
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 29-12-2022 

 

 

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 बडनेरा 
343/22 
Us 379 

ipc 
 

xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

रेल्वे स्टेशन 
बडनेरा येथे 

18/05/22 
रोजी  

22.00 वा. 
 

29/12/22 
चे  

18/23 वा. 
 
 

अममत जगदीश 
उनेचा,  

वय 37 वषे,  
धंदा टेम्पो चालक,  

राहणार सव्र्ह नं. 32, 
शेलार माळ, शेलार 
बंगलोसमोर, मनयर 

ब्ल ूहेवन स्कूल, 
माऊलीनगर, कात्रज, 

पणेु मो. नं. 
9503385972, 
9356319789 

सहप्रवासी -अमनल 
रामप्रसाद ममरासे, वय 

31 वषे, धंदा 
हाऊसकीपपग, रा. 
गंगारामवाडी, माण 
फेज-3, पहजवडी, 

पणेु मो. नं. 
9665411652, 
86988962140  

 

अज्ञात   ,dq.k 33]980@# 

एक  मववो कंपनीचा व्ही/9 
मॉडेलचा गोल्ड रंगाचा 

मोबाइइल त्यामध्ये  
          एअरटेलचे सीम नं. 
9503385972, मजओचे 
सीम नं. 7020684322,  

          त्याचा 
आयएमइइआय नं. 

868493033137256, 
868493033137249 
पक. 23,990/-रु. तसेच 

त्याच्या कव्हरमध्ये 
एसबीआयचे के्रमडट काडइ 
,सहप्रवासी यांचा मववो 

कंपनीचा वाय/11 
मॉडेलचा ब्ल ूकलरचा 

मोबाइइल त्यामध्ये मजओचे  
         सीम नं. 

9067750852, त्याचा 
आयएमइइआय नं. 

867116047417791,  
         

867116047417783 
मक. 9,990/रु.असा 
ऐकून  मक 33,980/-  

रु. 
 

मनरंक  वरील ता . वेऴी व मिकाणी यातील मफयादी हे टाटा नगर ते पणेु  असा 
प्रवास करीत असता मद . 18/05/2022 रोजी 22/00 वा. टे्रन रेल्वे 
स्टेशन बडनेरा येथे थांबली असता मफयादी व सहप्रवासी हे मपण्यासािी 
पाणी भरत असतांना प्रवासी लोकांचे गदीमध्ये कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
त्यांचा मोबाईल चोरुन नेला फीयादीने मदले लेखी तक्रार मदल्याने  कलम 
379 भा. द. मव. अन्वये  नंबरी गनु्हा दाखल  
 
fVi & CCTNS प्रणालीमध्ये प्राप्त कागदपत्रावरुन कलम 379 IPC 
प्रमाणे गनु्हा दाखल  

WHC
/ 

1018 
डाहाके 

02 नागपरु 
995/2022 
कलम 379 

IPC 
 

xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

  ट्रेन नं 
12106 अप 
मवदभइ एक्स 
चे मामगल 

जनरल कोच 
मध्ये चढत 
असतांना 
रेल्वे स्टे 

नागपरु येथे 
 

09/12/22  
चे  

16:45  वा. 

29/12/22  
चे  

12:12 वा. 

 मो. मरजवान मो. 
अख्तर, वय 23 वषइ,  
राह. सरकारी फैल,  

वाडइ नं. 2, नरत्तमदास 
प्लॉट, ता. शेगांव,  

मज बलुढाणा  
मो. नं. 9604501584 

अज्ञात ,dq.k 14]000@# 

एक मववो कंपनी चा 
मनळ्या रंगाचा मोबाईल 

मॉ. नं. Z1X त्यात 
IMEI No. 

868860048138711, 
868860048138703, 

JIO मसम नं.  
8668332715 पक. 

14000/-रु. 
 

मनरंक नमदु तारखेस वेळी व मिकाणी यातील मफयादी हे मदनांक 
09/12/2022 रोजी ट्रेन नं. 12106 अप मवदभइ एक्स. ने  रेल्वे 
स्टेशन नागपरु ते शेगांव असा प्रवास करण्याकरीता रेल्वे स्टेशन 
नागपरु येथे नमदु ट्रेन चे मागील जनरल कोच मध्ये चढत असतांना 
त्यांचे पनॅ्टच्या मखश्यातील नमदू वर्णनाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने मफयादी यांची नजर चकुवनु प्रवाशांचे गदीचा फायदा 
घेवनु मदु्दाम, लबाडीने व कपटाने चोरून घेवनु नेला आहे. कलम 
379भादमव प्रमाणे गनु्हा दाखल  
fVi &  पोलीस अमध. लोह नागपरु पत्र क्र. आर/23/गनु्हा 
वगइ/2022-7375 मदनांक 28/12/22 अन्वये तसेच ईकमडल आ. 
क्र. 4320/22     मद. 28/12/22 प्रमाणे गनु्हा दाखल  

प्रभारी 
अमधकारी 

यांचे 
पेमशत 

िेवण्यात 
येत आहे. 



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 

03 नागपरु 
996/2022 
कलम 379 

IPC 
 

xqUgk Ádkj 

VªkWyh cWx 

e/kqu  

nkfx.ks  

pksjh 

  ट्रेन नं. 
12105 मवदभइ 

चे कोच नं. 
B/4बथइ नं. 
49,50,वरून 
रे. स्टे. अजनी 

येथनु 

18/10/22 
चे  

 08:30 
वा. 

 

29/12/22 
चे   

19:01  
वा. 

 

श्री. अमनकेत रामेश्वर 
मनकम  

वय 35 वषइ,  
व्यवसाय नोकरी,  

रा. िी.- एम.के.हाईटस, 
फ्लटॅ नं.405, मरलायन्स 
फे्रश जवळ,ममनष नगर, 

नागपरू मो.क्र. 
98602 
38792. 

अज्ञात ,dq.k 4]16]405@&# 

1) एक सोन्याचे ब्रेरसलेट 
एकूण वजन अंदाजे 13 

ग्रमॅ. मक.रू.अं.  70,405/- 
2) सोन्याचे मंगळसतू्र 

ज.ुवा.एकूण वजन अंदाजे 
25 ग्रमॅ मक.रू.अ.ं 

1,00,000/- 
3) छोटे सोन्याचे मणी 

मंगळसतू्र ज.ुवा.एकूण वजन 
अंदाजे 18 ग्रमॅ मक.रू.अ.ं 

70,000/- 
4) सोन्याचे 2 बांगडया 

ज.ुवा.एकूण वजन अंदाजे 
25 ग्रमॅ मक.रू.अ.ं 

96,000/- 
5) सोन्याचे कानातील 

टॉप्स एकूण वजन अंदाजे 4 
ग्रमॅ मक.रू.अं. 20,000/- 
6)सोन्याचे कानातील टॉप्स 
ज.ुवा.एकूण वजन अंदाजे 3 
ग्रमॅ मक.रू.अं. 15,000/- 
7)सोन्याचे 3 अंगिया 

ज.ुवा..एकूण वजन अंदाजे 
2 अंगिया 5 ग्रमॅ व 1 

अंगिी 3 ग्रमॅ मक. 
40,000/-रू. 

8) सोन्याचे नथ ज.ु वा. 
एकूण वजन अंदाजे 2 ग्रमॅ. 
मक.रू.अं. 5,000/- असा 
एकुण पकमत 4,16,405 

/- रू. 
 

 मनरंक नमदु तारखेस वेळी व मिकाणी यातील मफयादी हे मद. 17/10/22 रोजी रात्री 
08:00 वा. चे समुारास त्यांची पत्नी अक्षता सह मवदभइ एक्सपे्रसने कोच 
क्र.बी/4 मध्ये सीट नं.49 व 50 वरुन दोन ट्रॉलीबगॅ, एक लपॅटॉप बगॅ व 
पत्नीचे लेडीज पसइ दोन ट्रॉली बगॅ पैकी ब्ल ू गे्र कलरची सफारी बगेॅ मध्ये 
त्यांचे पत्नीचे  प्लसॅ्स्टक मपशवीमध्ये िेवलेले सोन्याचे दामगने होते. मद. 
18/10/22 रोजी सकाळी 08:30 वा. अजनी रेल्वे स्टेशन नागपरू येथे 
पोहोचले असता कोणीतरी  अज्ञात इसमाने त्यांचे ट्रॉली बगॅ मधील सोन्याचे 
सामान वरील नमदु वणइनाचे दागीणे त्यांचे संमतीमशवाय लबाडीच्या इरादयाने 
चोरून नेले आहे. अशा  मफयादी यांचे मफयाद वरुन सबब अपराध कलम 
379 भादवी प्रमाणे गनु्हा दाखल  
fVi & पो. स्टे बेलतरोडी   येमथल ग.ु र. नं. 489/22 कलम 379 IPC 
चा गनु्हा मा. पो. अमधक्षक कायालय लोहमागइ नागपरू क्र. आर/२३/गनु्हा 
वगइ/2022-7326 नागपरू मद.27/12/22 अन्वये तसेच ईकडील आ. 
क्र.4270/22 मद.27/12/22 प्रमाणे गनु्हा दाखल  

प्रभारी 
अमधकारी 

यांचे पेमशत 
िेवण्यात 
येत आहे 

04 नागपरु 
997/2022 
कलम 379 

IPC  
 

xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं 
12651संपकइ  

क्रांती  EXPचे 
कोच न S/7 
बथइ न 17  

रेल्वे स्टे नागपरु 
येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर 

 

07/12/22 
चे 

 02.30  
वा. 

 

29/12/22  
चे  

21:37 वा. 

गोल ुS/O तोफान 
 वय 24वषइ  

रा हनमुान  चौराह  पो स्टे 
माना मज गनुा म, प्र  

मो न 
 80852 
70079 

  अज्ञात 
 

,dq.k 16]224@&# 

एक मोबाईल समँसंग  
कम्पनीचा ए 35नीला रंग मसम 

न 7999094028  
मक 16224 /- 

मनरंक  नमदु तारखेस वेळी व मिकाणी यातील मफयादी हे रेल्वे स्टेशन वरंगल ते 
भोपाल  असा प्रवास करीत असतांना प्रवास करीत असतांना प्रवासा 
दरम्यान नमदू वर्णनाचा मोबाईल चाजींग ला लावनु झोपले असता 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मफयादी यांचे झोपेचा फायदा घेवनु मदु्दाम, 
लबाडीने व कपटाने चोरून घेवनु नेला आहे. कलम 379भादमव प्रमाणे 
गनु्हा दाखल  
Tip –पोलीस अमध. लोह नागपरु पत्र क्र. आर/23/गनु्हा वगइ/2022-
7376 मदनांक 28/12/22 अन्वये तसेच ईकमडल आ. क्र. 4321/22 मद. 
28/12/22 प्रमाणे गनु्हा दाखल  

PSO  
यांचे 

    पेमशत  



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 29-12-2022 
 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 29-12-2022 

 

 

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 

05 अकोला 
449/2022 
कलम 379  

IPC  
 

xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन बडनेरा 
भुसावळ मेमो 

पसॅेंजर नी रे स्टे 
अकोला PF 
No.1 वरून 
गाडीत चढत 

असताना 

29/12/22 
 चे  

अंदाजे 
16.50 वा 
दरम्यान 

29/12/22  
चे  

 18.25  
वा 

महेंद्र मवष्णपंुत नवघरे  
वय 53 वषइ,  
धंदा- शेती  

रा. पांडे ले आऊट 
जबुलीकॉनवेट जवळ 
मरु्ततजापरु अकोला  

 मो नं.9373673098 
 

  अज्ञात 
 

,dq.k 12]028@&# 

एक ममनरल गे्र रंगाचा 
मोटोरोला कंपनीचा मोबाईल 
मॉ.नं. G-32त्याचा IMEI 

NO 
356675230814476  

त्यात Ideaमसम नं 
9822947716, 
7796535044 
मक.12028/- रू   

मनरंक    नमदु ता. वेळी व मिकाणी यातील मफयादी हे मद.29/12/2022 रोजी अकोला 
येथे कृषीप्रदशइन बघायला आले होते. व नंतर त्यांना ट्रेन बडनेरा भुसावळ मेमो 
पसॅेंजर नी शेगाव ला जाणे असल्याने अंदाजे 16.15 वाजता मतकीट काढुन  रे 
स्टे अकोला PF No. 1 वर आले. व ट्रेन मध्ये चढत असतानी त्यांच्या लक्षात 
आले की त्यांच्या पनॅ्टच्या खालच्या मखशात िेवलेला  नमदू वर्णनाचा 
मोबाईल  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवाशी लोकांच्या गर्तदचा फायदा घेवनु 
त्यांची नजर चकुवनू मदु्दाम लबाडीने चोरून नेले वरून मफयादी यांनी पो.स्टे ला 
येवनु मदले लेखी तक्रार सबब अपराध कलम 379 भादमव प्रमाणे गनु्हा दाखल  

ASI/ 
971  
वडतकर 

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 

हकीकत riklh 

vaeynk

j 01 नागपरु मगइ. क्र. 
85/2022 
u/s 174 
CRPC 

 रे. स्टे  
नागपरु PF 
NO.01 
EMR 

Hospital 

29/12/2022  
चे  

12.35 वा. पवुी 
 

29/12/2022 
चे  

13.53 वा. 

एक मयत परुुष  
बंशीलाल पाचे, 
वय  21 वषइ 

आँन डयटुी 
DYSSमध्य 
रेल्वे नागपरु 

(वाणीज्य) तफे 
गौरव 

यशंवंतराव 
जाधव ,  

वय 27वषइ, 
धंदा. पासइल 
पोटइर  मध्य 
रेल्वे नागपरू  

रा. पावइती नगर 
नागपरू   
मो. नं. 

7972254720 

अश्या प्रकारे आहे की,  आँन डयटुी DYSSमध्य रेल्वे नागपरु (वाणीज्य) 
तफे गौरव यशंवंतराव जाधव , वय 27 वषइ, धंदा. पासइल पोटइर  मध्य रेल्वे 
नागपरू  रा. पावइती नगर नागपरू  मो. नं. 7972254720 यांनी एक लेखी 
मेमो आणनु मदले की, प्रमत थाना प्रभारी GRP/RPF मध्य रेल नागपरु,  
यात्री आकाश चौधरी ने  EMR Hospital   हासँ्पीटल मे आकर बताया 
मक, PF.01 BB end पर एक यात्री बंशीलाल पाचे ,उम्र 21वषइ, अचेत 
अवस्था मे है। EMR डाकँ्टर अंसार ने तरंुत हासँ्पीटल म े आकर जाचँ 
मकया एंव मतृ घोमषत कर  मतृ्य ुप्रमाणपत्र जारी मकया है। साथी .यात्री का 
नाम महेश चौधरी मो. नं. 8668161986 है। ईसके पास UTS 
TKT.UMK 75088508, Umk 75088509,MS NGP का है। inf. 
and N.Act. संलग्न मतृ्यपृत्र अशा प्राप्त मेमो वरुन कलम174 CRPC 
प्रमाणे मगइ दाखल करण्यात येत आहे. घटनास्थळ व इन्क्वेस्ट पंचनामा 
कायइवाही करने कामी Hc/381 धंदर व पे्रत पहारा डयटुी कामी 
PC/165लांजेवार  यांना रवाना करण्यात येत आहे. तसेच मगइ खबरीची 
प्रत मा. SDM सो नागपरू शहर यांना पािमवण्यात येत आहे 
 

  Hc/ 
381 
धंदर 
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