
js-iks-LVs ukxiwj ;sFks nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 23-04-2022   

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 rks [kyhy izek.kss  riklh 

vaeynkj 

01 नागपरू 
271/22 

कलम 379 
IPC 

  
गनु्हा प्रकार    

मोबाईल  
pksjh 
 

ट्रेन न 
12880 up 
भवूनेश्वर 
LTTएक्स 
चे S/3 बर्थ 
नं.03 वरून 

रे.स्टे. 
नागपरू 

येर्नू गाडी 
सटूताच 

01/04/22 
चे 

वेऴ नमदू 
नाही 

 

23/04/22 
चे 

00:34 
 

अमन चचतामन 
जंगम   

वय 45 वर्थ  
धंदा ESMमध्य 
रेल्वे पानेपाडी 

रा.वेलकणी नगर 
मनमाड कँम्प 
ता.नांदगाव जज 

नाजिक  
मो.नं 

9960209830 

अज्ञात एकुण  2,300/-रु 
एक रेड मी 

कंपनीचा जनूा 
वापरता मोबाईल 
फोन त्यात जसम 
जजओ COG 

कंपनीचे जसम नं. 
7410017388, 

AIRTEL जसम नं. 
9960209830, 

IMEI NO माहीत 
नाही चक 2300/- 

रू 

जनरंक यातील जफयादी मजकुर हे वरील नमदु ता.वेळी व 
जिकाणी  वरील नमदु ट्रेन ने रे.स्टे नागपरू ते 
रे.स्टे.मनमाड असा प्रवास करीत असतांना रे.स्टे. 
नागपरू येर्नू गाडी सरूू झाल्यानंतर जफयादी यांचा 
जििात िेवलेला रेड मी कंपनीचा मोबाईल पाहीला 
असता जफयादी यांना जमळून आला नाही तरी कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने जफयादी यांना न कळत -मदू्दाम 
लबाडी व कपटाने चोरून नेले अश्या जफयादीचे जफयाद 
वरून रे.पो.स्टे.मनमाड येरे् जफयाद जदल्याने अपराध 
कलम 379 भादवीचा िनू्य नंबरी  गनू्हा दािल केला. 
सदर गनु्याची हद्द रे.पो.स्टे.नागपरूची येत असल्याने 
गनू्हा वगथ होउन आल्याने व गनु्याचे कागदपत्र प्राप्त 
झाल्याने नंबरी गनू्हा 271/2022 कलम 379 IPC 
प्रमाणे दािल करण्यात आले  
 
 
 
 

ASI 
988 
जवजय 
मरापे 
 



02 नागपरू 
273/2022 

कलम 
353, 294, 
324,506 
(B), 34 

IPC 
 

गनु्हा प्रकार  
ljdkjh 

deZpkjh oj 

geyk] 

nq[kkir] 

f’kohxkG  

  

रे स्टे 
अजनी 

टी.टी.एम. 
साईचडग 

अजनी डी. 
कँबीन 

जवळ रेल्वे 
मिीन 

FRM/188
2 वर काम 

कजरत 
असतांना  

20/04/2017 
चे 

15:00 वा. 
समुारास  

23/04/2022 
चे 

14:52 वा. 
 

चरकु उमापती चसह 
वय 30 वर्थ  

धंदा SSE रेल्वे 
ट्रँक मिीन  

रा. WCR भोपाल   
मळुगांव ग्राम 

ससमािोट पोस्ट 
कारीजतनो ता. हाटा 

जज. कुिीनगर 
सध्या प्लाचँ नं. 

107 वधथमान ग्रीन 
पाकथ  अिोका 
गाडथन भोपाल  

मो. नं.  
.8840083655, 
8446943727 

  

1) ध्रवुचसह 
अभयनंदनचसह  

2) मनमोहन चसह 
3) जवभाचसह 

 4) वंदनाचसह सवथ 
रा. हाऊस नं.  

214 N 
रामजानकीनगर 
वेस्ट बिारनपरु 
एच. एन. चसहं 

चौराह गोरिपरु 
जपन नं.  273004 

 
(vkjksih vVd ukgh) 

जनरंक जनरंक आज रोजी आम्ही ASI/296 झरुमरेु असे स्टे.डा.चाजथ 
मध्ये हजर असतांना मा. प्रभारी अजधकारी यांचे 
आदेिान्वये गनु्हा दािल करणे बाबत कागदपत्र प्राप्त 
झाले सदर कागदपत्राचे अवलोकन केले असता मा. 
न्यायलयात लोहमागथ नागपरु यांचे कडील गनु्हेगारी 
संकीणथ अजथ क्र. 49/2022मध्ये CRPC 156 (3) 
नसुार तपास करण्याबाबत आदेि झाल्यांने मा. सदर 
कागदपत्रातील जफयादी यांनी मा. पोलीस अजधक्षक सो. 
लोहमागथ नागपरु यांना सादर केलेल्या अजावरुन गनु्हा 
दािल केला यातील जफयादी हे जद. 20/04/2017 रोजी 
TTM साईडीग अजनी डी कँबीन चे जवळ रेल्वे मिीन 
FRM 1882 ची डयटुी करीत असतांना सायंकाळी 
03:00 वा. दरम्यान त्याचेवर 1) ध्रवुचसह 
अभयनंदनचसह,  2) मनमोहन चसह, 3) जवभाचसह, 4) 
वंदनाचसह, यांनी मारपीट केली व अश्लील 
गालीगलौच करुन जजवे मारण्याची धमकी जदली 
त्यावरुन रे.पो.स्टे. नागपरु येरे् PNC 03/2021 जद. 
03/04/2021 रोजी भादवी कलम 323, 506 प्रमाणे 
दािल करण्यात आले असनु अजथदार व गैरअजथदार 
यांना परस्पर कोटात जाण्याची समज जदली होती.  
आज रोजी मा. न्यायलयात लोहमागथ नागपरु यांचे 
कडुन आदेिीत केल्याने. व जफयादी यांचे अजावरुन 
सबब अपराध कलम 353,294,324,506 (B ), 34  
भादवी प्रमाणे मा. न्यायालय येर्नु प्राप्त 
कागदापत्रावरुन गनू्हा दािल करण्यांत आला.   

PSI/ 
तायवाडे  



 

 

 

03 नागपरू 
274/2022 

कलम 
392, 34  

IPC 
 

गनु्हा प्रकार   
मोबाईल 
pksjh 

 

ट्रेन नं. 
12106 

जवदभथ एक्स 
चे कोच नं 
S/9 बर्थ नं 
65 वरुन 

रेल्वे स्टेिन 
नागपरु 

येर्नु गाडी 
सटुताच 
लोहापलु 
आउटर 
साईड 
जवळ 

 

16/02/2022 
चे  

17:00 वा. 
 

23/04/2022 
चे 

 18:10 वा. 
 

सजचन दाराचसग 
धवेु, वय 30 वर्थ, 

धंदा-नोकरी 
MSEB नाजिक, 

राह. म.ु पो. 
नाकाडोंगरी, तह. 

तमुसर, जज भंडारा, 
मो. नं. 

8208706808 

1) रोहीत उर्फ  बाबा 

नागेश वाांदे्र वय 20 

वर्फ धांदा मजुरी राह. 

जाटतरोडी नां 02 

ववषु्ण गॅरेज जवऴ 

नागपुर  

 2) पवन पन्नालाल 

ठाकुर वय 19 वर्फ 

धांदा हाऊस वकपी ांग 

राह.कौशल्यानगर 

ठवरे साळेजवल 

नागपुर  

3) सांकल्प उर्फ  हनी 

सुधीर चहाांदे वय 18 

वर्फ धांदा मजुरी राह. 

गड्डीगोदाम 

पो.चौकीमागे 

नागपुर  

तसेच ववधी la?kf"kZr 

बालक नामे देव 

वदलीप जाधव वय 

14 वर्फ धांदा मजुरी 

राह. नु्य. 

म्हाऴगीनगर बेसा 

पावर-हाऊसच्या 

मागे नागोबा 

मांवदरजवऴ नागपुर 

हल्ली मु. गुजरवाडी 

डालडा कां पनीसमोर 

नागपुर यास कलम 

41(1) crpc प्रमाणे 

नोटीस देवुन 

सोडण्यात आले 

तसेच त्यास 

24/04/22 रोजी 

10.00वा. पो से्ट 

नागपुर येथे हजर 

राहण्याची समज 

देण्यात आली. 

 

vVd rk- osG 

23-04-2022 ps 

23-06 ok- 

 
  

एकुण  8,000/-रु 
एक रेडमी 9A कं. 

चा आकािी 
रंगाचा मोबाईल 
त्यात जसम क्र. 

8408972115, 
IMEI NO. 

860563050015
011  

चक. 8000/- रु. 
 

एक रेडमी 9A कं. 
चा आकािी 

रंगाचा मोबाईल 
त्यात जसम क्र. 

8408972115, 
IMEI NO. 

860563050015
011  

चक. 8000/- रु. 
 

यातील जफयादी हे जद. 16/2/22 रोजी ट्रेन नं.12106 
जवदभथ एक्स चे कोच नं S/9 बर्थ नं 65 वरुन भंडारा ते 
नाजिक असा प्रवास करीत असतांना संध्या. 05:00 
वा. रेल्वे स्टेिन नागपरु वरुन सटुताच गाडी हळुहळु 
जात असतांना लोहापलु आउटर साईड पलुा जवळ 
जफयादी कोच चे दारात उभे राहुन फोनवर बोलत 
असतांना रेल्वे ट्रॅक चे बाजलुा तीन चार मलेु वय 
अंदाजे 15ते 20-22 वर्थ, व्यक्क्त उभे होते. त्यातील 
एक मलुाने धावत येवनु गाडी चे दारात वर चढुन 
अचानक जफयादी यांचे हातातील मोबाईल हा जबरीने 
जहसकावनु गाडीतनु उडी मारुन िाली रेल्वे ट्रॅक चे 
बाजकुडे पळुन गेला. तरी आज रोजी जफयादी यांनी 
मोबाईल जबरीने जहसकावनु नेले बाबत मोबाईल ची 
तक्रार  पो.स्टे. चे टबॅफोन चे व्हॉट्सअँप वर 
पािजवल्याने सबब अपराध कलम 392,34 भादवी 
प्रमाणे गनू्हा दािल करण्यात आला.  
  
fVi %& रे पो स्टे नागपरु येर्ील टबॅफोन चे 
व्हॉट्सअँप वर जफयादी यांची जफयाद प्राप्त झाले वरुन 
मा. प्रभारी अजधकारी यांचे आदेिाने नंबरी गनू्हा दािल 
करण्यात आला. 

ASI/ 
296 
झरुमरेु 
 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 23-04-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 23-04-2022 nk[ky 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 23-04-2022 la?kf"kZr  

 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 23-04-2022  

 

 

 

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 

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 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  

नागपरु  

 

269/2022 कलम 379 IPC 

 

जद. 23/04/2022 चे 15.15   वा 

 

1) राहुल रोिन ितरिेडे वय 33 वर्थ, राह. सेनेहजदप कॉलनी, जरीपटका, नागपरु 
 

274/2022 कलम 392,34 IPC 

 

जद. 23/04/2022 चे 23. 06 वा 

 

2) रोहीत उर्फ  बाबा नागेश वाांदे्र वय 20 वर्फ धांदा मजुरी राह. जाटतरोडी नां 02 ववषु्ण गॅरेज जवऴ नागपुर  

 3) पवन पन्नालाल ठाकुर वय 19 वर्फ धांदा हाऊस वकपी ांग राह.कौशल्यानगर ठवरे साळेजवल नागपुर  

4) सांकल्प उर्फ  हनी सुधीर चहाांदे वय 18 वर्फ धांदा मजुरी राह. गड्डीगोदाम पो.चौकीमागे नागपुर  

तसेच ववधी la?kf"kZr बालक नामे देव वदलीप जाधव वय 14 वर्फ धांदा मजुरी राह. नु्य. म्हाऴगीनगर बेसा 

पावर-हाऊसच्या मागे नागोबा मांवदरजवऴ नागपुर हल्ली मु. गुजरवाडी डालडा कां पनीसमोर नागपुर यास 

कलम 41(1) crpc प्रमाणे नोटीस देवुन सोडण्यात आले तसेच त्यास 24/04/22 रोजी 10.00वा. पो से्ट 

नागपुर येथे हजर राहण्याची समज देण्यात आली. 

 

v-d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG 

e/kqu 

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 


