
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 21-03-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih  Pkksjhl xsyk eky  feGkyk  

eky- 

हकीकत    riklh 

vaeynkj 

01 xksafn;k 

41/23 
कलम 379 

IPC 
गुन्हा izdkj  
VªkWyh cWx 

pksjh 
 

Vªsu ua- 

22647 

,Dl-ps 

dksp ua- 

,l@8 

cFkZ ua- 

9]10]11 

o:u js-

LVs-xksafn;k 

;sFks 

16-03-23 

 ps 

06-30 ok-

njE;k.k 

21-03-23 

ps 

14-06 ok- 

lqjsanzdqekj 

xVsoky s/o 
dSyklpanz 

xVsoky o; 46 

o"kZ jkg-e-u- 

W/N 29 

vkn'kZ 

uxj]iksMh]cgkj]

dkjck] N-x- 

eks-ua- 

9300124299 

अज्ञात 
 

,dq.k 1]46]200@&: 
Ykky jaxkph VªkWyh cWx 

R;ke/;s 1½ ,d lksU;kph 

pSu otu v-6 xzWe fda- 

25]000@&: 2½ nksu 

lksU;kP;k vaxqB;k ¼a½ 
otu  07 xzWe fd- 

22]000@&: ¼b½ otu 

6-5 xzWe fd- 

5]500@&: 3½ nksu 

lksU;kps VkWIl ¼a½ out 

09 xzWe fd- 

42]000@&: ¼b½ otu  

07 xzWe fd- 

20]000@&: 4½ 

dkukrys yVdu otu 

3 xzWEk fd-8]000@&: 

5½ pkanhps nksu ik;y 

¼a½fd- 5]000@&: 

¼b½fd- 8]000@&: 6½ 

ikp ufou lkM;k fda- 

8]000@&: 7½ ygku 

eqykaps diMs fd- 

2700@&: vlk ,dq.k 

1]46]200@&: pk eky 

fujad v'kk izdkjs fd] ;krhy fQ;kZnh gs fnukad 15-03-23 

jksth ueqn xkMhps ueqn dksp o cFkZ o:u vkiys 

ijhokjklg dksjck rs ukxiqj vlk izokl djhr vlrk 

izoklk njE;k.k fQ;kZnh ;kauh R;kps dMhy ueqn 

o.kZukph VªkWyh cWx cFkZ Øa- 09 [kkyh Bsoqu >ksih xsys 

fnukad 16-03-23 jksth igkVs 06-30 ok-njE;k.k 

fQ;kZnhph >ksi m?kMyh vlrk ueqn xkMh js-LVs-

xksafn;k ;sFks mHkh gksrh fQ;kZnhus vkiys cFkZ o:u 

mBqu R;kaph ueqn cWx c?khryh vlrk fnlqu vkyh 

ukgh R;kauh vktq cktql cWxpk 'kks/k ?ksryk vlrk 

feGqu u vkY;kus R;kaph ueqn o.kZukph cWx vkrhy 

lkekuklg pksjh >kY;kps y{kkr vkY;kus js-iks-

Bk.ks]ukxiqj ;sFks tkoqu R;kaps cWx pksjh >kys ckcr 

ys[kh rØkj fnY;kus dye 379 Hkk-n-fo vUo;s 'kqU; 

Øekadkus xqUgk nk[ky gksoqu ueqn xqUg;kps dkxni=s 

izkIr >kY;kus dye 379 Hkk-n-fo vUo;s xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk- 

fVi - js-iks-Bk.ks]ukxiqj ;sFkhy tk-Ø- 1725@23 

fnukad 16-03-23 vUo;s bdMhy iks-LVs-vk-Ø- 338@23 

fnukad 21-03-23 jksth izkIr >kY;kus 

PSI 
dokl 



 

 

 

 

 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih  Pkksjhl xsyk eky  feGkyk 

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

02 अकोला 

111/2023 
कलम 379 

IPC 
गुन्हा izdkj  
मोबाईल 

pksjh 
 

टे्रन नं. 

22138 

पे्ररणा 

एक्स. चे 

कोच नं. 

S/2 बथथ नं 

30 वरुन 

रेस्टे 

अकोला 

येथुन गाडी 

सुटल्यानंतर 

21/03/2023 

च े

06.30 वा 

दरम्यान 

 

21/03/23 

चे 

13.10 वा. 

धमेंद्र मंगनदास 

कोडवानी वय 

40 वर्थ धंदा -

कपडा व्यापार,  

रा. B103 1st 

Floor मधुबन 

रेसीडेन्सी पाथथ 

बंग्लो ववरुध्द 

बाजुस नाना 

वचलोडा 

अहमदाबाद  

मो. नं 

9375890801 

 

अज्ञात ,dq.k 25,000/-रु 
एक One plus 

Note 2 कं चा स्काय 

ब्लु रंगाचा मोबाईल 

त्याचा  IMEI NO 

8651850546661

13/05 त्यामध्ये 1) 

Jio वसम नं 

9374962999, 2) 
Vodafone No. 

9429333063 कक. 

25000/- रु. चा 

मोबाईल 

 

fujad यातील नमुद  कियाथदी ह े टे्रन नं. 22138 पे्ररणा एक्स. चे कोच न.ं 

S/2 बथथ नं 30 वरुन रे.स्टे. अहमदाबाद ते बडनेरा असा प्रवास 

कररत असतांना प्रवासा दरम्यान  कियाथदी झोपल े असता त्यांचा  

एक One plus Note 2 कं चा स्काय ब्लु रंगाचा मोबाईल त्यामध्ये 

Jio वसम न ं9374962999 Vodafone No. 9429333063 

IMEI NO 865185054666113/05 कक. 25000/- रु मोबाईल 

त्यांचे  झोपेचा िायदा घेवुन कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरुन 

नेल्याचे रे.स्टे अकोला येथुन गाडी सुटल्यानंतर लक्षात आले. कियाथदी 

यांनी रे.स्टे. बडनेरा येथ ेकियाथद कदल्यान ेगुन्हा ऑनलाईन CCTNS 

प्रणाली मध्ये पाठववल्याने सबब अप कलम 379 भादवी प्रमाणे 

गुन्हा दाखल करण्यात आला  

ffVVii - रे.पो.स्टे.बडनेरा येथील अप कं्र.85/2023 कलम 379 

IPCप्रमाणे दाखल असलेला गुन्हा ऑनलाईन CCTNS प्रणाली 

मध्ये पाठववल्याने 

HC 
198 

चव्हाण   

03 ukxiqj  
323/23 

कलम 379 
IPC 

गुन्हा izdkj  
रोख 

pksjh 
 

रे.स्टे. 
नागपरु 

प्लेटफामम 
नं.02 वर 

उभी 
असलेली 
जबलपरु 

अमरावती 
एक्सपे्रस चे 
समोररल 
जरनल 
कोच 

समोरुन  

21/03/2023 
चे 

06.45 वा. 
  

21/03/2023 
चे 

 18.47  

अजय रंगराव 
उके वय54  
वषम, धंदा - 
व्यवसाय  

रा.टाकली ससम 
रहगणा रोड 

नागपरु मो. नं. 
9960364516 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 4,500/-रु 
पनँ्टच्या रखश्यातनु 
रोख 4,500/- रु. व 

ATM काडम  BANK 
OF BOB असा 
एकुण 4,500/- 

fujad हकीकत  अश्या प्रकार आहे की यातील रफयादी हे रदनांक 
21/03/23 रोजी मी माझी पत्नी ही अमरावती येथे जाण्याकररता 
आल्या त्यांना सोडण्याकररता रे. स्टे. नागपरु PF no 02 वर  आली 
व रतथे उभी असलेली जबलपरु अमरावती एक्स चे जरनल कोच 
जवळ उभे होतो अंदाजन 06:45 वा. माझा पनँ्टच्या रखश्यातनु  रोख 
4,500/- रु. व ATM काडम  BANK OF BOB असा एकुण 
4,500/- रु. चा माल कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने प्रवाशी लोकांचा 
गदीचा फायदा घेवनु रे. स्टे. नागपरु  PF no 02 वर उभी असलेली 
असलेली जबलपरु अमरावती एक्सपे्रस चे समोररल जरनल 
डब्बयांत च्या समोर उभे असतांना माझे पसम च्या रखश्यातनु रोख 
चोरुन गदीचा फायदा घेवनु चोरुन नेले  वरुन माझी अज्ञात चोरा 
रवरुद्ध लेखी तक्रार आहे. SD इंगे्रजीत रफयादी रफयाद वरून  
सबब अपराध कलम  379 भादरव अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात 
आला  
ffVVii -  रफयादी स्वत: पो. स्टे. ला येवनु लेखी तक्रार रदले  वरुन 

HC 
319 

रजचकार 



 

 

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 21-03-2023 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih  Pkksjhl xsyk eky  feGkyk 

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

04 ukxiqj  
324/23 

कलम 379 
IPC 

गुन्हा izdkj  
मोबाईल 

pksjh 
 

ट्रेन नं. 
16093 
चेन्नई 

लखनऊ 
एक्स चे 
जरनल 

कोच मधनु  
रे.स्टे.गोधनी 
येथे लक्षात 

आले. 
 

26/02/2023 
चे 

02.30 वा. 

21/03/2023 
चे 

21.48 वा. 

तनजु सोनी 
महेस कुमार 
सोनी वय 32 
वषम, धंदा - 

सरकारी नौकरी  
रा.न्य ुबारस्कर 
कांलनी मोती 
वाडम बैतलु 

मध्यप्रदेश  मो. 
नं. 

8871311132 

अज्ञात ,dq.k 29,000/-रु 
एक समँसंग ग्लेक्सी 
कंपनीचा मोबाईल 

मा.ँ नं. A/51 
काऴया रंगाचा त्यात 

एअरटेल रसम नं. 
8871311132 
रजओ रसम नं. 
8103512017  
IMEI NO - 

35368011885168
4/1682 रक. 

29,000/- रु. असा 
एकुण 29,000/- 

रु.. चा माल 

fujad अश्या प्रकार आहे की यातील रफयादी हे रदनांक 25/03/23 रोजी 
ट्रेन नं. 16093 चेन्नई लखनऊ एक्स चे जरनल कोच मधनु 
जमीकुनता ते बैतलु असा प्रवास कररत असतांना प्रवासा दरम्यान 
रफयादी यांनी आपला एक समँसंग ग्लेक्सी कंपनीचा मोबाईल  मा.ँ 
नं.  A/51 काऴया रंगाचा त्यात एअरटेल रसम नं  8871311132 
रजओ रसम नं. 8103512017  IMEI NO - 
353680118851684/1682 रक. 29,000/- रु. असा एकुण 
29,000/- रु. . चा मोबाईल जरनल कोच मधनु दारा जवळ चार्जजग 
ला लावला असता कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने रफयादीचा नजर 
चकुवनु चाल ुगाडीतनु चार्जजग ला लावलेला मोबाईल काढुन चोरुन 
नेला सदर चोरी बाबत रफयादीस रे. स्टे. गोधनी येथे चोरी झालेची  
मारहती पडले वरुन सदर रफयादी ची रफयाद वरून  सबब अपराध 
कलम  379 भादरव अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला  

ffVVii -   पोलीस अरधक्षक लोहमागम नागपरु येरथल जा. क्र. 253/23 
रद. 20/03/23 अन्वये आपले पो. स्टे. चे आवक क्र. 1085/23 रद. 
21/03/23 अन्वये सदर गनु्हयांचे कागदपत्र क्राईम रायटर यांनी 
दाखल करणे कररता रदले  वरुन 

HC 
313  
ठाकुर   

05 ukxiqj  
325/23 

कलम 379 
IPC 

गुन्हा izdkj  
मोबाईल 

pksjh 
 

ट्रेन नं.  
12621 

तारमलनाडु 
एक्स. कोच 
B-2, बथम नं. 

65 वरुन 
रेल्वे स्टेशन 

नागपरु 

27/02/2023 
चे  

वेळ नमदु नाही  . 

21/03/2023 
 चे  

23.10 वा. 

लोकेश कुमार 
जगयान जाटव, 

वय 29 वषे, 
धंदा - मजरुी,  

रा. ग्राम 
इंडोनरसटी थाना 

इंडोन रजला 
कटौली 

(राजस्थान)  मो. 
नं. 

8871311132 

अज्ञात ,dq.k 10,000/-रु 
एक इमरफनेट 

कंपनीचा मोबाईल 
त्यात एअरटेल रसम 
नं. 9772729558, 

वोडाफोन 
7418866031 रक. 
10,000/- रु. चा 

 

fujad अश्या प्रकार आहे की यातील रफयादी हे रदनांक 26/02/23 रोजी 
ट्रेन नं. 12621 तारमलनाडु एक्स. कोच B-2, बथम नं. 65 वरुन 
चैन्नई ते रदल्ली असा प्रवास कररत असतांना प्रवासा दरम्यान 
रफयादी यांनी आपला एक इमरफनेट कंपनीचा मोबाईल त्यात 
एअरटेल रसम नं. 9772729558, वोडाफोन 7418866031 रक. 
10,000/- रु. चा  मोबाईल बथम वर ठेवनु  झोपले असता कोणीतरी 
अज्ञात चोरटयाने रफयादी यांचे झोपेचा फायदा घेवनु  चोरुन नेले 
बाबत रफयादी यांना रे.पो.स्टे. नागपरु येथे ट्रेन थांबली असता रफयादी 
यांची झोप उघडल्याने लक्षात आले  रफयादी ची रफयाद वरून सबब 
अपराध कलम  379 भादरव प्रमाणे  गनु्हा दाखल करण्यात आला 

ffVVii -  पोलीस अरधक्षक लोहमागम नागपरु येरथल जा. क्र. 253/23 
रद. 20/03/23 अन्वये इकडील पो. स्टे. चे आवक क्र. 1085/23 रद. 
21/03/23 अन्वये सदर गनु्हयांचे कागदपत्र क्राईम रायटर यांनी 
दाखल करणे कररता रदले वरुन 

HC 
874  
बारड 



 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 21-03-2023 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 21-03-2023 
 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 21-03-2023 

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko feGkyk eky vkjksih हकीकत  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 

vaeynk

j 
01 ukxiwj 23/2023 

कलम 174 
CRPC 

ट्रेन न 
12101 
EXP चे 
मागील 
जनरल 

कोच मघ्ये 

21/03/23 
चे 

10.25वा. 
पवुी 

 

21/03/23 
चे 

10.50 वा. 
पवुी 

 

ऑन डु्यटी 
DYSS तफे  

रवक्की 
धनँराज बागडे 
वय 32 वषम 
प्रताप नगर 
नागपरु मध्य 
रेल्वे नागपरु 

 

आरीफ शेख 
सारफर शेख   
वय अंदाजे 
25 ते 30  
वषे, रा 

सजुापरु पोस्ट 
माधईपरु 

माइधा वेस्ट  
बंगाल 

आज रोजी आम्ही wnk 610 राउत  हे स्टे.डा. चाजम मध्ये हजर असतांना ऑन डु्यटी DYSSमध्य 
रेल्वे नागपरु तफे  यांनी लेखी मेमो आणनु रदला की,  थाना प्रभारी GRP/RPF म.रे. नागपरु 
आपको सचुीत रकया जाता है की TRAIN no 12101 का  comml control द्वारा DR. COL 
का MSG मीला था railway hospital के DR. रदपाश्री जाधव ने  CHECK रकया तथा मतृ 
घोरषत रकया आगे की कायमवाही हेत ु पे्रषीत है अशा लेखी मेमो वरून सदर चा मगम  क्र. 
23/23कलम 174 CrPC प्रमाणे दाखल केला. 
  तसेच पढुील कायमवाही कामी   घटनास्थऴी  व इन्क्वेस्ट पंचनामा कामी  HC 381 धंदर  यांना 
तसेच पे्रत पहारा डयटुी कामी PC/05 'टेकाम   यांना रवाना करण्यात आले आहे..सदर मगम ची 
खबरी ररपोटम SDM सो नागपरु शहर यांना पाठरवण्यात आले आहे.   

 

HC 
381 
धंदर   

v-dz- 
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