
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 22-12-2022  
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01 o/kkZ 

477@2022 

dye  

379 Hkk-n-oh 

xqUgk Ádkj  

eksckbZy pksjh 

Vzsu ua-12655 

uothou ,Dl 

ps dksp ua-

,l@6 cFkZ ua-

68 o:.k js-LVs 

fgax.k?kkV ;sFks 

xkMh mHkh 

vlrkauk 

17@12@22 

13@20ok  

22@12@22

07-15ok-  

vuhy vk'kh"k 

Hkkjrh; o;&19 

o"kZ jk-fonHkZ 

lkslk;Vh 

;orekG eks-dza-

7888220605 

vKkr ,dq.k 25000@# 

,d dkG;k jaxkpk ou Iyl 

da-pk eksckbZy R;kr ftvks 

fle ua-7972035936 

vk;,ebZvk; ua-

868218059791813@ 

05 fda-25]000@&: pk 

eksckbZy  

fujad ueqn ?kVuk rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh etdqj gs 

vkiY;k fe=k lkscr ueqn VZzsu us js-LVs /kke.kxkoa rs xqMMqj 

vlk izokl djhr vlrkauk izoklk njE;k.k js-LVs fgax.k?kkV 

;sFks xkMh mHkh vlrkauk fQ;kZnh ;kauh cFkZ oj Bsoysyk ueqn 

o.kZukpk eksckbZy dks.khrjh vKkr pksjV;kus fQ;kZnh ;kaps 

utjpqdhpk Qk;nk ?ksoqu pks:u usyk-  

बल्लारशाह येथथल जावक क्र. 502/2022 थद.17/12/2022 
अन्वयेपो.स्टे ला प्राप्त झाल्याने मा.प्रभारी अथधकारी सो याांचे 
आदेशान्वये नांबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला. 

iksgok@ 

74 

egs'kdj 

02 o/kkZ 

478/22 
कलम 379 

भादवी प्रमाणे 

xqUgk Ádkj  

हनँ्डबगँ pksjh 

ट्रेन नां. 
12771 

थसकां दराबाद 
रायपरु 

एक्स.चे कोच 
नां. B/2 बथथ 

नां. 65, 
68 वरुन रे. 

स्टे वरोरा 
येथनु गाडी 
पास होताच 
चाल ुगाडीत 

माहीती 
पडले वरुन 

15/12/22 
06/00 वा  

 

22/12/22 
20/35 वा. 

 

थशला हरीराम 
नासरे वय-59 

वषथ,धांदा-
घरकाम, 

रा.प्लटँ नां 301 
प्रथमेसअपाटथमेंट

, खानखोजे 
नगर मानेवाडा 

रोड नागपरु 
मो.क्रां . 

7709835741
, 

9975455180
7 

अज्ञात ,dq.k 23]400@# 

एक पाांढ-या रांगाची हनँ्डबगँ 
त्यात रोख 400/- रु, 

आधारकाडथ, घरच्याचाब्या, 
एक रेडमी 9A कां . चा कथ्या 

रांगाचा कवर असलेला 
मोबाईल थजओथसम नां 

9975448107,IMEI नां 
862185044550826/ 

34, थक..8000/- रू, रेडमी 
5कां  चा काळ्या रांगाचा 

मोबाईल त्यात एअरटेलथसम 
नां 7709835741, IMEI 

नां माहीती नाही थक. 
15000/-रु असा एकुण 
23400/-रु. चा माल 

थनरांक अश्या प्रकारे आहे की , नमदु ता. वेऴी व थिकाणी यातील थियादी 
मजकुर हे थद.15/12/2022 रोजी चे रे. स्टे वरोरा येथनु गाडी पास 
होत असताांना कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने थियादी याांचे झोपेचा 
िायदा घेवनुत्याांचा डोक्याजवळ िेवलेली पाढांच्या रांगाची हनँ्डबगँ 
त्यात रोख 400/- रु, आधारकाडथ, घरच्या चाब्या,  एक रेडमी 9A 
कां . चा कथ्या रांगाचा कवर असलेला मोबाईल थक.. 8000/- रू,  
रेडमी 5 कां  चा काळ्या रांगाचा मोबाईल  थक. 15000/-रु असा 
एकुण 23400/-रु. चे आतील सामानासह हनँ्डबगँ चोरुन नेल्याचे रे. 
स्टे वरोरा येथनु गाडी पास होत असताांना माहीती पडले आहे .  
अशा थियादीचे थियाद वरुन अपराध कलम 379 भादथव प्रमाणे 
दाखल करण्यात येत आहे. 
TIP -  गनु्याचे कागदपत्र रे.पो.स्टे नागपरु येथथल जावक क्र 
.6479/2022 थद.17/12/2022 अन्वये तसेच ईकडील पो.स्टे 
आ.क्रां . 4420/2022 थद.  19/12/2022 अन्वये गनु्याचे कागदपत्र 
पो.स्टे ला प्राप्त झाल्याने मा.प्रभारी अथधकारी सो याांचे आदेशान्वये 
नांबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला. 

HC/ 
70 

गाढवे 

03 नागपरु 
975/2022 

कलम 
379 IPC  

xqUgk Ádkj  

eksckbZy pksjh 

ट्रेन नां. 12708 
सांपकथ  क्राांती 

एक्सपे्रस मधनु 
रे. स्टे. नागपरु 

चे आऊटर वर. 

02/12/22 
22:15 वा. 

 

22/12/22  
18:51 वा. 

 

श्री थवनोद 
थवनीत जैन 
S/O पे्रमचांद 
जैन वय 69 
वषे, धांदा-

नोकरी राह. 
साईराम टावर 

हािीझपेि, 
मांजीरा पीपेलेन 
रोड, हैदराबाद 

मो. नां. 
9886851480 

 

सांशथयत 
पसॅेंजर 
1. िैज 

खान, वय 
50 वषथ, 
2.थरझवान 
वय 52 

वषथ 

,dq.k 10,000/-# 
एक MI कां पनीचा मोबाईल 

त्यात थजओ थसम नां. 
9425425506 थक. 
10,000/- रु, थकराना 
सामान, बेकरी सामान . 

 

थनरांक नमदु तारखेस वेळी व थिकाणी यातील थियादी हे थद. 2/12/22 
रोजी रे. स्टे. भोपाल ते काथचगडुा असा प्रवास करीत असता 
प्रवासा दरम्यान ट्रेन रेल्वे स्टेशन नागपरु चे आऊटर वर थाांबली 
असता त्याांचा एक MI कां पनीचा मोबाईल कोणीतरी अनोळखी 
ईसमाने गर्ददचा िायदा घेवनु चोरुन नेला. थियादी याांनी सांशथयत 
पसॅेंजर बाबत TC ला थवचारले असता त्याांनी िैज खान, वय 
50 वषथ, व थरझवान वय 52 वषथ असे सांशयीताचे नाांव 
साांथगतले.  अशा थियादीचे थियाद वरुन अपराध कलम 379 
भादथव प्रमाणे दाखल करण्यात येत आहे.  
TIP - मा. पो. अथध. लोह. नागपरु आर/23/गनु्हा वगथ/2022 
– 7249 नागपरु थद. 21/12/2022 अन्वये तसेच इकडील 
पो.स्टे. आवक क्र. 4199/22 थद. 21/12/22 अन्वये कागदपत्र 
प्राप्त झाले वरुन गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे.  

PSO 
पेशीत   
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04 नागपरु 
976/2022 
कलम  379 

IPC  

xqUgk Ádkj  

eksckbZy pksjh 
 

रेल्वे स्टेशन 
नागपरु चे 

सेकां डक्लास 
बकुींग 

कायालय मधनु 

21/12/22  
14:00 वा. 

 

22/12/22  
19:17 वा. 

ओम मनोज 
शकु्ला, वय 
17 वषथ, राह. 

थबजोरी 
गमुाई, तह. 
उमरेड, थज. 
छिंदवाडा                                         
मध्यप्रदेश, 

मो. नां. 
83056274

79 
 

bEfr;kt 

[kkWu s/o 
fe;k[kkWu 

o; 34 

o"kZ jk- 

fctiqjh 

iksLV 

'ksjiqj] 

vkReniqj] 

NTysV ft-

eqjknkckn- 

vVd fnukad o 

osG 

22/12/22  
23/46 

,dq.k 11,500/-# 
एक रेडमी कां . चा काळ्या 
रांगाचा मोबाईल त्यात थसम 

एअरटेल नां. 8125205867, 
IMEI                            

NO. 862863069866233 
छक. 11500/- रु. चा 

 

थनरांक थियादी रे. स्टे करनोल येथे जाने करीता रे. स्टे. नागपरु चे 
सेकां ड क्लास  बकुींग मध्ये आले असता त्याांची ट्रेन थद. 
21/12/22 चे 15:00 वा.असल्याने ते बकुींग मधनु 
थतकीट काढुन त्याांचा रेडमी कां . चा काळ्या रांगाचा 
मोबाईल चाथजिंग वर लावनु झोपले. त्या दरम्यान चाथजिंग 
ला लावलेला थियादी याांचा मोबाईल थदसनु आला नाही 
त्याांचा  मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  झोपेचा 
िायदा घेवनु चोरुन नेला कलम 379 भादथव प्रमाणे 
दाखल करण्यात येत आहे.  
TIP - आज रोजी  आम्ही HC/381 धांदर स्टे. डा. चाजथ 
मध्ये हजर असनु स्टे. डा. चाजथ मध्ये हजर असताांना 
थियादी याांनी पो. स्टे. ला येवनु लेखी तक्रार थदले वरुन. 

HC/ 
542 
थमश्रा 

05 नागपरु 
977/2022 
कलम 379 

IPC 
 xqUgk Ádkj  

eksckbZy pksjh 
 

ट्रेन नां. 
16031अांदमान 

एक्सपे्रस चे 
कोच नां. S/8, 

बथथ नां. 59 
वरुन रे.स्टे. 
नागपरु येथनु 

गाडी 
सटुल्यानांतर 15 

थमनीटानांतर 

25/11/22 
02:25 वा. 

22/12/22 
21:30  

शन्मखु राजा 
येल्लपा 

थवमलम, वय 
-22वषथ, रा. 
2-325, 
साईनगर 
मदुीगबु्बा, 

थजला 
अनांतपरुम, 
आांध्रप्रदेश  

मो.नां. 
85002368

98 
 

अज्ञात ,dq.k 29,000/-# 
एक गे्र कलर 1+ नोट 2/T 
/5G मोबाईल त्यात थजओ 

थसम नां. 7013074577 छक. 
29,000/- रु. चा   

थनरांक थियादी हे थद. 24/11/22  रोजी ट्रेन नां. 16031अांदमान 
एक्सपे्रस चे कोच नां. S/8, बथथ नां. 59 वरुन गडुुर ते 
लथुधयाना असा शाळे च्या थमत्रासोबत प्रावस करीत 
असताांना थियादी याांनी आपला मोबाईल बथथ वर िेवनु 
जेवन करुन झोपले असता त्याांचे झोपेचा िायदा घेवनु 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने एक मोबाईल छक. 29,000/- 
रु. चा चोरुन नेले बाबत रेल्वे स्टे. नागपरु येथनु गाडी 
सटुल्यानांतर 15 थमनीटानांतर रात्री 02:25 वा. झोप 
उघडल्यानांतर लक्षात आले. अशी थियादी याांनी इटारसी 
GRP येथे थदले थियाद वरुन इकडील पो.स्टे. ला गनु्हाचे 
कागदपत्र वगथ होवनु आल्याने सबब अपराध कलम 379 
भादथव प्रमाणे नांबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला.  

 गनु्याचे  कागदपत्र दाखल करणे कामी थदले असता 
मा.पो.अथध. काया. लोह. नागपरु क्र. आर/23/गनु्हा 
वगथ/2022 -7256 नागपरु थद. 21/12/2022 अन्वये तसेच 
इकडील पो.स्टे. आवक क्र. 4211/22 थद. 21/12/22 
प्रमाणे कागदपत्र प्राप्त झाले वरुन मा. PSO याांचे 
आदेशाने नांबरी गनु्हा दाखल करण्याांत आला 
 
 

PSO 
पेशीत   
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06 अकोला 
440/2022 
कलम 379 
भा.द.थव. 
xqUgk Ádkj 

ट्रँव्हल बगँ 
pksjh 

 
 

ट्रेन नां 01440 
अमरावती पणेु 
एक्स ने कोच 
नां S/5 बथथ नां 

32 वरून 
रे.स्टे. अकोला 
PF No-3 

वर गाडी उभी 
असताांना. 

 

19/12/22  
21.20  वा. 

22/12/22   
11.32 वा. 

स्वप्प्नल 
तळुशीदास 

भरणे वय 32 
वषे रा-

जोगलखेड 
पो.स्ट. पारस ता. 

बाळापरु थज 
अकोला मो नां 
9049184958 

 

अज्ञात ,dq.k 31,500/-# 
1) एक जनुी वापरती अमेरीकन 
टुरीस्ट कां पनीची थनळ्या रांगाची 

ट्रँव्हल बगँ थक अांदाजे 3000/- रु. 
त्यामधे 2) रोख (500 x 8) 

4000/-रु, 3) जनुी वापरती तीन 
मोबाईल चाजथर थक अांदाजे 

2000/- रु,4) एक काळ्या रांगाचा 
रेडमी कां .चा मोबाईल त्याचा 

IMEI NO. माहीत नाही. त्यात 
थसम काडथ नसलेला थक.9000/-रु, 

5) एक थनळ्या रांगाचा टेकनो  
कां .चा मोबाईल त्याचा IMEI 
NO. 911596804840424 

त्यात थसम काडथ नसलेला. 
थक.8500/-रु , 6) वापरती 3जोड 
कपडे (पनँ्ट शटथ) थक.3000/- रु, 
7) पावर बकँ थसस्का कां पनीची 

थक.1000/-रु, 8)सोनी कां पनीचा 
हेडिोन  थक.1000/-रु, 9) 
आधारकाडथ, मतदान काडथ, 

पनँकाडथ, ड्रायव्हींग लायसन्स, 
आरसीकाडथ, ATM काडथ 

पासबकु बडोदा बकँ, (बहीण नामे 
आरती तळुशीदास भरणे याांचे 

आधारकाडथ, के्रडीत काडथ ICICI 
बकँ ,पनँकाडथ) असा एकुण 

31,500/- रू चा माल. 
 

थनरांक नमदु ता. वेळी व थिकाणी यातील थियादी रे.स्टे. अकोला 
PF No-3 वर गाडी उभी असलेल्या त्याांचे आरक्षण 
असलेले ट्रेन नां 01440 अमरावती पणेु एक्स ने कोच नां S/5 
बथथ नां 32 वर त्याचे जवळ असलेले आपली 1) एक जनुी 
वापरती थक अांदाजे 3000/- रु. त्यामधे  ueqn izekus fnys 

eky rlsp dkxni= fVi%& 

असा एकुण 31 ,500/- रू चा माल. िेवनु गाडीतनु उतरुन 
िलाटावर आले असता थियादी याांच्या गैरहजेरीचा िायदा 
घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्याांची नमदु वणथनाची बगॅ 
आतील सामानासह चोरून नेली असे थियादी याांनी थदले 
थियाद वरून मा. PSO सो, याांचे आदेशान्वये सबब 
अपराध कलम 379 भादथव प्रमाणे गनु्हा दाखल केला  
fVi %& यावेळी रे.पो.स्टे पणेु येथील अप क्र. 613/2022 
कलम 379 IPCचे कागदपत्र रे.पो.स्टे पणेु येथनु वॉटसप 
व्दारे प्राप्त झाले वरुन मा. PSO सो. याांच्या आदेशाांन्वये 
गनु्हा दाखल केला तो खालील प्रमाणे. 
 

HC/ 
517 
रािोड 



 

 

 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 22-12-2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  

feGkyk  

eky- 

हकीकत riklh 

vaeynkj 

07 बडनेरा 
334/22 

कलम  379 
भा.द.थव. 
xqUgk Ádkj 

eksckbZy pksjh 
 

ट्रेन अमरावती 
भुसावऴ 

पसॅेंजर. रे.स्टे 
बडनेरा येथनु 

गाडीत 
चढताांना 

27/11/22 
13/30 वा. 

 

22/12/22 
22/07 

रेखा जैन w/o 
सांतोषकुमार जैन 
वय 60 वषथ रा. 
घर क्र 24 वाडथ 
नां 31 श्रीनगर 
कालनी इांदौर 

रोड थज. खांडवा 
मो नां 

9425085312 

अज्ञात ,dq.k 32,000/-# 
काऴ्या रांगाचे गऴ्यातील 

लटकवलेले मोबाईल पाउच 
त्यामध्ये Samsung कां  चा 
मोबाईल मा नां A12 ज्यात 

BSNL थसम नां 9425085315 
, Jio थसम नां 7974290269 

थक. 15000/- रु , लाल रांगाची 
िंोटी पसथ त्यात रोख 17000/- रु 

असा एकुण 32,000/- रु चा 
माल. 

थनरांक वरील ता .वेऴी व थिकाणी यातील थियाथद  या आपले 
पतीसह खांडवा येथे येण्याकरीत नमद ट्रेन मध्ये रे .स्टे 
बडनेरा येथे चढत असताना प्रवाशी लोकाांचे गदीचा िायदा 
घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्याची काऴ्या रांगाचे 
गऴ्यातील लटकवलेले मोबाईल पाउच त्यामध्ये 
Samsung कां  चा मोबाईल मा नां A12 ज्यात BSNL 
थसम नां 9425085315 , Jio थसम नां 7974290269 
थक. 15000/- रु , िंोटी पसथ त्यात रोख 17000/- रु 
असा एकुण 32000/- रु चा माल .   मदु्दाम लबाडीने   
चोरुन नेली . असे प्राप्त थियाद वरुन कलम 379 IPC 
प्रमाणे  नांबरी गनु्हा दाखल करुन सदर गनु्याचा तपास   मा . 
PSOसो याांचे आदेशान्वये WHC/257 रामटेके याांना 
देण्यात येत आहे .  मा . पोलीस अथधक्षक सो काया . लोह. 
नागपरु याांचे आदेश क्र आर /23/गनु्हा/वगथ/2022 -7230 
नागपरु थद . 20/12/2022 अन्वये गनु्याचे कागदपत्र 
टपालाने प्राप्त झाल्याने 

 

WHC/ 
257 
रामटेके 

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 



 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 22-12-2022 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 22-12-2022 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 22-12-2022 

 

 

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 

gfddr riklh 

vaeynkj 

01 o/kkZ 82@2022 

dye 174 

tk-QkS 

js-LVs o/kkZ 

IyW-dza-01 

oj 

22@12@22 

07@00 ok- 

22@12@22  

11@00 ok- 

vkWu M;qVh mi 

LVs'ku izca/kd js-

LVs o/kkZ rQsZ 

larks"k ?kksMds 

;ksxs'k jkenkl 

ikaMs o;&28 

o"kZjk-lksusxkoa 

rk onsoGh 

ft-o/kkZ 

vkWu M;qVh mi LVs'ku izca/kd js-LVs o/kkZ rQsZ larks"k ?kksMds ;kauh ,d 

ys[kh eseks fnyk dh]izok'kh ;kaps Onkjk izkIr ekfgrh uqlkj ,d 

vKkr O;Drh o;&vankts 35 o"kZ IyW-ua-01 oj e`r voLFks e/;s 

iMysyk vkgs iq<hy dk;Zokgh djkoh v'kk eseks o:.k iq<hy 

dk;Zokgh dkeh liksuh ljonslks iksgok@32 o iksf'k@1175 ;kauk 

jokuk dsys 

iksgok@ 

32 

dqGesFks 

02 bZrokjh 31/2022 

कलम 174 

Crpc प्रमाणे 

रे.स्टे. तारसा 

KM No. 

1092/25 

जवळ. 

 

21/12/20222

1.00 वा . पुवी 

 

22/12/2022 

.16-00वा . 

 

आँन डु्यटी 

DYSSरे.स्टे. 

कामठी 

.गणेश रघुनाथ 

माांढरेवय 35वषष 

रावाडष 2  

रा.खातत.मौदा 

जज.नागपुर 

अशा प्रकारे आह ेकी वरील नमुद ता वेळी व ठीकाणी यातील  मृतक नामे 

गणेश रघुनाथ माांढरे वय 35 वषष  रा.खात त.मौदा जज.नागपुर. रे.स्टे 

.तारसा अप लाईन ककमी नांबर 1092/25 जवळ टे्रन नां. 12146 न ेधडक 

लागुन डोक्यास जबर मार लागुन डोके चेंदामेंदा होउन जास्त रक्तस्त्राव 

झाल्यान ेजागीच मरण पावला आह.ेअसा आँन डु्यटी DYSS रे.स्टे. कामठी 

याांनी कदलेल्या मेमोवरुन ऑ.क्र.14/20222 कद.22/12/2022 अन्वय े

इकडील पो.स्टे ला. मगष क्र.31/2022 कलम 174 Crpc प्रमाणे दाखल 

करण्यात आला .मृतकावरHC/362 इांगऴे याांनी पोलीस कारवाई करुन 

सदरच े प्रेत PC/1161 नाांद े याांच े हस्त े उपजजल्हा रुग्णालय कामठी येथ े

पाठवुन प्रेताच ेPM झालेवर सदरच ेप्रेत अांत्यजवधी कामी त्याांचे चुलत भाउ 

महादवे माांढरे याांचे ताब्यात दणे्यात आल.े 

HC/ 

362 

इांगळे 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 नागपरु 976/22  कलम  379 भा.द.थव. 
 

22/12/22  
23/46 1½ bEfr;kt[kkWu s/o fe;k[kkWu o; 34 o"kZ jk- fctiqjh iksLV 'ksjiqj]vkReniqj]NTysV ft-eqjknkckn- 

v-d iksLVs o Ø- feflax  tkxk feflax rk-osG  feflax nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps 

uko o iRrk 

gfddr riklh 

vaeynk

j 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 


