
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad 22-01-2022    

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 ukxiqj  

  51/2022 

U/S 379 

IPC 

xqUgkizdkj  
मोबाईल  
pksjh  

ट्रेन नं. 
22535 

रामेश्वर एक्स. 
चे कोच नं. 
S/6 बर्थ नं. 
70 वरून  रे. 
स्टे. नागपरू 
येर्नु गाडी 
सटुल्यानंतर 

10 ममनीटांनी 
लक्षात आले 

 

31/12/21 
05.30वा 

दरम्यान 
 

22/01/22 
13.57 वा. 

 
 

अमनल S/o 
बजृभषूण लाल 

श्रीवास्तव 
,वय49वषथ, धंदा 

प्राव्हेट बैंक 
,रा,साकेत नगर 

बडीउखरी 2288 
जबलपरू र्ाना 

कोतवाली जबलपरू 
मो. नं. 

7999570790 
 

vKkr ,dq.k 7]000@&    
एक मरयलमी y-1 लाईट कं. चा 

मोबाईल त्यात मजयो मसम नं. 
8319809308, मरलांयन्स 
मसम 8871308799 , मक. 

7000/-रू असा एकुण 
7000/-रू माल 

 

fujad ueqn rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQAA 

etdqj gs ueqn Vzsu dksp o CkFkZ o#Uk js-

LVs- ukxiwj o#u tcyiwj tk.ksdfjrk 

clys vlrk R;knjE;ku R;kapk ueqn 

o.kZukpk fjvy eh dai pk eksckbZy 

pkthZax ikWbZaV yk ykowu cktwP;k flV oj 

tkowu clys- fQAA ;kauh js-LVs ukxiwj ;sFkqu 

xkMh lqVY;kuarj 10 feuhVkuh tkowu 

cf?krys rj R;kauk R;kapk eksckbZy fnlyk 

ukgh- dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kpas 

utjpqdhpk Qk;nk ?ksoqu pks:u usY;kps 

y{kkr vkys- अशा मियादी यांचे मियाद  वरुन सबब 
अपराध कलम 379 भादवी प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल 
करण्यात आला.  
 मा. पोलीस अमधक्षक कायालय  लोहमागथ नागपरू तेर्ील 
क्र.आर/२३/ गनु्हा ममससग  वगथ/2022-49 नागपरू मद. 
21/01/22 अन्वये गनु्हयाचे कागदपत्र तसेच ईकडील 
आ. क्र 178/22मद. 22/01/22 अन्वये गनु्हयाचे 
कागदपत्र ईमेल  द्वारे पो. स्टे ला प्रप्त झाल्याने नंबरी गनु्हा 
दाखल करण्यात आला.  
 

WNK/
610 
राउत   

  

02 ukxiqj  

  52/2022 

U/S 379 

IPC 

xqUgkizdkj  
मोबाईल  
pksjh 

रे स्टे नागपरू  22/1/22  
06.30 वा. 

दरम्यान 

22/1/22 
15.05वा 

 

प्रखर गपु्ता S/O 
राजेशकुमार गपु्ता 
,वय29वषे,रा-
110 B शभंुम 

रेमसडेसी,मतलहेरी,मज
-जबलपरू. नं. 

9552179390 

अज्ञात. 
 

,dq.k 27]999@&    
एक वनप्लस नाडथ SG कं चा 
मनळ्या रंगाचा मोबाईल त्यात 

मजओ-
8285505262,BSNL-

7879717962 सक-
27,999/-रू चा 

 

-  मनरंक 
 

ueqn rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQAA 

etdqj gs fn- 21-01-2022 jksth Vsu 

tcyiwj ukxiwj ,Dl ps dksp ,l 02] 

CkFkZ ua- 70 o#u js-LVs- tcyiwj rs ukxiwj 

vlk >ksiwu izokl dfjr gksrs-  

izoklknjE;ku xkMh js-LVs- ukxiwj ;sFks 

vkyh vlrk] fQAA ;kaph >ksi m?kMyh- 

R;kauh R;kaps MksD;k[kkyh Bsoysyk ueqn 

o.kZukpk eksckbZy c?khrY;koj rks R;kauk 

fnlqu vkyk ukgh- dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus R;kpas >ksispk  Qk;nk ?ksoqu 

R;kapk eksckbZy pks:u usY;kp s y{kkr vkys-

अशा मियादी यांचे बयान वरुन सबब अपराध कलम 379 
भादवी प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला.  
मियादी स्वता पो स्टे ला येवनू मोबाईल चोरी झाले बाबत 
लेखी मरपोटथ मदल्याने  नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला 
 

ASI/ 
699 
पवार 



03 o/kkZ 

  18/2022 

U/S 379 

IPC 

xqUgkizdkj  
मोबाईल  
pksjh 

ट्रेंन नं  
12106 

मवदभथ  एक्स चे 
कोच नं  D/1 
बर्थ नं . 20 
वरुन रे. स्टे. 

वधा येर्नु गाडी 
सटुताच लक्षात 

आले वरून 
 

 20/01/22  
 18/15 वा. 

दरम्यान 

22/01/22  
00:45 वा. 

rkjhQ[kku 

fejokt[kku 

o; 44 o’ksZ] 

/kank& 

,evkjf”ki 

jkg& xaxkuxj 

okf”ke ck;ikl 

uacj 01 

vdksyk eksu& 

8983649965]98

22201865 

अज्ञात ,dq.k 21]000@&    
एक मनळ्या रंगाचा समॅसंग 

कंपनीचा मॉडेल नं. M315 
मोबाईल त्यात एअरटेल मसम 

क्र. 8983649965.  
IMEI ऩं 

.354076824467288/3
56186694467280 मक. 

21000/-रु. चा 
 

-  मनरंक 

 
वरील ता.वेळी व मिकाणी यातील मियादी 
मजकुर हे नमुद कोच व बर्थ वरून रे.स्टे.वर्घा  ते 
अकोला असा प्रवास करणे करीता रे.स्टे.वधा 
येर्नु गाडीत बसले असतांना कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्यांचा वरील वणथनाचा मोबाईल प्रवासी 
लोकांचा गर्ददचा िायदा रे्घवनु मुद्दाम लबाडी ने 
चोरून नेल्याचे लक्षात आल्याने अशी मियाद 
मदलेवरुन सबब कलम 379 भा.द.वी प्रमाणे 
नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला. lnj 

xqUgÓkps dkxni= js-iks-LVs vdksyk ;sFkqu iks-

LVs yk bZ&esy }kjs izkIr >kY;kus ueqn pk 

xqUgk ek- izHkkjh vf/kdkjh lks ;kaps vkns”kkUos 

nk[ky dj.;kr vkyk- 

मपोहवा/
1010 
मशे्राम 

04 o/kkZ 

  20/2022 

U/S 379 

IPC 

xqUgkizdkj  
मोबाईल  
pksjh 

ट्रेन नं. 
17007 

दरभंगा एक्स 
चे कोच 

नं.B/1 बर्थ 
नं.44 वरून 

रे.स्टे. 
बल्हारशाहा 

माहीती 
पडले 

02/01/22  
04.30 
वा पवूी 

 

22/01/22  
14.00 

वा. 
 

सौ.नम्रता अमनल 
कंसारा वय 43 

वषथ रा.चौबे 
कॉलनी 

पो.स्टे.सरस्वती 
नगर 

मज.रायपरु 
(छ.ग.) 
मो.नं. 

9300291619 
 

अज्ञात ,dq.k 10]000@&    
एक मोबाईल समँसंग 
कंपनीचा J07 प्राईम 

गोल्डन रंगाचा त्यात मसम 
नं.8433548107,  

8719922007 IMEI no. 
नमदु नाही.मक.10,000/-

रू.चा माल 
 

मनरंक वरील ता.वेळी व मिकाणी यातील मियादी 
मजकुर हे नमदु ट्रेन कोच व बर्थ वरून 
रे.स्टे.ससकदराबाद ते रायपरु असा प्रवास करीत 
असतांना मियादी यांनी चामजिंग लावलेला 
मोबाईल  त्याच्या झोपेचा िायदा रे्घवनु कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने चोरुन नेले बाबत रे. स्टे 
बल्लारशहा येरे् गाडी आल्यावर माहीती पडले 
lnj xqUgÓkps dkxni=ss ek- iksyhl 

v/kh{kd lks ;sFkhy tkod dz 

vkj@23@xqUgk oxZ@2022& 397 

ukxiqj fnukad 20-01-2022 vUo;s iks-LVs 

yk vkt jksth Vikykus izkIr >kY;kus ek- 

izHkkjh vf/kdkjh lks ;kaps vkns”kkUo;s 

uacjh xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk- 

WHC/ 
1018 
डहाके   

05 o/kkZ 

  21/2022 

U/S 379 

IPC 

xqUgkizdkj   
हनॅ्ड बगॅ 
pksjh 

ट्रेन नं. 
12852चैन्न
ई मबलासपरु 

एक्स चे 
कोच नं.B/2 
बर्थ नं.44 

वरून 
रे.स्टे.बल्हार
शाहा येर्नु 

गाडी 
सटुल्यानंतर 

5 मम. 
 

04/01/22  
05.50वा 
दरम्याण 

22/01/22 
14.30 वा. 

समरता सरुाना 
W/O सरेुश 
कुमार सरुाना  
वय 50 वषथ 
रा.वाडथ नं. 

31मिपारा , 
गणेश मंमदर 

जवळ  
पो.स्टे.कोतवाली 

राजनांदगाव 
(छ.ग.)मो.नं. 

9406011855 

अज्ञात ,dq.k 35]000@&    
एक लेडीज हनॅ्ड बगॅ लाल 
रंगाची त्यात एक समॅसंग 
कं.मोबाईल त्यात BSNL 
मसम नं.-7587160356, 

मजओ मसम नं.-
8319930411. 

मक.13,000/-रू.एक 
apple का आयपडॅ, रोख-
22,000रु/-आधार काडथ , 

पनॅ काडथ,असा 
एकुण 35,000/-रु चा 

माल. 

मनरंक v’kk izdkjs vkgs dh ueqn rk-osGh o 

fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh etdqj gs ueqn 

xkMh o dksp o cFkZ o:u js-LVs psUubZ rs 

jktukanxko vlk izokl djhr vlrkauk 

fQ;kZnh ;kaph ueqn o.kZukph gWUM cWx 

vkrhy lekuklg dks.khrjh vKkr 

pksjVÓkus js-LVs cYykj”kkg ;sFkqu xkMh 

lqVY;k uarj pks:u usys vkgs- ueqn 

xqUgÓkps dkxni=s ek- iksyhl v/kh{kd lks 

;sFkhy tkod dz vkj@23@xqUgk 

oxZ@2022& 397 ukxiqj fnukad 20-

01-2022 vUo;s iks-LVs yk vkt jksth 

Vikykus izkIr >kY;kus uacjh xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk- 

iksuk  

319 

ftpdkj 



yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh  

 

 

 

 

vdz jsiksLVs exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- rk-osG exZ –k- rk- osG fQ;kZnh@[kcj  ns.kkjk 

uko 

e`rdkps uko o iRrk gdhdr  riklh 

vaeynkj 

01 इतवारी   03/22 
कलम 174 
Crpc प्रमाणे 

दाखल   

रे.स्टे. 
कामिी   

लाईन न 3 
ट्रेन नं 

22845 
एक्स 

22/01 /22 
13 :50 वा. 

पवूी 

22/01/22 
19:11 वा. 

 

ON Duty DYSS, 
रेल्वे स्टेशन, कामिी 

सषुमा मंगेश ढोके , 
वय 41 वषथ रा. वाडथ 

क्र 3 गाडेर्घाट ता 
पारमशवनी मज. 

नागपरु 

  यावेळी  व मिकाऩी ऑन ड्यूटी DYSS रे स्टे 
कामिी  यांनी लेखी मेमो मदले मक एक अनोळखी 
ममहला महरे स्टे कामिी लाईन न 3 ट्रेन नं 22845 
एक्स के सामने आकर रनओव्हर हो गई है असा मेमो 
आले वरून कारवाही करीता PSI तडस व 
PC/89राउत हे र्घिनास्र्ळी जाऊण PSI तडस यांनी 
र्घटनास्र्ऴ, इंकवेस्ट पंचनामा, केला असनू मतृकाची 
ओऴख पटल्याने पंचनामा कायथवाही झालेव तसेच 
पे्रत पाहरा डयटुी कामी PC/89राउत यांना लावण्यात 
आले होते पे्रताचा शासमकय दवाखाना कामिी येरे् 
PM करून त्याचे नातेवाईकांची शाहामनशा करून 
सदर पे्रत मतृकाचे पती नामे मंगेश ढोके वय 47 वषथ 
रा. वाडथ क्र 3 गाडेर्घाट ता पारमशवनी मज. नागपरु यांचे 
ताब्यात देण्यात आले आहे असे कागदपत्र प्राप्त 
झाल्याने रेपोस्टे इतवारी येरे् मगथ क्र03/2021 कलम 
174 CRPC प्रमाणे मगथ दाखल आहे  PC/89 राउत 
यांनी OP कामिी येर्नू अक्र क्र 01/22प्रमाणे आणनू 
हजर केल्याणे  रे.पो.स्टे. इतवारी येरे् मगथ क्र. 03/22 
कलम 174 CRPC प्रमाणे दाखल करण्यात आला  

PSI तडस 

02 o/kkZ   05@22 

 dye 

174 tkQkS 

रे.स्टे.सहगण
र्घाट स्टेशन 
च्या मध्ये 

अप स्टाटथर 
ससगनलच्या 

समोर 
KM 

no.791/37 
जवळ 

 

21/01/22  
21/35 वा. 

पवुी 
 

22/01/22  
01/10 वा. 

 

ऑन ड्युटी DYSS 
रेल्वे वधा तिे 

पॉईन्टसमन संजय 
डोगंरे, रे. स्टे वधा 

 

राजेश रामजी 
मवजयकर वय- 52 
वषे,रा. शास्त्री वाडथ 

सहगणर्घाट 

अश्या प्रकारे आहे की.ऑन ड्युटी DYSS रेल्वे वधा 
तिे पॉईन्टसमन संजय कुवी डोंगरे रे. स्टे वधा यांनी 
एक लेखी मेमो आणनु हजर केले की, एतद्वारा 
आपको आपको समुचत मकया जाता है की, उपस्टेशन 
प्रबंधक महगंणर्घाट श्री एम. के  स्वणथकार द्वारा प्राप्त 
सचुना नसुार एक अज्ञात व्याक्ती वय-52 वषथ, यह 
सहगणर्घाट स्टेशन के बीच अप स्टाटथर ससगनल के 
आगे KM 791/37 पर मतृ अवस्र्ा मे पडा है. यह 
स्र्ान स्टाटथर ससगनल के अंदर है. यह आपके 
सचुनार्थ कायथवाही हेत ुअश्या मेमो वरुन exZ nk[ky 

dj.;kr vkyk 

पोहवा/   64 
घ्यारे 



yksgekxZ  ukxiqj  ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 22-01-2022 

 

 ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh  

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

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 xksafn;k 

04@22 

dye 

65     

¼ v½ 

¼b½ 66 

¼1½ ¼c½ 

 e-nk-dk 

jsYos LVs'ku 

xksafn;k 

IykWVQkWeZ u 04 

oj gkoMk ,UM 

dMs 

22-1-22  

12-30 

ok njE;ku 

22-1-22   

17-35 

ok 

  lj  

rQsZ  e;ad 

deyfd'kks

j feJk o; 

26 o"kZ 

O;olk;& 

mi 

fujh{kd js 

lq cy 

xksafn;k  

jkg 

vkjih,Q 

cWjsd 

xksafn;k 

 

,dq.k 17]720@#  

1½ ,d fuG;k jaxkph VªkWyh cWx R;kr fons'kh 

nk: v½ jkW;y LVst da 06 ux iz otu 2 

fyVj  iz fd  1800@#  , fd 10800@# 

c½  vksYMeu 30 ps 03 ux iz otu 01 

fyVj iz fd 700@#  ,-fd 2100@# 

2½ ,d fuG;k jaxkph VªkWyh cWx R;kr fons'kh 

nk: v½ jkW;y LVst da 04 ux iz otu 750 

feyh  iz fd  720@#  , fd 2880@# c½  

fdxfQ'kj fcvjps 10 ux iz otu 180 feyh 

iz fd 160@#  ,-fd 1600@#  d½ eWdMkWya 

ucj 01 da 02 ux iz otu 180 feyh  iz 

fd  170@#  ,- fd 340@# 

vlk ,dq.k 17]720@# pk eky 

 

cyjke 

lnakuan fclkbZ 

o; 40 o"kZ 

jkg okMZ ua 

21 xka/kh pkSd 

nYYkh jktjk 

ft nqxZ  

¼N-x-½ 

vVd rkjh[k 

fn 

22@1@22  

19-45 ok 

uenq rkjh[k osGh ;krhy lj rQzsZ 

fQ;kZnh gs vkjih,Q ftvkjih 

feGqu LVs'ku ijhljkr xLr djhr 

vlrkuk ;karhy vkjksih ueqn 

izek.ksph fons'kh nk: fcuk ikl 

ijokuk vf/kd uQk defo.;kps 

mn~ns'kkus egkjk"Vª jkT;krqu 

NRrhlxM e/;s fod.ks djhrk ?ksoqu 

tkr vlrkuk jsLVs xksafn;k ;sFks 

feGqu vkY;kus fQ;kZnh ;kauh 

vkjksih o ekyklg iksLVsyk vk.kqu 

gtj dsys o:u xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk  

iskuk 

1058 

panzdkar 

Hkks;j 

v]d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG 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 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps uko Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 ukxiwj 28/2022  कलम 20 (B), II ( C ) NDPS  ACT  vkjksih dz- 1 vVd  fn- 12-01-2022 ps 21-22 ok  

ihlhvkj fn- 23@01@2022 ikosrks  
 vkjksih dz- 2 vVd fn 16@01@2022 ps 23@02 ok 

ihlhvkj fn- 23@01@2022 ikosrks  
 

 

1. शंकर S/O अशोक केवट, वय-33 वषे,रा-वाडथ नं 34 बाबा रामदास मंमदर च्या जवळ     
     र्घोर्घर हुजरू मरवा म.प्र .     
2. संतोष कुमार हमरलाल बमथन] वय 33 वषे  रा- रमखेरीया ता मसहोरा मज  जबलपरु मप्र 

 

  
02 xksafn;k dye 65 ¼ v½ ¼b½ 66 ¼1½ ¼c½ e-nk-dk fn 22@1@22 

19-45 ok 
cyjke lnakuan fclkbZ o; 40 o"kZ jkg okMZ ua 21 xka/kh pkSd nYYkh 

jktjk ft nqxZ ¼N-x-½ 

 03 cMusjk अप.क्र. 182/2021 कलम 379 भादवी     22/01/2022 
15.49   . 

 

ट्रेसींग मधील आरोपी इमरान शाह महबबु शाह वय 21 वषे  राह. 
आझाद नगर, हसन भाई च्या र्घरा जवळ,अमरावती  


