
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 07-03-2023 

 

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 o/kkZ 

102@23 

dye  

379 

Hkk-n-oh- 

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

 pksjh  

Vzsu ua-

12655 

uothou ,D

lps leksjhy 

tujyMC;krq

u  js-LVs 

panziqj ;s.ks 

iqohZ 

05@03@2

023 ps 

14@50 ok 

nj- 

07@03@202

3 ps 14@20 

ok 

egsanz vacknkl esJke 

o;&49 o"kZ 

/kank&ukSdjh jk-e/;orhZ 

dkjkx`g DokWVZj ua-91 

vejkroh eks-dza-

9373329652 

vKkr ,dq.k 10]000@# 
,d dkG;k jaxkpk 

eksVksjksyk da-pk eksckbZy 

R;kr ,vjVsy fle ua-

7020615318  

fda-10]000@&: pk 

eksckbZy 

ननरंक ueqn ?kVuk rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh etdqj gsueqn 

Vzsu us cMusjk rspanziqj vlk izokl djhr vlrkauk izoklk 

njE;k.k fQ;kZnh ;kauh  

R;kapk ueqn o.kZukpk eksckbZy pkthZaxyk ykoqu vkiY;k cWxsP;k 

ikWdhV e/;s Bsoys gksrs js-LVs panziqj ;s.ks iqohZ fQ;kZnh ;kauh 

R;kapk eksckbZy ikghyk vlrk fnlqu vkyk ukgh dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus utj pqdhpk Qk;nk ?ksoqu pks:u usyk- 

iksgok@2

30 lk;js 

02 vdksyk 

Xq-j-u- 

89/2023  
dye  

379 

Hkk-n-oh- 

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

 pksjh 

 

ट्रेन 
नं.01139 

अप नागपरु 
मडगाव  
एक्सचे 

समोरील 
जनरल इंजीन 

पासनु 
पहील्या 
बोगीतनू 

रे.स्टे. माना 
येथे गाडी 

उभी 
असतांना 

लक्षात आले. 

04/03/23 
रोजी वेळ 
नमदु नाही 

07/03/23 चे  
11.15 वा. 

शभुम नवजय हातमोरे  
वय 29 वषष धंदा. 

नशक्षण राह. दहेगाव 
गोसावी, ता. शेल,ु नज. 

वधा मो.नं. 
9359026290 

vKkr ,dq.k 17]000@# 
एक ननळ्या रंगाचा 
VIVO कंपनीचा 

मोबाईल मा ाँ.TY15  
त्याचा IMEI नं. माहीत 

नाही. त्यात नजओ 
कंपनीचे ससम 

8459889951,एअरटेल 
नसम नं.9581801798  

नक.17000/-रु चा 
मोबाईल. 

ननरंक वरील ता.वेळी व निकाणी नियादी हे  ट्रेन नं.01139 अप नागपरु 
मडगाव  एक्सचे समोरील जनरल इंजीन पासनु पहील्या बोगीतनू 
रे.स्टे. वधा ते रे.स्टे. मडगाव असा प्रवास कनरत असतांना 
प्रवासादरम्यान  रे.पो.स्टे माना येथे  गाडी उभी असतांना  लक्षात 
नक, त्याचा एक ननळ्या रंगाचा VIVO कंपनीचा मोबाईल 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवाशी लोकांच्या गदीचा िायदा घेवनु 
त्याना नकळत चोरुन चोरून नेले अशी नियादी यांनी रे.स्टे. 
भुसावळ येथे नदले नियाद नदल्याने गनु्हा ऑनलाईन CCTNS 
प्रणाली मध्ये पािनवल्याने इकडील पो.स्टे.ला अप कलम 379 
भादवी प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला असनु सदर गनु्याचा 
तपास HC/465 दावर खान देण्यात आला.  
fVi - रे.पो.स्टे. भुसावळ येथील अप कं्र. 264/2023कलम 379 
IPCप्रमाणे दाखल असलेला गनु्हा ऑनलाईन CCTNS प्रणाली मध्ये 
पािनवल्याने इकडील पो.स्टे.ला गनु्हा दाखल केला  

HC/ 
465 
दावर 
खान 

03 ukxiwj 

 Xq-j-u- 

259@23 

dye  

392 

Hkk-n-oh- 

xqUgk izdkj 

tcjh pksjh 

  

ट्रेन नं. 
12807 
समता 

एक्स. चे 
कोच नं. 

एस/3 बथष 
नं. 1,2 
वरून रे. 

स्टे. नागपरु 
  

20/02/20
23 चे वेऴ 
नमदु नाही.  

07/03/2023 
चे 15:04 वा. 

  

राखी जैन शभुम जैन 
वय- 28 वषे रा.नेहरू 

नगर घर नं. 68/3 
पो.स्टे. स्मतृी नगर दगुष 
नज. दगु ( छ.ग.) मो.नं. 

8659038106 
  

अज्ञात 
  

,dq.k 1]00000@# 
एक सोन्यांचे मगऴसतु्र 
वजन 2 तोला नकमत 

1,00,000/- रु.  

ननरंक  
  

समक्ष नवचारले वरून सांगते की, मी नद. 19/02/23 रोजी माझे पती नाम-े 
शभुम जैन यांच्या सोबत ट्रेन नं. 12807 समता एक्स. चे कोच नं. एस/3 
बथष नं. 1,2 वरून दगुष ते लनलतपरु असा प्रवास करीत असतांना ट्रेन दगुष 
येथनु सटुल्यानंतर माझे पती हे बथष नं.1 वर झोपले व मी बथष नं. 2 वर 
झोपले होते. नद.20/02/23 रोजी रे.स्टे.नागपरु येथनु गाडी सटुल्यानंतर 
आउटर साईडला असतांना कोणीतरी अज्ञात इसमाने नखडकीतुन हात 
घालनु माझ्या गऴयातील घातलेले सोन्याचे मंगळसतु्र ओढुन नहसकावनू 
घेवनु गेला. अंधार असल्या कारणाने सदर इसमास मी बघ ुषकले  नाही. 
नंतर मी माझ्या पतीला शभंुम यांना सांगीतले. माझ्या पतीने 139 वर तक्रार 
नदली. ट्रेन इटारसी आल्यानंतर नज.आ.नप. चे हेड साहेब आले व माझी 
नियाद घेतली. माझा बयाण माझे सांगणे प्रमाणे नलहला असनु तो बरोबर 
व खरा आहे. अशी नियादीचे आज घेतलेले मानहती वरुन सबब अपराध 
कलम 392, भादनव अन्वये गनु्हा दाखल गनु्हयांचा पढुील तपास API श्री 
केकाण यांना देण्यांत येत आहे. तसेच गनु्हयांची वदी नरपोटष मा. JMFC 
रेल्वे कोटष नागपरु येथे पािनवण्यांत येत आहे.  
fVi  --  आज रोजी आम्ही HC/381 धंदर स्टे. डा. चाजष मध्ये हजर असतांना 
पोलीस अनधक्षक लोहमागष नागपरु येनथल जावक क्र. आर/23/गनु्हा वगष 
/2023 /151 अन्वये नद. 04/03/23 रोजी तसेच आपले पो. स्टे. चे आवक 
क्र. 884/23 नद. 06/03/23 अन्वये गनु्हयांचे कागदपत्र क्राईम रायटर यांनी 
दाखल करणे कनरता नदले असता नंबरी गनु्हा दाखल   

API 
केकाण 



 

 

 

 

 

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 

04 ukxiwj 

 Xq-j-u- 

260@23 

dye  

379 

Hkk-n-oh- 

xqUgk izdkj 

cWx 

 pksjh 

ट्रेन 
राजधानी 
एक्स. चे 
कोच नं. 

B/11, बथष 
नं. 6, 7, 15 
चे खाली रे. 
स्टे. नागपरु 

सटुल्या 
नंतर 

 

16/02/20
23 चे 

05:30 वा. 
दरम्यान 

07/03/2023 
चे 16:38 वा. 

महेंद्रससग रणनजतससग, 
वय- 57 वषे, धंदा - 

सरकारी नोकरी, रा. घर 
नं. 847/A, भवदीन  
रोड, दानी जोधका 

(62), नसरसा, 
हनरयाणा, मो.नं. 
9416107454 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 21]00@# 
एक बगॅ सक. 100/- रु, 
त्यात दोन जरी - सील्क 
चे पैजामा - कुता सक. 

2000/- रु, कुछ धामीक 
नकताब, और डायरी थी 
असा एकुण 2100/- रु, 

चा माल. 

ननरंक  
 

नियादी हे नद. 15/02/23 रोजी ट्रेन राजधानी एक्स. चे कोच नं. 
B/11, बथष नं. 6, 7, 15 वरुन नसकंदराबाज ते हजरत ननजामदु्दीन 
प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान नियादी यांनी आपली बगॅ 
बथष नं. 15 च्या खाली िेवनु झोपले असता त्याचे झोपेचा िायदा 
घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  त्यांची एक बगॅ सामानासह 
चोरुन नेली बाबत नियादी यांची रे. स्टे. नागपरु सटुल्या नंतर झोप 
उघडल्यानंतर लक्षात आले. नियादी यांनी  रे.पो.स्टे हजरत 
ननजामदु्दीन येथे नदल्या नियाद वरुन सबब अपराध कलम 379 
भादनव अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला तसेच गनु्हयांची वदी 
नरपोटष मा. JMFC रेल्वे कोटष नागपरु येथे पािनवण्यांत येत आहे. 
fVi --  आज रोजी आम्ही HC/381 धंदर स्टे. डा. चाजष मध्ये हजर 
असतांना पोलीस अनधक्षक लोहमागष नागपरु येनथल जावक क्र. 
आर/23/गनु्हा वगष /2023 /1513 अन्वये नद. 06/03/23 रोजी 
तसेच आपले पो. स्टे. चे आवक क्र. 886/23 नद. 06/03/23 
अन्वये गनु्हयांचे कागदपत्र क्राईम रायटर यांनी दाखल करणे 
कनरता नदले असता तसेच HC/319 नजचकार यांनी घेतलेल्या 
परुवनी बयाण वरुन नंबरी गनु्हा दाखल  
 

ASI/ 
847 

थॉमस   

05 ukxiwj 

 Xq-j-u- 

261@23 

dye  

379 

Hkk-n-oh- 

xqUgk izdkj  

cWx pksjh 

रे. स्टे. 
नागपरु 
येथील 

सेकंडक्ला
स वेटींग 

रुम ( 
बकुींग 

ऑिीस ) 
येथे 

06/03/20
23 चे 
18:19 वा. 

 

07/03/2023 
चे 02:00 वा. 

दरम्यान 
 

प्रकाश रमेश डोंगरे, 
वय- 34 वषे, धंदा - 

ड्रायव्हर, रा. जयताळा 
बस स्टॉप, शाहु आटा 
चक्की मागे नागपरु.  

मो.नं. 9545429140 

अज्ञात 
 

,dq.k 24]000@# 
एक ननळ्या रंगाची बगॅ 

ज्यात वापरते कपडे, एक 
Oppo Reno 3 कं.चा 
मोबाईल ज्यात Airtel 

कं. नसम नं. 
8087735498 सक. 

17000/- रु. चा. रोख 
7000/- रु. असा एकुण 
24000/- रु. चा माल. 

 

ननरंक 
 

नियादी हे नद. 06/03/23 रोजी मुंबई येथे कामा ननमीत्त जाणे 
करीता रेल्वे स्टेशन नागपरु येथे रात्री 12:00 वाजता आलो होते 
परंत ुमुंबई येथे जाणारी गाडी सकाळी असल्याने ते II nd Class 
वेटींग रुम ( बकुींग ऑिीस ) येथे थांबले त्याच्या जवळ एक 
ननळ्या रंगाची असलेली बगॅ त्यांचे जवळ िेवनु झोपले असता नद. 
07/03/23 चे 02:00 वा. त्यांची झोप उघडली तेव्हा त्याची बगॅ 
नदसली नाही. अशा नियादी च्या नियाद वरुन सबब अपराध 
कलम 379 भादनव अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला असनु 
सदर गनु्हयांचा पढुील तपास मा. PSO सो. यांचे आदेशान्वये 
ASI/296 झरुमरेु यांना देण्यात येत आहे. तसेच गनु्हयांची वदी 
नरपोटष मा. JMFC रेल्वे कोटष नागपरु येथे पािनवण्यांत येत आहे. 
fVi --  आज रोजी आम्ही HC/381 धंदर स्टे. डा. चाजष मध्ये हजर 
असतांना नियादी यांनी पो.स्टे. ला येवनु लेखी नियाद नदले वरुन 
नंबरी गनु्हा दाखल करण्यांत येत आहे. 

ASI/ 
296 

झरुमरेु 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 07-03-2023 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 07-03-2023 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 07-03-2023 
 

 

 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 06-03-2023 

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                         

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 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 ukxiwj Xqk-j-u-996@2022  dye 

379 Hkk-n-oh 
fn- 24@02@2023 ps 13-05 ok 1) राजकुमार वल्द मांगेराम वय 47 वषष राह- हंसापत्ती धमतान साहीब नज.सजद हरीयाणा 

2) राजनबरससह वल्द चंद्रससह वय 53 वषष राह-घर कं्र.203क वाडष कं्र.17 रामससह कॉलनी हॉसी नज.नहसार हरीयाणा  
3) राजेन्द्रकुमार वल्द टेकचंद्र वय 47 वषष राह-दखल ुपाना गाव पेटवाड पतवार 92 नज.नहसार हरीयाणा  
4) अमनकुमार  वल्द वेदपाल वय 27 वषष राह- घर कं्र.131कंुगर तह भवानी खेडा नज.भवानी  हरीयाणा  
5) सरेुन्द्र  वल्द भरथ ुवय 48 वषष राह-अशरिगड 71सपडारा नज.सजद हरीयाणा  
6) नरेन्द्र  वल्द भरथ ुवय 40 वषष राह-अशरिगड  71 सपडारा नज.सजद हरीयाणा 

02 o/kkZ Xqk-j-u-95@2023  dye  

363]366 Hkk-n-oh 
fn-07@03@2023 ps01@15 ok- fuys'k mQZ jkt ukjk;.k ikjhls o;&27 o"kZjk-fgax.k xkoark-/kke.kxkoa ft-vejkorh 

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 


