
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 15-09-2022  

 

 

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 नागपरू 
696/22 
कलम 

379 IPC 
xqUgk 

izdkj  
बगँ pksjh 

रे. स्टे. नागपरू 
पलाटँफामम नं. 

07 वर 

 

 

15/09/22 
चे  

 01.30 वा. 
अंदाजे 

15/09/22  
चे  

 04.56वा. 
अंदाजे 

भुपेश कुमार 
मनोज करोडी, उम्र  
साल ,धंदा मजरुी 
,पत्ता - वाडम नं.  
नहर के बाज ूमें 
ग्राम  ममजापरू 

थाना बोसी बसेठी 
मज. अररीया मबहार 

मो.नं. 
7260924522 

अज्ञात 
 

एकुण  13,000/- रु. 
काळ्या रंगाची  कालेँज 

बगँ त्यात  रोख 
13,000/- रु 

(500/-,200/-,100/-रू 
चे नोटा ), वापरते  कपडे, 

खाने चे  सामान,असा 
एकुण 13,000/- रु  चा  

माल 

 

fujad नमदु तारखेस, वेऴी व मठकाणी यातील मफयादी   हे  ता. 
15/09/22 ला  रात्री 01.00 वा आपल्या ममत्रांसोबत  रे. स्टे. 
भंडारा वरून   सपुरफास्ट ट्रेन ने  जनरल डब्बात बसनु प्रवास 
करून  रे. स्टे नागपरू येथे आलो असता मफयादी यांना  ट्रेन चे 
नाव माहीत नव्हते आमण .आपल्या ममत्रांसोबत PF NO. 07 
वर अंदाजे   01.15 मममनट  वर  झोपलो असता अंदाजे  15 
मममनटा नंतर मफयादी यांची  झोप उघडली  आमण    त्याना  
बाथरूम ला जायचे होते ,सदर मफयादी यांनी कालेँज बगँ त्यात 
रोख 13,000/- रु(500/-,200/-,100/-रू चे  नोटा ),वापरते  
कपडे, खाने चे सामान, असलेली काऴ्या  रंगाची   बगँ मजथे 
झोपलो होते मतथेच ठेवनु बाथरूम ला गेले असता .जेव्हा 
मफयादी वापस आले तेव्हा त्यांची वरील नमदु वणमनाची बगँ 
मदसनु आली  नाही .आज ूबाज ूशोधली असता परंतु मनऴाली 
नाही  तेव्हा अंदाजे 01.30 वाजले होते . कोणीतरी अज्ञात 
चोरटयाने मफयादी यांच्या गैर हजेरी चा फायदा घेऊन  बगँ 
चोरून नेले वरून कलम 379 भा.द.मव प्रमाणे नंबरी गनु्हा 
दाखल करण्यात   आला 
 
  

    मपोना  
610  
राऊत 

02 नागपरू 
697/22 
कलम 

379 IPC 
xqUgk 

izdkj  
मनीपसम  
pksjh 

ट्रेन नं 12724 
तेलंगाना एक्स 

चे मागील 
जनरल कोच 
मधनु रेस्टे 

नागपरु येथनु 
गाडी सटुताच 

13/09/22 
चे 

08:15 वा. 
 

15/09/22 
चे 

13:26  वा. 

नमशउर रहेमान 
तमकउर रहेमान, 

वय 22 वषम, राह. -
ग्राम मबरार, पोस्ट  

बेला, शांती कुटीर, 
थाना - नानपरु, 
मबहार मो. नं. 

6206807402 

अज्ञात 
 

एकुण 21,00/- रु. 
एक ब्राऊन रंगाची लेदर 

मनीपसम त्यात रोख 
2100/- रु., रेल्वे मतकीट 

 

fujad नमदु तारखेस, वेऴी व मठकाणी यातील मफयादी हे ट्रेन नं. 
12724 तेलंगाना एक्स चे मागील जनरल कोच मधनु रेल्वे 
स्टेशन आग्रा ते हैद्राबाद असा प्रवास कमरत असताना प्रवासा 
दरम्यान सदर ट्रेन रेल्वे स्टेशन नागपरु येथनु सटुताच मफयादी 
यांनी पाणी बॉटल मवकत घेण्यासाठी मनीपसम पामहला असता 
त्यांचे पनँ्टच्या मागील मखशात मदसनु आला नाही. कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने मफयादी यांची नजर चकुवनू त्यांचा एक 
ब्राऊन रंगाची लेदर मनीपसम त्यात रोख 2100/- रु, रेल्वे मतकीट 
सह चोरून नेले. वरुन कलम 379 भा.द.मव प्रमाणे नंबरी गनु्हा 
दाखल करण्यात  
fVi -  रे. पो. स्टे. वधा येथीन गरुनं 344/22 कलम 379 भादमव 
चा गनु्हा CCTNS प्रणाली मध्ये ONLINE प्रापत झाले वरुन  

ASI 
988 
मरापे 



 

 

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 15-09-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 15-09-2022 ‘ 

 

 

 

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 rlsp riklh 

vaeynkj 

03 अकोला 
324@22 

dye 

379 

Hkknafo 

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रे स्टे अकोला 
येथे पलटॅफॉम 

नं.03 वर ट्रेन नं. 
12485 नांदेड 
गंगानगर चे 
समोरील 

जनरलडब्यावर 
 

15/09/22 
चे 

अंदाजे 
15.50 वा. 
समुारास 

 

15/09/22 
चे 

18.06 
वाजता 

 

रतन हनमुान शमा  
वय 56 वषम, धंदा - 

फर्ननचर काम   रा. सभुाष 
चौक रेल्वे स्टेशनच्या 
बाजलुा मरु्नतजापरुमज. 

अकोलामो. नं. 
8482903824 

अज्ञात 
 

एकुण  7]990@&: 
एक समॅसंग गलॅक्सी  

M-10  कंपनीचा काळ्या 
रंगाचा मोबाईल त्याचा  

IMEI NO. 
354075106668167  
त्यात BSNL मसम नं. 
9423847751 , JIO 
मसम नं 9370288393  

कक. 7990/-रु चा 
मोबाईल 

 

fujad नमदु ता. वेळी व मठकाणी यातील   हे  मद. 15/09/2022 
रोजी  मफयादी मजकुर हे आपल्या पत्नीला  ट्रेन नं. 12485 
नांदेड गंगानगर एक्स चे समोरील जनरल डब्यावर बसवनु 
देणे करीता आले असता त्यांच्या शटमच्या वरील मखशात 
ठेवलेला एक समॅसंग गलॅक्सी M-10  कंपनीचा काळ्या 
रंगाचा मोबाईल कक. 7990/-रु चा  मोबाईल कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने प्रवाशी लोकांच्या गदीचा फायदा घेवनु 
मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेला. अशी  मफयादी यांनी मदले 
मफयाद वरुन कलम 379  IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल 
करण्यात आला . 

HC 
240 

वाघाडे 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko feGkyk eky vkjksih gdhdr 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 fujad fujad fujad fujad 



yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 15-09-2022 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 15-09-2022 

 

 

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 मगम  नं. 
53/22 

कलम 174 
CRPC 
प्रमाणे 

ट्रेन नं. 12791 
मसकंदराबाद 

दानापरु एक्स चे 
कोच S/9 बथम 
नं. 74 वरून 

रे.स्टे. 
बल्लारशाह 
येथील PF 
NO.05 

14/09/2022 
चे 

17/00 वा. पवुी 
 

15/09/22 
चे 

15/07 वा. 

ऑन डयटुी 
DYSSबल्लार
शाह तफे ऑन 
डयटुी MO सो. 
तफे PC/1138 
शेंदरे  रे. पो. 

चौकी 
बल्लारशाह 

शकंुतलादेवी W/O 
कचतामणी मांझी वय 
38 वषम,रा. केरमा, 

केसरवान डीह, 
मजुफ्फरपरु ( मबहार) 

844127 

अश्या प्रकारे आहे की, ऑन डयटुी  DYSS बल्लारशाह यांनी एक लेखी 
मेमो मदला की , “ As per commercial control NGP  there is an 
unconscious passanger onn berth no.74 in S /9  coach  of 
12791 kindly attend and do the needful,' अशा मेमोवरून नमदु 
ममहला प्रवाशी महस PC/1138 यांनी औषधोपचारकामी ग्रा.रू. 
बल्लारशाह येथे भरती केले असता तेथील ऑन डयटुी M.Oसो. यांनी 
मतला चेक करून मतृ घोमषत केल्याचा मेमो मदल्याने सदर मेमो , DYSS 
बल्लारशाह यांचा मेमो व PC/1138 यांचा अहवाल वरून सदरचे मगम 
ऑक्रन्स नोंद करून पोलीस पंचनामा कायमवाही  HC/06  यांना  व पे्रत 
पहारा डयटुी कामी PC/1138 यांना रवाना करण्यात आले आहे. सदर 
मगम चे कागदपत्र सरकारी टबँवर व्हॉटस्प द्वारे प्रापत झाल्याने नंबर  मगम  
नं. 53/2022 कलम 174 CRPC प्रमाणे दाखल  

HC 
06  

मंडलवार   

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 


