
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 25-7-2022  

 

 

 

 

 

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 
532/2022 
कलम 379 

IPC 
 xqUgk Ádkj 

eksckbZy pksjh 

रेल्वे स्टेशन 
नागपरु चे 

सेकंड क्लास 
बकुींग 

कायालय 
मधनु. 

25/07/22 
03:30 वा. 

25/07/22 
12:00 वा. 

- तरुण बानोद 
नायक, वय 23 
वषष रा. ससटी 
पालबंचा, 

गेल्लेगडेुम, 
कोयाल, सज. 
कोत्रागुंडम 

तेलंगाणा मो. नं. 
9121933425 

अज्ञात 
 

एकुण 12999/- रू 

 एक POCCO M3 काळ्या रंगाचा 
मोबाईल सपवळ्या लाल रंगाचे कव्हर 

असलेला त्यात ससम एअरटेल नं. 
9121933425, Jio No. 

6301139710, कक. 12999/- रु., एक 
काळ्या रंगाचा पसष त्यात आधार काडष, 

पनॅकाडष, पासपोटष, ड्रायव्व्हग लाय., 
ATM काडष, असा एकुण  

12999/- रु. चा माल. 
 

सनरंक 
 

नमदु ता वेळी व सिकाणी यातील सियादी हे सद. 
24/7/22 रोजी ट्रेन नं. 12577 राप्तासागर एक्स. 
ने खम्मम येथे जाने करीता रेल्वे सतकीट काढली 
असता प्रवासाला वेळ असल्याने रेल्वे स्टेशन 
नागपरु चे सेकंड क्लास  बकुींग कायालय मध्ये 
झोपले असता, त्यांचे पनॅ्ट चे सखशातील नमदु 
वणषनाचा मोबाईल   सियादी यांचे झोपेचा िायदा 
घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने 
व कपटाने चोरुन नेले. अशा लेखी तक्रार वरुन 
कलम 379 भादसव प्रमाणे गनु्हा दाखल . 

WNK/ 
610 राऊत 

02 cMusjk 
173/22  

कलम 379 
IPC 

 xqUgk Ádkj 

eksckbZy pksjh 

ट्रेन नं 12111 
मुंबई 

अमरावती 
एक्स.चे 
समोरील 
जनरल 

कोचमधनु 
रे.स्टे 

अमरावती 
येथे झोप 

उघडल्यानंतर 
लक्षात आले. 

 

25/7/22  
05/30 वा. 

25/07/22 
18/25 वा. 

 

सागर ससतष 
लढ्ढा वय 32 वषष 
धंदा TMR रा. 

राजनगर 
मलकापरु रोड 

नांदरुा SBI ब ॅंके 
जवऴ नांदरुा 

सज. नांदरुा मो नं 
7379939180 
सहसियादी - 

मोहम्मद शाबाद 
मोहम्मद शाहीद 
वय 24 वषष धंदा 

मजरुी रा. 
छायानगर 

अकील पान 
सेंटर जवऴ 
पिाण चौक 

अमरावती मो नं 
9284075589 

 

अज्ञात 
 

एकुण 43,000/- रू 

1) एक OPPO कं चा मोबाईल मा नं 
F-11Pro गे्र रंगाचा त्यामध्ये वोडािोन 

ससम नं 9923133175 IMEI NO 
860643041963915, 

860643041963907 सक. 22000/- 
रु, व सहसियादी यांचा  

2) Vivo S1 Pro कं चा सिक्कट 
आकाशी रंगाचा त्यात Jio कं चे ससम 

नं 8421167869m, VI ससम नं 
9657869592  IMEI NO. 

861994043520073, 
861994043520065  सक 21000/-रु 

व ब्राउन रंगाचे पाकेट त्यामध्ये 
आधारकाडष, पनॅकाडष, मतदान काडष, 

पोसपोटष साईज िोटो, प्रवासाचे सतकीट 
असा दोन्ही समऴुन 43,000/- रु चा 

माल 
 

सनरंक 
 

नमदु तारखेस वेळी व सिकाणी यातील सियादी 
मजकुर हे नमदु ट्रेन ने नांदरुा ते अमरावती व सह 
सियादी हे भुसावऴ ते अमरावती असा प्रवास 
करीत असता प्रवासा दरम्यान सियादी व 
सहसियादी  यांचे झोपेचा िायदा घेवनु त्यांचे 
पनॅ्टचे सखशातील नमदु वणषनाचे दोन्ही मोबाईल 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरुन नेल्याचे रे .स्टे 
अमरावती येथे त्यांना जाग आलेवर लक्षात आले . 
बाबत सदले तक्रार वरुन कलम 379 IPC गनु्हा 
दाखल.   
 

HC/192  
घोडकर 



 

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 25-07-2022   

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 25-07-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

534/2022 
कलम 379 

IPC 
xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

गाडी नं 
20846 भगत 

की कोटी  
exp  चे कोच 
नS/4 बथष न 
70,72 रेस्टे 
नागपरू येथनु 
गाडी सटुताच 

 

25/06/2022 
02.46  वा. 

25/07/2022 
23.02 वा. 

सदपेश शंकरलाल 
सगधवानी वय 23 धंदा -
सशक्षण रा  वाडष नं 15 
कसधी स्कुल च्या समोर 
रावन  मैदान गोंसदया 
मोन. 7038388863 

 

अज्ञात 
 

एकुण 14990/- रू 

एक OPPO कंपनीचा 
मोबाईल मा ॅंडल न.A5  ब्लल्य ु
रंगाचा त्यात वोडािोन सीम 
न. 9823933575,सजओ 
सीम न. 7020698162 

IMEI 
NO.869146035194795, 
869146035194787 असा 

एकुन 14990रू चा माल 

 

- सनरंक 
 

     नमदु तारीख  वेळी व सिकाणी यातील सियादी हे 
सद. 25/07/22 रोजी ट्रेन नं. 20846 भगत की कोटी  
एक्स. चे कोच न. S/4 बथष न 70,72 वरुन   सियादी 
हे   आपल्या बहीनीसह भोपाल ते गोसदया असा प्रवास 
करीत असतांना प्रवासादरम्यान सियादी यांनी आपला 
वरील नमदु वणाचा मोबाईल चाजींग वर लावनु ते 
झोपले असता  गाडी रे स्टे नागपरु येथनु सटुताच  
सियादी यांना जाग आली असता  त्यानी बसघतले की 
चाजींग वर लावलेला मोबाईल  कोणीतरी अज्ञात 
चोरटयाने  सियादी यांच्या झोपेचा िायदा घेवनू 
चोरून नेला आहे . अशा सियादीच्या सियाद वरून व 
गनु्हयाचे कागद पत्र रे स्टे गोंसदया येथनु मेल द्वारे प्राप्त 
झाल्या  वरुन कलम 379 भादसव प्रमाणे गनु्हा दाखल.   
 
 

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 नागपरु   324/22 कलम 379 भादवी    25/07/22  चे 11.02  1) अमन सरेुश पवार वय 19वषे रा. प्लांट न. 116  भंडारा रोड चचष जवऴ भवानी नगर पारडी रे, स्टे. भांडेवाडी रे. स्टे. जवऴ 
नागपरु 



yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 25-07-2022 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 25-07-2022 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

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 नागपरु 46/2022   
कलम 174 

CRPC 
 

मेट्रोकंकटग सब्रज चे 
जवऴ वधा एन्ड 

रेल्वे  नागपरु 

25/07/2022 
08:05 वा. 

 

25/07/2022  
09:19 वा. 

 

ऑन डयटुी Dyss 
तिे LLP कमष  

नामे  रमेश  मंगल 
असहरवार                    

अजनी रेल्वे 
क्वा ॅंटर नागपरु मो. 
न. 9372582661 

म.रेल्वे नागपरु 
 

एक अज्ञात 
व्यक्ती  

ऑन डयटुी Dyss तिे LLP कमष  नामे  रमेश  मंगल असहरवार यांनी पो.स्टे ला 
एक लेखी मेमो आणनु सदले वरून हकीकत अश्या  प्रकारे आहे की प्रती,                                                                                        
25/07/22/ नागपरु थाना प्रभारी GRP/RPFमध्य रेल्वे नागपरु 08/05 एक अज्ञात 
व्यक्ती का रन ओवर होने के संबंध  म ैमहाशय आपको ससुचत सकया जाता  है की 
प्रमोद राऊत DYSM (OP1) के सचुना के अनसुार लोहापसुलया आगे वधा एन्ड 
के पास  matro canecting  bridge  के पास एक अज्ञात व्यक्ती रन ओवर हो 
गया है आगे की कायषवाही हेतु मेमो पे्रसषत  है.  
अशा सदले मेमो वरुन कलम 174 CRPC प्रमाणे मगष दाखल 

ASI/296  
झरुमरेु 

02 नागपरु 47/2022  
कलम 174 

Crpc 

मेयो हा ॅंस्पीटल 
नागपरू येथे वाडष 
नं. 10/B मध्ये 

उपचारा दरम्यान 

25/07/2022  
08:30 वा. 

 

25/07/2022 
14:29 वा 

ऑन डयटुी येथील  
Hc/2170 देवचंद 

साहारे, मेयो 
हा ॅंस्पीटल नागपरू 

यांनी िोनद्वारे सदले 
माहीती वरुन 

एक अनोळखी 
परुूष वय अं.60 

ते 62  वषे. 
 

अश्या प्रकारे आहे की आज रोजी सद. 25/7/22 रोजी चे 12:20 वा. पोलीस बथु 
मेयो हॉस्पीटल नागपरु येथील Hc/2170 देवचंद साहारे यांनी िोनद्वारे कळसवले 
की, सद. 24/7/22 चे  एक अनोळखी परुूष वय अं. 60 ते 62  वषे. त्यास 
उपचार करीता रेल्वे स्टेशन नागपरु येथनु बेशदु्ध अवस्थेमध्ये दाखल केले होते. 
आज रोजी उपचारा दरम्यान  HO सनरज वाडष नं. 10/B यांनी मतृ घोसषत केले 
अशा सदले  माहीतीवरुन कलम 174 CRPC प्रमाणे मगष दाखल 

ASI/549
िुसाटे 

03  45@2022  

dye 174 

tk-QkS  

jsYOks LVs’ku 

cYykj’kkg ;kMZ 

fda-eh-ua-

889@23 ukxiqj 

,aM  

23@07@22 

22@00 ok  

25@07@22  

07@32 ok  

vkWu Mq;Vh mi 

LVs’ku izca/kd  

js-lVs cYykj’kkg 

rQsZ ek-oS|dh; 

vf/kdkjh lks xzk-: 

cYykj’kkg  

fou; jes’k 

isVdj o; 29 

o"kZ jk-fl/nkFkZ 

okMZ cYykj’kkg 

ft-panziqj  

v’kk izdkjs vkgs dh] vkWu M;qVh cYykj’kkg rQsZ izkIr eseks o:.k ueqn 

?kVukLFkGh ,d vuksG[kh bZle o;&35  o"kZ VzWd toG iMysyk v’kk eseks 

o:.k xzk-: cYykj’kkg ;sFks Hkjrh dsys o:.k R;kaps ys[kh czkWM MsFk eseks o:.k 

ueqn izek.ks exZ nk[ky dj.;kr vkyk 

iksgok@70 

xkMos 

04 cMusjk 12@2022  

dye 174 

tk-QkS 

Vzsu ua 22512 

dkek[;k ,Dl 

dksp ua  ,Lk@4 
cFkZ ua 14]16 

o#u jsYOks lVs’ku 

cM.ksjk IyWV 

QkWeZ@1 ojFD  

25@07@22 

16@51 ok  

25@07@22  

22@26 ok  

vkWu Mq;Vh mi 

LVs’ku izca/kd  

js-lVs cM.ksjk 

b;k#y eqyqlk 

o; 32 o"kZ jk 

rs>kVh ukjgkVh 

dydRrk 

v’kk izdkjs vkgs dh] vkWu M;qVh mi LVs’ku izca/kd js-lVs cM.ksjk rQsZ izkIr 

eseks o:.k ueqn ?kVukLFkGh izok’kkph izd`rh [kjkc >kY;kus R;kl ft- lk- #- 

vejkorh ;sFks Hkjrh dsys vlrk vkS"k/kksipkjk njE;ku ej.k ikoY;kus ueqn 

izek.ks exZ nk[ky dj.;kr vkyk - ” 

lQkS@396 

Vkys 

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 


