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01 ukxiwj 

 503/21 
कलम  
379 

भा.द.वि   
xqUgkizdkj  

मोबाईल pksjh            
 

रे.स्टे.नागपरु 
PF NO 06 

िर. 
 

  30/10/21   
17/15 िा 
दरम्यान. 

 

  30/10/21  
18/17 िा 

 

नरेश भरतलाल 
शाहू, िय-29 िरे्ष, 

धंदा - ड्रायव्हर, 
 रा-अशोक नगर 

संकतरई 
विलासपरू िार्ड नं 

28 छत्तीसगर्   
मो.नं. 

9399770937. 
 

अज्ञात ,dq.k fd] 24,000/- रु   
एक वििो कं चा पांढ-या 
रंगाचा मोिाईल त्यात 
विओ-8226009228, 

IMEI NO मावहत नाही. 
कक-24,000/-रू असा 
एकुण 24,000/- रु.चा 

माल 
 

वनरंक ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh etdqj gs 

Vªsu ua- 02833 vgenkckn gkoMk ,Dl ph vkWu 

ykbZu fVdhV dk<wu fcykliwj tk.ksdfjrk js-LVs- 

ukxiwj ;sFks IyWV QkWeZ ua 06 oj vkys- xkMh yk 

;k;yk osG vlY;kus fQAA gs ueqn IYkWV QkWeZ oj 

xkMhph okV c?kr vlrkauk R;kauk >ksi ykxY;kus 

R;kaps 'kVZ P;k f[k’kkrhy Bsoysyk ueqn o.kZukpk 

eksckbZy dksf.krjh vKkr pksjV;kus R;kaps >ksispk 

Qk;nk ?ksowu pksjh dsY;kps y{kkr vkys o#u 379 

Hkknfo izek.ks uacjh xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk- 
अशी वियादीच्या ियाण िरुन सिि अपराध कलम 
379 भादवि प्रमाणे नंिरी गनु्हा दाखल करण्यात 
आला. 

HC/549 
िुसाटे 

 

02 cMusjk  
155/21 
कलम  
379 

भा.द.वि   
xqUgkizdkj  

िगॅ pksjh            
 

ट्रेन नं. 
02145 
LTTपरुी 

एक्स. चे कोच 
नं S/6िर्ड नं 

33 िरुन रेल्िे 
स्टेशन िर्नेरा 

येणेपिुी 

21/09/21 
05/13 ते 
07/09 िा 
दरम्यान 

 

30/10/21   
00/04 िा 

श्री गरुुमेल कसग 
कुलिंत कसग िय 
28 िर्षड,  राह.- 

C/oगंधिड िेहरा, 
खंगर पो. स्टे. 

िादामिार्ी िी. 
कटक   ओर्ीसा, 

मो नं 
9658131786 

अज्ञात 
 

,dq.k fd] 49,990/- रु   
एक िगॅ त्यात Acer nitro 
5 Ryzen5 quad , Core 
(8gb/1,tb,HDD/Windo

ws10 home /4 GB 
Graphics )AN515-42 

Gaming Laptop, Serial 
No. 

NHQ3RSI00683803D
AD3400 वकमत 49990/- 

रु 

वनरंक 
 

 िरील ता. िेऴी ि विकाणी यातील वियादी हे नमदु 
ट्रेन  चे कोच ि िर्ड िरून नाशीक रोर् ते कटक असा 
प्रिास करीत असतांना प्रिासादरम्यान वियादी यांचे 
झोपेचा िायदा घेिनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
त्यांचा एक िगॅ vkrhy lkekuklg रेल्िे स्टेशन 
िर्नेरा येणेपुिी  चोरुन नेल्याचे लक्षात आले िाित 
वदले तक्रािरुन कलम 379 IPC प्रमाणे नंिरी गनु्हा 
दाखल आहे.  
fVi & ek- iksyhl v/kh{kd dk;kZy; yksgekxZ ukxiwj 

;sFkhy tk- dz- vkj@ 23@oxZ &6393 fn- 31-10-

2021 vUo;s xqUg;kps dkxni= izkIr >kY;kus 379 

Hkknfo izek.ks xqUgk nk[ky- 

 

HC/1032 
घटे 

03 cMusjk  
156/21 
कलम  
379 

भा.द.वि   
xqUgkizdkj  

िगॅ pksjh            
 

ट्रेन नं. 
01051 
समरस्ता 

एक्स. चे कोच 
नं A1 िर्ड नं 
42,45 िरुन 
रेल्िे स्टेशन 

िर्नेरा 

 30/09/21  
07/00 िा 
दरम्यान 

 

30/10/21   
00/06 िा 

  श्री अशोक 
कुमार िे. िोस  

िय 70 िर्षड,  राह.-
शीला पाकड B-

204रािकीशोर 
नगर लीमीयार्ोट 
पो. स्टे. सरकंर्ा , 
िीलासपरू  मो नं 
9039024456 

अज्ञात 
 

,dq.k fd] 6,000/- रु   
एक गलुािी रंगाची लेर्ीि 

िगॅ त्यात हलक्या 
लालरंगाची छोटी पसड त्यात 
POCOX3  कं   मोिाईल 

ज्यात वसम नं. 
9340339907,IMEI NO 

868305055888519 
ककमत 6000/- रु  तसेच  
पनॅकार्ड, आधार कार्ड 
ATM (SBI), घराची 

चािी, 

वनरंक 
 

िरील ता. िेऴी ि विकाणी यातील वियादी  मिकुर  हे  
नमदु ट्रने चे कोच ि िर्ड िरून मुिंई ते fcykliwj असा 
प्रिास करीत असतांना प्रिासादरम्यान वियादी यांचे 
झोपेचा िायदा घेिनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
त्यांची एक गलुािी रंगाची लेर्ीि िगॅ vkrhy 

lkekuklg चोरुन नेल्याचे लक्षात आले िाित वदले 
तक्रािरुन कलम 379 IPC प्रमाणे नंिरी गनु्हा दाखल 
आहे. 
 

ASI/ 395 
गािंरे् 



04 cMusjk  
157/21 
कलम  

379,34 
भा.द.वि   
xqUgkizdkj   

कापर्ी पाउच 

pksjh            
 

ट्रेन नं. 
02035 पणेु 

नागपरु एक्स. 
चे कोच नं 

B/5 मधनु ट्रेन 
रे.स्टे िर्नेरा 
PF क्र 2 िर 

र्ांित 
असतांना 
कोचचे 

दरिािाििऴ 

29/10/21   
06/29 ते 
20/30 िा 
दरम्यान 

 

30/10/21       
13/06 िा 

मंगेश सभुार्षराि 
कैलकेु िय 34 िर्षड 

धंदा खािगी 
नोकरी रा. हल्ली 

म.ु फ्लट नं 8 
मातवृपत ृछाया 
सयुोग समदृ्धी 

सोसायटी 
िेकराईनगर 

िुरसुंगी पणेु . 
कायमचा पता म.ु 

सौिना पोस्ट 
िोरगाि ता. 

िाभुऴगाि वि. 
यितमाऴ मो नं 

8956120051,99
70002377 

संशईत चार 
ईसम सिाचे 
िय अंदािे 

50-55 
दरम्यान 
पैकी एक 
िार्ा गोल 

चेहरा 
असलेला 

 

,dq.k fd- 1,97,700/- रु   
एक राखर्ी रंगाचे कापर्ी 
पाउच त्यात प्लास्टीकच्या 

र्ब्िीत िेिलेले क्र.  
1) एक सोन्याचे मंगऴसतु्र 
ििन अंदािे 30 ग्रम वक. 

90000/- रु,  
2) एक सोन्यचा गोि ििन 

अंदािे 18 ग्रमॅ वक. 
54000/- रु  

3) सोन्याचे कानातले एक 
िोर्ी ििन 6 ग्रमॅ वक. 

18000/- रु, 4) सोन्याची 
अंगिी ििन 3 ग्रमॅ वक. 
9000/- रु, 5) सोन्याची 
पोत ििन 6 ग्रमॅ वक. 

18000/- रु, 6) सोन्याचे 
पेन्र्ेंट ििन 3 ग्रमॅ वक. 
8700/- रु असा एकुण 
197700/- रु चा माल. 

वनरंक 
 

  िरील ता. िेऴी ि विकाणी यातील वियादी हे नमदु 
ट्रेन ने पत्नी ि मलुासह पणेु ते िर्नेरा असा प्रिास 
करीत असतांना ट्रेन रेल्िे स्टेशन िर्नेरा येरे् PF क्र 2 
िर र्ांित असतांना कोचमधील दरिािाििऴ उभे 
असता नमदु संशईत चार इसमांनी वियादीचे 
आििुािलुा गदी केली नंतर गार्ी PF िर र्ांिलेिर 
त्याचे ििऴील मरुन रंगाची त्यािर इंग्रिीत Sky 
wings असे वलहीलेली ट्रालीिगॅ खाली उतरिनु वदली. 
वियादी हे परीिारासह त्याचे सासरे यांचे घरी 
अमरािती येरे् गेल्यानंतर वद. 29/10/2021 चे रात्री 
20/30 िा. वियादीचे पत्नीने ट्रालीिगॅ उघरु्न पाहीले 
असता िगॅचे आतील कापर् िाटलेले ( कापलेले ) 
वदसनु आले. त्यात नमदु िणडनाचे दावगने कापर्ी 
पाउचसह वदसनु आले नाही. करीता वियादी आि 
रोिी पोस्टे ला समक्ष येिनु तोंर्ी वियाद वदली की, 
नमदु संशईत इसमांनीच माझे आििुािलुा गदी करुन 
माझी निर चकुिनु िगेॅत िेिलेले िर नमदु िणडनाचे 
दावगने कापर्ी पाउचसह चोरुन नेले आहे  असे 
तक्रािरुन कलम 379,34 IPC प्रमाणे  नंिरी गनु्हा 
दाखल  

API श्री  
रािपतु  

05 cMusjk  
158/21 
कलम  
325,34  
भा.द.वि   
xqUgkizdkj    

tcj nq[kkir            
 

रेल्िे स्टेशन 
िर्नेरा निीन 

िकुींगचे 
िाहेरील 
कनिाच्या 

झार्ाखाली 
 

30/10/21   
09/50 िा 
दरम्यान 

 

30/10/21 
16/15 िा 

शेख तौिीक शेख 
शकुर िय 19 िर्षड 

धंदा मिरुी रा. 
इंदीरा नगर निी 

िस्ती िर्नेरा मो नं 
997515107 

1) सवुनल  
ukxksjko 

pOgk.k िय 
30 िर्षड रा.  
nRrokMh 

िवुन िस्ती 
िर्नेरा  2) 

t; 

ij’kqjke 

pOgk.k िय 
29 िर्षड  3) 

fot; 

ij’kqjke 

pOgk.k िय 
25 िर्षड 

दोन्ही रा. 
वमलचाऴ 
निी िस्ती 

िर्नेरा  
vVd rk- 

osG fn- 31-

10-2021  

01-48 
 

वनरंक 
 

वनरंक 
 

  िरील ता. िेऴी ि विकाणी यातील वियादी हे त्याचा 
मोिा भाउ नामे शेख सलमान िय 23 िर्षड याते सोित 
घटनास्र्ऴी हिर असतांना रेल्िे गाड्ांमध्ये काकर्ी 
विकणारी सुंदरा मौसी ही रेल्िे स्टेशन करे् िात 
असतांना वियादीचा मोिा भाउ सलमान याने सुंदरा 
मौसी ककर्ी िेचने नही िा रही क्या असा िोलला 
असता तेरे् हिर असलेला सवुनल याने वियादीचे 
भािाशी िाद घालिनु वशिीगाऴ करुन धक्कािकु्की 
करीत होता.  तेव्हा वियादी याने िचाि करण्यासािी 
मध्यस्ती केली असता आरोपी सवुनल याने वियादीस 
धक्का वदला. ि तेरे्च हिर असलेले आरोपीचे 
मािसभाउ िय ि विरु यांदोघांपैकी िय ने त्याच्या 
हातातील लोखंर्ी कऴा वियादीचे नाकािर मारुन 
ििर िख्मी केले. ज्यामऴेु वियादीचे नाकातनु 
रक्तस्ताि झाले. तसेच विरु ने चापटा ि लार्ा 
िकु्कयांनी मारहाण केली ि पोलीस येतांना पाहुन 
घटनास्र्ऴा िरुन पऴुन गेले. अशा वदलेल्या वियाद 
िरुन ि वियादीचे प्राप्त िैद्यकीय अहिाला िरुन 
आरोपीतां विरुध्द कलम 325,34  IPC प्रमाणे मा 
नंिरी गनु्हा दाखल आहे. 

PSI िरिे 



 

 

 

 

 

 

 

06 vdksyk  
172/21 
कलम  
379 

भा.द.वि   
xqUgkizdkj   
पसड pksjh            

 

ट्रेन नं 02833 
अहमदािाद -
हािर्ा एक्स 
चे  कोच  नं  
D/2, चे िर्ड 

नं 41,42 
िरुन  रे.स्टे. 

अकोला येर्नु 
गार्ीत चढत 

असतांना 

  21/10/21 
अंदािे 14.00 

िा. 

  30/10/21 
10.02 िा. 

 सवचन नरकसगराि 
दंरे्िार, िय –43 
िर्षड, रा. वसरसपेि 

उमरेर् रोर् 
निप्रवतभा 

शाळेििळ नागपरु 
मो.नं. 

9730758227,87
93565278 

 

  अज्ञात ,dq.k fd- 3000/- रु      
एक  ब्राऊन रंगाची पसड त्यात 
पनँकार्ड,आधारकार्ड,ड्रायव्व्हग 
लायसन्स, अँक्क्सस ATM, 
िकँ ऑि िर्ोदा ATM, 

एसिीआय के्रवर्ट कार्ड, रोख 
3000/- रू असा एकुण 
3000/- रू चा माल . 

वनरंक - नमदु ता.िेळी ि विकाणी यातील वियादी  हे  नमदु 
ट्रेन चे कोच, चे िर्ड िरुन रे.स्टे.अकोला ते 
रे.स्टे.नागपरु असा प्रिास करण्यासािी रे.स्टे.अकोला 
येर्नु िवरल नमदु ट्रेन मध्ये चढत असतांना  वियादी  
चे  पनँ्टच्या वखशातील एक  ब्राऊन रंगाची मवन पसड    
vkrhy lkekuklg कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
वियादी यांची निर चकुिनू मदु्दाम लिर्ीने चोरुन नेले 
असे लक्षात आले िरुन सिि अपराध कलम 379 
भादवि प्रमाणे  गनु्हा दाखल करण्यात आला.  
रेल्िे  पोलीस  स्टेशन  नागपरु येर्ील िािक क्र. 
3316/21  वद. 22/10/2021  अन्िये गनु्याचे 
कागदपञ आि रोिी इकर्ील आिक क्र. 853/21  
वद. 29/10/2021अन्िये प्राप्त झाल्याने  गनु्हा दाखल 
केला 

HC/413 
पिार 

07 vdksyk  
174/21 
कलम  
379 

भा.द.वि   
xqUgkizdkj    
िगॅ pksjh            

 

 ट्रेन नं 
02169 

सेिाग्राम एक्स 
चे  कोच  नं 

S/4 चे िर्ड नं 
50,51,53,54 
िरुन  रे.स्टे. 
अकोला येरे्  
आऊटरिर 
गार्ी उभी  
असतांना 

25/10/21 
01.40 िा. 

30/10/21  
22.34 िा 

श्िेता रमेश 
तातेकर िय – 
25िर्षड,  धंदा- 

वशक्षण  रा.प्लॉट 
नं.201 भालचंद्र 

अपाटडमेंट श्रीनगर 
गोधनी  मो.नं. 
8766913819 

 

अज्ञात 
 

,dq.k fd- 20,000/- रु      
 एक  काळ्या रंगाची िगॅ 
त्याच्या आत एक वनळ्या 

रंगाची लेर्ीि हनॅ्र्पसड त्यात  
1) एक समॅसंग गलेॅक्सी 

एस.एम.िी 31 एच य ुकंपनीचा 
मोिाईल त्याचा IMEI NO. 

माहीत नाही त्यात वसम BSNL 
9405981358  ककमत 

6000/-रू , 2) एक ग्रीन रंगाचा 
रेर्मी नोट 8 प्रो Xiaomi 
कंपनीचा मोिाईल  त्याचा 

IMEI NO. 
866163043576197 /205 
त्यात वसम नं 8767868918  
ककमत 14000/- रु.  असा 
एकुण  20,000/- रू,माल 

वनरंक नमदु ता.िेळी ि विकाणी यातील वियादी हे  नमदु ट्रेन 
चे कोच, चे िर्ड िरुन आपले परीिारा सह नावशक ते 
नागपरु असा प्रिास करीत असतांना प्रिासादरम्यान 
रे.स्टे. अकोला येरे्  आऊटरिर  गार्ी उभी असतांना  
वियादी त्यांच्या िर्ड खाली िेिलेली िगॅ िघीतली 
असता त्या िगॅची चैन उघर्ी होती. वियादी यांच्या 
मोठ्या िगेॅतनु चैन खोलनु एक वनळ्या रंगाची लेर्ीि 
हनॅ्र्पसड vkrhy lkekuklg कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने मदु्दाम लिर्ीने चोरुन नेले अशी वदली वियाद 
िरुन सिि अपराध कलम 379भादवि प्रमाणे  गनु्हा 
दाखल करण्यात आला.  
यािेळी रेल्िे  पोलीस  स्टेशन  नागपुर येर्ील िािक 
क्र. 3249/2021  वद. 25/10/2021  अन्िये गनु्याचे 
कागदपञ आि रोिी इकर्ील आिक क्र. 852/21  
वद. 29/10/2021अन्िये प्राप्त झाल्याने गनु्हा दाखल 
केला   

HC/198 
चव्हाण 



yksgekxZ  ukxiqj  ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh   

 

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh  

                                                    

                              

           

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 

v]d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-

osG 

feflax nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko felhx O;Drh ps 

uko o iRrk 

gdhxr riklh 

vaeynkjj 

01 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 xksafn;k 60@21 dye 354 ¼v½ Hkkanfo 30@10@21 

12-03 ok 
 fo/;kirh jkes'oj feJk o; 57 o"kZ O;olk; & jsYos uskdjh ¼,-lh- esdWfud½ jk g- 

gkÅl ua 325@ch daVªD'ku dkWyuh fcykliqj ¼N-x-½ 

 ek U;k;ky;kus tkehukoj eqDr dsys 

02 cMusjk 158/21 कलम 325,34  भा.द.वि 
 

31-10-2021  

01-48 
 

1) सवुनल िय 30 िर्षड रा. िवुन िस्ती िर्नेरा 2) िय िय 25 िर्षड 3) विरु िय 25 िर्षड दोन्ही रा. 
वमलचाऴ निी िस्ती िर्नेरा    

 

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 o#u riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 



 


