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01 नागपरू 
881/2022 
कलम 379 

IPC  

xqUgk Ádkj 

बगँ pksjh 

रे. स्टे नागपरू 
येथील  ररटायररग 

रुम मधनु. 

14/11/2022 
10:00 वा 

 

14/11/2022 
14:38 वा 

 

रमाकाांत राकेशचांद्र 
बैरागी ,वय 23 वषष, 
धांदा- रशक्षण ,रा. 
वाडष नां. 15 ,स्टेशन 
रोड ,नामली रि. 
रतलाम( म.प्र) 
मो.9301161975,
8103090235 

 

- अज्ञात  

 

एकुण 29,000/- रु  
एक टुररस्ट बगँ लाल गे्र रांगाची 
बगँ त्यात नगद 10,000/- रु 

एक Samsung A-50 कां .चा  
काऴ्या रांगाचा मोबाईल त्यात 

Airtel 
नां.9009053575,IMEINO.

357193103924546 
रक.17,000/- रू. , एअरफोन  
रक. 2000/-रु,( ररअलमी कां . 
चा) , वापरते कपडे , आधार 

काडष,पनँकाडष ,10 वी ची 
माकष रशट ,ओरीिनल, (2015 ) 

,12 वी ची माकष रशट 
,ओरीिनल, (2017 ) 

,इांरिनीअररग B.tech (2017-
2021 )08 सेरमस्टर माकष रशट, 

कालेँिची TC,मायगे्रशन 
सर्टटरफकेट,कँरेक्टर सर्टटरफकेट, 
B.tech रडग्री  ओरीिनल,गफँ 

सर्टटरफकेट,स्थानीक 
प्रमाणपत्र,िातीप्रमाणपत्र, असा 
एकुण 29,000/- रु चा माल 

रनरांक 

 

हकीकत – अशा प्रकारे आहे की यातील हे रद 
14/11/22 च्या सकाऴी 08:45 वा ट्रेन नां. 12913 से 
इांदोर ते नागपरु  असा प्रवास करुन | रे.स्टे नागपरु  येथे  
Online ररटायररग  रुम  बकु केले व  ट्रेन  मधनु 
उतरुम सरऴ ररटायररग रुम गेले  त्याांनी त्याांचा  एक 
टुररस्ट बगँ लाल गे्र रांगाची त्यात नगद 10,000/- रु एक 
Samsung A-50 कां .चा  काऴ्या रांगाचा मोबाईल 
rlsp ueqn o.kZukps dkxni= असा  एकुण 29,000/- 
रु चा माल  असलेली बगँ बेड वर ठेउन ते  आांघोऴीला 
गेले  व परत आांदािे  10:00  वा  वापस  आले  तेव्हा  
त्याांची  उपरोक्त सामान वाली बगँ बेड वर रदसनु आली 
नाही. त्याांनी ररनग ररटायरींग रुम  मध्ये बरघतले असता 
रदसनु आले नाही. आि-ु बाि ु ला रवचारपसु केली 
असता काही माहीती रमऴाली नाही. कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने  रफयादी  याांचा गैरहिेरी चा फायदा घेउन 
त्याची उकरोक्त  सामान वाली बगँ सामान सह चोरुन 
नेले, त्या अज्ञात चोररवरुद्ध  चोरीची तक्रार आहे  
अश्या रफयादीच्या रफयाद  वरुन सबब अप.कलम 379 
IPC प्रमाणे दाखल करण्यात येत आहे.  
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02 नागपरू 
882/2022 
कलम 379 

IPC 
 xqUgk Ádkj 

टु व्हीलर गाडी 
pksjh 

रे स्टे नागपरु 
येथील RMS 

च्या िवळ 

 12/11/2022 
20.00 वा  

14/11/2022 
18.54 वा 

अमर मारोती काांबळे, 
वय 30 वषष,  धांदा-
प्रायवेट नोकरी, रा. 
मानकापरु ऍलेल्सीस 
हॉस्पीटल च्या मागे 

नागपरु, मो.नां 
9834377233/976

3655526 

अज्ञात एकुण 75,465/- रु  
एक काळ्या रांगाची टु 
व्हीलर गाडी क्र MH 
27 CN 4642 मॉ.नां. 

CB SHINE DRUM 
CBS 

(CBF125K4ID) 
चेसेस नां 

ME4JC65DHK 
DO81860 ईांरिन नां 
JC65ED0168554  
रक. 72,465/- रु ची 

गाडी 
 

रनरांक 

 

नमदु ता वेऴी  व रठकाऩी यातील रफयारद रद. 12/11/2022 रोिी 
आपल्या रमसेस ला  घेण्याकरीता रे स्टे ला  आले असता  रफयादी  टु 
व्हीलर गाडी RMS ऑफीस च्या बािलुा लावनु अांदािन 06.30 वा. 
प्लटॅफामष रटकीट काढुन प्लटॅफामष नां 06 आपल्या  रमसेस ला    
स्पेशल ट्रेन वर घेण्या करीता  आले असता  ट्रेन लेट झाल्यामळेु 
रफयादी  एक तास थाांबाले व रफयादी  याांची  रमसेस आल्या नांतर 
रफयादी घरी िाण्या करीता गाडी िवळ आले असता गाडी रदसनु 
आली नाही रफयादी याांची ueqn o.kZukph गाडी रक. 72,465/- रु 
रदसनु आली नाही तेव्हा अांदािे रात्री चे 20.00 वािले होते गाडीचे 
ओरीिनल कागदपत्र गाडीच्या रडक्कीत होते रफयादी याांची कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने  गैरहिेरीचा फायदा घेवनु गाडी चोरुन नेली रफयादी 
याांचे  गाडीचे झेरॉक्स कागदपत्र घरी शोध घेवनु ते आि रद 
14/11/2022 रोिी रे पो स्टे नागपरु ला येवनु गनु्हयाची तक्रार रदली 
आहे. अश्या रफयारदच्या रफयाद वरुन सबब अपराध कलम 379 
भादरव प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात येत आहे.  
fVi--- आि  रोि आम्ही मपोना/805 स्वानी  असे  स्टे. डा. चािष 
मध्ये हिर असताांना रफयारद  याांनी पो स्टे ला येवनु मोटार-सायकल 
चोरी झाल्याचे लेखी ररपोटष रदल्या वरुन  मा. PSO सो याांच्या 
आदेशान्वये नांबरी  गनु्हा दाखल करण्यात आला. तो खालील प्रमाणे.. 
 

ASI/988 
मरापे 

03 नागपरू 
883/2022 
379 IPC 

xqUgk Ádkj 
पसष pksjh 

ट्रेन नां. 12126 
अमतृसर 

नागपरू एक्स चे  
कोच A/4बथष 
नां 37 वरुन 
रेल्वे स्टेशन 
नागपरु येथे  
गाडी उभी 
असताना. 

18/10/2022 
05:00 वा. 

 

14/11/2022 
21:03 वा. 

 

श्रीमती लीना तायडे  
s/o नरेन्द्र तायडे  वय 

48 वषष, 
राह.म.नां.4,आनांद 

रवहार, 
पो.स्टे.रािापेठ,अमराव

ती मो नां 
9503104512 

2) आरोपीचे नाांव व 
पत्ता - अज्ञात 

 

अज्ञात 
 

एकुण 3,75,000/-रु  
एक लाल रांगाची लहान 
पसष त्यात एक रूद्राक्ष 
एक नग,एक सोन्याची 

चैन दोन तोळे,दोन 
बाांगळ्या  पाच तोळे 

ज्याच्यावर रनळ्या ग्रीन 
येलो ब्ल ूरांगाची मीना 

िडलेली वापरते दारगने 
एक मोतीची माळ इतर 
कागदपत्र असा एकूण 

रक 3,75,000/-रु माल. 
 

रनरांक 

 

अशा प्रकारे आहे की, नमदु तारखेस, वेळी व रठकाणी यातील रफयादी 
ट्रेन नां. 12126 अमतृसर नागपरू एक्स चे  कोच A/4बथष नां 37 वरुन 
भोपाल ते नागपरू असा प्रवास करीत असता प्रवासा दरम्याण रद  
18/10/22 रोिी गाडी रे.स्टे.नागपरू ला आली तेव्हा त्याांनी बरघतले 
की, त्याांच्या बथष खाली ठेवलेली बगॅ त्यात आत ठेवलेली एक लाल 
रांगाची लहान पसष त्यात एक रूद्राक्ष एक नग,एक सोन्याची चैन दोन 
तोळे,दोन बाांगळ्या  पाच तोळे ज्याच्यावर रनळ्या ग्रीन येलो ब्ल ूरांगाची 
मीना िडलेली वापरते दारगने एक मोतीची माळ इतर कागतपत्र असा 
एकूण रक 3,75,000/-रु माल. कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने रफयादी  
याांचे झोपेचा फायदा घेवनु चोरुन नेले वरुन सबब अपराध कलम 379 
भादरव प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात येत आहे. गनु्याचा पढुील तपास 
मा. PSO सो याांच्या पेशीत ठेवण्यात येते असनू  प्रथम खबरी ररपोटष 
मा. JMFCसो रेल्वे कोटष नागपरु याांना पाठरवण्यात येत आहे.  
fVi ---- पोलीस अरधक्षक लोह नागपरु येथील क्रमाांक आर/23/गनु्हा 
वगष/2022-6521 नागपरु रदनाांक 11/11/22 अन्वये चे गनु्याचे 
कागदपत्र पो. स्टे. चे आवक क्र. 3752/22 रद. 11/11/22 प्रमाणे 
क्राईम रायटर याांनी दाखल करणे कामी रदले वरुन मा. PSO याांचे 
आदेशाने गनु्हा दाखल केला 
 

PSO सो 
याांच्या 
पेशीत 
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04 cMusjk   

292/22 
कलम 379 

IPC 
 

xqUgk Ádkj 

मोबाईल 

pksjh 

ट्रेन नां. 12136 
नागपरु पणेु  

एक्स चे  
माांगील िनरल 
कोच मध्ये चढत 

असताांना 
रे.स्टे.धामनगाांव 

येथे 
 

29/10/2022 
20.00 वा.. 

 

14/11/2022 
00.20 

अश्विीत यवुराि 
रनमसरकार ,वय – 
19 वषष,व्यवसाय-
रशसण ,रा.मेरडकल 

कॅम्पस 
यवतमाल,ता.यवत
माळ,रि.यवतमाळ,

मो 
.नां.7620585912 

अज्ञात 
 

एकुण 12,000/- रु  
एक रेडमी पो.को. M-3 
कां पनीचा काळा रांगाच्या 
मोबाईल फोन त्या मध्ये 

BSNL.रसम.नां.8275955
975,एयरटेल.रसम.नां.969

9167014 
,IMEI.No.माहीत 

नाही,रकमत-12,000/- रु  
असा एकुण 12,000/-रू 

चा माल   

रनरांक नमदु ता वेळी व रठकाणी यातील रफयादी मिकुर हे ट्रेन नां. 12136 
नागपरु पणेु  एक्स चे  माांगील िनरल कोचमधनु रे.स्टे. धामनगाांव ते 
कोपरगाांव असा प्रवास करण्यासाठी रे.स्टे धामनगाांव येथनु गाडीत 
चढत असताांना रफयादी याांचे  एक रेडमी पो.को. M-3 कां पनीचा 

काळा रांगाच्या मोबाईल फोन त्या मध्ये 
BSNL.रसम.नां.8275955975,एयरटेल.रसम.नां.9699167014 
,IMEI.No.माहीत नाही,रकमत- 12,000/- रु चा मोबाईल फोन 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरून नेला आहे बाबत कागदपत्र प्राप्त 

झाल्याने कलम 379 IPC प्रमाणे नांबरी गनु्हा दाखल करण्यात 
आला 

WNK/ 
1005 
पचौरी 

05 o/kkZ 
421/2022 

कलम 
379 IPC 

xqUgk Ádkj 

मोबाईल pksjh  

ट्रेन नां. 12615 
GT  एक्स. चे 
कोच नां. A/2 

बथष 45 
वरून,रे.स्टे.ब
ल्लारशहा येणे 
पवुी चालत्या 

ट्रेन मध्ये. 

24/10/2022 
08/15 वा.  

 

14/11/2022 
17:35    वा. 

 

कुमारी सत्यरहता 
S/O श्री ररवशांकर  

वय 20 वषष रा. प्लॉट 
नां. 201, श्री वैष्णव 
हैरवहाट, पदमानगर 

कॉलनी, करमन 
गाड, हैद्राबाद ( 
आांध्रप्रदेश) मो. 

नां.9849218660 

 एकुण 30,000/- रु  
एक मोबाईल आई फोन  

XR काळ्या रांगाचा त्यात 
रिओ कां . चे रसम नां. 

9182203621, IMEI 
NO. 

352887111610261 
,352887111714667रक
मत 30,000/- रू. चा माल 

 

 अश्या प्रकारे आहे की , नमदु ता. वेऴी व रठकाणी यातील रफयादी 
मिकुर हे नमदु ट्रेन चे नमदु कोच व बथष वरून रे.स्टे. वरांगल ते  
भोपाल  असा प्रवास कररत असताांना प्रवासा दरम्यान रफयादी याांनी 
त्याांचे िवळील आई फोन चािीग पाईटला ला लावनु बथष वर डोक्या 
िवळ  ठेवनु  रफयादी  झोपले असता त्याांच्या झोपेचा फायदा घेवनु  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने रे.स्टे. बल्लारशहा येणे पवुी  चाल ूट्रेन 
मध्ये चोरून नेले बाबत झोप उघडल्यावर समिले . सबब अप क्र  
421/2022 
कलम 379 IPC प्रमाणे नांबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला 
गनु्याचे कागदपत्रमा.पोलीस अधीक्षक कायालय लोहमागष 
नागपरुिा.क्र. आर/ 23/गनु्हा/2022- 6522 रद. 11/11/2022 
अन्वयेगनु्हा दाखल करने कामी गनु्याचे कागदपत्र रदल्या वरून  

पोहवा/ 
495 

मुांिेवार   

06 o/kkZ 
422/2022 

कलम 
379 IPC 

xqUgk Ádkj 

मोबाईल pksjh  

ट्रेन नां. 12295 
सांघरमत्रा  एक्स. 

चे  मागील 
िनरल कोच 
मध्ये रे.स्टे. 

चांद्रपरु येणे पवुी  
चालत्या ट्रेन 

मध्ये. 

14/10/2022 
04/55 वा.  

 

14/11/2022  
17:40  वा. 

 

पप्प ुकुमार S/O 
रामरनवास  वय 25 

वषष रा. ग्राम हररबेला, 
पो.स्टे. पतनाह रि. 

रसतामांण्डी, 
 (रबहार ). मो. 

नां.9570256889 

 एकुण 14,000/- रु  
एक ओपो मोबाईल मॉडल 
नां. A-9 त्यात रिओ कां . चे 
रसम नां. 9155737404, 
IMEI NO. माहीत नाही 
रकमत 14,000/- रू. चा 

माल 
 

 अश्या प्रकारे आहे की , नमदु ता. वेऴी व रठकाणी यातील रफयादी 
मिकुर हे नमदु ट्रेन चे नमदु िनरल कोच  वरून रे.स्टे.बगॅलोर  ते  
दानापरु  असा प्रवास कररत असताांना प्रवासा दरम्यान रफयादी याांनी 
त्याांचे िवळील मोबाईल चािीग  ला लावनु झोपेले असता  सकाळी 
उठल्यावर मोबोईल रमळून आला नाही   रफयादी याांच्या झोपेचा 
फायदा घेवनु  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने रे.स्टे. चांद्रपरु येणे पवुी चाल ू
ट्रेन मध्ये चोरून नेले बाबत समिले वरून  रदलेल्या तक्रारी वरून 
सबब अप क्र. 422/2022 कलम 379 IPC प्रमाणे नांबरी गनु्हा 
दाखल करण्यात आला. 
मा. पोलीस अधीक्षक कायालय लोहमागष नागपरु िा.क्र. 
आर/23/गनु्हा/2022- 6522 रद. 11/11/2022 अन्वये गनु्हा 
दाखल करने कामी गनु्याचे कागदपत्र रदल्या वरून  

पोहवा/ 
06   

मांडलवार 

 

 

 

 

 

 

 

 



v

Ø 

xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk 

eky 

feGkyk  

eky- 

gfddr  riklh 

vaeynkj 

07 xksafn;k 

128@22 

dye 

379 

Hkk-n-fo 

xqUgk Ádkj 

मोबाईल  

pksjh 

xkMh ua- 

08267 

jk;iqj 

bZrokjh 

iSlsatj ps 

tujy dksp 

e/kqu js-LVs- 

xksafn;k 

;s.ksiqohZ 

10@11@22  

18-45 ok  

14@11@22  

18-08 ok- 

lat; rqGf’kjke 

panzhdkiqjs  o; 

54 o’kZ /kank 

&ukSdjh ST 

egkeaMG jkg- 

vk>kn okMZ 

ejkjVksyh 

xksafn;k eks-ua- 

7038469512 

vKkr ,dq.k 12]500@&: 

,d OPPO da- eksckbZy 

ekW-ua- A/83 xksYMu 

jaxkpk IMEI ua- 

867614038575239 fda- 

12]500@&: 

fujad ;krhy fQ;kZnh gs ueqn Vszu us fnukad 10-11-2022 jksth 

jsLVs- jktukanxkWo rs xksafn;k vlk izokl djhr vlrk 

R;kaps ueqn eksckbZy pkthZax yk ykoqu Bsoqu >ksiys 

vlrk js-LVs- xksafn;k ;s.ksiqohZ dks.khrjh vKkr pksjV~;kus 

R;kaps ueqn eksckbZy pks:u usys ckcr vkt jksth iksLVs- 

yk gtj gksoqu ys[kh rdzkj fnys o:u ek- izHkkjh 

vf/kdkjh lks- ;kaps vkns’kkus ueqn izek.ks xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk 

iksuk@ 

1067 

ukjuojs 

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 14-11-2022 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 14-11-2022 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 14-11-2022 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 14-11-2022 

 

v-d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG 

e/kqu 

feflax nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps uko o 

iRrk 

gfddr riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko feGkyk eky vkjksih gfddr 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 

हकीकत 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  नागपरू   880/2022 कलम 379 भादवी  रद  14/11/22 चे 02.57 वा  
  mcr 28/11/22 

1½ मोहीत रितेन्द्र मेश्राम वय 29 o"kZ Z रा.नांगपरुा मरुी बाबा फरीद दगा िवळ गोरदया   

02 xksafn;k 127@22 

dye 

394 Hkk-n-fo 

fnukad 13-11-2022  

            21-34 ok-  
ek U;k;ky;kdMqu fn 

17@11@22 iksorks filhvkj 
eatqj dj.;kr vkyk vkgs 

 

1½ vjfoan lqtku fldjokj o; 24 o"kZZ jkg- xzke xysFkk] ckxph ft-eqjSuk ¼e-i½ 

2½ eksguflax “kadjflax rksej o; 21 o"kZ   jkg- lat; Ldqy jksM] lSfud dkWyksuh] iksjl 

Fkkuk ft-eqjSuk ¼e-i½ 

3½ jfolhag egkfojflag o; 25 o"kZ jkg- xzke Qqykoyh] Fkkuk mejh] ft-fHkaM ¼e-i½ 

 

 



 


