
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 05-03-2023 

 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih  Pkksjhl xsyk eky feGkyk  

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

01 वर्धा 
100/2023  

कलम  
379 IPC 
गनु्हा प्रकार  
मोबाईल 
चोरी 

ट्रेन नं. 
12615 
चेन्नई न्य ु
ददल्ली GT 
एक्स चे 
कोच नं. 

B/6 बथथ नं. 
47 मधनु 
रे.स्टे. 

चंद्रपरु येथनु 
गाडीपास 
झाल्यानंतर 

01/03/2023 चे 
10/00 

वा.दरम्यान 

05/03/2023 चे 
17/41वा 

-शदतशकुमार 
प्रभुलाल बैरवा 
वय 33 वषथ, 
धंदा- रेल्वे 

लोको पायलट 
रा. ग्राम कंुजेला 
तह नारोनी दज. 

करौली 
राजस्थान  
मो.नं. 

8307979401 
 

अज्ञात 

 

एकुण 10,500/- रू  
एक Samsung कं चा 
काऴ्या रंगाचा मोबाईल 
मॉडल नं. F12 त्यात 

रेल्वे दसम नं. 
9729532521  

IMEI 
NO.3503859160731

34 
 ककमत 10,500/- रू. चा 

माल 

fujad नमदु ता.वेळी व दिकाणी यातील दियादी हे  ट्रेंन नं 12615 चेन्नई 
न्य ुददल्ली एक्स चे कोच नं. B/6 बथथ नं. 47 वरून  रे. स्टे चेन्नई 
ते न्य ुददल्ली  असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान रे.स्टे. 
चंद्रपरु  येथनु गाडी  पास होत असतांना दियादी यांचा एक समँसंग 
कं. चा काळ्या रंगाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
दियादी यांच्या झोपेचा िायदा घेवनु चोरून नेले  बाबत  यातील 
दियादी यांनी रेल्व े पोलीस स्टेशन नागपरु येथे लेखी तक्रार 
ददल्याने नमदु गनु्हा कलम 379 भादवी प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल 
करुन सदर गनु्याची खबरी दरपोटथ मा.JMFCसो रेल्वे कोटथ नागपरु 
येथे रवाना करून सदर गनु्याचा पढुील तपास मळु केस डायरीसह 
HC/ 136 थोटे  यांना देण्यात आला. 
टीप :- रे.पो.स्टे.नागपरु  येथील जा.क्र.1376/2023दद. 
01/03/2023अन्वये इकडील पो.स्टे आवक क्र. 454/23 दद. 
04/03/23 अन्वये पो.स्टे.ला टपालव्दारे प्राप्त झाल्याने 
अश्या प्रकारे आहे की 
 
 

HC/ 
136 थोटे   

02 बडनेरा  
अप क्र.  
कलम        

71/2023 
कलम  
379  

भादवी  
गनु्हा प्रकार  
मोबाईल 
चोरी 

ट्रेन मेमो 
पसेँजर चे 
जनरल 

कोच मधनु 
प्रवास 
करीत 

असताांनी रे. 
स्टे. बडनेरा  
येथनु ट्रेन 

ननघाल्यानांत
र 15 मी. 
माहीती 
पडले 

15/02/2023चे 
14. 45 वा. 

दरम्यान 
  

05/03/2023 चे 
00. 05 वा.  

घनश्याम 
तऴुनशराम वाघ, 

वय  42 वषे, 
धांदा - शेती, राह. 
शेलगाव राजगरेु 
पो. मसलापेन 
ता. नरसोड नज. 
वानशम मो.नां. 

8605664080 

अज्ञात एकुण 14,000/- रू  
एक ननऴ्या रांगाचा 

मोबाईल माडँल न. 5S 
त्यात जीवो कां . चे नसम 

न. 7517079175, 
BSNL नसम न. 

9403012541  त्याचा 
IMEI नांबर माहीती नाही 
कीमांत 14000/- रु. चा 

माल 
  

ननरांक   नमदु घटना तारखेस वेळी व निकाणी   यातील नियादी हे नद. 
15/02/2023रोजी आपल्या पत्नी सह रे. स्टे. बडनेरा येथनु प्रवास 
करणे करीता  ट्रेन बडनेरा भुसावल मेमो पसेँजर चे जनरल कोच 
मधनु प्रवास करीत असताांना   प्रवाशी लोकाांच्या गदीमध्ये त्याांच्या 
पटँच्या नखशात  िेवलेले एक ननऴ्या रांगाचा मोबाईल नियादी 
याच्या चलुतभाउ नामे सनचन नवठ्ठलराव वाघ याच्या नावे 
असलेला रेल्वे स्टेशन बडनेरा येथनु गाडी ननघाल्यानांतर 15 
मीननटानी सदर मोबाईल पाहीला असता तो कोनीतरी अज्ञात 
चोरट्याने प्रवाशी लोकाांच्या गदीचा िायदा  घेवनु मदु्दाम लबाडीने 
चोरुन नेल्याचे लक्षात आले वरुन कलम 379 IPC प्रमाणे नांबरी 
गनु्हा दाखल  
टीप :-  मा पोलीस अनधक्षक सो लोह नागपरु येनथल आदेश क्र 
आर/23/गनु्हा वगग/2023-2022 नागपरु नद. 01/03/2023 अन्वये 
तसेच इकडील आ.क्र. 297/2023 नदनाांक ०4/03/2023 अन्वये 
गनु्हयाचे कागदपत्र टपाल द्वारे प्राप्त झाले वरुन  नांबरी गनु्हा 
दाखल. 

HC/ 
275 
ddqqooss ZZ  



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 05-03-2023 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 05-03-2023 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 05-03-2023 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 05-03-2023 

 

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 vdksyk मगग रनज नां 
07/2023 

कलम 174 
CRPC 
प्रमाणे 

रेल्वे स्टेशन 
वानशम 
नबल्डींग 
समोनरल 
गाडगनच्या 
बाजलुा 

ननलनगरीच्या 
झाडाखाली 

4/03/2023 चे  
23.00 वा.पवुी 

05/03/23 चे 
07.37 

ऑन Duty 
DYSS 

रेल्वे.स्टेशन 
वानशम 

एक अनोळखी 
परुूष वय अां. 

50वषग 

यावेळी नोंद आहे की , ऑन Duty DYSS रेल्वे.स्टेशन वानशम याांनी एक अनोळखी इसम रे.स्टे. वानशम येथे 
मतृ असले बाबतचा लेखी मेमो नदले वरून तो पो.स्टे.च्या टबँ चे व्हाट्सअप वर प्राप्त झाले वरुन मगग दाखल 
करण्यात येत आहे तो खालीलप्रमाणे . 
 अशा प्रकारे आहे नक आम्ही HC/754लायबर स्टेशन डायरीवर हजर असताांना मा.नोंद क्र.06/2023अन्वये 
HC/537 असे रे.स्टे.वानशम असे रवाना झाले असता तेनथल ऑन Duty DYSS रेल्वे स्टेशन वानशम याांनी 
लेखी  मेमो नदला नक , पसँेंजरद्वारे माहीती नमळाली की, रेल्वे स्टेशन समोनरल मोकळ्या जागेत एक अनोळखी 
इसम मतृ अव्स्थेत पडलेला आहे कृपाया उचीत कायगवाही करा अशा  प्राप्त मेमो वरुन HC/537साांगडे व 
PC/1124 गवई याांनी घटनास्थळी जावनु पांचनामा कारवाई करुन  पे्रत PM कामी नज.सा.रु वाशीम येथे 
PC/1124 गवई याांच्या हस्ते पािनवण्यात आले असनु त्याांना पे्रत पहारा डयटुी कामी नेमण्यात आलेले आहे. 
मगग ची खबरी नरपोटग मा. SDM सो. नज. वाशीम येथे पािनवण्यात येत आहे.तसेच मगग चे पढुील तपास  
HC/537साांगडे  हे करीत आहेत. 
 

HC/53
7साांगडे   

v-dz- 

 

js-iks-LVsps uko Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 ukxiwj Xqk-j-u-996@2022 dye 

379 Hkk-n-oh 
fn- 24@02@2023 ps 13-05 ok 

¼ ih-lh-vkj½ 
1) राजकुमार वल्द माांगेराम वय 47 वषग राह- हांसापत्ती धमतान साहीब नज.जजद हरीयाणा 
2) राजनबरजसह वल्द चांद्रजसह वय 53 वषग राह-घर क्रां .203क वाडग क्रां .17 रामजसह कॉलनी हॉसी नज.नहसार हरीयाणा  
3) राजेन्द्रकुमार वल्द टेकचांद्र वय 47 वषग राह-दखल ुपाना गाव पेटवाड पतवार 92नज.नहसार हरीयाणा  
4) अमनकुमार  वल्द वेदपाल वय 27 वषग राह- घर क्रां .131कुां गर तह भवानी खेडा नज.भवानी  हरीयाणा  
5) सरेुन्द्र  वल्द भरथ ुवय 48 वषग राह-अशरिगड 71जपडारा नज.जजद हरीयाणा  
6) नरेन्द्र  वल्द भरथ ुवय 40 वषग राह-अशरिगड  71 जपडारा नज.जजद हरीयाणा 

v-d iksLVs o Ø- feflax  tkxk feflax rk-osG  feflax nk- rk- fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps 

uko o iRrk 

हकीकत riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad  fujad fujad 


