
 

Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 02-04-2022  

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 वर्धा  
अप क्र. 

102@2022 
कलम 379 
भा.द.वी 

xqUgkizdkj  
सोन्याचे ब ॅंगल्स  

pksjh  

ट्रेन नं. 12809 
हावडा मेल 

एक्स कोच नं. 
ch@4  बर्थ नं. 

71] 72 

वरून रे.स्टे. 
वर्धा येणेपुवी 

प्रवासा दरम्यान 

01-04-2022 
09-00 वा. 

पवुी 

02-04-2022 

ps  
07-47 वा. 

श्रीपाल मलुचंद जैन 
वय-44 वर्थ 

रं्धदा- नौकरी (सेल्स 
ऑक्जीककव 

नागेश्वर ज्वेलसथ) रा. 
31@33 कजया मासमु 

शाह चाळ दसुरा 
मजला रूम नं. 36 
,e,l जोशी मागथ 

प्रभादेवी मुंबई 
कायालयाचा पत्ता- 

26/30 पहीला 
मजला शॉप नं. 8 

झवेरी बाजार 
पायभुमी मुंबई  

मो.कं्र. 
9967467606 

 

vKkr एकुण 55]00]000 रु  
सोन्याचे ब ॅंगल्स चे 

पकॅकट वजन  1149-
49 ग्रमॅ वजनाचे कक. 
55]00]000@& रु 

असा एकुण 
55]00]000@& रु चा 

माल 

 

fujad ueqn fQ;kZfn gs  वकरल पत्तत्तयावर मागील 20 वर्ापासनु 
पकरवारासह राहतो व नागेश्वर ज्वेलसथ  मुंबई  येरे् 15 
वर्ापासनु सेल्स एक्झीक्यटुीव्ह खाजगी नोकरी करतो कद. 
31/03/22 रोजी  fQ;kZfn  व र्धनराज जगकदस रावल असे 
दोघेही  झवेरी बाजार नागेश्वर ज्वेलसथ येर्ील भरत कुमार 
घासीरामजी जैन यांनी 2395.440 ग्रमॅ वजनाचे एका पकेॅट 
मध्ये सोन्याचे ब ॅंगल्स व एका पकेॅट मध्ये  
yIikgkj चे दागीने तसेच 5090-370 ग्रमॅ वजनाचे दाकगन्याचे 
एकुन तीन पकॅकट बनवनु त्तयामध्ये वेगवेगळे सोन्याचे समॅ्पल 
चे दागीने असे एकुन 7485-81 ग्रमॅ वजनाचे सोन्याचे समॅ्पल 
चे दागीने एका उभ्या कनळ्या व जांभळ्या रंगाजा चेक्स 
कडझाईन असलेल्या बगेॅत ठेवनु आमचे ताब्यात कदले. आकण 
आम्हास सदर सोन्याचे दाकगने रायपरु सदर बाजार येर्ील 
सोनार नामे-पगाकरया ज्वेलसथ या सोनारांना दाखकवण्यास 
सांकगतले त्तयासाठी  fQ;kZfn कद. 28/03/2022 रोजी  ueqn 
ट्रेंनने eqcabZ rs jk;iqj vlk izokl djhr vlrkauk 

र्धनराज याने ब ॅंगल्सचे पॉककट त्तयातील ब ॅंगल्स दाबनु जावनु 
नये म्हणनु त्तयाचे स्वताचे लाल रंगाचे रेगकझन चे ब ॅंगेत ठेवले 
दोन्ही ट्रॅंव्हेल ब ॅंग ला साखळी लावनु त्तयाला लोअर बर्थच्या 
कडी ला लावनु ykWd केले  आकण  >ksiys-  सकाळी 
09/00 वा. समुारास वर्धा रेल्वे स्टेशन येच्या अगोदर मला 
र्धराज ने उठवनु सांकगतल की, त्तयाची लाल ब ॅंग बाहेर 
ओढलेली कदसत असनु ब ॅंग ची बाहेकरल चैन खोललेली कदसत 
असनु आतील अस्तर कापलेले कदसत आहे म्हणनु आम्ही 
दोघांनी ब ॅंग चेक केली असता ब ॅंग मध्ये ठेववेल्या ब ॅंगल्सचे 
प ॅंकीट वजन अंदाजे 1149.49 ग्राम हे आम्ही लाल ब ॅंग मध्ये 
ठेवलेले कदसनु आले नाही.  म्हणनु आम्ही कंपाटमेंट मकर्धल 
सह प्रवाशीकडे चौकशी केली असता कोणालाही त्तया बाबत 
काही एक माहीती नव्हती. तेव्हा आमची खात्री झाली कक, 
आमची वकरल वणथनाचे सोन्याचे ब ॅंगल्सचे प ॅंककट कोकणतकर 
अज्ञात चोरट्याने  झोपेचा फायदा घेवनु कपटाने व लबाडीने 
चोरुन नेले. अश्या कफयादीच्या कदले लेखी तक्रारी वरून रे. पो. 
स्टे नागपरु येरे् गनु्हा शनु्य नंबरी ने दाखल होवनु ईमेल द्वारे 
वगथ होवनु रे. पो. स्टे वर्धा येरे् प्राप्त झाल्याने सबब अप क्र. 
102/2022 कलम 379 भा.द.वी प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल  
dsyk vkgs-  

l-iks-fu- 

xksaMkus 



 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 02-04-2022  

02 नागपरु  
CR No. 

218/2022 
कलम 379  

IPC 
 xqUgkizdkj 

lksU;kps 

nkfx.ks o jks[k 

pksjh  

ट्रेन नं. 12651 
संपकथ  क्रांती 

एक्स. चे कोच 
नं. B/3 बर्थ नं. 
65 ते 71 वरुन  
रे. स्टे.कोहली 
येर्नु गाडी 

सटुल्यानंतर10 
कमनीटानी 

 

14/3/2022 
चे वेळ 

05:00ते 
06:00वा 
दरम्यान 

 

02/4//2022 चे 
वेळ 13.52 वा 

कसकंदर S/O 
नाकजर हुसेन   ,वय 
33वर्थ, रा. E/37 
नानगली कबहार 

ईस्ट पाटथ 1 
नाजफगढ दकिण 
पश्श्चम कदल्ली. 
110043मो.नं. 
9560589658 

 

अज्ञात 
 

एकुण 4]65]000 रु  
एक लेडीज पसथ त्तयांत 

11तोला सोन्यांचे दाकगने 
कक. 4,40,000/- रोख 
25,000/-रू. आर्धार 

काडथ एअर इंकडया काडथ 
एटीएम काडथ प ॅंन काडथ 

असा एकुण 4,65,000/- 
रु. का माल 

 

fujad मी कसकंदर S/O नाकजर हुसेन ,वय 33वर्थ, रा. E/37 नानगली 
कबहार ईस्ट पाटथ 1 नाजफगढ दकिण पश्श्चम कदल्ली. 
110043मो.नं. 9560589658 समि पछुने मे  पर बताता हु ॅं 
कक मै कद. 14/03/22 को मदरुाई से कदल्ली के कलए ट्रेन नं. 
12651 संपकथ  क्रांती एक्स. चे कोच नं. B/3 बर्थ नं. 65 ते 71 
अपने माता कपता व पकरवार के सार् सफर कर रहे रे्। सफर 
दौरान गाडी रे. स्टे. कोहली मे रुकी और कफर गाडी चाल ुहो 
गई बाद 10-15  कमकनट पर कफर गाडी रुकी और पछुताच 
करम ेपर मालनु हुआ कक गाडी का इंकजन खराब हो गया है।  
गाडी वहा 2-3 घंटा रुकी र्ी। .जब ट्रेन कर्धमी गती से चल पडी 
तो कोई एक अज्ञात व्यक्ती ने मेरे माता के कसर के   कनचे मे 
रखा हुआ एक लेडीस पसथ उसमे 11तोला सोना कक. 
4,40,000/- रु. का रोख 25,000/- रु. नगद ऐसा कुल  
4,65,000/- रु. का सामान  सामान वाली पसथ चोरी करके 
ट्रेन से उतर गया मेरे सामान की चोरी रे. स्टे. कोहली के बाद  
हो गई है। यही मेरा बयान है मेरे बताए मतुाकबक सही और 
बरोबर है। SD इंगे्रजीत  अशा कफयाकद च्या कफयाद वरून 
वरून सबब अपरार्ध कलम 379 भादवी प्रमाणे नंबरी गनू्हा 
दाखल करुन मा.PSO सो यांच्या आदेशान्वये सदर गनु्याचे 
कागज पत्र पढुील तपास कामी PSI/ श्री भलावी  यांना 
देण्यात आले  तसेच गनु्हयाची प्रर्म खबरी करपोटथ 
मा.JMFCसो रेल्वे कोटथ नागपरु यांना पाठकवण्यात येत आहे 
 

PSI/  
श्री 
भलावी 

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 xksafn;k 15@2022 

dye 174 

lh-vkj-ih- 

lh 

रे स्टे कतरोडा 
KM.NO.1031/09

-11 जवऴ 
 

02-04-2022 ps 

15@45 okts 

iqohZ 

 02-04-2022 

ps 16-41 

oktrk- 

vkWu M~;qVh Mh-

ok;-,l-,l- 

jsYos LVs'ku 

frjksMk 

,d vuksG[kh 

efgyk o; 

vankts 32 o"kZ 

आज रोजी ON duty DYSS रे स्टे  कतरोडा   यानी कदलेला  
एक लेखी मेमो  PC/584 र्धांन्डे यानी पो स्टे चे टा ॅंबवरील 
व्हा ॅंटअपव्दारे पाठकवल्याने  मेमोनसुार   र्ाना प्रभारी अर्धीकारी 
GRP गोददया कवर्य -KM.NOKM.NO.1031/09-11 जवऴ  
मतृदेह उठाने हेत ु महोदय ,आपको सकुचत ककया जाता है कक 
TRD ,DE NO.473 के तहत KM.NOKM.NO.1031/09-
11 एक अज्ञात मतृ शकरर पाया गया है.अंता आपसे कनवेदन है 
की उकचत कायथवाही करे उम्र अं 35 साल कद.02/04/2022   
अशा मेमो वरून मा PSO सो यांचे आदेशान्वये वरील प्रमाणे 
मगथ  दाखल करण्यात vkyk- rlsp iapukek dk;Zokgh dkeh 

l-QkS@453 ;kno o iszr igkjk M~;qVh dkeh iks-f'k-@584 

/kkaMs ;kauk jokuk dj.;kr vkys 

l-QkS-

@453 

;kno   



 

yksgekxZ  ukxiqj ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 02-04-2022  

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 02-04-2022   

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 02-04-2022  

                                                                                                                  

                                                      

 

 

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 cMusjk 

67/2022 
2022 

कलम 122 
(क) 

म.  .क . 
 

js-LVs 

/kke.kxko 

cMusjk ,UM 

vkmVj 

va/kkjkr  

01-04-2022 

ps 22-45 ok  

02-04-2022 

ps 07-44ok-  

iksf"k 20 

lkxj isBs 

js-iks-LVs 

cMusjk  

कनरंक       म           वय 34 व   
  .  क    म     व  म      

  .      .यव  म  
म . .9921288932 

 म     क   म  व   वय 26   . 
           .       .यव म   

म . . 9579726713 
अटक   .व  :-   . 02/04/2022    

08.30 व  
 

  . व    व   क    य   ल       म क        .01/04/2022 
     22.45  व .  म       य         य  य     य     . ट  
  म   व              ट क   अ        व     अ    व 
ल व   ल   छ   अ          य     व   क          ल    
      क  य  य      य             य  भटक  अ      
     ल    य ट व  ल     /20                PSI  म   व 
   क अ  ल   व   RPF   म   व य      म      य    
PC/20           य       ल  य  ल        ट  व   कलम 122 
(क) म.  .क  क य य    म     म            म     .   

 

API 
अ   
    

       

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 js-iks-LVs- brokjh vi dz 06@2022 dye 379 Hkknoh  fn  02@04@2022 ps 21@31ok- 

 

fnihu e/kqdj Qqy>sys o; 44 o’kZ jk-  egkRek Qqys okMZtque cl LVWM leksj   

fgax.k?kkV o/kkZ 

 
02 js-iks-LVs- cMusjk vi dz 67/2022 

2022 कलम 122 (क) म.  .क . 

 

fn  02@04@2022 ps 08@30 ok- 

 

      म           वय 34 व     .  क    म     व  म       .      .यव  म  
 म     क   म  व   वय 26   .            .       .यव म   

 

v-d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG 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 


