
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 24-12-2022  

 

 

 

 

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 

01 नागपरू 
982/22 
कलम 

379 IPC 
xqUgk Ádkj 

बगॅ pksjh 
 

ट्रेन नं. 12120 
इंटरससटी एक्स. चे 
कोच डी-1, बथथ नं 
79, 80 वरुन रेल्वे 

स्टेशन अजनी 
प्लटॅफामथ नं 03 वर 
ट्रेन उभी असतांना 

23/12/22 
17:45 वा. 

 

24/12/22 
00:10 वा. 

 

कांता सरेुशचंद्र 
लुंकड, 

वय -69 वषे, 
धंदा-घरकाम, 

सनवासी- 406, 
सगरीश हाईटस 
अपाटमेंट सवम्स 

हॉस्पीटल चे 
सामने, कामठी 

रोड एल.आय.सी. 
चौक नागपरू. 

मो.नं. 
7743868818 

 

अज्ञात 
 एक छोटी रेक्झीन वाली नेव्ही ब्ल ुकलर ची 

छोटी बगॅ त्यात 1) नगद 70,000/-रू     2) 
दोन सोन्याची बारीक मोती ची चडुी वजन 50 

ग्रमॅ ककमत 15,000/-रू. 3) एक बारीक 
सोनेची माला वजन 20 ग्रमॅ ककमत 6,000/-
रू. 4) सोन्याची चैन उसम ेडायमंड लवलेले 

व्ही आकार चा पडॅाल सोन्याची चैन का वजन 
15 ग्रॉम डायमंड 0.5 कॅरेट ककमत 75,000/-

रू 5) एक लेडीज अंगठुी सोन्याची डायमंड 
लावलेली अंगठुी का सोनेचे वजन 5 ग्रमॅ 

डायमंड चा वजन 1 कॅरेट ककमत 75,000/-रू 
6) एक अमेरीकन डायमंड वाली लेडीज 

अंगठुी डायमंड लावलेली अंगठुी का सोनेचे 
वजन 5 ग्रमॅ अमेरीकन डायमंड  ककमत 

50,000/-रू, 7) सतन जोडी सोनेचे कानातले 
ऐकरग वजन 10 ग्रमॅ ककमत 50,000/-रू, 8) 
सोनेचे कॉइन्स 03 नग वजन 16 ग्रमॅ ककमत 
75,000/-रू, 9) आधार, पनॅ काडथ और एक 
समॅसंग कं. चा काळ्या रंगा चा मोबाईल त्यात 

सजओ ससम नं 9890806735, 
9689679058, आयएमईआय नंबर पता नही 

ककमत 15,000/-रू असा 
 एकुण 4,31,000/-रू चा माल. 

सनरंक 
 

नमदु सफयादी ह्या आपल्या मलुी नाव-आरती मनोज 
चौरडीया, वय- 47 वषे, राह. एलआयसी चैक नागपरू मो.नं- 
8055262363 सह तारीख 23/12/2022 रोजी अजनी ते 
पलुगांव जाने करीता ट्रेन  नं 12120 इंटरससटी एक्स ने 
सायंकाळी 05/45 वा. अजनी रेल्वे स्टेशन प्लेटफामथ नं 03 
आल्या तेव्हा त्यांची नातीन नाव-यकु्ती चौरडीया ही 
सोडायला आली व सोडुन सनघनु गेली सफयादी व त्यांची 
मलुगी असे ट्रेन चे कोच डी-1, बथथ नं 79,80 वर बसले 
असता त्यांनी आपले ब्ल ुकलर के रेक्झीन मटेरीयल चे कसे 
वाली बगॅ मध्ये स्वेटर काढने करीता बगॅ खोलनु बसघतले 
असता त्यांची छोटी रेक्झीनवाली नेव्ही ब्ल ुकलर ची छोटी 
बगॅ सदसनु आली नाही. वरील नमदु सामान असलेली बगॅ 
आज ु बाजलुा शोधली परंत ु समळुन आली नाही कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने त्यांची नजर चकुवनु चोरुन नेली. 

 सफयादी यांनी पो. स्टे. ला येवनु लेखी तक्रार सदले 
वरुन गनु्हा दाखल  

PSO 
यांच्या 
पेसशत  

02 नागपरु 
983/22 
कलम 

379 IPC  

xqUgk Ádkj 

मोबाईल 

pksjh 

ट्रेन नं 16031 
अंदमान एक्स. 

चे कोच नं. 
S/7 बथथ नं. 

05 वरुन रेल्वे 
स्टेशन नागपरु 

येथे 
 

25/11/22  
02:20 वा. 

 

24/12/22  
12:37 वा. 

पंकज रामस्वरुप 
कुशवाह, वय 23 
वषथ, राह. वाडथ नं. 
04, मारखडे मंदीर 
चे जवळ, मंचराल 
तेलंगाना मो. नं. 
7569224589 

अज्ञात ,dq.k 10]000@# 

एक ब्ल ुरंगाचा OPPO 50 कं. चा 
मोबाईल त्यात सजओ ससम नं. 

7780176230, 8303760572 ककमत 
10000/- रु. चा 

 

सनरंक 
 

नमदु तारखेस, वेळी व सठकाणी यातील सफयादी हे सद. 
25/11/2022 रोजी ट्रेन नं 16031 अंदमान एक्स. चे 
कोच नं. S/7 बथथ नं. 05 वरुन मंचराल ते झा ाँसी 
असा प्रवास करीत असता प्रवासा दरम्यान रेल्वे 
स्टेशन नागपरु येथे त्यांचा मोबाईल ककमत  10000/- 
रु. चा चाजींगवर लागलेला मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्यांचे झोपेचा फायदा घेवनु चोरुन नेला 
आहे. अशा सफयादीचे सफयाद वरुन अपराध कलम 
379 भादसव प्रमाणे दाखल करण्यात येत आहे.  

 पो . असध. लोह नागपरु यांचेकडील काया. क्र. 
आर/23/गनु्हा वगथ/2022-7256 सद. 21/12/22 अन्वये 
तसेच ईकडील पो. स्टे. चे आवक क्र. 4211/22 सद. 
21/12/22 प्रमाणे दाखल करणे कामी सदले वरुन मा. 
PSO यांचे आदेशाने गनु्हा दाखल करण्यात आला 
आहे.  

PSO 
पेशीत   
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03 वधा 
483/22 
कलम 
379 

भादवी 
xqUgk Ádkj 

ब ाँग pksjh 

ट्रेन नं. 12160 
जबलपरु 

अमरावती 
एक्स.चे कोच 
नं.B/2 बथथ 
नं.30 वरुन 
रे.वधा येथनु 
गाडी सटुल्या 
नंतर माहीती 

पडले 

20/12/22 
08/10 वा  

 

24/12/22 
17/20 वा. 

 

कुनाल मधकुर 
शेंन्डे  वय- 30 

वषथ,धंदा-खाजगी 
नौकरी, 

रा.हाऊस नं 
17/302 गौरव 
नगर हाऊसींग 

सोसायटी, 
कोलार रोड, 

भोपाल (म.प्र) 
मो.कं्र.7987819

565 

अज्ञात 
 एक सनळ्या काळ्या रंगाची सफारी क. ची 

कॉलेज ब ाँग त्यात रोख 6000/-रु, (500/-
रु. दराच्या नोटा),HP एक 

पेनड्राईव्ह,संनसडक्स 64GBचे तीन 
पेनड्राईव्ह सक. 2000/-रु, ऑफीस चे 

डीटेल्ड प्रोजेक्ट सरपोटथ महाराष्ट्ट्र रुरल रोड 
डेव्हलपमेन््सचे ओसरजनल DPRफाईल 

,प ाँन काडथ,पंजाब न ाँशनल ब ाँकचे दोन 
पासबकु, यकुो ब ाँक चे एक पासबकु ,असा 

एकुण 8000/-रु, चा माल. 

सनरंक 
 

अश्या प्रकारे आहे की , नमदु ता. वेऴी व सठकाणी 
यातील सफयादी मजकुर हे ट्रेंन नं. 12160 जबलपरु 
अमरावती एक्स.चे कोच नं. B/2 बथथ नं.30 वरुन रे. स्टे 
इटारसी  ते अमरावती असा प्रवास करीत असतांना 
प्रवासा दरम्यान  सफयादी हे बाथरुन ला गेले असता व 
परत आपल्या जागेवर आल्यावर त्यांना वरील नमदु 
वणथनाची कॉलेज ब ाँग सदसनु आली नाही कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने सफयादी यांचे गैरहजरीचा फायदा  घेवनु 
त्यांची वरील नमदु वणथनाची  कॉलेज ब ाँक आतील नमदु 
रोख व सामानासह रे. स्टे वधा येथनु गाडी सटुल्यावर 
चोरुन नेल्याचे माहीती पडल्याने  आहे.  

 नमदु गनु्ह्याचे कागदपत्र रे.पो.स्टे बडनेरा येसथल 
जावक क्र. 2396/2022 सद.21/12/2022 अन्वये 
गनु्ह्याचे कागदपत्र पो.स्टे ला प्राप्त झाल्याने मा.प्रभारी 
असधकारी सो यांचे आदेशान्वये  नंबरी गनु्हा दाखल.  

HC/ 
214 
नेवारे 

04 अकोला  
446/22 
कलम 
379  

भादवी 
xqUgk Ádkj 

मोबाईल 
pksjh 

ट्रेन नं.12112 
अप अमरावती 

एक्स चे कोच नं. 
S/4 मधनु 

रे.स्टे. अकोला 
येथनु गाडी 

सटुल्या नंतर 
 

04/12/22 
20.40 वा. 

 

24/12/22 
10.46 वा. 

 

अमोल ज्ञानेश्वर 
पाथरकर वय-30 

वषथ धंदा-शेती 
रा.म.ुपो.बेगाव 
ता.बाळापरु 

सज.अकोला मो.नं. 
9975216991 

अज्ञात 
 एक ओपो कंपनीचा पांढऱ्या रंगाचा 

मोबाईल मॉडल नं.A-9 20 20 त्याचा 
IMEI NO. 861458044382198 

त्यामध्ये एअटेल  ससम नं.9665277700 
ककमत 17000/-रु. चा मोबाईल 

सनरंक         नमदु ता.वेळी व सठकाणी यातील सफयादी 
अमरावती एक्स चे कोच नं. S/4 मधनु  रे.स्टे. अकोला 
तेरे.स्टे. मुंबई असा प्रवास करीत असतांना रे.स्टे.अकोला 
येथनु गाडी सटुल्यानंतर कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
सफयादी यांची नजर चकुवनु त्यांचा एक  मोबाईल ककमत 
17000/-रु. चा चोरून नेल्याचे  अशी तक्रार सदल्याने  
कलम 379 भादसव प्रमाणे दाखल करण्यात येत आहे.  

 रे.पो.स्टे भुसावळ येथे ग.ुर.नं.924/2022 कलम 
379भादसव प्रमाणे दाखल करुन ईकडील पो.स्टे.ला 
ऑनलाईन CCTNS प्रणाली मध्ये पाठसवल्याने 
मा.PSO सो. यांच्या आदेशान्वये कलम 379  IPC 
प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला. 

HC/ 
752 
पाटील 
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05 cMusjk 
336/22  
कलम  
379 

भादवी 
xqUgk Ádkj 

पसथ pksjh 

ट्रेन महाराष्ट्ट्र 
एक्स. चे 
जनरल 

कोचमध्ये चढते 
वेऴी रेल्वे 

स्टेशन 
धामणगाव येथनु 

 

20/12/22 
13/45 वा  

24/12/22 
21/10 वा 

ईशरत मसु्ताक 
हुसेन वय – 
50 वषे, 

व्यवसाय –  
गहृीनी रा. 31 

मखदसुमया 
सबल्डींग पहीला 

माऴा मेमन 
हालच्या बाजलुा 
माहीम वेस्ट 16 

मुंबई मो नं 
8080754340 

 
हऩॅ्डबगॅ मधील छोटी पसथ त्यात 
पनॅकाडथ, आधारकाडथ, ATM 
काडथ SBI,  रोख 7000/- रु 

असा एकुण 7000/- रु चा माल 

  अश्या प्रकारे आहे की , नमदु ता .वेऴी व सठकाणी यातील 
सफयादी मजकुर हे  ट्रेन महाराष्ट्ट्र एक्सपे्रस ने   रे .स्टे धामणगांव ते 
वधा असा प्रवास करणे करीत जनरल चे सतकीट घेऊन सदर ट्रेन 
मध्ये रे .स्टे. धामणगांव येथे जनरल कोच मध्ये चढत असतांना 
सफयादी यांच्या हाँण्ड ब ाँग मसधल छोटी पसथ आतील सामानासह  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  प्रवाशी लोकांचे गदीचा  फायदा घेवनु  
मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेले बाबत अश्या सफयादीच्या जबुानी 
सरपोटथ वरुन सदरचा   नंबरी गनु्हा  कलम 379 भादवी प्रमाणे 
दाखल करण्यात आला. 

  रेपोस्टे वधा येथनु जा क्र 4078/22 सद 23/12/2022 
अन्वये गनु्ह्याचे कागदपत्र पोस्टे ला प्राप्त झालेवरुन मा .प्रभारी 
असधकारी साहेब यांच्या आदेशान्वये  नंबरी  गनु्हा दाखल केला 
 

 

HC/ 
231 

वहेकर 

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 

gfddr riklh 

vaeynkj 

01 नागपरु 82/2022 
कलम 174 
CRPC 

–  ट्रेन नं. 
11404 
कोल्हापरु 
नागपरु चे 

मागील जनरल 
कोच मधनु 

 

24/12/2022 
13:08 वा.  

 

24/12/2022 
13:56 वा. 

एक परुुष नाम े
असनल कुमार वय 

38 वषथ 
 

आाँन डयटुी 
DYSSमध्य रेल्वे 
नागपरु एल. एस 
समना, वय 40 

वषथ, राह.- नागपरु 
मो. नं. 

9172518789 

अश्या प्रकारे आहे की, आाँन डयटुी DYSS मध्य रेल्वे नागपरु यांनी एक लेखी 
मेमो आणनु सदले की, प्रसत थाना प्रभारी GRP/RPF मध्य रेल नागपरु, सवषय- 
गाडी संख्या 11404 के ET End के ईंसजन के जनरल कोच मे एक यात्रा के 
अचेत अवस्था म ेहोने बाबत. RPF ASI श्री चौकसे जी ने कॉल कर बताया सक 
उन्हे RPF स्टाफ श्री संजय पाटील ने कॉल कर बताया की गाडी संख्या 11404 
के ET End के दसुरे नं के जनरल कोच मे एक यात्री अचेत अवस्था मे पडा है। 
ईसे डॉक्टर वैभव पाटील सर ने जॉच सकया एवं उसे मतृ घोसषत कर मतृ्य ु
प्रमाणपत्र जारी सकया। सलग्न – डॉक्टर द्वारा जारी मतृ्य ुप्रमाणपत्र। अशा प्राप्त 
मेमो वरुन कलम 174 CRPC प्रमाणे मगथ दाखल करण्यात येत आहे.  
TIP- आज रोजी आम्ही HC/874 बारड स्टे. डा. चाजथ मध्ये हजर असतांना 
आाँन डयटुी DYSS एल. एस समना मध्य रेल्वे नागपरु यांनी एक लेखी मेमो 
आणनु सदले वरून मगथ दाखल करण्यात आला. 

HC/ 
313 
ठाकुर 
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