
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 13-09-2022  

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  

feGk

yk  

eky- 

gdhdr  riklh 

vaeynkj 

01 नागपरु  
689@22 

dye 

379 

Hkknafo 

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं 
01140 

मङगाव-
नागपरु  

एक्स. चे 
कोच नं. 

A/1 बथथ नं. 
48, वरुन 

रे. स्टे. 
नागपरु येथे 

जाग 
आल्यावर. 

13/09/22 
चे 

03:40 वा 

13/09/22 
चे 

05:29 वा 

रोहीत ककशोर 
खंडेलवार, वय 36 
वषथ, धंदा- खाजगी 

धंदा , राहणार-
2nd फ्लोअर मयरु 

अपाटथमेंट 
OPpposite 

जैस्वाल  हाऊस 
रामनगर नागपरु . 

मो. नं. 
9766370717 

अज्ञात 
 

एकुण  65]000@&: 
एक  I-phone11pro 
white colourकं.चा 

मोबा.ज्यात कसम.voda 
नं.8806666057IMEI 
NO.माहीत नाही., कक 
65,000/- रु.,  असा 

एकुण 65,000/- रु. चा 
माल 

 

fujad वरील तारखेस वेळी व किकाणी यातील कियादी हे  ट्रेन नं 01140 
मङगाव-नागपरु  एक्स. चे कोच नं. A/1 बथथ नं. 48, गोवा से 
नागपरु प्रवास करत होते. प्रवाशा दरन्यान कियादी कद. 13/09/2022 
चे 01:00 वा आपला िोन एक  I- phone 11pro white colour 
कं.चा मोबा. असा एकुण  65,000/- रु. चा माल आपल्या बथथ वर 
िेऊन झोपले असता सदर ट्रेन  रे. स्टे. नागपरु येथे कद. 13/09/2022 
चे  03:40 वा. पोहचली असता तयांची झोप उघडली  असता  तयांनी 
तयांचा I-phoneबघीले असता ते कदसनु आले नाही कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने तयांचे झोपेचा िायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने व 
कपटाने चोरुन नेले. अशा कियादीच्या कियाद वरून कलम 379 
भा.द.कव प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात येत आहे  
fVi -  कियादी यांनी पो. स्टे. ला येवनु लेखी कियाद कदले वरुन गनु्हा 
दाखल. 
 
 

HC 
319 

कजचकार 

02 नागपरु  
691@22 

dye 

392 

Hkknafo 

xqUgk izdkj  
लेडीज 
हन्डपसथ  
pksjh 

ट्रेन नं 
12950 
पोरबंदर 
कवीगरुु 
एक्स चे 

.कोच A/2  
बथथ नं. 09 
वरुन रेल्वे 

स्टेशन 
नागपरु 

पला ाँटिामथ 
नं. 08 वरुन 
ट्रेन सटुताच 

13/09/22 
चे 

सकाऴी  
05:10 वा. 

 

13/09/22 
चे 

सकाऴी  
13:31 वा. 

 

साकदया खान Wo 
वसीम खान  वय 

38 वषथ, धंदा- 
घरकाम  राह.- 

आस्था सोसायटी 
W-203 गांधीनगर 

गजुरात मो. नं. 
9723431167 

अनोऴखी 
वय 

अंदाजे 
30 वषे 

 

एकुण  2]14]000@&: 
एक ब्राउन रंगाची लेडीज 
हन्डपसथ ककमत 2000/- 
ज्यात एक जोड सोन्याची 

कानाची करग वजन 1  
तोळ ककमत 50,000/- 

रु. , चार लेडीज सोन्याची 
अंगिी वजन 2 तोळ, 

ककमत 1,60,000/- रु. 
कोसमेकटक सामान व 

इतर सामान, 
आधारकाडथ, पन काडथ, व 

इलेक्शन काडथ, रोख 
रक्कम  2000/- रु. असा 
एकुण 2,14,000/-रु. चा 

माल 
 

fujad वरील तारखेस वेळी व किकाणी यातील कियादी हे रे.स्टे राऊलकेला 
ते अहमदाबाद असा प्रवास ट्रेन नं. 12950 पोरबंदर ककवगरुु  एक्स. 
कोच नं. A/2 बथथ नं. 9  वरुन ककरत असतांना प्रवासा दरम्यान 
रे.स्टे नागपरु येथनु गाडी सटुताच कोणी तरी अनोऴखी चोराने तयांचे 
झोपेचा िायदा घेवनु तयांचे डोक्याजवळ िेवलेली  एक ब्राउन 
रंगाची लेडीज हन्डपसथ ज्यात  असा एकुण 2,14,000/-रु. चा माल  
एक अनोऴखी व्यक्ती वय अंदाजे 30 वषे असलेला इसमाने नमदु 
कोच मध्ये येउन डोक्या जवळ िेवलेली हन्ड पसथ कखचनु 
जबरदस्तीने चोरुन चालती ट्रेन वरुन पला ाँटिामथ वर उतरुन पडत 
होता कियादी यांची हाँन्डपसथ चा हाँन्डपकड तटुुन हातात राहाला व 
अज्ञात चोराने नमदु हाँन्डपसथ आकतल सामाना सह चोरुन नेला असे 
कियादी यांनी रे. पो. स्टे. बडनेरा येथे कदले कियाद वरुन तेकथल गरुनं 
236/22 चा गनु्हा CCTNS प्रणाली मध्ये Online प्रापत झाले वरुन 
कलम 392 IPC प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल करण्यांत आला  
fVi -  रे पो स्टे बडनेरा येथील गरुनं 236/22 चा गनु्हा CCTNS 
प्रणाली मध्ये Online प्रापत झाले वरुन  

API  
डोऴे 

 



 

 

 

 

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 नागपरु  
693@22 

dye 

379 

Hkknafo 

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं 
 16317 
कहमसागर 
एक्स कोच 
S/5 बथथ नं. 

26 वरुन रे स्टे 
नागपरु येथे 
गाडी उभी 
असताना 

04/09/22 
चे 

सकाऴी 
03.00 वा 

13/09/22 
चे 

सकाऴी  
21.27 वा 

कबबीन कुमार 
T.V. S/O  थनकाथरुाई 

वय 35 वषथ राह. 4/71 A 
कन्नन कवलई, 

अल्लकुवलाई पाकोडे 
कवलावन कोडे  
कन्याकुमारी 
तामीलनाडु 
629168 

मो नं  7448556149 
 

अज्ञात 
 

एकुण  18]000@&: 
एक रेडमी नोट 10 T 5 
G ग्रिॅीट ब्लकॅ रंगाचा 

IMEI NO 
864581053412239/8

64581053412247 
ककमत 18000/- रु चा 

माल 
 

fujad वरील तारखेस वेळी व किकाणी यातील कियादी  हे कद. 
02/09/2022 रोजी कतरुबंदरम ते नवी कदल्ली असा ट्रेन नं 
16317 कहमसागर एक्स कोच S/5 बथथ नं. 26 वरुन प्रवास 
करीत असताना कद. 04/09/2022 रोजी सकाऴी 03.00 वा 
गाडी रे स्टे नागपरु येथे आली असता कियादी याचा 
चार्जजगला लावलेला एक रेडमी नोट 10 T 5 G ग्रिॅीट 
ब्लकॅ रंगाचा ककमत 18000/- रु  चा मोबाईल  कियादी 
बाथरुमला गेले असता परत आल्यावर िोन कदसनु आला 
नाही तरी कोणीतरी घेवनु गेला अशी करपोटथ रे पो स्टे नवी 
कदल्ली येथे कदल्याने इकडेस गनु्याचे कागदपत्र प्रपत 
झाल्याने  कलम 379 IPC प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल 
करण्यांत आला  

fVi -   मा. कायालय पोलीस अधीक्षक लोहमागथ नागपरु 
येथील जा. क्र. 5279/2022 कद. 13/09/22 अन्वये 
इकडील आवक क्र. 2995/22 प्रमाणे आज रोजी टपालाने 
गनु्याचे कागदपत्र प्रापत झाले वरुन   

WNK 
 779 

भलावी     

04 brokjh

55@22 

dye 

379 

Hkknafo 

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 

गाडी रायपरु 
लोकल चे 
जनरल कोच 
मधनु रे.स्टे. 
भंडारा ते 
कन्हान 
दरम्यान 

12/09/22   
चे 

23:00वा. 
ते 12:00वा 
दरम्यान 

 

13/ 09/22  
चे 

10:24 वा. 
 

जजतेंद्र जहवराजजी 
शरनागत,वय25, वषष 

धंदा- मजरुी, 
राह.जभमनगर,लतामंगेश
कर दवाखाना च्या मागे, 

नागपरु, 
मो.नं.7067885140;95

11882520 
 

अज्ञात 
 

एकुण  15]500@&: 
एक समँसंग कं. चा 
मोबाईल जनऴेरंगाचा  
मा.ँनं. A25 जनळ्या 

रंगाचा  त्यात JIO जसम 
नं.9834831961 

Vodafon 
no.9158432210 तसेच 

IMEI NO -
355368115951610 , 
जक. 15500/-,रु च्या  

मोबाईल 
 

fujad नमदु तारखेस वेळी व जिकाणी यातील जियाजद हे रे.स्टे. 
सालेकसा ते रे.स्टे. ईतवारी असे नमदु ट्रेन ने प्रवास करीत 
असता प्रवासा दरम्यान रे.स्टे.भंडारा ते कन्हान दरम्यान 
जसट नं 56, 57 वरुन जियादीचे नजर चजुकचा  िायदा घेउन 
पनँ्टचे जेब वरुन अज्ञात व्यकती पतळ सावळा रंगाचा वय 
20 वषे असे वणषनाचा व्यकतीने  मदु्दाम लबाजडने व 
कपटाने चोरुन नेले आहे  बाबत  लेखी तक्रार जदले वरुन 
कलम 379 IPC प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल करण्यांत आला  

fVi -   आज रोजी जियाजद स्वत: पो.स्टे ला येउन लेखी 
जियाद जदले वरुन 

HC 
886 

जैस्वाल 



 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 13-09-2022  

 

 

 

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 

05 brokjh

56@22 

dye 

379] 

356]34 

Hkknafo 

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं 
12856 
इतवारी 
जबलासपरु 
इंटरसीटी 

एक्स  चे कोच 
नं S-1 बथष नं 
22 वरुन  रे. 
स्टे. इतवारी 

येथनु 

25/08/22   
चे 

12:30 वा. 
 

13/ 09/22  
चे 

19:58  वा. 

आरुषी के. के चंद्राकार 
वय19 , वषष राह. जिन 
गाडषन कालँनी मगुोली 
रोड जबलासपरु (छ,ग) 
मो.नं.8888838050 

 

अज्ञात 
 

एकुण  32]500@&: 
एक समँसंग कं. जनऴा 
रंगाचा  मोबाईल मा.ँनं. 

A70 S   त्यात 
AIRTEL 

जसम नं. 9309875634  
तसेच IMEI NO -

359753103079241 
जक 26, 000, एक टाइटन 
घडी जकमत 5000/- , 
नगदी  1500 रु , दोन 
मनी पसष  असा एकुण 
जक. 32, 500/-,रु  माल 

 

fujad नमदु तारखेस वेळी व जिकाणी यातील जियाजद ह्या रे.स्टे. 
इतवारी  ते रे.स्टे. जबलासपरु  असा नमदु ट्रेन ने प्रवास 
करीत असता प्रवासा दरम्यान रे.स्टे.इतवारी वरुन 10 
जमनटा नंतर दोन अज्ञात इसम वय अंदाजे 25-30 वषे असे 
जियादी यांचा जवळ येउन पैसेची मागणी केली असता 
त्यानी त्या बाबत नकार जदल्याने त्यांनी हातातील  ब्लेड 
दाखवनु जियादी जवळ असलेला नमदु वणषनाचा माल 
घेउन चाल ुगाडीतनु उतरुन पऴुन गेले बाबत  जियादी यांनी 
रे.पो.स्टे जबलासपरु येथे लेखी जियाद जदल्याने रे स्टे 
जबलासपरु येथे  00/2022 कलम 379, 356, 34  भादवी 
अन्वये गनु्हाचे कागदपत्र रे.स्टे इतवारी येथे वगष होवनु 
आल्याने रे.स्टे. इतवारी येथे अप क्र. 56/2022 कलम 
379, 356, 34  भादवी प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात 
आला     

fVi -    पोलीस अधीक्षक  लोहमागष नागपरु येथनु क्रमांक 
आर/23/ गनु्हा वगष /2022-5278 जद. 13/07/2022 
अन्वयेचा गनु्हा आज रोजी प्राप्त झाल्याने पो. स्टे. चे 
आवक क्र. 645/2022  जद. 13/09/2022 अन्वये गनु्हयाचे 
कागदपत्र प्राप्त झाल्याने 

 

HC 
978 

नारनवरे 

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 



 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 13-09-2022 ‘ 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 13-09-2022 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 13-09-2022 

 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 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 brokjh 18/2022 
कलम 174 

CRPC 

रेल्वे स्टेशन 
इतवारी 

प्लांटिामष क्र. 
06 ट्रेन 11754 
जरवा इतवारी 

एक्स चे कोच नं 
B/4 बथष नं 39 

वरुन 
 

13/09/22  
चे  

10.45 वा 
 

13/09/22  
चे 

 12:14 
 

DUTY DYSS 
यादव  रे. स्टे.  
इतवारी 

भैयालाल राजमणी 
प्रसाद शमा  वय 74  
वषे रा. िाम मलदेवा 
पो. ममदर थाना 
रामपरु नैकीण तह 
तह  जज रामपरु  जज 
ससधी (म. प्र) 

 

या वेऴी HC/744 इंगोले हे स्टेशन डायरी चाजषमध्ये  हजर  असतांना मा. 
नोंद क्र. 10/2022 मध्ये रवाना झालेले HC/569 यांनी िोन द्वारे  माहीती 
जदली की सदर इसम नामे भैयालाल राजमणी प्रसाद शमा  वय 74  वषे 
रा. िाम मलदेवा पो. ममदर थाना रामपरु नैकीण तह जज रामपरु  जज ससधी 
(म. प्र)  यांना रेल्वे डाकँ्टर यांनी चेक केले असता सदर इसम मयत 
घोषीत केले आहे  वरुन  स्टेशन मास्टर रे . स्टे इतवारी यांनी लेखी मेमो 
पो. स्टे. ला आननु हजर केला सदरचा मेमो पाहता तो खालील प्रमाणे  T 
o   O/C GRP F  AND RPF ITWARI SE C Rly ,  
    One pass in B/4 berth no. 07 PNR NO – 8356979693  
named BL sharma age 74 yrs Lying Unconsious  in train no. 
11754 as per massage receving from cammercial control     
this is for your kind information and necessary action   असे 
लेखी मेमो वरुन  कलम 174 CRPC प्रमाणे दाखल करण्यत आला 
असनु सदर मयत इसम वर इकवेस्ट पंचनामा कायषवाही करणे कामी 
HC/569 मडावी तसेच पे्रत पाहरा डयटुी करीता PC/955कंगाले  यांना  
रवाना करण्यात आला  
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