
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 08-08-2022  

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 o/kkZ 

276@22 

dye 379 

Hkk-n-fo-  

xqUgk Ádkj 

eksckbZy  

pksjh 

Vªsu ua 

12615 ft-

Vh-,Dl ps 

dksp ua- 

,@4 

flVua- 01 

js-LVs-

cYykj’kkg 

;s.;kP;k 

vkxksnj 

04@08@2022 

09%36 ok 

08@08@2022 

10%14 ok- 

Eksuqiqj 

Jhfuokl 

jsMMh o; 

28 o"kZ /kank 

fctusljk] 

js.kqlqVk] 

fofcvkj] 

,M;qds’ku 

ylkslk;Vh 

]ft] 

fr:irh eks-

ua- 

8125050005 

अज्ञात 
 

एकुण 25,000/- रु 
,d fj;y ,e vk; 

ftih dkG;k dyj pk 

eksckbZy R;ke/;s ,;j 

Vsyfleua- 8143377771 

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

ukgh fdaer 25]000 : 

pk eky- 

ननरंक 
 

;krhy fQ;kZfn gs js-LVs-xqMMqj rs vkxjk vlk 

izokl djhr vlrkauk izoklk njE;ku fQ;kZfn 

;kauk >ksi ykxyh vlrk fn-4@08@22 jksth 

fQ;kZfn ;kaph >ksi ldkGh 9%30 ok- js-LVs-

cYykj’kkg ;s.;kP;k 05 feuhV vkxksnj 

m?kMyh R;kauh pkthZaxyk ykoqu cFkZP;k e/;s 

Vscyoj Bsoysyk ueqn o.kZukpk eksckbZy-

fQ;kZfn ;kapk >ksispk Qk;nk ?ksmu pks:u 

usyk-वरून सबब अपराध कलम 379 भादवी प्रमाणे 
नंबरी  गनु्हा दाखल. 
fVi %& ueqn xqUg;kps dkxni= js-iks-LVs- 

ukxiqj ;sFkhy tk-dz- 3936@22 fn-

04@08@22 vUo;s vkt jksth iks-LVs-yk 

VikykOnkjs izkIr >kY;kus uacjh xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk- 

iks-gok@ 

70 xkMos 

02 नागपरु 
578 /2022 
कलम 379 

IPC  

xqUgk Ádkj 

हनँ्डबगँ  pksjh 

ट्रेन न . 
020846 
नबकानेर 

नबलासपरु  
एक्स चे 
कोच नं. 

HA/1 बथथ 
नं. 15वरुन  
रेल्वे स्टेशन 

नागपरु 

02/08/2022   
04.20 वा. 

 

08/08/2022  
22:27 वा. 

-   अनथरा 
एस.जे. D/O 
जयकूमार वय 
25 वषथ, राह. 
मथलूीयार,  
नवलाकथ ू
नवडू, TC 
28/1063 

निकांदेश्वरम 
फोटथ, पी ओ, 
फोटथ  केरला 

नतरूवनंतपरूम  
695023 

इंडीया  मो. नं 
871442259

0 
  
 

अज्ञात 
 

एकुण 5,39,750/- रु 
एक  गोल्डन ब्राउन  रंगाची 

हनँ्डबगँ त्यात १) नतन 
सोन्याच्या चैन एक चैन 5 
ग्राम दसूरी चैन 3 ग्राम, 
नतसरी चैन 1 ग्राम , नक. 
3,42000/-  रू, २) एक 
बांगडी नदड तोऴा नक. 
57000/- रू, ३) दोन 
सोन्याचे ब्रासलेट अधा 

तोऴयाचे नक. 38000/-रू, 
४) सोन्याचे कानातील ररग 

दीड तोऴयाचे नक. 
61,750/-रू, ५) एक 

हातातील चैन एक 
तोऴयाची नक. 38000/-  
रू, ६) क्वाइन व रोख  

3000/-रू, व आधार काडथ, 
इलेक्शन काडथ,पनॅकाडथ, 

एस.बी.आय. ATMकाडथ, 
असा एकून 5,39,750/- रू 

माल 
  

ननरंक 
 

नमदु ता.वेळी व नठकाणी यातील नफयादी हे नद. 
01/08/2022 रोजी  ट्रेन नं. 22645 इंदौर कोचवेूल्ली 
एक्स चे कोच नं. B/7 बथथ नं. 62 इटारसी ते 
कोच्चवेूल्ली असा  प्रवास करीत असताना नद. 
02/08/2022 चे 04.20 वा ट्रेन रे.स्टे नागपरू येथे 
पोहचण्याआधी नफयादी ची  झोप उघडली असता 
त्यांची एक  हनँ्डबगँ आतील सामानासह नमदू वर्णनाचा 
माल एकून 5,39,750/- रू. कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने नफयानद यांचा झोपेचा फायदा घेवनु मदू्दाम 
लबाडीने चोरून नेले  वरून शनु्य नंबरीने गनु्हा दाखल 
होवनु इकडेस कागदपत्र इमेलव्दारे प्राप्त होताच अशा 
नफयादीच्या नफयाद वरून सबब अपराध कलम 379 
भादवी प्रमाणे नंबरी  गनु्हा दाखल. 
  fVi %& पो.स्टे ला इमेल व्दारे तसेच पो.स्टे चे  
आवक क्र. 2589/22 नद. 08/08/2022 अन्वये गनू्हाचे 
कागदपत्र प्राप्त झाले वरून  

सपोनन/ 
पाटील   



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- 

gdhdr  riklh 

vaeynkj 

03 बडनेरा 
187/22 
कलम 
379 
IPC 

xqUgk 

Ádkj 

मोबाईल  

pksjh 

ट्रेन नं  
12833 

अहमदाबाद 
एक्स चे  

जनरल कोच 
मधनु  रे.,स्टे 
बडनेरा येथनु 

गाडी सरुु 
झाल्यानंतर 

लक्षात आले. 

07/08/2022   
15/05 वा 

 

08/08/2022  
19/53 

 

शैलेश महादेव 
गडपायले, उम्र-
37साल धंदा- 

प्रायव्हेट  , रा. बाबा 
बधु्द नगर नवहार  
वैशाली नगर रोड 

नागपरु 
मो.नं.973054272

4 
 

अज्ञात 
 

एकुण 9700/- रु एक 
रेडमी कं.चा मोबाईल 
म.नं.09A त्यात नसम 

jio 
8055382604IMEI 

NO 
867498050512522/
530  नक.9000/-रू. व 
रोख 700/- रू असा 
एकुन 9700/-रू चा 

माल 
 

ननरंक 
 

यातील नफयादी मजकुर हे वनरल नमदु ट्रेंन चे कोच व बथथ 
वरुन रे . स्टे बडनेरा ते नागपरु असा प्रवास कनरता 
असातंना प्रवासा दरम्यान कोणत्यातरी अज्ञात चोरट्याने 
प्रवासी लोकांचे गदीचा फायदा घेवनु एक रेडमी कं .चा 
मोबाईल नक .9000/-रू. व रोख 700/- रू असा एकुन 
9700/-रू चा माल चोरुन नेले बाबत रे .,स्टे बडनेरा येथनु 
गाडी सरुु झाल्यानंतर लक्षात आले .  नफयादी च्या लेखी 
तक्रारी वरुन  नंबरी गनु्हा  कलम 379 IPC प्रमाणे  नंबरी 
दाखल करण्यात आला असनु  सदर गनु्हयाचे मळु 
कागदपञ केस डायरीसह HC/459 डोंगरे यांना देण्यात 
येत आहे. 
 
 

HC/459 
डोंगरे 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 08-08-2022   

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 08-08-2022 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 08-08-2022  

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 08-08-2022 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 xksafn;k 33@2022 dye 328] 

379   IPC 

fn 26@7@22 ps 14-00 ok 

fn 10@08@22 ikosrks ihlhvkj 

eksgEen etcqy oYn dqrqc vyh o; 40 o"kZ jkg djcyk Vksyk xzke mnxjk rk dksBh;k ft fd'kuxat 

¼fcgkj½ 

 
 
 

 

33@22 dye 328] 379 

Hkkanfo 

fn 01@8@22 ps 13-30 ok 

fn 10@08@22 ikosrks ihlhvkj 

tg:fn~nu lelqn~nhu o; 45 o"kZ jkg- daByokMh] Fkkuk&xksoky iks[kj  

ft-mRrj fnuktiqj ¼i-caxky½  

 

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 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

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 



 


