
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 23-06-2022  

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 वर्धा 
213/22 
कलम  
379 
 IPC  

गनु्हा प्रकार    
लेडीज पर्स 

pksjh   

ट्रेन नं. 12656 
नवजजवन 

एक्र्पे्रर् चे 
कोच नं. B3 
बर्स नं. 65, 
72 वरून 

रे.स्टे. वर्धा ते 
र्धामणगाव 
दरम्यान 

30/04/22  
03.00 वा. 

ते  
04.00 वा. 
दरम्यान 

 

23/06/22  
00.26 वा. 

नारंगीदेवी जर्धरजकुमार 
भंडारी वय 45 वर्स,  

रा. रवानेअर स्ट्रीट पाकस  
टाऊन चेन्नई 

जपन कोड  600003 
 मो. नं.  

7200402850, 
9444452603 

अज्ञात 
 

एकुण 1,08,000/- रू 
एक डाकस  जिन रंगाची लेडीज 
पर्स त्यात रोख 15,000/- रू.  

(2) RED MI NOTE 10 - S 
स्काय ब्ल्य ुरंगाचा मोबाईल 

त्यात जजओ सर्म नं. 
8946029506 त्याचा IMEI 
NO. 868996056505548, 
868996056505555 सकमत 

18,000/- रू.  
(3) तीन र्ोन्याच्या अंगठ्या 

प्रत्येकी 5 िमँ वजनाच्या सकमत 
75,000/- रू. अर्ा एकुण 
1,08,000/- रू चा माल 

जनरंक  
 

अश्या प्रकारे आहे की,  नमदु ता. वेऴी व जिकाणी 
यातील जियादी हे नमदु ट्रेन नं चेन्नई ते अहमदाबाद 
अर्ा प्रवार् कजरत अर्तांना प्रवार्ा दरम्यान रे. स्टे. 
वर्धा ते र्धामणगाव दरम्यान कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
जियादी यांचे झोपेचा िायदा घेवनु जियादी यांची वर 
नमदु पर्स आतील र्ामानार्ह मदु्दाम लबाडीने चोरून 
नेले आहे. अरे् प्राप्त कागदपत्रावरुन र्बब अप. 
कलम 379 भादजव प्रमाणे  गनु्हा दाखल.  
fVi %& पोलीर् अजर्धक्षक कायालय नागपरु क्र. आर 
/23/गनु्हा वगस /2022 - 3098 जद. 23/05/2022 
अन्वये गनु्हयाचे कागदपञ  प्राप्त  झा्याने गनु्हा 
दाखल. 

HC 
74 

महेशकर 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 वर्धा 
214/22 
कलम  
379 
 IPC  

गनु्हा प्रकार     
लपँटॉप  बगँ 

pksjh   

ट्रेन नं. 12859 
जगतांजली 

एक्र्पे्रर् चे 
कोच नं. M 1 

बर्स नं 12 
वरून रे.स्टे. 
वर्धा येण्या 
अगोदर 

17/06/22  
17.35 वा. 
दरम्याण 

23/06/22 
00.30वा. 

 

र्रुज जयप्रकाश सर्ग  
वय 33 वर्स,  

रं्धदा- प्रायव्हेट जॉब रा. 
प्लॉट नं. 12 अनभुुती 
नगर गोरेवाडा हनमुान 

मंदीर जवऴ नागपरु जपन 
कोड 440013 

मो. नं.  
9766589413 

अज्ञात 
 

एकुण 47,350/- रू 
1) जनऴ्या रंगाची लपँटॉप बगँ 

सकमत 1500/- रू. त्यात 
2) डेल कंपनीचा लपँटॉप सकमत 

40, 000/- रू. 
3) मनी पर्स ब्राऊन रंगाची त्यात 
एक यजुनयन बकेँचे व दोन SBI 
बकेँचे ATM काडस,  HDFC 
बकेँचे के्रडीट काडस, पनँ काडस, 

आर्धार काडस, ड्रायव्हींग 
लायर्न्र्, रोख 2,200/- रू 
( 500X3, 100X7 दराच्या 
नोटा), दोन गॉग्र् सकमत 

3,200/- रू. मोबाईल चाजसर 
सकमत 450/- रू, जनेु वापरते 

कपडे, डायरी अर्ा एकुण 
47,350/- रू. चा माल . 

जनरंक 
 

अश्या प्रकारे आहे की, यातील जियादी मजकुर हे नमदु 
ट्रेन ने अकोला ते नागपरु अर्ा प्रवार् कजरत अर्ताना 
प्रवार्ा दरम्यान जियादीने त्यांची नमदु बगँ बर्सच्या 
खाली िेवनु त्याच्या बर्सवर झोपले अर्ता रे.स्टे. वर्धा 
येण्याच्या 5 जमनीट अगोदर जियादी  यांचे झोपेचा 
िायदा घेवनु आतील र्ामार्ह त्यांची नमदु वणसनाची 
बगँ कोणत्यातरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने 
चोरून नेले आहे. नमदु गनु्हयाचे कागदपञ प्राप्त  
झा्याने र्बब अप. कलम 379 भादजव प्रमाणे  गनु्हा 
दाखल.  
fVi %& रे.पो.स्टे. नागपरु जा. क्र. 2851/2022 जद. 
17/06/2022 अन्वये गनु्हयाचे कागदपञ प्राप्त  
झा्याने  
दाखल. 

HC 
640  
भुरले 



03 वर्धा 
215/22 
कलम  
379 
 IPC  

गनु्हा प्रकार      
मोबाईल  
pksjh   

ट्रेन नं. 12722 
दजक्षण एक्र् 

गाडीच्या वेळी 
रे.स्टे.रे्वािाम 
प्लिँ िामस नं. 
04 कडील 

इंजजन पार्नु 
र्मोरील 

जनरल कोच 
मध्ये चढत 
अर्तांना 

18/06/22  
18.50 वा. 
दरम्याण 

 

23/06/22   
15.11  वा. 

 

मारोती हरीदार् डोंगरे 
 वय 23 वर्स  
रं्धदा. जशक्षण  

रा. 2-72/6/72/Bवाडस नं. 
05 कॉिाला जवरदंड 

अजदलाबाद (आध्रप्रदेश 
राज्य) मो.नं. 

9542636581 
9652559858, 

र्ह जियादी चे जमत्र नामे 
रै्य्यद जमरान रै्य्यद 

अिजल  
वय 19 वर्स  

रं्धदा.  जशक्षण 
रा.मानाकुडंरू मंडल 

मानाकुडंरू 
जज.करीमनगर 15-34 
गड्डी स्ट्रीट (आध्रप्रदेश 

राज्य) मो.नं. 
9959359640 

 

अज्ञात 
 

एकुण 52,500/-रू  
एक पांढ-या रंगाचा मोबाईल 

जववो Y-20T त्यात  IMEI no. 
866318056886996 
866318056886988,  
त्यात एअरटेल जर्म नं. 

9640277223,जजओ जर्म नं. 
6301874025, जक.19,500/-

रू र्ह जियादी एक मेटल 
रंगाचा मोबाईल जववो  V/21 

5G, एअरटेल जर्म नं. 
7993539558, एअरटेल जर्म 
नं. 6305390894, IMEI no. 

नंबर माजहती नाही जक. 
33,000/-रू. अर्ा एकुण जक. 

52,500/-रू. चा माल. 

जनरंक 
 

अश्या प्रकारे आहे की, यातील जियादी व र्हजियादी 
मजकुर हे नमदु ट्रेन ने रे्वािाम ते जशरपरु कागजनगर 
अर्ा प्रवार् करणे करीता ट्रेन नं. 12722 दजक्षण एक्र् 
गाडीच्या वेळी रे.स्टे.रे्वािाम प्लिँिामस नं. 04 कडील 
इंजजन पार्नु र्मोरील जनरल कोच मध्ये चढत 
अर्तांना गदीचा िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने जियादी जवळील एक पांढ-या रंगाचा 
मोबाईल जववो Y-20T जक. 19,500/- रू व 
र्हजियादी ;kaps एक मेटल रंगाचा मोबाईल जववो 
V/21 5G, जक. 33,000/- रू. अर्ा एकुण जक. 
52,500/-रू. चा मोबाईल चोरून नेले आहे. नमदु 
गनु्हयाचे कागदपञ प्राप्त झा्याने र्बब अप. कलम 
379 भादजव प्रमाणे  गनु्हा दाखल.  
fVi %&  vkt jksth fQ;kZnh ;kauh pksjhl xsys 

eksckbZyps vk;,ebZvk; uacj o eksckbZy fcy ps 

QksVks js-iks-LVs o/kkZ ;sfFky eksckbZy VWc ps 

OgkV~lvi oj ikBfoY;kus xqUgk nk[ky- 

HC 
230 
र्ायरे 

04 नागपरू 
431/22 
कलम 
379 
IPC 

गनु्हा प्रकार   
पर्स  
pksjh 

ट्रेन नं. 12621 
तजमलनाडू 

एक्र्.चे कोच 
नं. S/7 बर्स नं. 

24 रे. स्टे 
नागपरू येरे् 
पानी घेणे 

कजरता गेले 
अर्ता . 

 

04/06/22  
वेळ नमदु 

नाही 
 

23/06/22  
00.07 वा. 

जी. राममतुी S/o 
गरुूस्वामी,  

वय- 35 वर्स,  
रा. िाम र्ोलई गांव, 
नटनपट्टी ,जज. जवरूर्ध 
आगर ,ताजमलनाडू  

मो. नं.  
6006109627 

अज्ञात 
 

एकुण 2000/- रू.  
एक ब्राऊन रंगाचा पर्स त्यात 
रोख  2,000/- रू.,  पनँकाडस, 
ड्राईव्हींग  लायर्न्र् , SBI 
ATM काडस, TNB ATM  

काडस अर्ा एकुण 2,000/- रू. 
चा माल 

जनरंक 
 

अशा प्रकारे आहे की यातील हे  जदनांक 04/06/2022 
रोजी ट्रेन नं. 12621 तजमलनाडू एक्र्.चे कोच नं. S/7 
बर्स नं. 18,24 आप्या पजरवारा र्ोबत चैन्नई ते नई 
जद्ली अर्ा प्रवार् कजरत अर्ता ट्रेन रे. स्टे. नागपरू 
येरे् गाडी उभी अर्ता जियादी हे पानी घेण्या कजरता 
स्टेशन वर उतरले. त्यांचा मागील पन्टच्या जखशातील 
एक पाजकट पर्स त्यात रोख 2000/- रू., पनँकाडस, 
ड्राईव्हींग  लायर्न्र्, SBI ATM काडस, TNB ATM  
काडस अर्ा 2,000/- रू. चा माल कोणीतरी अज्ञात 
चोरटयाने प्रवाशी लोकांचा गदीचा िायदा घेवनु  
चोरून ने्याचे रे. स्टे  नागपरू येर्नु गाडी र्टु्यानंतर 
जियादी यांचा लक्षात आले वरून रे. स्टे नागपरू येरे् 
जियाद देता आली नाही. तरे्च रे्वे हे्प लाईन वरून 
रं्पकस  र्ार्धनु रे. पो. स्टे ईटारर्ी येरे् तक्रार जदली. 
तरे्च गनु्याचे कागदपत्र वगस होवनु आ्याने र्बब 
अप.कलम 379 भा.दं वी प्रमाणे गनु्हा दाखल. 
fVi %&  पोलीर् अजर्धक्षक कायालय नागपरु जा.कं्र. 
आर/23/गनु्हा वगस/2022-3692 नागपरु, जदनांक  
22/06/2022 अन्वये तरे्च रे.पो.स्टे. नागपरु आवक 
कं्र. 1959/22 जदनांक 22/06/2022 अन्वये गनु्हयाचे 
कागदपत्र प्राप्त झा्याने गनु्हा दाखल.  

WNK 
779 

भलावी 
 



05 नागपरू 
433/22 
कलम 
379 
IPC 

गनु्हा प्रकार    
मोबाईल 
pksjh 

ट्रेन नं. 20805 
AP EXP के  
कोच नं. S/5 
बर्स नं. 41, 
42 रे. स्टे 
नागपरू 

 

04/06/22  
03.05 वा. 

 

23/06/22 
14.11 वा. 

 

टाजसन देवेंद्र गौर  
वय 24वर्स  

रा अरेना कंुडी र्ाना 
र्ोनीपत हजरयाणा  

मो. न. 
 8810298296 

अज्ञात 
 

एकुण 30,000/- रू.  
एक मोबाईल वीवो कम्पनी 
गो्डन रंगाचा  डबल जर्म 

माडँल V-23 जर्म एयरटेल न 
9871396711 की 30,000/- 

रू. 
 

जनरंक 
 

अशा प्रकारे आहे की यातील िीयादी हे जदनांक 
03/06/2022 रोजी ट्रेन नं. 20805 AP EXP के  
कोच नं. S/5 बर्स नं. 41, 42  वरून जवशाखापट्टनम  ते   
भोपाल  अर्ा  प्रवार् कजरत अर्ता प्रवार्ा दरम्यान 
ट्रेन रे. स्टे. नागपरू येरे् ट्रेन उभी अर्तांना जियादी यांनी 
आपला मोबाईल चाजींग ला लावनु पानी घेण्या कजरता 
स्टेशन वर उतरले अर्ता पानी घेवनु परत आ्यावर 
बर्स वर गेले अर्ताना त्यांनी आपला मोबाईल चाजींग 
वर लावलेला जदर्ला नाही जियादी यांचा वर नमदु 
वणसनाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने जियादी 
यांचे गैरहजेरीचा िायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने व 
कपटाने चोरून नेले तरे्च गनु्हयाचे कागदपत्र मा. 
पोलीर् अजर्धक्षक लोह. नागपरु येर्नु प्राप्त झा्याने 
वरून र्बब अप.कलम 379 भा.दं वी प्रमाणे गनु्हा 
दाखल. 
fVi %&  पोलीर् अजर्धक्षक कायालय नागपरु येर्ील  
जा.कं्र. आर/23/गनु्हा वगस/2022-3692 नागपरु, 
जदनांक 22/06/2022 अन्वये तरे्च रे.पो.स्टे.नागपरु 
आवक कं्र. 1959/22 जदनांक 22/06/2022 अन्वये 
गनु्हयाचे कागदपत्र प्राप्त झा्याने गनु्हा दाखल.  

मपोना 
610 
राउत 

 

06 बडनेरा 
142/22 
कलम  
379 
 IPC  

गनु्हा प्रकार    
मोबाईल  
pksjh   

 ट्रेन नं.12139 
रे्वािाम एक्र् 

चे कोच नं. 
S/4 बर्स नं. 

18 वरुन रे.स्टे 
बडनेरा येर्नु 

गाडी 
र्टु्यानंतर 
लक्षात आले 

21/06/22 
03.45 वा. 
दरम्यान 

23/06/22 
19.05   वा.  

 

स्वप्नील प्र्हाद मापारी  
वय 21 वर्स  
रं्धदा. जशक्षण  

राह. बोरी ब.ु पोस्ट 
कावऴबा ता. जज. वार्ीम 

जपन 444505  
मो नं.  

8975107706 

अज्ञात एकुण 13,000/- रू.  
एक रेडमी नोट 8 काऴ्या रंगाचा  
मोबाईल ज्यात जजओ जर्म नं. 

7350171305  
IMEI NO माहीत नाही जकमत 

13,000/- रु 

जनरंक नमदु ता.वेळी व िीकाणी यातील िीयादी हे ट्रेन नं. 
12139 रे्वािाम एक्र् चे कोच नं. S/4 बर्स नं. 18 
वरुन रे.स्टे अकोला ते नागपरु अर्ा प्रवार् करीत 
अर्ता प्रवार्ा दरम्यान र्दर िीयादी यांचा रेडमी नोट 
8 काऴ्या रंगाचा  मोबाईल  जकमत 13000/- रु 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने िीयादीचा झोपेचा िायदा 
घेवनु चोरून ने्याचे रे.स्टे बडनेरा येर्नु गाडी 
र्टु्यानंतर लक्षात आले अरे् प्राप्त कागदपत्रावरुन 
र्बब अप. कलम 379 भादजव प्रमाणे  गनु्हा दाखल.  
fVi %&  रे.पो.स्टे. नागपरु येर्ील जा.क्र. 2906/22 
जद. 21/06/2022 अन्वये इकडील रे.पो.स्टे. बडनेरा 
आ.क्र. 605/2022 जद. 23.06.2022 अन्वये गनु्हयाचे 
कागदपत्र प्राप्त झा्याने गनु्हा दाखल.  

HC 
93 

खतीब 



 

 

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 23-06-2022   

 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 23-06-2022  

 

 

07 बडनेरा 
143/22 
कलम  
379 
 IPC  

गनु्हा प्रकार     
र्गॅ बगॅ 
pksjh   

ट्रेन क्र. 12139 
रे्वािाम चे 

कोच S/8 बर्स 
71 वरुन रे.स्टे 
बडनेरा वरुन 
गाडी हळुवार 
जात अर्तांना 

 

21/06/22
03.45 वा. 
दरम्यान 

 

23/06/22   
22.06 वा. 

मजुाहीद बेग जमझा  
वय  24 वर्स  

राह. प्लाट नं. 44 
तवकल लेआउट अहले 
हदीर् मस्जीद चे जवळ 

नागपरु  440026  
मो. नं.  

7020122838 
 

अज्ञात 
 

एकुण 3,000/- रू.  
एक black yellow पट्टा 

अर्लेली र्गॅ बगॅ त्यात जनेु 
वापरलेले कपडे जकमत 1000/- 

रु एक चादर,  ATM 
CARD,दोन (यजुनअन बक , 
महाराष्ट्ट्र बकेचे )  पनँकाडस , 

लायर्न्र् काडस, डायरी, मोबाईल 
चाजसर, व रोख 2,000/- 

अर्ा एकुण  3,000/- रु चा 
माल 

 

जनरंक नमदु ता.वेळी व िीकाणी यातील जियादी मजकुर हे जद. 
20/6/22 रोजी रे्वे स्टेशन मबुई CST येर्नु 02.55 
वा नागपरु येणे करीता ट्रेन क्र. 12139 रे्वािाम चे 
कोच S/8 बर्स 71 वरुन बर्नु आप्या भावार्ोबत 
प्रवार् करीत अर्तांना  प्रवार्ा दरम्याण जद. 21/6/22 
चे 03.45 वा र्दर ट्रेन रे स्टे बडनेरा इरे् र्ाबली नंतर 
ट्रेन प्लाटिामस वरुन हळुहळु जनघत अर्ताना जियादी 
यांची झोप उघड्याने नमदु बर्सवर िेवलेली बगॅ 
आजतल र्ामानार्ह जदर्नु आली नाही जियादी यांनी 
आजबुाज ु कोच मध्ये तरे्च प्रवार्ाना जवचारपरु् केली 
परंत ु त्यांची  बगॅ जमऴुन आली नाही त्यावेऴी त्यांना 
त्यांची  बगॅ चोरी झाले अरे् र्मजले वरुन  जद. 
21/6/22 रोजी रे स्टे नागपरु इरे् पोहचनु बगॅ चोरीची 
जलखीत तक्रार जदले आज रोजी गनु्हयाचे कागदपत्र 
प्राप्त झाले वरुन कलम 379 भादवी प्रमाणे गनु्हा 
दाखल. 
fVi %& रे.पो.स्टे. नागपरु येर्ील जा.क्र. 2909/22 जद. 
21/06/2022 अन्वये इकडील रे.पो.स्टे. बडनेरा 
आ.क्र. 606/2022 जद. 23.06.2022 अन्वये  गनु्हयाचे 
कागदपत्र प्राप्त झा्याने गनु्हा दाखल.  
 

WHC 
1019 
इंगळे 

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 

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 



 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 23-06-2022  

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 23-06-2022 

 

 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 बडनेरा NBW वारंट RCC NO.  
1086/2018  कलम  379  IPC  

23.06.2022 चे 16.41 वा. 
 

मयरु ओंकार वमा वय 24 वर्स रा. गोपाल मेहता बंगला हनमुान मंदीर मेहता जमल अकोला 
 

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  


