
yksgekxZ नागपरुनागपरु ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 28-04-2022   

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 अकोला 
127/2022      
कलम 379 

IPC 
xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 
 

टे्रन अकोला 

पुर्ाा पँसेंजर 

मधुन  रे स्टे 

अकोला ते 

रे.स्टे.वाशि

म  दरम्यान 

25/04/22 
चे 

02.00 वा. 
 

27/04/22 
चे 

14.33 वा. 
 

भगवान काशिनाथ 

चोपडे  वय 55 वर्ा 

,रा.आचाया नगर 

जागृत हनुमान 

मंददर जवळ बसमत 

रोड परभर्ी  मो. नं 

7507419888 

अज्ञात एकुण  31,000/रु 
एक लेडीज पसा त्यात दोन मोबाईल 

1)MI कं.चा गोल्डन रंगाचा 

मोबाईल,त्याचा IMEI 

NO.863583032446040,863583

032446057त्यात AIRTELशसम नं. 

9960418500 दक.8000/- रु ,2) MI 

कं.चा गोल्डन रंगाचा प्लँस् टटक पांढरी 

कव्हर असलेला मोबाईल,त्याचा 

IMEINO.868134033672070,86

8134033672088त्यात 

AIRTELशसम नं. 7387663500 

दक.8000/- रु ,3)सोन्याचे कार्ातील 

ररंग 3 गँ्रम ककंमत 15000/-रु,असा 

एकुर् 31,000/-रु.चा माल 

निरंक वरील ता.वळेी व टिकार्ी यातील दियाादी हे 

आपले परीवारासह दद.25.04.2022 रोजी   टे्रन 

अकोला परु्ाा पसँेंजर मधनु अकोला ते वाशिम असा 

प्रवास कटरत असतानंा  प्रवासा दरम ्यान  झोपल े

असता त्याचं्या पत्नीच्या डोक्याखाली िेवलेली 

लेडीज पसा झोपचेा िायदा घेवनु dks.khrjh  अज्ञात 

चोरट्यान े मदु्दाम लबाडीन े वरील नमुद  o.kZukph  

लेडीज पसा आतील सामार्ासह चोरुन नलेे बाबत 

दियाादी यानंा रे.स्टे.वाशिम यथेे झोपतेनु जाग 

आलवेर समजले वरुन दियाादी यानंी ददले दियााद 

वरुन  कलम 379  भादशव  प्रमार् े गनु्हा दाखल 

करण्यात आला  

fVi%& आज रोजी   फिर्यादीफिर्यादी  र्याांनीर्याांनी  पोपो..स्टेस्टे..  लाला  रे्यवनुरे्यवनु  
लेखीलेखी  तक्रारतक्रार  फदलेफदले 

  PSI 

वानखडे   

02 cMusjk 
86/2022      

कलम 379 
IPC 

xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

टे्रन 

नं.22845 

पूर्े हटटया 

एक्सप्रसचे 

कोच 

नं.D/2,मधु

न रे.स्टे 

बडनेरा 

येथुन गाडी 

सुटल्यानंतर 

नागपूर 

एन्ड कडील 

आऊटर वर  

27/04/22 

चे 

11.35 वा.  

28/04/22 

चे 

02.50 वा. 

  

टरतीक रतनलाल 

पालीवाल वय 21 

वर्ा धंन्दा शिक्षर् 

रा.माळेखेळ, 

जामोद,ता. 

जळगाव जामोद, 

जी. बुलढार्ा. 

मो.क्र.90965402

00 

  

अज्ञात एकुण  10,500/रु 
एक रेड मी कंपनीचा मोबाईल माँडल 

क्र.8A काळ्या रंगाचा ज्यात दोन शसम 

काडा 1) एअरटेलSIM 

No.7875352521,  
2)BSNL SIM No. 7588756396 

, IMEI NO माशहत नाही. 

ककं.10500/-रु. चा मोबाईल 

  

निरंक िमुद तारखेस वेळी व ठीकाणी यातील फीयादी हे 
नदिाकं 27/04/2022 रोजी ट्रेि िं. 22845 पूणे 
हनिया एक्सप्रसचे कोच िं.D/2, मधुि रे.स्िे अकोला 
ते रे.स्िे िागपूर असा प्रवास कनरत असतािंा प्रवासा 
दरम्याि रे.स्िे बडिेरा येथुि गाडी सुिल्यािंतर 
िागपूर एन्ड कडील आऊिर वर नफयादीचा एक 
रेड मी कंपिीचा मोबाईल कक.10500/-रु. चा 
मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्ािंी प्रवाशयाचं्या 
गदीचा फायदा घेउि मुद्दाम लबाडीिे तयाचंा 
मोबाईल चोरुि िेला. असे नदले नफयादीचे लेखी 
नफयाद वरुि सबब अपराध कलम 379 भादनव 
प्रमाणे िंबरी गुन्हा दाखल.  

HC/ 
192  

घोडकर  



03 ukxiqj 

288/2022      
कलम 379 

IPC 
xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 
 

रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  
नागपरुनागपरु  चेचे  
वेटटगवेटटग  हॉलहॉल  

जवळजवळ 

2266//0044//22002222  
चेचे  

2233::0000  
तेते    2233::3300  वावा 

2288//0044//22002222  
चेचे  

1177..2266  वावा..  
 

जगफजतजगफजत  दर्षनदर्षन  
टिंगटिंग,,  वर्यवर्य  4488  वर्षवर्ष,,  
धांदाधांदा--ईांफजफनर्यरईांफजफनर्यर,,  
राहराह..  हाउिंहाउिं  नांनां..  
4422//991111,,  मार्यामार्या  

िंोपिंोप  वालीवाली  गल्लीगल्ली,,  
फशमलापरुीफशमलापरुी,,  
फमलेरगांजफमलेरगांज,,  

लधुीर्यानालधुीर्याना    पांजाबपांजाब,,  
मोमो..  नांनां..  

99330011992277774455  
 

अज्ञात एकुण  22,700/रु 
एकएक  JJIIOO  कांकां ..  चाचा  काळ्र्याकाळ्र्या  रांगाचारांगाचा  
मोबाईलमोबाईल  त्र्यातत्र्यात  AAiirrtteell  फिंमफिंम  नांनां    
99113311770022228833,,  IIMMEEII  NNOO..  

335577881144998844991144443355  टकटक..          
77000000//--  रुरु..,,  एकएक  JJIIOO  कांकां ..  चाचा  काळ्र्याकाळ्र्या  

रांगाचारांगाचा  मोबाईलमोबाईल  त्र्यातत्र्यात  फिंमफिंम  नांनां      
66223399889988774422  टकटक..  22000000//--  रुरु..,,  रोखरोख  
1133770000//--  रुरु..    आधारआधार  कार्षकार्ष ,,  SSBBII  चेचे  

AATTMM  कार्षकार्ष ,,  अिंाअिंा  
एकुणएकुण  2222770000//--  रुरु..  चाचा  मालमाल.. 

निरंक वटरल ता. वेळी व िीकार्ी यातील फिर्यादीफिर्यादी  हेहे  
ट्रेनट्रेन  आझादआझाद  टहदटहद  एक्िंएक्िं..  नेने  रार्यपरुरार्यपरु  तेते  नागपरुनागपरु  अिंाअिंा  प्रवािंप्रवािं  
करुनकरुन  रेरे..स्टेस्टे..  नागपरुनागपरु  रे्यथेरे्यथे  आलेआले..  रेरे..  स्टेस्टे..  नागपरुनागपरु  तेते  
लधुीर्यानालधुीर्याना  अिंाअिंा  प्रवािंप्रवािं  करनेकरने  अिंल्र्यानेअिंल्र्याने  रेरे..  स्टेस्टे..  नागपरुनागपरु  
रे्यथीलरे्यथील  वेटटगवेटटग  हॉलहॉल  मध्रे्यमध्रे्य  जेवनजेवन  करुनकरुन  झोपलेझोपले  अिंताअिंता  
त्र्याांचात्र्याांचा  एकएक  JJIIOO  कांकां ..  चाचा  काळ्र्याकाळ्र्या  रांगाचारांगाचा  मोबाईलमोबाईल  त्र्यातत्र्यात  
AAiirrtteell  फिंमफिंम  नांनां    99113311770022228833,,  IIMMEEII  NNOO..  
335577881144998844991144443355  टकटक..  77000000//--  रुरु..,,  एकएक  JJIIOO  कांकां ..  चाचा  
काळ्र्याकाळ्र्या  रांगाचारांगाचा  मोबाईलमोबाईल  त्र्यातत्र्यात  फिंमफिंम  नांनां  66223399889988774422  
टकटक..  22000000//--  रुरु..,,  पिंषपिंष  मधीलमधील  रोखरोख  1133770000//--  रुरु..  आधारआधार  
कार्षकार्ष ,,  SSBBII  चेचे  AATTMM  कार्षकार्ष ,,  अिंाअिंा  एकुणएकुण  2222770000//--  रुरु..  चाचा  
मालमाल  कोणीतरीकोणीतरी  अज्ञातअज्ञात  चोरट्यानेचोरट्याने  त्र्याांचेत्र्याांचे  झोपेचाझोपेचा  िार्यदािार्यदा  
घेवनुघेवनु  मदु्दाममदु्दाम  लबार्ीनेलबार्ीने  वव  कपटानेकपटाने  चोरुनचोरुन  नेलेनेले  वरुनवरुन  
फिर्यादीफिर्यादी  र्याांनीर्याांनी  पोपो..  स्टेस्टे..  लाला  रे्यवनुरे्यवनु  लेखीलेखी  तक्रारतक्रार  फदलेफदले  वरुनवरुन  
िंबबिंबब  अपराधअपराध  कलमकलम  337799  भादवीभादवी  प्रमाणेप्रमाणे  दाखलदाखल..    
fVi%& आज रोजी   फिर्यादीफिर्यादी  र्याांनीर्याांनी  पोपो..स्टेस्टे..  लाला  रे्यवनुरे्यवनु  
लेखीलेखी  तक्रारतक्रार  फदलेफदले 

WWNNKK//
661100  
राउतराउत 

04 ukxiqj 

289/22      
कलम 

379 IPC 
xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 
 

ट्रेन नां. 
20806 

AP एक्िं 
चे कोच नां. 
B/7 बथष 
नां. 2,3,7 

वरून रेल्वे 
स्टेशन 
नागपरु  

रे्यथनू PF 
NO 2 वर 
गार्ी उभी 
अिंताांना 

  

23.04.22 
चे 

11.30 वा. 

28.04.22 
चे 

21:32 वा. 

फप.के.पल्र्या िंरूप ू
नार्यरू् , वर्य 35 
वर्ष, धांदा-आमी 
मध्रे्य नौकरी राह. 

कप्प ूवेधी तह 
बोंदापेल्ली 

फवझीर्यानगरम 
(AP) 535200 

मो. नां. 
6005589564  

अज्ञात एकुण  6,500/रु 
एक व्हाईट ब्लल्र्य ूरांगाचा रेर् मी 
कां चा मोबाईल मा ाँ.नां. 6 Alfa, 

त्र्यात फिंम JIO नां  6284288690 
IMEI NO. माहीत नाही टक. 

6500/- रु.चा माल 
 

निरंक हकीकत अशा प्रकारे आहे की र्यातील फिर्यादी 
मजकूर हे नमदू ता.वेळी व ठीकाणी वफरल नमदू 
ट्रेन ने आग्रा ते फवशाखापट्टनम अिंा आपल्र्या 
पत्नीिंह करीत अिंताांना प्रवािंादरम्र्यान फिर्यादी 
र्याांची पत्नी नमदू वणषनाचा मोबाईल हा चाफजिंगला 
ला लावनू झोपले अिंताांना फिर्यादी हे रे.स्टे. नागपरु 
रे्यथे PF वर पाणी बा ाँटल घेण्र्याकरीता गेले अिंताांना 
त्र्याांचा पत्नीचा झोपेचा िार्यदा व फिर्यादी र्याांचा 
गैरहजेरीचा िार्यदा घेवनू कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने चोरून नेले अशा फिर्यादी र्याांचे फिर्याद 
वरुन िंबब अपराध कलम 379 भादवी प्रमाणे 
गनु्हा दाखल. 
fVi%& गनु्याचे कागदपत्र जा.क्र 1079/22 
फद.27/04/22अन्वरे्य पो.स्टे.ला प्राप्त झालेवरून 
रे्यफथल आवक क्र 1264/22 फद. 28/4/2022 
अन्वरे्य 
 
 

HC 
874 
बारर्  



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 28-04-2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 गोंफदर्या 
35/2022      

कलम 379 
IPC 

xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

टे्रन नं. 

18240 

शिवनाथ 

एक्स चे 

कोच नं 

S/9 बथा 

नं.71 

वरुन रे. 

स्टे.गोंदद

या येथे 

27/03/22 

चे 

07.00 वा. 

28/04/22 

चे 

16.59 वा - 

रकीम अंसारी 

समसुल अंसारी 

वय 43 वर्ा 

राह- B-47 

प्रगती नगर, 

ददपका, 

कोरबा,पो.स्टे.

ददपका शज. 

कोरबा 

 

अज्ञात एकुण  12,999/रु 
एक रेडमी नोट 4 कंपनीचा 
मोबाईल काळ्या रंगाचा त्यात 

IMEI no. 
866463030965266, 

866463030965274 ककंमत 
12,999/-रु.चा माल 

 

निरंक वटरल ता. वेळी व िीकार्ी यातील दियाादी 

मजकुर वटरल नमुद टे्रन चे नमुद कोच मधुन 

नागपुर त े शबलासपुर असा प्रवास कटरत 

असतांना दियााददची झोप लागल्याने प्रवासा 

दरम्यान रे स्टे गोंदीया येथुन गाडी सुटताच 

त्यांचे कमीज चे शखिात िेवलेला त्यांचा 

वटरल नमुद वर्ानाचा मोबाईल कोर्ीतरी 

अज्ञात चोरट्याने त्यांचे झोपेचा िायदा घेवुन 

चोरुन नेल्याचे रे.पो.स्टे.शबलासपुर येथे ददले 

तक्रारवरुन सदर गुन्याचे कागदपत्र वगा होवुन 

नंबरी गुन्हा दाखल होर्ेकामी ईकडील पो 

स्टे.आल्याने मा.PSO सो.यांच े आदिेाने 

कलम 379 भादवी प्रमार्े गुन्हा दाखल केला 
fVi%& ek-iks-vf/k{kd dk;kZ tk-Ø vkj@23@xqUgs 

oxZ@2687@22fn 27@4@22 vUo;s iskLVsyk vk-dz 

381@22  fn 28@04@22 jksth izkIr >kys 

iksuk 

1109 

lsyksVs 

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 



yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 28-04-2022 

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 

gdhdr riklh 

vaeynkj 

01 गोंफदर्या 19@22 

dye 174 

lhvkjihlh 

KTS हाँस्पीटल 

गोंददया येशथल 

SICU मध्ये 

और्धोपचारा 

दरम्यान 

 
 

28/04/22 
चे 

10:58 वा. 

28/04/22 
चे 

12.33 

ON DUTY 
DYSS रेल्वे 

स्टेशन गोंफदर्या 
र्याांचे तिे पजुा 
फजतेंद्र िंहारे  
वर्य- 28 वर्ष 

धांदा नौकरी रेल्वे 
पोटषर  रा. रेल्वे 
क्वाटषर गोंफदर्या 

एक 
अनोळखी 

परुुर् वर्य अां. 
50 वरे् 

 

हकीकत अशा प्रकारे आहे की, NK/1058 भोर्यर स्टेशन 
र्ार्यरी कतषव्र्यावर हजर अिंताांना ON DUTY DYSS रेल्वे 
स्टेशन गोंफदर्या र्याांचे तिे पजुा फजतेंद्र िंहारे  वर्य- 28 वर्ष धांदा 
नौकरी रेल्वे पोटषर  रा. रेल्वे क्वाटषर गोंफदर्या र्याांनी  पो.स्टे.ला 
एक मगष बाबत लेखी मेमो हजर केले तो खालील प्रमाणे प्रफत 
मा. शािंफकर्य रेल्वे पुलीिं गोदीर्या फद. 28/04/2022एक 
अज्ञात व्र्यक्ती फजिंकी उम्र लगभग 50 वर्ष है नागपरु की 
ओर फिज के फनचे मतृ अवस्था म े पार्या गर्या है  फजिें रेल्वे 
फचफकत्िंक द्वारा मतृ घोर्ीत कर फदर्या है । अत: आगे की 
कार्यषवाही हेत ु।अिें मेमो वरुन मगष क्र.19/2022 कलम 174  
  .  .       nk[ky           . तिेंच पांचनामा कारवाई 
कामी WHC/1002 मेहर व पे्रत पहारा र्र्यटूी कामी 
PC/1013 मर्ावी  र्याांना रवाना करण्र्यात आले .  
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yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 28-04-2022  
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