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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 
21//2022 

कलम 
379 

भादवी. 
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh s 
  

ट्रेन नं. 
12410 

ननझामदु्दीन 
रायगड 

गोंडवाना 
एक्सपे्रसचे 

कोच नं. B/6, 
बर्थ नं. 26, 

27, 29 वरून 
रे. स्टे. नरखेड 

जवळ 
  

04/01/22 चे 
07:00 वा. 

  

08/01/22 चे 
21:30 वा. 

 

नदलीपकुमार 
परुणलाल पारर्ी, 
वय 59 वरे्ष, रा. 

वाडथ नं. 1 पोलीस 
स्टेशनच्या मागे 
आमगाव नज. 
गोंनदया मो. 

9423671322 

अज्ञातअज्ञात      16,490/ 
एक काळ्या रंगाचा 
समॅसंग कंपनीचा 

मोबाईल मॉडल नं. M 
30 BSNl Sim 
9423671322, 
Jio Sim no. 

7030280806, IMEI 
No. 

335656102370954, 
355657102370932 
कक. 16490/- रु. चा 

ननरंकननरंक  
 

नमदु तानमदु ता..  वेळी व निकाणी यातील नियादी हेवेळी व निकाणी यातील नियादी हे नद. 
03/01/2022 रोजी ट्रेन नं. 12410 ननझामदु्दीन रायगड 
गोंडवाना एक्सपे्रसचे कोच नं. B/6, बर्थ नं. 26, 27, 29 
वरून रे.स्टे. ननझामदु्दीन ते रे.स्टे. गोंनदया असा प्रवास करीत 
असतांना एक काळ्या रंगाचा समॅसंग कंपनीचा मोबाईल नद. 
04/01/2022 चे 07:00 वा. दरम्यान रे. स्टे. नरखेड जवळ 
झोपेचा िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम 
लबाडीने व कपटाने चोरून नेले बाबत नियादी यांनी रे.पो.स्टे. 
गोंनदया येरे् नदले नियादी वरून इकडील पो.स्टे. ला वगथ होवनु 
आल्याने सबब अपराध कलम 379 भादवी प्रमाणे नंबरी गनु्हा 
दाखल 
 रे.पो.स्टे गोंनदया जावक क्र. 34/2022 नागपरू नद. 
07/01/2022 अन्वये ईकडील पो.स्टे. आ.क्र. 66/2022 नद. 
07/01/22 अन्वये प्राप्त झाल्याने  नंबरी गनु्हा दाखल 
करण्यात आला 

HC/ 599 
उके 

02 बडनेराबडनेरा 
03//2022 

कलम 
 379  

भादवी. 
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh s 
 

ट्रेन नं ट्रेन नं 0022110066  
नवदभथ नवदभथ 

एक्सपे्रसचे  एक्सपे्रसचे  
मागील मागील 

जनरल कोच जनरल कोच 
बडनेरा येर्नु बडनेरा येर्नु 

गाडीगाडी  
सरुु होताच सरुु होताच 55  
नमननटाचे आतनमननटाचे आत  

0077//0011//22002222
चे चे 1199//5555  वावा.. 

0088//0011//22002222
चे चे 0077//3355  वावा..  

 

कैलास कैलास 
महादेव पवार महादेव पवार 
वयवय3355  वर्षथ  वर्षथ  

धंदा मजरुी  रा धंदा मजरुी  रा 
वाईलोर्  ता वाईलोर्  ता 
चांदरु रेल्वेचांदरु रेल्वे  

वाईवाई,,    
अमरावती अमरावती 

4444770088  मोमो..नं नं 
999933009944444400

99,,  
990022110033335522

88  
 

lkgscjko 

fHkdkth   

<ksdGs o; 

25 /kank etqjh 

jk- xkj[ksMk 

rk- ft- 

vkSjaxkckn 

v-rk-osG fn- 

08@01@22 

ps07@52 ok  

     12,000/  
एक मोबाईल  लाल कव्हर एक मोबाईल  लाल कव्हर 

पांढऱ्या रंगाचा  ओप्पो पांढऱ्या रंगाचा  ओप्पो 
कंपनीचा त्यात कंपनीचा त्यात jjiioo  

चे नसम नं चे नसम नं 99332266225522558844  
नकमत नकमत 1122000000//--रुरु..  चा चा 

मोबाईलमोबाईल  
 

ueqn 

izek.ks 
हकीकत हकीकत ::  अशा प्रकारे आहे नकअशा प्रकारे आहे नक,,  नमदु तानमदु ता..  वेळी व निकाणी वेळी व निकाणी 
यातील नियादी हे नमदु ट्रेन चे नमदु कोच व बर्थ वरुन बडनेरा  यातील नियादी हे नमदु ट्रेन चे नमदु कोच व बर्थ वरुन बडनेरा  
ते दादर  असा प्रवास कनरत असताना  कोणीतरी अज्ञात ते दादर  असा प्रवास कनरत असताना  कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्याच्या नजर चकुीचाचोरट्याने त्याच्या नजर चकुीचा  िायदा घेउन रेिायदा घेउन रे..स्टेस्टे..बडनेरा बडनेरा 
येर्नु गाडी सरुु होताच येर्नु गाडी सरुु होताच 55  नमननटाचे आत त्याचा वरील नमननटाचे आत त्याचा वरील 
वणथनाचा मोबाईल  चोरून नेल्याचे लक्षात आलेवणथनाचा मोबाईल  चोरून नेल्याचे लक्षात आले..  नियादीचे नियादीचे 
नियाद वरुन सबब अपराध कलम नियाद वरुन सबब अपराध कलम 337799  IIPPCC  प्रमाणे नंबरी प्रमाणे नंबरी 
गनु्हा दाखल गनु्हा दाखल   
CCCCTTNNSS  प्रणालीमध्ये रेपोस्टे भुसावऴ येर्नु नंबरी दाखल प्रणालीमध्ये रेपोस्टे भुसावऴ येर्नु नंबरी दाखल 
होणेकामीहोणेकामी  गनु्हा प्राप्त झाल्याने  गनु्हा प्राप्त झाल्याने  गनु्हा दाखल केलागनु्हा दाखल केला 
 

HHCC//11003322    
घटेघटे 



 

 

 

yksgekxZ  ukxiqj  ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh   

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh  

 

 

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 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

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 o#u riklh 

vaeynkj 

01 रे.पो.स्टे. 
नागपरु 

01/2022 
u/s 174 

Crpc 

गाडी क्र 
12707,  km 

834/30, 
S/1 नसगनल 
जवऴ रे स्टे 

अजनी 

08/01/2022 चे 
02.25  वा पवुी 

08/01/2022 चे 
03.02  वा 

ऑन ड्युटी 
DYSS/कांबऴे मध्य रेल. 

श्री रामलखन 

,d vKkr  

O;Drh 
ऑन ड्युटी DYSS मध्य रेल्वे नागपरु यांनी एक लेखी मेमो  पो स्टे ला आननू नदल्याने 
नंबरी मगथ दाखल करण्यात आला. मेमो पाहता खालीलप्रमाणे,प्रनत,GRP इंचाजथ.मध्य 
रेल. नागपरु नवर्षय -गाडी न 12707 km 834/30 S/1 नसग्नल के पास एक अज्ञात  
O;Drh रनओवर होने के सम्बंध मे , आपको सचुीत नकया जाता है की सेन्ट्रल केनबन पर 
आँन डयटुी DYSS  N. k. कांबऴे ने काल कर बताया की गाडी न 12707 km 
834/30 S/1 नसग्नल के पासएक  O;Drh  रन ओवर हो गया है उन्हे सचुना गाडी न 
12707 के ड्रायव्हर श्री रामलखन राम ने दी आगे की उनचत कायथवाही हेत ुमेमो पे्रनर्षत 
नकया गया है  अशा लेखी मेमो वरुन रे. पो. स्टे. नागपरु येरे् मगथ क्र.01/22 कलम 174 
CRPC प्रमाणे  नंबरी मगथ दाखल  

Hc/235 
  वघारे   

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 बडनेराबडनेरा              03//2022 कलम 379 भादवी. 

s 

 

fn- 08@01@22 ps 07@52 ok  lkgscjko fHkdkth   <ksdGs o; 25 /kank etqjh jk- xkj[ksMk rk- ft- vkSjaxkckn 

 


