
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 15-7-2022  

 

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 नागपरु 
502@22 

dye 

379 

Hkknoh  

 

xqUgk Ádkj 

ilZ pksjh 

vkrhy 

jks[k lg  
pksjh 

 

ट्रेन नं. 
09069 सरुत 
हटीया एक्स. 
चे कोच नं. 
A/1 बथथ नं. 
2,4,6 वरून 
रे.स्टे. नागपरु 

24/06/22   
02:00 वा. 

15/07/22   
00.26 वा. 

मधसुदुन कुमार 
ववदयानंद  

वय-43 वषथ, राह. बी 
1490, सेक्टर-2 

धवुा, पो.स्टे 
जगरनाथपरु वज.रांची 

मो. नं. 
9742290774 

अज्ञात 
 
 

एकुण 30,000/- रू 

एक लेडीज पसथ मधनु रोख  
30,000/- रु 

वनरंक 
 

अश्या प्रकारे आहे की, वियादी हे वद  24/06/2022 रोजी ट्रेन नं. 
09069 सरुत हटीया एक्स.चे कोच नं. A/1 बथथ नं. 2,4,6 वरून 
आपल्या परीवार सोबत सरुत ते  हटीया असा प्रवास कवरत 
असतांना. प्रवासा दरम्यान वियादी ने आपला एक लेडीज पसथ वसट 
वर  ठेवनु झोपनु गेले. जेव्हा वियादी यांची झोप रे.स्टे. नागपरु 
येथनु गाडी चालतांच उघडली तर त्याचा वसट वर ठेवलेला एक 
लेडीज पसथ मधनु रोख  30,000/- रु. वदसनु आला नाही. तो 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने वियादी यांचा झोपेचा िायदा घेवनु 
मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरून नेले वरून कलम 379 
भा.द.वव. प्रमाने गनु्हा दाखल. 
fVi %&  पोवलस अवधक्षक कायालय लोह. नागपरु येवथल 
क्रमाक  आर/23/गनु्हा वगथ/2022-4212 नागपरु वद. 
14/07/2022 असनु पो.स्टे नागपरु चे आवक क्र. 2270/22 वद. 
14/7/2022 असनु गनु्हाचे कागदपत्र टपालाने प्राप्त झाले वरून   
गनु्हा दाखल  
 
 

NK 
1139 
बरुडे 

02 नागपरु 
503@22 

dye 

379 

Hkknoh  

 

xqUgk Ádkj 

ilZ pksjh 

vkrhy 

lkekuklg  
pksjh 

 

 

ट्रेन नं. 
12442 
राजधानी  

एक्स.चे कोच 
नं.   B /11  

बथथ नं. 
2,4,5,6,8,10  
वरुन रे. स्टे. 

नागपरु 
 

03/07/22  
04.30 वा. 
दरम्यान 

15/07/22   
00.55 वा. 

अजय ससह  S/o 
रमाशंकर ससह, 
वय- 52 वषथ,  

रा. गल्ली नं. 11 
इदगाव भाठा , 

वववेकानंद आश्रमचे 
मागे ,पो. स्टे. आजाद 
चौक वज. रायपरू मो. 

नं.  
8319836966 

अज्ञात 
 

एकुण 1,40,000/- रू 

एक लेडीज पसथ मेहरून कलर 
त्यात रोख 9000/- रू.  

१) मोबाईल  Iphone  वसम 
नं. 7987541104 वक. 

50,000/- रू.   
2) VIVO V23  कं. चा 

मोबाईल  वसम नं. 
0097334197582 की. 

20,000/- रू.,    
कानातले लटकन सोन्याचे १ 

तोऴा वक. 30,000/-  रु. 
,गऴ्यातील हार िुलबनलेले 
वक. 1 तोऴा वक. 31,000/-

रू. ,ववदेश चा आयकाडथ रावश 
ससह व अमीताम ससह यांचे 
नावाचे ,चाबी,दवाई ,अन्य 
सामान  एकुण 1,40,000/-

रू. चा माल 
 

वनरंक 
 

ववरल ता. वेळी वियावद हे ट्रेन नं. 12442 राजधानी   B/11 बथथ नं. 
2,4,5,6,8,10 वरुन  वदल्ली ते रायपरु त्यांची  पत्नी रावश ससह व 
पवरवार सोबत प्रवास कवरत असतांना प्रवास दरम्यान त्याची पत्नी 
लेडीस पसथ डोक्या खाली ठेवनु झोपली व वद. 03/07/22 चे   
04.30 वा. बाथरुन ला गेली व बाथरुन करुन आल्यानंतर बथथ व 
ठेवलेली लेडीस पसथ बथथ वर वमळुन आली नावह एक लेडीज पसथ 
मेहरून कलर त्यात रोख 9000/- रू. १) मोबाईल  Iphone  वसम 
नं. 7987541104 वक. 50,000/- रू.  2) VIVO V23  कं. चा 
मोबाईल  वसम नं. 0097334197582 की. 20,000/- रू.,   
कानातले लटकन सोन्याचे १ तोऴा वक. 30,000/-  रु. गऴ्यातील 
हार िुलबनलेले वक. 1 तोऴा वक. 31,000/-रू. ,ववदेश चा 
आयकाडथ रावश ससह व अमीताम ससह यांचे नावाचे, चाबी, दवाई, 
अन्य सामान  एकुण  1,40,000/-रू. चा माल कोणीतरी  अज्ञात 
चोरट्याने त्याचा गैरहजरीचा िायदा घेवनु चोरुन नेला वरुन सबब 
अप कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल.  
fVi %&  पोलीस अवधक्षक लोहमागथ नागपरु येवथल जा. क्र. 
4217/22 वद. 14/7/22 अन्वये गनु्हयांचे कागदपत्र पो. स्टे. चे 
आवक क्र, 2267/22 वद. 14/7/22 अन्वये प्राप्त झाल्यांने  
गनु्हा दाखल  
 

PSI 
तायवाडे 



 

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 

03 बडनेरा 
167/22 
US 379 

IPC 
 

xqUgk 
Ádkj 

eksckbZy 
pksjh 

 

ट्रेन नं 12106 
ववदभथ एक्स चे 
कोच नं S/5 

बथथ नं 
29वरुन रेस्टे 
बडनेरा  येथे 

 

13/07/22
चे 

 20/00  
वा. 

दरम्यान. 

15/07/22  
चे  

16/41 
 

पवन सरेुशराव 
जऴीक वय 30 वषथ  

रा. गाडगे बाबा 
माकेट चांदरु रेल्वे 

वज. अमरावती मो नं 
7057467143 

अज्ञात 
 

एकुण 54,900/- रू 
एक IPHONE कं चा 

मोबाईल त्यात एअरटेल नं 
7057467143 IMEI NO 

350588709521348 , 
350588709874481 वक. 
54900/- रु चा मोबाईल 

 

वनरंक 
 

  हकीकत - अशा प्रकारे आहे की , यातील वियादी हे ट्रेन नं 
12106 ववदभथ एक्स चे कोच नं S/5 बथथ नं 29वरुन  रे .स्टे. चांदरु 
ते दादर असा प्रवास करीत असतांना रे .स्टे बडनेरा येथे गाडी 
थांबली असता प्रवासी लोकांचे गदीचा िायदा घेवनु   कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने त्यांचा एक IPHONE कं चा मोबाईल त्यात 
एअरटेल नं 7057467143 IMEI NO 350588709521348 , 
350588709874481 वक. 54900/- रु  चोरुन नेला .  वियादीचे 
वियाद वरून कलम 379 IPC प्रमाणे  नंबरी दाखल करण्यात 
आला  
fVi %&  वियादी  पोस्टे ला येवनु समक्ष चोरीबाबत तक्रार वदल्याने 
नंबरी गनु्हा दाखल 
  

ASI/ 
396 
 टाले  

04 अकोला 
221/2022
कलम 379  

IPC 
xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

  

ट्रेन नं 22865 
परुी एक्स. चे 

समोरील 
जनरल कोच  
मधनु रे.स्टे 
अकोला 

येण्यापवुी. 
 

14/07/22 
चे  

 08/50  
वा  

समुारास 
 

15/07/22 
चे   

10.35  
वा. 
 

  कंुदन सवुनल मोरे 
वय 22 वषथ  
धंदा वशक्षण   

रा. आंबेडकर नगर 
वाडथ क्र 1 दसुखेडा 
रेल्वे स्टेशन ता. 

यावल वज. जऴगाव  
मो नं 7378454233 

, 8552835048 

अज्ञात 
 

एकुण 12,000/- रू 

एक OPPO कं. चा मोबाईल  
मा नं K1  त्यात Jio वसम नं 

8806524875, 
9011337314, IMEI NO 

माहीत नाही.  
वक. 12000/- रु. 

वनरंक 
 

 यावेळी नमदु ता.वेळी व वठकाणी यातील वियादी  हे 
वद.14/07/2022रोजी ट्रेन नं 22865 परुी एक्स. चे समोरील जनरल कोच  
मधनु  LTT ते नागपरु असा प्रवास करीत असता प्रवासा दरम्यान वियादी 
हे रे.स्टे अकोला येण्यापवुी शौचालयास जाणे असल्याने त्यांनी त्यांचा 
मोबाईल त्यांचे जवऴील सगँबग मध्ये ठेवनु शोचालयास गेले व परत 
आल्यावर बगँमधील मोबाईलची पाहणी करता  नमदू वर्णनाचा  मोबाईल 
वदसनु आला नाही.रे.स्टे अकोला येण्यापवुी वियादी यांचे गैरहजेरीचा 
िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरुन नेला असे  लक्षात आले. 
वरुन वियादी यांनी  रे.पो.स्टे.बडनेरा येथे वदले वियाद वरुन गनु्याचे 
कागदपत्र इकडील पो.स्टे.ला प्राप्त झाल्याने  कलम 379  IPC प्रमाणे 
गनु्हा दाखल करण्यात आला  
fVi %&  रेल्वे पोलीस  स्टेशन बडनेरा येथील जा.क्र 1205/2022 वद. 
14/07/2022 अन्वये  गनु्याचे कागदपत्र इकडील पो स्टे ला आवक क्र 
1024/2022वद.14/07/2022  रोजी गनु्हा दाखल केला   

ASI 
971 
oMrdj  

05 o/kkZ 

247@2022 

dye 379 

Hkknoh  

xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

Vsªu 

Ø 12737 

fldanjkckn  

,Dl ps dksp 

Ø  

,@02 ps 

laMkl e/;s 

js-LVs 

o/kkZ ;s.ksiqohZ- 

14-07-22 

ps 

08%30  

ok lqekjkl- 

15-07-22 

ps 

00%05 ok- 

ujsUnzzdqekj 

eqjyheuksgj 

ihMhvkj]  

o; 56 o"kZ 

 /kank- LohVekVZ] 

jkg.kkj- ,p- 

120 esu ctkj 

ukxktqZulkxj  

ft- ukydksaMk 

iksyhl Bk.kk 

fot;iqjh rsyaxk.kk 

eks- u-

7382735557] 

7671899797- 

अज्ञात 
 

एकुण 4,000/- रू 

,d lsydkWu daiuhpk 

eksckbZy R;kr BSNL fle 
7382735557] 

7382735547-fdaer 

4000@& : 

वनरंक 
 

v'kk izdkjs vkgs dh] ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh 

etdqj gs ueqn xkMh us js-LVs fldanjkckn rs js- LVs jruxM vlk 

izokl djhr vlrkauk izoklk njE;ku ldkGh 08%00 ok 

fQ;kZnh gs dksp Ø ,@02 e/khy laMkl e/;s xsys vlrk 

eksckbZy laMkl e/;s Bsoqu laMkl e/kqu ckgsj vkY;k oj ijr 

eksckbZy ikgkyk xsys vlrk R;kauk R;kpk ueqn o.kZukpk eksckbZy 

fnlqu vkyk ukgh-  dks.khrjh vKkr pksjVÓkkus fQ;kZnh ;kaps 

xSjgtsjhpk Qk;nk  ?ksoqu pks:u usY;kps js-LVs o/kkZ ;sFks ekghrh 

iMys-   

fVi%& js-iks-LVs cMusjk  ;sFkhy tkod dz-1206@2022 fnukad 

14@07@2022 vUo;s iks-LVs yk Vikykus izkIr >kY;kus ucjh 

xqUgk nk[ky  

iksgok@

230 

lk;js- 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 15-07-2022   

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 15-07-2022  

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 15-07-2022  

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 15-07-2022 

 

 

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  66/2022 
कलम 170, 468, 471  IPC 

 

12/07/22 ps  22.17 
PCR-  18/07/22 ikosrks 

 

1)  lqyseku lfye 'kas[k o; 24 o"kZ] jk- ikoj gkoql toG lq;kZVkyk xksafn;k 

 
68/22 कलम 8 ¼C½ 20 ¼ B½ II 

¼C½ 29 NDPS  ACT 
14/07/22 ps  14.04 

PCR-  18/07/22 ikosrks 
 
 

1)  izgykn oYn txfn’k jktiqr o; 20 o"kZ jk vjuksVk ldm [kijk rgfly ckgk] ft vkxjk 

2)  lR;foj oYn ’kkgqdj jktiqr o; 24 o"kZ jkg uanxok ikst;riqj rk&ckgk ft vkxjk ¼e-iz½  

3)  ,ojuflg oYn fdYyksj jktiqr o; 35 o"kZ jkg uanxok ikst;riqj rk&ckgk ft vkxjk ¼e-iz½ 

02 ukxiqwj xq-j-u- 496/22  कलम  20 
(B)ii(c), 29 NDPS ACT 

14/07/22 ps  01.57 
PCR-  18/07/22 ikosrks 

1)  ववजय पंवडत  S/o वशवशंकर पंवडत , वय  24 वषथ, रा. C/o अन्नाभाऊ साठे  ई- वाडथ वसद लोणावला, पणेु, महाराष्ट्ट्र. 

 

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 


