
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 11-06-2022   

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 
197/22 

कलम 379 
IPC  
गनु्हा 
प्रकार 

हनँ्डबगँ  
चोरी 

ट्रेन नं. 19713 
सिंकदराबाद 
एक्िं चे कोच 

नं.S/9बर्थ 
नं.17,18 

वरून रे.स्टे. 
बल्हारशाहा 
येर्नु गाडी 
िंटुताच  

13/04/2022 
02.15 वा.  

 

11/06/2022  
  16.30 वा. 

 

  श्रीमती मननषा 
सिंग नबिेंन 
W/o अजय 

सिंग नबिेंन वय 
48वषथ रा.मनिंर 

पोष्ट 
रामटेक,नागपरु 

मो.नं. 

8074071742 

     एकुण .1,05,000/-रू    
एक हनँ्डबगँ  

रोख रू.1,05,000/-रू. चा माल 
. 
 

      
 

अश्या प्रकारे आहे की,यातील नियादी म हे नमदु कोच 
व बर्थ वरून रे.स्टे.नागपरु ते  सिंकदराबाद अिंा प्रवािं 
करीत अिंतांना तयांच्या झोपेचा िायदा घेवनु तयांची 
एक हनँ्डबगँ रोख रू. 1,05,000/-रू. चा माल 
कोणतयातरी अज्ञात चोरट्याने रेल्वे स्टेशन बल्हारशाहा 
येर्नु गाडी िंटुताच चोरून नेली आहे. 
 नमदु गनु्याचे कागदपत्र मा. पोलीिं अनिक्षक 
कायालय लोहमागथ नागपरु येर्ील जा.क्र.आर/23/गनु्हा 
वगथ/2022-3433 नागपरु नद. 09/06/2022अन्वये 
आ.क्र.981/2022नद.11/06/2022अन्वयेगनु्हा दाखल 
होणे कामी कागदपत्र प्राप्त झाल्याने मा.प्रभारी 
अनिकारी िंो.यांचे आदेशान्वये नंबरी गनु्हा दाखल 
आला आहे. 

PSI 
िैंय्यद िंो. 

02 अकोला 
179/2022

कलम 
379 IPC 

गनु्हा 
प्रकार 

मोबाईल 
चोरी 

ट्रेन 
नं.20823परुी 

अजमेर 
एक्िं.चे कोच 
नं.D/2,बर्थ 

नं.1-10रे स्टे 
अकोला PF 
NO.01 वर 
गाडी उभी 
अिंतांना. 

 

11/06/2022 
00.15 वा 

11/06/2022  
06.15 वा 

अकरम S/O 
मेहबबु खान वय 
- 30 वषे,िंदा - 
,रा.मद्रािंी बाबा 
दगा चे जवळ 

अमरावती 
मो.नं.9730422

108 
 

अज्ञात 
 

एकुण 7,500/- रू 
एक आयटेल कंपनीचा मोरपंखी  
रंगाचा मोबाईल तयाचा  IMEI 
NO. माहीत नाही.तयात नजओ 
निंम नं.9322898915सकमत 

7500/-रु, चा मोबाईल. 
 

ननरंक 
 

वरील ता.वेळी व निकाणी यातील नियादी हे  नद. 
10/06/22 रोजी बडनेरा ते अजमरे अिंा प्रवािं करीत 
अिंतांना  रे.स्टे.अकोला PF NO.01 वर गाडी उभी 
अिंतांना चाजींगला लावलेला नियादी यांचा मोबाईल 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  तयांची नजर चकुवनु  
मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेले बाबत  नदले नियाद वरुन 
मा.PSO िंो यांच्या आदेशांन्वये  गनु्हा  कलम 379 
IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल 

HC 1024 
अवचार  

03 नागपरु 
390/22 

कलम 379 
भादवी  
गनु्हा 
प्रकार 

लेडीज पिंथ   
चोरी 

ट्रेन नं 16317 
नहमिंागर 

एक्िं चे कोच 
s/8 बर्थ नं 59, 

वरुन रेल्वे 
स्टेशन 

नतनखेडा येर्नु 
 
 
 

29/05/2022 
03.15 वा. 

11/06/2022 
21.48 वा. 

 

एनलयामा जो 
वल्द 

जो.एम.कोरा, 
वय 59 वषथ, 
िंदा-प्रायवेट 
नौकरी,रा. 
मल्लोत्रा 
पटु्टनानगढी 

कोट्टयम केरला 
मो.नं 

9895345331 

अज्ञात 
 

एकुण 29,000/- रू 
एक नक्रम रंगाची लेडीज पिंथ तयात 
छोटा ब्राऊन रंगाचा पिंथ तयात रोख 
2500/- रु, दोन ATM, ड्रायसवग 

लॉयिंंन्िं, आिार काडथ, एक 
नरअल मी कं 

चा मोबाईल तयात एअरटेल निंम 
नं 9895345331,आयनडया निंम 

नं 
9605213754  नक.12,000/-रु, 
शगुरच्या गोळ्या नक. 14500/- रु. 

चा 
अिंा  एकुण 29,000/- रु चा 

माल 

ननरंक वरील ता.वेळी व निकाणी यातील नियादी हे  ट्रेन नं 
16317 नहमिंागर ने आपले मलुी व मैत्रीणी िंोबत 
कोट्टयम ते झाशी अिंा प्रवािं करीत होते प्रवािंा 
दरम्याण ते जेवण करुन झोपी गेले व नद. 29/05/22 चे 
03.15 वा. रेल्वे स्टेशन नतनखेडा येर्नु गाडी जात 
अिंतांना तयांची झोप उघडली तेव्हा तयांचा एक नक्रम 
रंगाची लेडीज पिंथ vkfry lkekuklg नमळुन आला 
नाही तो कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने तयांता झोपेचा 
िायदा घेवनु चोरुन नेले.  अशा प्राप्त कागदपत्रावरुन 
नंबरी गनु्हा कलम 379 भा.द.नव  प्रमाने दाखल 
करण्यात आला  
fVi %& पो.अ.लो.ना क्र. आर/23/गनु्हा वगथ/2022 -
3473नद. 10/06/22अन्वये ईकडील पो स्टे चे आवक 
क्र.1829/22 नद.10/06/22अन्वये 
 

 
 

मपोहवा/ 
1011िंोनवने 



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 11-06-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 11-06-2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

04 नागपरु 
391/2022 

कलम 
356,379 

IPC 
 गनु्हा 
प्रकार 

मोबाईल 
चोरी 

ट्रेन 
नं.12807िंम
ता एक्िं चे  
कोच नं S/3 
बर्थ न 76 
वरुन रेल्वे 

स्टेशन नागपरु 
येर्नु गाडी 
िंटुल्यानंतर 

 

27/05/2022 
01.34 वा 

11/06/2022 
22.57 वा 

श्री अनपुम 
रामिंखु पांडेय   

वय 50 वषथ  
राह.63ऐ 

गांिीनगर,पो.स्टे
.आग्रा नजला 

.आग्रा 
उ.प्र.मो.बा.नं.94

12564946 

अज्ञात 
 

एकुण 20,000/- रू 
एक िंमॅिंंग कंपनी काळे रंग 

मोबा. तयात 
BSNlनं.9412564946, airtel 

9068216339 IMEI 
NO.355373115033171,3553

73115033179सकमत 
20,000/रू.चा 

 

ननरंक 
 

      घटना ता वेळी व िीकाणी यातील नियादी  हे नद. 
26/05/22 रोजी रायपरु रेल्वे स्टेशन वरुन आग्रा येणे 
कनरता ट्रेन िंमता एक्िं कोच नं एिं/3 बर्थ न 76 वरुन 
प्रवािं कनरत आतांना नदनांक 27/05/2022 रोजी रेल्वे 
स्टेशन नागपरु येर्नु गाडी िंटुताच काही वेळाने 
कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने खीडकीतनु हात टाकुन 
व्हाॅॅटिंअप पाहत नियादीचे हातातील िंमॅिंंग 
कंपनीचा मोबाईल नहिंकावनु चोरून चाल ु गाडीतनू 
उतरून पळुन गेला. अशा प्राप्त कागदपत्रावरुन नंबरी 
गनु्हा कलम 379 भा.द.नव  प्रमाने दाखल करण्यात 
आला  
fVi %& मा. पोलीिं अनिक्षक लोहमागथ 
काया.कं्रआर/23/गनु्हा वगथ/2022 3473 नागपरु 
नदनांक 10/06/2022 अन्वये 
 

िं.िौ/847 
आँज्वेल्ड 

र्ामँिं 
 

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 ननरंक ननरंक ननरंक ननरंक ननरंक ननरंक ननरंक ननरंक ननरंक 

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 ननरंक ननरंक ननरंक ननरंक ननरंक ननरंक ननरंक ननरंक ननरंक 



yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 11-06-2022  

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 11-06-2022 
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dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 ukxiqj 
385/2022 कलम 20 (B) II (C), 29 

NDPS ACT 

09/06/2022 चे 22.39 वा. 

नद. 16.06.2022 ikosrks  PCR   

1) िंोनम शकील अहमद, वय 25 वषथ,राह. E44/B 243, नवी निंमापरुी, पवुथ नदल्ली,  
2) मोहम्मद आनिंि अहमद शकील अहमद, वय 20 वषथ, राह. E44/B 243, नवी निंमापरुी, पवुथ नदल्ली,  
3) गलुिान उिंमान खान, वय 19 वषथ, राह. JB-6, हाऊिं नं. 427, स्टेट नं. 04, नशमलापरु, न्य ुनदल्ली,   
4) गलुशन शरीि, वय 35 वषथ, राह. K134, ब्लॉक जे.जे. कॉलनी, िंावला घेवर, राणीखेरा, उ.प.नदल्ली,  
5) िैंि अली अशरि अली अंिंारी, वय 22 वषथ, राह. झुंगी नं. CN32, ब्लॉक F-06, HGI लेबर कॉलनी, िंलुतानपरुी 
    नदल्ली,  
6) नवनपन नवजेंद्र सिंह, वय 20 वषथ, राह. निश्चन नगर, नवजय नगर, गाजीयाबाद उ.प्र 

02 vdksyk 
179@2022 dye 379 Hkknfo 

      11.06.2022 चे  09.17 वा. 

 

01)  वैभव मोहन डुडुरकर वय 29 वषथ,िंदा-नशक्षण,रा.िंोणेगांव नज.यवतमाळ 

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 


