
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 19-03-2022  

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 
189/22 
कलम 

379 IPC 
गनू्हा प्रकार 

मोबाईल 
चोरी 

रे. स्टे 
नागपरु 
सेंकड 
क्लास 
बकुकग 

आँफिस 
मध्ये 

चार्जिग ला 
लावला 
असता 

 

19/03/22  
11.00 वा 

 

19/03/22  
13.46 वा 

 

सोमनाथ 
सभुाषचंद्र माहतो  

वय22 वषष, 
धंदा- मिरुी राह. 

दलु्ला पोस्ट 
ईचाि थाना 
झालदा फि. 

परुुफलया वेस्ट 
बंगाल  फपन नं. 
723202मो न. 
9002242675 

vKkr 
 
 

,dq.k 10]000 : 

एक फरयल मी कंपनीचा  B 
मोबाईल फनळया रंगाचा  तयांत 
फियो फसम नं. 9368336578 
एअरटेल फसम नं. माफहत नाही. 

. IMEI NO माफहत नाही. 
फकमत. 10,000/ - रु. असा 
एकुन फक.10,000/ - रु चा 

माल 
  
 

fujad   अशा प्रकारे आहे की वरील ताअशा प्रकारे आहे की वरील ता..वेऴी फिकाणी वेऴी फिकाणी 
यातील फियादीयातील फियादी   ता.19/03/2022 के लातरु िाने के 
फलए हफटया से नागपरु आया मेरी लातरु िाने के फक 
गाडी दपुर 03:00 बिे होने से रेल्वे स्टेशन नागपरु के 
सेकड क्लास बफुकग आँफिस म ेमोबाईल चार्जिग पे 
लगाया और वही पर बैि गया बैिे बैिे मझेु कनद लग 
गई कफरबन 11:00 बिे मेरी कनद खलुी तो चार्जिग म े
लगाया मेरा एक फरयल मी कंपनीचा  B फनळया 
रंगाचा मोबाईल था। फकसी अक्ञात चोर ने मेरे कनद 
का िायदा लेकर चार्जिग म ेलगा उपरोक्त मोबाईल 
चािषर के साथ िानबझुकर झलकपट करके चरुाकर 
लेकर गया है। करके मोबाईल चोरी होने की 
फशकायत फलखा रहा हु।ँ  SD इंगे्रिीत वरून सबब 
अपराध कलम 379 भादवी प्रमाणे नंबरी गनू्हा 
दाखल   

HC/235 
वघारे     

02 नागपरु 
190/22 
कलम 

379 IPC 
गनू्हा प्रकार 
लेडीि बगँ 

चोरी 

ट्रेन नं. 
12135  

पणेु 
नागपरु  
एक्स.चे 
कोच 

नं.S/3बथष 
नं.54 

वरून  रे 
स्टे अिनी 

येथे 
उतरण्याक

रीता 
उिलो 

 

16/03/22 
09.30वा 

19/03/22 
13.57वा 

मणृाली फकशोर 
राउत वय 20 
वषष रा प्लाट न  
11समािभुषण  

सोसायटी 
मफनषनगर 

नागपरु मो न 
9834592587 

 

vKkr 
 

,dq.k 4]100 : 

एक लेडीस हङँ पसष ब्ल ुरंगाचा 
तयात  नगद 1600/- रू व एक 
चांदी चा कङा 26ग्राम  चा की 

2500 रू चा एसा एकुन 
4100/- रू चा माल 

 

fujad अशा प्रकारे आहे की वरील ताअशा प्रकारे आहे की वरील ता    वेऴी फिकाणी वेऴी फिकाणी 
यातील फियादीयातील फियादी  ह्याह्या फद 15/3/22 रोिी ट्रेन न 12135  
पणेु नागपरु  एक्स.चे कोच नं. S/3 बथष नं.54 वरून 
पणेु ते अिनी असा प्रवास कफरत असतांना प्रokसा 
दरम्यान झोपys फद 16/3/22 ते 09.30वा रे स्टे 
अिनी येथे उतरण्याकफरता उिलो तेव्हा फियादीफियादी बथष 
चे खाली िेवलेल्या बगँ मघनु फियादीफियादी ;kaph एक 
लेडीस हङँ पसष ब्ल ु रंगाचा तयात  एकु.k 4100/- रू 
चा माल कोणीतरी अञात चोरट्याने फियादीफियादी ;kaps 
झोपेचा िायदा  ?ksoqu मदु्दाम लबाडीने व कपटाने   
चोरून नेले आहे . कफरता लेडीस हनँ्ड पसष चोरून 
नेल्याचे तक्रार फदले वरून सबब अपराध कलम 379 
भादवी प्रमाणे नंबरी गनू्हा दाखल fVi%&fQ;kZfn 

;kaph प्रकृती बरी नसल्याने vkt jksth iks- LVs-yk 

;soqu फियाद फदले वरून 
 
 
  

HC/549 
िुसाटे    



 

 

 

 

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 

03 बड     
56 /22 
कलम 
379 
IPC 

xqUgk Ádkj 

मोबाईलमोबाईल 

pksjh 

टे्रनटे्रन  नंनं..  

0011337722  

वर्ाावर्ाा  

अमरावतीअमरावती  

मेमोमेमो  पॅसेंजरपॅसेंजर  

मध्येमध्ये  रेरे..स्टेस्टे..  

र्ामनगांवर्ामनगांव  

येथुनयेथुन  

गाडीतुनगाडीतुन    

उतरतउतरत  

असतांनाअसतांना  

1188//0033//2222  

1122//1155    वावा..  

 

1199//0033//2222  

1155//5588  वावा.. 
कुकु..  ववशाखाववशाखा  राजेंद्रराजेंद्र  

बुटलेकरबुटलेकर  वयवय  2244  

वर्षेवर्षे  राहराह--  कृष्णाकृष्णा  

नगरनगर,,  पॉलटेक्नीपॉलटेक्नीकक    

कॉलेजकॉलेज  

मागेमागे,,र्ामनगांवर्ामनगांव  

रेल्वेरेल्वे  ताता..  

र्ामनगांवर्ामनगांव  रेल्वेरेल्वे  

वजवज..  अमरावतीअमरावती  

मोमो..  नंनं..  

99117722117777001166 

vKkr 
 

,dq.k 16]200 :  
एकएक  वसल्वरवसल्वर  रंगाचारंगाचा  RReeaallmmee  

NNaarrzzoo  3300  55GG  कंपनीचाकंपनीचा  

मोबाईलमोबाईल  त्यामध्येत्यामध्ये  BBSSNNLL  वसमवसम  नंनं  

88227755886688009933,,  AAiirrtteell  वसमवसम  नंनं..  

88998833003322333322,,  IIMMEEII  NNOO--  

886699773355005522995566880033..    कककक..  

1166220000//--  रुरु    चाचा  मोबाईलमोबाईल..  

   fujad अशाअशा  प्रकारेप्रकारे  आहेआहे  कीकी  वरीलवरील  ताता..वेऴीवेऴी  ठिकाणीठिकाणी  यातीलयातील  

ठियाादीठियाादी    ह्याह्या  ठदठद..  1188//0033//2222  रोजीरोजी  ट्र ेनट्र ेन  नंनं..  0011337722  वर्ाावर्ाा  

अमरावतीअमरावती  मेमोमेमो  पॅसेंजरपॅसेंजर  नेने  वर्ाावर्ाा  तेते  र्ामनगांवर्ामनगांव  असाअसा  प्रवासप्रवास  

करीतकरीत  असतांनाअसतांना  प्रवासाप्रवासा  दरम्यानदरम्यान  ठियाादीठियाादी  हीही  रेले्वरेले्व  

से्टशनसे्टशन  र्ामनगांवर्ामनगांव  येथेयेथे  गाडीगाडी  थांबल्याथांबल्यावरवर  गाडीतुनगाडीतुन  उतरतउतरत  

असतांनाअसतांना  त्ांच्यात्ांच्या  सु्कलसु्कल  बॅगबॅग  मरु्नमरु्न  बॅगबॅग  मधे्यमधे्य  िेवलेलािेवलेला  एकएक  

ठसल्वरठसल्वर  रंगाचारंगाचा  RReeaallmmee  NNaarrzzoo  3300  55GG  कंपनीचाकंपनीचा  

मोबाईलमोबाईल  त्ामधे्यत्ामधे्य  BBSSNNLL  ठसमठसम  नंनं  88227755886688009933,,  

AAiirrtteell  ठसमठसम  नंनं..  88998833003322333322,,  IIMMEEII  NNOO--  

886699773355005522995566880033..  ठकठक..  1166220000//--रुरु  चाचा  मोबाईलमोबाईल..  

कोणीतरीकोणीतरी  अज्ञातअज्ञात  चोरट्यानेचोरट्याने  मुद्दाममुद्दाम  लबाडीनेलबाडीने  चोरूनचोरून  नेलानेला  

आहेआहे..  बाबतबाबत  ठदलेठदले  तक्रारीतक्रारी  वरुनवरुन  कलमकलम  337799  भाभा..दद..वीवी  

प्रमाणेप्रमाणे  नंबरीनंबरी  गुन्हागुन्हा  दाखलदाखल..  

NNKK//227755  

कुवेकुवे      

04 अकोला 
77 /22 
कलम 
379 
IPC 

xqUgk Ádkj 

मोबाईलमोबाईल 

pksjh 

टे्रन नं. 

12833 
DN 

अहमदाबाद 

हावडा 

एक्स चे 

कोच नं 

D/2 बथा नं. 

42 

वरूनरे.स्टे. 

अकोला येथे  

प्लॅटफॉमा02 

वर  गाडी 

उभी 

असतांना 

  

19/03/22 

14.45 वा.  

 

19/03/22  

18.40 वा. 

 

हर्षाकदप ववजय 

पारवे वय21वर्षा, 

र्ंदा- वशक्षण 

(BSC नर्सिंग), 

रा. जळगाव 

जामोद 

वसद्धाथानगर ता. 

जळगावजामोद 

वज. बुलढाना मो. 

नं. 

8530871325, 
9665727371  

vKkr 
 

,dq.k 7]000 :  
 

एक VIVO  मााँडल नं. Y-71I 

कंपनीचा मोबाईल त्याचा IMEI 

NO. 866951044729033, 

866951044729025त्यात 

एअरटेल कं. वसम नं. 

8530871325, ककंमत 7000/-रू 

चा मोबाईल ,त्याचे कव्हर मध्ये 

ररजवेशन ऑन लाईन रेल्वे वतकीट 
 

   fujad अशाअशा  प्रकारेप्रकारे  आहेआहे  कीकी  वरीलवरील  ताता..वेऴीवेऴी  ठिकाणीठिकाणी  यातीलयातील  

ठियाादीठियाादी  gs ’ksxko rs नागपुर असा प्रवास करीत 

असताना सदर ट्र ेन ही रे से्ट अकोला येथे  पॅ्लट्िॉमा 02 

वर उभी असताना सदर कोच मधे्य कोणीतरी अज्ञात 

चोरट्याने पािीमागुन र्क्का देवुन त्ाचे िुल पॅन्टचे 

साईड खखशात िेवलेला  मोबाईल ठियाादीठियाादी   ;kaps  कव्हर 

मधे्य ररजवेशन ऑन लाईन रेले्व ठतकीट् सह त्ांची नजर 

चुकवुन रे से्ट अकोला येथे गाडी उभी असताना त्ांच्या 

लक्षात आले त्ांनी रे से्ट मुठताजापुर येथे उतरून 

मोबाईल चोरीची जबानी ररपोट्ा  रे पो से्ट दुरके्षत्र  

मुठताजापुर येथे ठदल्याने त्ांचे ररपोट्ा वरून ऑकरन्स 

ररपोट्ा नं. 05/2022 कलम 379 IPC प्रमाणे नोदं 

करून गुन्हा नंबरी दाखल होणे कामी गुन्ह्याचे कागदपत्र 

रे पो से्ट अकोला येथे व्हाट््सअँप वर आल्याने कलम 

379 भा.दं.वी प्रमाणे दाखल  

HC/413 

पवार  

 

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 19-03-2022  

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 



yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 19-03-2022   

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 19-03-2022    

 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 19-03-2022  

                                                             

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 

  ukxiwj 171/2022  कलम  20 (B) II(C) 29 NDPS 
Act 
 

 
 
 

10/03/2022  चे   15/10  वा  
ihlhvkj fn- 22@03@2022 ikosrks  

 

1) रामअचल रामसिीवन कुमी, वय 45 वषष राह- वॉडष नं. 01 संिय टॉकीिच्या 
समोर इंफदरा कॉलोनी  फटमरनी तह- फटमरनी  फि. हरदा मध्य प्रदेश - PIN  कोड 
461228   

 

 

 

 

 

 

 

फि. हरदा मध्य प्रदेश - PIN  कोड 46122 
 

 

 

फि. हरदा मध्य प्रदेश - PIN  कोड 46122 
2)  
 

 

 

 
3) राि ुलखनलाल कलम वय 38 वषष राह-बायपास रोड वॉडष नं. 01 फटमरनी तह- 

फटमरनी  
फि. हरदा मध्य प्रदेश - PIN  कोड 46122 

 
 

12/03/2022  चे   19/56  वा  
ihlhvkj fn- 22@03@2022 ikosrks  

- 

2) fouksn yk/ks o; 34 वषष, t;’kDrh gkse Qsl 3 ’kadj eanhj ds lkeus gjnk 

  ftYgk gjnk 

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 ukxiwj 08@2022 

dye 174 

tk-QkS- 

रेल्वे स्टेशन  
नागपरु येथील 
मेनगेटिवऴ 

19/03/2022 
ps 

17.30 वा पवुी. 
 

19/03/2022 
ps 

18.36वा 
 

ऑन ड्युटी DYSS 
मध्य रेल नागपरु  

पोटर रेल्वे परुुषोत्तम 
प्रसाद वय 48 वषष रा 
रेल्वे क्वॉटर अिनी 

िावेद मलुानी 
वय-48 वषष 

 

ऑन डु्यटी DYSS मध्य रेल नागपरु तरे्फ पोटर रेल्वे परुुषोत्तम प्रसाद 

वय 48 वषष रा रेल्वे क्वॉटर  अजनी याांनी पो.स्टे ला एक लेखी मेमो 
आननू ददल्याने मेमो पाहता खालीलप्रमाणे  प्रदत थाना प्रभारी GRP / 

RPF मध्ये रेल नागपरु दवषय एक यात्री जो की मेनगेट पो बेहोश होकर 

दगर गया था डॉ. समुीत गोरे ने attend दकया एव मतृ घोदषत करके 

मतृ्यपु्रमाणपत्र जीरू दकया आगे की उचीत कायषवाही हेत ु मेमो प्रदषत 

दकया जाता है अशा लेखी मेमो वरुन रे.पो.स्टे.नागपरु येथे मगष क्र.08/22 

कलम 174 CRPC प्रमाणे  नांबरी मगष दाखल 

ASI/164 
कुवर 

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 


