
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 28-08-2022  

 

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  riklh 

vaeynkj 

01 ukxiwj  

637@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgk izdkj      
fiVVq cWx 

pksjh 

ट्रेन नं. 
12139सेवा
ग्राम एक्स. 
कोच नं.S/7 
बथथ.नं.45,4

6 वरुन 
रे.स्टे 

नागपरु येथे 
 

28/08/22 
चे  05.55 

वा 
 

28/08/22  
08.4 
वा 

ऄंजमुन अरा 
गौरी  W/o नसीम 
शेख वय 30 वषथ, 
धंदा .घरकाम राह. 
- 1806,ब्ा ाँकः-

6,18 फ््ोर 
डी.बी.ओपोन 

दहीसर इस्ट मुंबइ 
पपन कोड -  

400068 मो. नं. 
966076464675,

9011132012 

ऄज्ञात एकुण 6,500/- रु 
  एक काळ्या रंगाचा पपटु्ट 
ब ाँग ऄमेरीकन टुरीझम 
कंपपनचा काळे  पटे्ट ची 

पक.1000/-रू,त्यात पतन 
जोडी स्वार सटु 

पक.ऄंदाजे 4000/-रू 
,अटीपिपशय् ज्वे्री 
पक.500 /रू.मेकपचा 

सामान पक.500/-रू . व 
आतर सामान पक.500/-रू  

ककमत 6500/-रु. चा 
 

 
पनरंक 

 
 

मे  पद. 27/08/2022  ट्रेन नं. 12139सेवाग्राम एक्स. कोच नं.S/7 बथथ.नं.45,46 
पर से दादर से नागपरु तक सिर कर रहे थे सिर के दरम्यान पद. 28/08/22 
को रात के ्गभग 01.00 वजे बातरूम के प्ए ईठी, और बाथरूम से अकर 
ऄपने बथथ पर सो गइ, बथथ की पबच के जगह म ेपनचे एक ्डका ईम्र 25 सा् 
का सोया हुअ था, रे.स्टे नागपरु मे ता.28/08/2022 को सवेरे 5.55 बजे पहुची 
,हम ेरे.स्टे नागपरु मे ईतरना था ,हमने हमारा का्े रंग का पपटु्ट ब ाँग हमारे बथथ के 
पनचे से सोए हुए संशेद व्यक्क्त ईम्र 25 सा् ऄंदाजन दबु्ा पत्ा आसने हमारा 
ईपयकु्त पपटु्ट ब ाँग सामान के साथ चौरी कर ्े गया है. ईस संशेत व्यक्क्त पर 
ईपचत कायथवाही होनेस पवनंती है.SD आग्रजी ऄशा पियादीच्या पियाद वरून 
क्म 379 भा.द.पव प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाख् करण्यात येत अहे.  
fVi -  अज  रोजी ऄजथदार यांनी पो्ीस स्टेशन ्ा येवनु ्ेखी तक्रार पदल्याने  
गनु्हा दाख् करण्यात अ्ा  

ASI/ 
988 मरापे  

02 ukxiwj 

638@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgk izdkj      
ysMht ilZ 

pksjh 

 ट्रेन 20843 
भगद की 

कोठी एक्स 
कोच S/5 
बथथ नं. 01 
वरुन रे स्टे 

नरखेड 
येण्याऄगोद

र 

03/08/22 
चे  05.20 

वा 
 

28/08/22  
चे 12.56 

श्रीमती ईमी्ी 
धवुथ W/O श्री 
पवष्ण ुधवुथ वय 
40 वषथ राह. 
कपबर नगर 

का्ोनी थाना 
कबीर नगर 
रायपरु पज. 

रायपरु 
छत्तीसगड मो नं.  
7089339160 

 

ऄज्ञात  एकुण 9,000/- रु 
एक ्ेडीज पसथ पक्रम 

रंगाचा त्यात 3500 रु  नगद 
सवथ 500 रु च्या नोटा एक 
जोड चादीची पाय् वजन 

06 तो्ा पकमत 5000/- रु 
एक चादीची ऄगठी ककमत 
500/- रु एकुन 9000/- रु 

चा मा् 
 

पनरंक मै  पद. 02/08/2022 को  ट्रेन 20843 भगद की कोठी एक्स कोच S/5 बथथ नं. 
01  पर से रायपरु  से ईज्जेन तक ऄपने पपरवार और पमत्रो के साथ सिर कर 
रहे थी सोते समय मैने ऄपना   एक ्ेडीज पसथ पक्रम रंगाचा जो मैने ऄपनी सीट 
पर पसर के पास रख कर सो गयी थी रात्री करीब 05.20 बजे ्गभग नीद खु् ी 
तो देखा की मेरा ्ेडीज पसथ जो पसर के नीचे रखा था नही था कोच मे त्ास 
पकया नही पम्ा जब रेल्वे के TTE को सचुना दी पजसपर रेल्वे स्टेशन आटारसी 
मे मेरी परपोटथ प्खी यही मेरा कथन है .SD आग्रजी ऄशा पियादीच्या पियाद 
वरून क्म 379 भा.द.पव प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाख् करण्यात येत अहे.  
सदर गनु्हयाचा  HC/186 पट्े हे करीत अहेत. तसेच गनु्हयाची वदी परपोटथ 
मा. JMFC सो. रेल्वे कोटथ नागपरू येथे पाठपवण्यात येत अहे. 
fVi -  मा . पो्ीस ऄपधक्षक ्ोहमागथ नागपरु येथनु जा. क्र. 713/22   पद. 
25/08/22 ऄन्वये  इकडी् अवक क्र. 2807/22 ऄन्वये रे पो स्टे आटारसी 
येथी् गरुनं. 183/22 क्म 379 भादवीचे कागदपत्र टपा्ाने प्राप्त झाल्याने   
गनु्हा दाख् करण्यात अ्ा  

HC/186 
पट्े 

03 o/kkZ  

315@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgk izdkj      
eksckbZy 

pksjh  

ट्रेन परुी 
ऄहमदाबाद 

एक्स चे 
समोरी् 

जनर् कोच 
च्या जवऴचा 

परजवेशन 
कोचमध्ये 

चढत 
ऄसतांना 
रे.स्टे वधा 

येथे 

26/08/22  
चे  17/55 

वा. 
 

28/08/22 चे 
00.50 वा. 

रुषीकेश 
ऄजुथनराव वानखडे  

वय 22 वषे रा. 
ऄंबाडा ता. मोशी  
पज. ऄमरावती  

मो नं 
9503880534   

ऄज्ञात 
 

एकुण 17,990/- रु 
एक पववो कं. चा पिक्कट 

पनऴसर रंगाचा मोबाइ् मा नं 
T159 ज्यात एऄरटे् पसम क्र. 
96655530987  IMEI NO- 
862297054949853  पकमंत  

17990/- रु. 
 

पनरंक 

 

नमदु तारखेस वेळी व पठकाणी याती् पियादी मजकुर हे बडनेरा येथे 
जाणेकरीता नमदु ट्रेन परुी ऄहमदाबाद एक्स चे समोरी् जनर् कोच च्या 
जवऴचा परजवेशन कोचमध्ये चढत ऄसतांना  रेल्वे स्टेशन वधा येथे प्रवासी 
्ोकांचे गदीचा िायदा घेवनु कोणीतरी ऄज्ञात चोरट्याने त्यांचा जवळी् पववो 
कं. चा पिक्कट पनऴसर रंगाचा मोबाइ् मा नं T159 चोरुन ने्ा अहे. 
fVi - नमदु गनु्याचे कागदपत्ररे.पो.स्टे.बडनेरा येथी् जा.क्र. 1510/2022 
पद.27/08/2022  ऄन्वये नंबरी गनु्हा दाख् कामी कागदपते्र टपा्ाने अल्याने 
ऄप क्र. 315/2022 क्म 379 IPCप्रमाणे दाख्  

पो.हवा. 
06 

मंड्वार 



 

 

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  riklh 

vaeynkj 

04 o/kkZ  

316@22 

dye 

506]34 

Hkk-n-

oh ’kL= 

vf/kuh;e 

25¼4½ 

xqUgk izdkj      
pkdq 

nk[koqu 

/kedh o 

f’kohxkkG 

Vsªu-u- 

12722 

nf{k.k ,Dlizsl 

ps leksjhy 

tujy 

dkspe/kqu js-LVs 

flaf/k ;s.ksiqfoZ  

 

26/08/22  
चे  18/30 

वा. 
 

28/08/22 चे 
22.00 वा. 

राज ुकसग पे्रमकसग 
अपदवासी वय 

30वषथ, धंदा- मजरुी 
रा. पचरो्ी थाना - 
से्ार पज. ऄशोक 
नगर ( म.प्र) मो.नं. 

6283331085 
सह पियादी - पप्प ु

बधु्दा अपदवाशी वय 
48 वषथ, धंदा- मजरुी 
रा. पचरो्ी पो.स्ट. 
पठारी ता. मुंगाव्ी 

पचरो्ी पज. 
ऄशोकनगर (म. प्र. ) 

 

1½ lkghy  

’kjhQ 

eksgEen o; 24 

o"kZ jk-cYykj’kk  

2½ eksgEen 

‘’kkdhc 

eksgEen lyhe 

o; 19 o"kZ jk 

lqVekdZsV 

xkaf/kckx ukxiwj   
nksUgh vkjksihuk 

41¼1½¼2½tk-QkS-

dk;n;kUo;s 

leti= nsoqu 

R;kauk ek-ts-,e-

,Q-lh-jsYos dksVZ 

ukxiwj ;sFks gtj 

jkg.;kph let 

ns.;kr vkysyh 

vkgs 

पनरंक 

 

,d 

jkeiqjh 

pkdq 

ikr 

ykach 

27 ls-

eh- 

ikR;kph 

ykach 5 

lseh- 

pkdqph 

ykach 

55 

lseh- 

fd- 

1000:  

वरी् नमदु ता. वेळी व पठकाणी याती् पियादी व सह पियादी मजकुर हे नमदु 
गाडीने पवना ते हैद्राबाद ऄसा प्रवास नमदु गाडीचे समोपर् जनर् कोच मधनु 
कपरत ऄसताना प्रवासा दरम्यान रे.स्टे. कसधी येण्यापवुी याती् नमदु दोन्ही 
अरोपपतांनी वपर् बाकड्यावर बस्े्े पियादी यांना  खा्ी ईतरण्या कपरता 
मादरचोद ऄशी पशवी देवनु धमकी पद्ी व चाकु दाखपव्ा त्यावरून अम्ही  
वरच्या बाकड्यावरून  खा्ी ईतरून ट्रेनच्या दरवाज्या जवऴ जावनु बस्ो 
त्यानंतर कोणीतरी पो्ीसांना िोन करून मापहती पदल्याने रेल्वे स्टेशन सेवाग्राम 
येथे GRP व RPF स्टाि अल्याने त्यांनी पवचारपसु केल्यावरून अम्ही 
पो्ीसांना पशवीगाऴ व धमकी ,  चाकु दाखपवणारा  दोन्ही आसमांना अम्ही 
पो्ीसांना दाखपव्े त्यांनी त्यास पकडुन रे.स्टे , सेवाग्राम येथे ईतरपव्े व 
अम्ही पण ईतर्ो नंतर त्यांनी नाव गाव पवचार्े ऄसता वपर् प्रमाणे घेण्यात 
अ्े सदर तोंडी तक्रारी वरून ऄप क्र 316/2022 क्म  506, 34, IPC,  
शस्ञ ऄपधपनयम 25(4)  प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाख् करून सदरचा गनु्हा 
जापमनपाञ ऄसल्याने दोन्ही अरोपपतांना 41,( 1) (2) जािौ कायदयान्वये 
समजपञ देवनु त्यांना मा. JMFCसो.रेल्वे कोटथ नागपरु येथे हजर राहण्याची 
समज देवनु पोच पावती प्हुन घेतल्याने तसेच सदरचा गनु्हा  मा. JMFC रेल्वे 
कोटथ येथे खबरी परपोटथ पाठपवण्यात अ्ा  

पोहवा 
/64  
घ्यारे 

05 cMusjk  

215@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh  

 

'टे्रन परुी 
20824अजमेर 
परुी  एक्स चे 
मागील जनरल  
कोचमध्ये रे.स्टे 
बडनेरा येथनु 
चढत असताांना 

24/08/22  
चे  17/20 

वा. 

28/08/22  
चे  00.09 

वा. 

नीलेश शांकरराव 
पपजरकर  वय 
35वषे , धांदा -

मजरुी , रा. वाडड नां. 
01,वडगाव खदुड 

,पोष्- जवुाडी, ता. 
शेल,ु जज. वधा  मो 

नां 
9623266301/982

2084750 

  ऄज्ञात 
 

एकुण 18,000/- रु 
एक समॅसांग  कां . चा 
गे्र रांगाचा मोबाईल मॉ 
नां A22-5G  ज्यात 
जीयो जसम क्र.  
9561315254 
  IMEI NO- 

358136647659663, 
358136647659661  
जकमांत  18000/- रु. 

 

पनरंक 

 

 वरील तारखेस वेळी व जिकाणी यातील जियादी हे वधा येथे जाणे 
करीता टे्रन परुी 20824 अजमेर परुी  एक्स चे मागील जनरल  कोचमध्ये 
रे.स्टे बडनेरा येथनु चढत असताांना  िीयादीच्या पनॅ्टच्या साइड खीशात 
िेवलेला  एक समॅसांग  कां . चा गे्र रांगाचा मॉ नां A22-5G  मोबाईल कोणी 
तरी अज्ञात चोरट्याने चोरुन नेला . अशा प्राप्त िीयाद वरुन कलम 379 
IPC  प्रमाणे  गुन्हा दाखल   
fVi -  रे. पो. स्टे. वधा  येथील जा . क्रां . 2213/2022 जद. 25/08/2022 
तसेच इकडील आ . क्रां . 1365/2022  27/08/2022 अन्वये गुन्याचे 
कागदपत्र टपालाने प्राप्त झाले वरुन कलम 379 IPC प्रमाणे  गुन्हा 
दाखल करण्यात आला 
 

HC/ 
275 
कुवे  

06 vdksyk 

294@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रे स्टे. ऄको्ा 
प्् ाँटिा ाँमथ नं. 
01वर ट्रेन नं. 
22137 पे्ररणा 

एक्सचे 
समोरी् 

जनर् कोच 
मध्ये बसल्या 

नंतर 
10मीनटांनी 

28/08/22 चे 
11.50 वा. 

 

28/08/22 चे 
21.58  वा. 

 

 पवनोद श्रीराम शाहु 
वय 48 वषथ, धंदा -

मजरुी,  रा. खो्ेश्वर 
रोडपरशरुाम 

चौकऄको्ा  मो नं  
9518982747 

 

ऄज्ञात 
 

एकुण 16,000/- रु 
एक VIVO कं.चा 
मा ाँ.नं. Y50 पनळ्या 

रंगाचा मोबाइ् त्याचा 
IMEI NO. 

861786043186057, 
861786043186040 

त्यामध्ये Airtel 
कंपनीचे पसम नं.  
8308050127 

ककमत 16,000/-रू चा 
मोबाइ्, 

 

पनरंक 

 

नमदु ता.वेळी व पठकाणी याती् पियादी  हे पद. 28/08/2022 चे 11.50 वा. 
रे.स्टे. शेगाव ते ऄको्ा ऄसा प्रवास करणे कपरता  रे स्टे. ऄको्ा प्् ाँटिा ाँमथ 
नं. 01वर अ्े ऄसता रे. स्टे. ऄको्ा प्् ाँटिा ाँमथ नं. 01वर ट्रेन नं. 22137 
पे्ररणा एक्स चे समोरी् जनर् कोच मध्ये पियादी बहीन व मु् गी सोबत 
बसल्यानंतर 10 मीनटांनी पियादी यांचा  एक VIVO कं.चा मा ाँ.नं. Y50 पनळ्या 
रंगाचा मोबाइ्,  त्यांच्या प ाँन्टच्या पखशात ठेव्े्ा मोबाइ् प्रवासी ्ोकांच्या 
गदीचा िायदा घेउन  कोणीतरी ऄज्ञात चोरट्याने मदु्दाम ्बाडीने चोरुन ने्े. 
क्म 379 IPCप्रमाणे दाख्  
यावेळी पियादी यांनी पो.स्टे. ्ा येवनु तोंडी पियाद पद्े वरून गनु्हा दाख्  

WHC 
869 
राउत   



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 28-08-2022  

  

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 28-08-2022 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 28-08-2022  

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 28-08-2022  

 

 

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-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

03 नागपरु CR No.625/2022 क्म 302 
IPC  

पद. 25/08/2022 रोजी  21.04 वा 
29@08@2022 ikosrks ihflvkj 

 

1) शेख शरीक शेख ऄबबार, वषथ 25, राह. 13 नं. गल््ी, हमजा प््ॉट, वाषीम बायपास ऄको्ा 
rikldkeh 

CR NO  633/22   U/S 379 
IPC 

fn 28@08@2022 ps 00-22 2) ckcq[kku yky[kku iBku o; 53 o’kZ] jkg-unhe fdjkuk ds ikl vktknuxj cqjgkuiqj- 

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 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v-d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG 

e/kqu 

feflax nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps uko o 

iRrk 

gdhxr  riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 


