यात आली . 

तपास 
HC/537 

सांगडे 


