
yksgekxZ ukxiwj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 25-04-2022   

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 xksafn;k 

33@22 

dye  

328] 

379 

Hkknafo 

 

गनु्हा प्रकार    
xqxhps 

vkS"k/k nsoqu 

lksU;kph 

pSu o jks[k 

pksjh 
 

xkMhua 

12859 

fxrkatyh  

,Dlps 

dksp  

au  ,l@

10 cFkZua 

04 o:u 

jsLVs 

xksafn;k ;s

Fkqu xkMh 

lqVys 

uarj 

23-02-22 

ps  

21-00  

ok njE;ku 

25-04-22 

 ps  

15-29   

ok 

 

'kkaruq nkl 

oYn lukru 

nkl  

o; 27 o"kZ 

O;olk;&lks

us dh tsojkr 

dkjkxhj 

jkg&ukjktksys 

Fkkuk&nkliqj 

ft if'pe 

esnhukiqj ¼ia 

caxky½ 

eks-Ø- 

82510 

09082 

 

la'k;hr 

ble jaxkus 

lkoGk] 

e/;e cka/kk 

lk/kkj.k 

maph 

एकुण  1,67,500/रु 
1½,d lksus dh pSu otu  

25 xzWe fd 1]12]500@#  

2½  02 ux lksus dh 

vaxqBh otu  06 

 xzWe fd 27]000@#  

3½jks[k 10]000@# 

¼500x 20½ 4½ ,d 

vksIiks da eksckbzy ekW ua 

,Q&09 izks T;kr ftoks 

fle ua 7756976073 

vk;,ebzvk; uacj fnysyk 

ukgh fd 18000@#  

5½vk/kkjdkMZ] iWudkMZ] 

ernkudkMZ] cWd vkWQ 

baMh;k] ca/ku cWad] baMh;u 

cWd vls 03 ,Vh,e dkMZ 

vlk 

,dq.k&1]67]500@# pk 

eky 

निरंक  ueqn rkj[ksl ueqn fQ;kZnh gs xkMhu a 

12859 fxraktyh ,Dlps dksp au ,l@10 

cFkZ ua 04 o:u jsLVs eqacbZ rs [kMdiqj vlk 

izokl djhr vlrkuk ;krhy la'k;hr blekus 

fQ;kZnh ;kapk fo'okl laiknu d:u jsLVs 

xksafn;k ;asFkqu xkMh lqVys uarj ueqn la'k;hr 

blekus fQ;kZnh ;kauk ÝqVh gs f'kris; fi.;kl 

fnys vlrk R;akuk xqaxh ;soqu >ksi ykxyh o 

jsLVs jk;iqj ;sFks >ksi m?kMyh vlrk R;kps 

dMhy ueqn lkekukph pskjh >kys ckcr o 

ueqn O;Drh lq/nk fnlqu vkyk ukgh o:u jsYos 

iks Bk.ks [kMdiqj ;sFks ueqn ?kVusph rdzkj fnys 

o:u o ?kVusP;k gn~nh o:u iksLVsyk uacjh 

xqUgk nk[ky dj.;kr vkys- 

 fVi %& ek iks vf/k{kd dk;kZ tk-Ø 

vkj@23@xqUgs oxZ@2573@22 fn 

21@4@22 vUo;s iskLVsyk fn 22@04@22 

jksth izkIr >kys  gksr iajrq  fQ;kZn gh caxkyh 

Hkk"ksr vlY;kus rhpk etdqj letqu ;sr 

uOgrs R;ko:u fQ;kZnh ;kaps'kh laidZ dsys 

vlrk rs nqxZ ¼NRrhlxM½ ;sFks vlys ckcr 

lakxhrys o:u nqxZ ;sFks rikldkeh vlysys 

iskgok@ 204 iskdkW@ 1178 a;kuh ueqn 

fQ;kZnhps iqjo.kh c;ku fganhe/;s ?ksoqu iksLVsyk 

gtj dsys o:u vkt jskth ueqn xqUgk nkk[ky 

dj.;kr vkyk 

iksfu 

vfurk 

[skMdj 



02 o/kkZ 
137/202
2 कलम 
379 IPC 

प्रमाणे 
 

xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 
 

ट्रेि िं. 
12722 
दनिण 

एक्स चे 
कोच िं. 
S/6 मघ्ये 

चढत 
असतांिा 

16/04/22
चे 20/30 

वा. 
दरम्याि 

25/04/22 
चे  

10/30 
 वा 

 

कवर निष्णा 
S/O 

होनियार 
ससग 

अग्रवाल  वय 
55 वर्ष 

धंदा.व्यापार  
रा.िागपरु 
रोड वाडष 

िं.9पो.तह. 
मलु  

नि.चंद्रपरु44
1224 

मो.िं.94228
28631 

अज्ञातअज्ञात  
 

एकुण  11,000/रु 
एका  गे्र रंगाचा Honor 9 
lite कं. चा मोबाईल त्यात 

वोडा फोि  नसम 
िं.9049762092 ,नियो 
नसम िं.7385418350 

ज्याचा 
IMEIिं.86886403457

5910/18असा एकुण 
11,000/-रू चा माल 

 

निरंक यातील नफयानद  मिकुर हे  रे.स्टे.चंद्रपरु  ते 
हैद्राबाद असा प्रवास आपल्या पत्िीसह नकरीत 
असतांिा प्रवािांच्या गदीमध्ये पाय-यावरूि 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्यािे प्रवािी लोकांच्या 
गदीमध्ये त्यांचे ििर चकुीचा फायदा घेविु 
वरील िमदु वणषिाचा मोबाईल चोरूि िेले 
आहे. सदर गनु्याचे कागदपत्र दरुिेत्र 
बल्हारिाहा येथील पोनि/449 ठाकरे यांिी 
आिन्स िं.16/2022 कलम 379 IPC 
गनु्याचे कागदपत्र  सरकारी टबँ चे 
व्हॉटसअपवर पाठनवल्यािे सदर गनु्हा िंबरी 
गनु्हा दाखल केला. 

मपोहवा/ 
1010  
सवीता 
मेश्राम 

03 िागपरुिागपरु  
227755//2222  
कलमकलम    

337799  IIPPCC  
  

xqUgk Ádkj 

VªOgfyax 

cWx pksjh 
 

ट्रेिट्रेि  
िंिं..1122113399  
सेवाग्रामसेवाग्राम  
EExxpp  चेचे  
कोचकोच  िंिं  
DD--11  
वरूिवरूि    

मधिुमधिु  रेरे  ..  
स्टेस्टे    

अििीअििी  
 

2255//0044//2222  
चेचे    

0055..5555  
 

2255//0044//2222  
चेचे    

0088..2277  
 

प्रल्हादप्रल्हाद  महेिमहेि  
चौकिेचौकिे  वयवय  
2255  वर्षवर्ष  रारा  
फुलेफुले  िगरिगर  
वाडषवाडष   िि  0066  
महादलुामहादलुा  
कोराडीकोराडी    

िागपरुिागपरु  मोमो  िि  
991155886644007700

55  
 

अज्ञातअज्ञात  
 

एकुण  7,800/रु 
एकएक  ट्रव्हलीगट्रव्हलीग  बगँबगँ  डाकषडाकष   

परपलपरपल  रंगाचीरंगाची  नकनक..11000000//--  
रूरू  त्यातत्यात    छोटाछोटा  पसषपसष  रोखरोख  
33220000//--रूरू  आधारआधार  काडषकाडष   

,,पिँपिँ  काडषकाडष   ,,ड्ायँव्व्हगड्ायँव्व्हग  
लायसन्सलायसन्स  एए..टीटी..एमएम  वव  
दसुरीदसुरी  कँरीबगँकँरीबगँ  मध्येमध्ये  
माकष निटमाकष निट  नलव्हीगनलव्हीग  

सर्टटनफकेटसर्टटनफकेट  ,,1122वीवी  MMSS--
CCIITT  सर्टटनपकेटसर्टटनपकेट  तसेचतसेच  

कपडेकपडे  0066  िोडिोड  पनँ्टपनँ्ट  --िटषिटष   
,,हेडफोिहेडफोि  नकनक  33660000//--एकुिएकुि  

कुलकुल  77880000//--  रूरू  
 

निरंकनिरंक  
 

नफयादी नदनफयादी नद  2244//44//2222  रोिीरोिी  ट्रेिट्रेि  िंिं..1122113399  सेवाग्रामसेवाग्राम  
EExxpp  चेचे  कोचकोच  िंिं  DD--11बथषबथष  वेनटगवेनटग  वरूिवरूि  CCSSMMTT  तेते  
NNGGPP  असाअसा  पवासपवास  कनरतकनरत  असतािाअसतािा  प्रवासादरम्यािप्रवासादरम्याि    
नदनद  2255//44//2222      चेचे  0055..5555    त्यांची ट्रव्हलीगट्रव्हलीग  बगँबगँ  बथषबथष  
वरवर  ठेउिठेउि  बाथरूमबाथरूम  लाला  गेलगेल  असताअसता  परतपरत  आल्यािंतरआल्यािंतर  
त्यांची ट्रव्हलीगट्रव्हलीग  बगँबगँ    रेरे..स्टेस्टे..  अििीअििी  येथेयेथे  पाहलीपाहली  
असताअसता  नदसिुनदसिु  आलीआली  िाहीिाही  त्यांची  ट्रव्हलीगट्रव्हलीग  बगँबगँ  
डाकषडाकष   परपलपरपल  रंगाचीरंगाची  नकनक..11000000//--  रूरू  त्यातत्यात  पसषपसष  रोखरोख  
33220000//--रूरू  आधाआधारर  काडषकाडष   पिँपिँ  काडषकाडष   ,,ड्ायँव्व्हगड्ायँव्व्हग  
लायसन्सलायसन्स  एए..टीटी..एमएम  वव  दसुरीदसुरी  कँरीबगँकँरीबगँ  मध्येमध्ये  माकष निटमाकष निट  
नलव्हीगनलव्हीग  सर्टटनफकेटसर्टटनफकेट,,  1122वीवी  MMSS--CCIITT  सर्टटनपकेटसर्टटनपकेट  
तसेचतसेच  कपडेकपडे  0066  िोडिोड  पनँ्टपनँ्ट  --िटषिटष   ,,हेडफोिहेडफोि  नकनक  
33660000//--एकुिएकुि  कुलकुल  77880000//--  रूरू  चाचा  मालमाल  बगँसहबगँसह  
कोणीकोणी  तरीतरी  अज्ञातअज्ञात  चोट्यािेचोट्यािे  त्यांची  गैरहिेरीचागैरहिेरीचा  
फायदाफायदा  घेउिघेउि  रेरे..स्टेस्टे  अििीअििी  येथेयेथे  गाडीगाडी  उभीउभी  असतांिीअसतांिी  
चोरूिचोरूि  िेलेिेले  अिाअिा  नफयादीनफयादी  यांचेयांचे  नफयादनफयाद  वरूिवरूि  सबबसबब  
अपराधअपराध  कलमकलम  337799  भादवीभादवी  प्रमाणेप्रमाणे  गनू्हागनू्हा  दाखलदाखल   

NK/ 
542 
नमश्रा 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 िागपरु 
276/22 

कलम 379 
IPC 

 
xqUgk Ádkj 

FkSyh pksjh 
  

ट्रेि 
िं.12649  
Exp चे 
कोच िं 
D-2 बथष 

िं.56 
वरूि रे . 

स्टे 
िागपरु 
येथे.  

24/04/22 
चे  

07:40  
वा.  

25/04/22 
चे  

14:19  
वा.  

गफुराि अली 
मसु्ताक 

अली वय  
30 वर्ष 

 रा. कुसी 
नसधौली नि. 
नसतापरु थािा 
संदिा म. प्र. 

मो. िं. 
88619 
85978  

अज्ञातअज्ञात  
  

एकुण  13,000/रु 
एक पाढं-या रंगाचा थैला 

त्यात 31नपस िनवि निन्स 
नकमंत-13000/- रू.  चा 

माल  

निरंकनिरंक  
  

नफयानद िामे- गफुराि अली मसु्ताक अली वय  
30 वर्ष रा  कुसी नसधौली नि.नितापरु थािा 
संदिा मो.िं.8861985978  हे नद.24/04/22 
रोिी ट्रेि िं.12649  Exp चे कोच िं D-2 बथष 
िं.56 वरूि ग्वालीयर ते झािी असा प्रवास 
कनरत होते. प्रवासा दरम्याि 07:40नमिीटांिी 
गाडी रे.स्टे. िागपरु येथे आली  नफयानद हे पािी 
घेणे कनरता प्लटॅ फॉमष वर उतरले असता 
त्यांची एक पाढं-या रंगाची थैली त्यात 31नपस 
िनवि निन्स नकमंत-13000/- रू. असलेली 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्यािे नफयानद यांचे 
गैरहिेरीचा फायदा घेउि चोरूि िेले वरुि 
नफयादी यांची नफयाद रे.पो.स्टे. िागपरु चे ग्रपु 
वर प्राप्त झाले वरुि सबब अपराध कलम 
379 भादवी प्रमाणे गनू्हा दाखल   

NK/ 
542 
नमश्रा  



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 25-04-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 25-04-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 25-04-2022 la?kf"kZr  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 25-04-2022  

 

 

                                                   

 

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 ukxiqwj CR No. 554/21 कलम 379 भादनव नद. 25/04/2022 चे 11:58 वा.  
  

हिमंता थलय्या मेलकरी, वय 45 वर्ष, धंदा-िेतकरी, राह. बेनिनससर गलुबगा, किाटका  

02 ukxiqwj CR No. 276/22 कलम 379 भादनव नद. 25/04/2022 चे 15:36 वा.  
  

मो. ईमराि S/O मो. असलम वय 22 वर्ष, राह. मगहर, आिरफाबाद संतकनबर िगर उप्र. 

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 


