
 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 10-03-2023 

 

 

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  ukxiwj 

Xkq-j-u- 

269/2023
कलम 379 

IPC 
xqUgk izdkj 

हनँ्ड बगँ 
pksjh 

ट्रेन नं 
12967  
चेन्नई 
जयपरु  
एक्स चे 
कोच नं 

HA/1 बथथ 
नं 28  
वरून 
प्रवास 
कररत 

असतांना  
रे स्टे 

नागपरु येथे 
गाडी उभी 
असतांना 

 

22/02/23  
11.15 वा 

10/03/2023          
0011वा. 

रोशनी मीणा W/O 
परुूषोत्तम मीणा उम्र 
35 वषथ पत्ता रेल्वे 

कालँनी रामागणुडम 
रजला पेदापल्ली 

तेलंगाना  
मो न  

9052465816 
 

अज्ञात 
 

,dq.k 1,12,500/@# 
लेडीस हनँ्ड बगँ ब्राउन 
रंगाची त्यात  आधार 

काडथ , 1 सोन्याचे  लाकेँट 
वजन रदड तोऴा की   
75000/-  रू कानाचे 
टाप्स वजनी 5ग्राम की 

25000/- एक नाकातला 
खडा  की 1500/- रू एक 
मोबाईल रेडमी कंपनी चा 

त्यात jio रसम न 
7877646905 काळ्या 
रंगाचा की 10000/- रू  

रोख- 1000 रू एसा 
एकुन  - 1,12,500/ 

रनरंक अशा प्रकारे आहे की, यातील नमदु रियादी रोशनी मीणा W/O 
परुूषोत्तम मीणा उम्र 35 वषथ पत्ता रेल्वे कालँनी रामागणुडम रजला 
पेदापल्ली तेलंगाना मो न 9052465816  हे   ट्रेन नं  12967  
चेन्नई जयपरु  एक्स चे कोच नं HA/1 बथथ नं 28  वरून    रे.स्टे. 
मन्चीरयाल   ते  रे.स्टे. जयपरु   असा  प्रवास करीत असता 
रे स्टे नागपरु येथे गाडी उभी असताांना फियादी  याांचा  
लेडीस हनँ्ड बगँ फियादी याांच्या झोपेचा  िायदा घेवनु 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने व कपटाने 
चोरून नेला आहे. SD ईग्रजीत अशा फियादीच्या 
फियादीवरुन सदरचा गुन्हा वगग होवनु आल्याने सदर गुन्याचे 
कागदपत्ाांवरुन कलम 379 भादफव प्रमाणे गुन्हा दाखल 
करण्यात येत आहे.  
fVi  --  आज रोजी आम्ही ASI/549 िुसाटे  स्टे. डा. चाजथ मध्ये 
हजर असतांना क्राईम रायटर यांनी गनु्हाचे कागदपत्र रदले. मा 
पोलीस अरधक्षक सो कायालय यांचे जा.क्र. आर/23/गनु्हा 
वगथ/2023-1237 नागपरु   रद. 09/03/2023 असनु रे.पो.स्टे 
नागपरु चे आ.क्र. 913 /23 रद.09/03/2023वरुन मा. PSO यांचे 
आदेशाने नंबरी क्रमांकाने गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे.  
 

पोउपनी 
िटकरे   

02 ukxiwj 

Xkq-j-u- 

270/2023
कलम 379 

IPC 
xqUgk izdkj 

मोबाईल 
pksjh  

ट्रेन नं 
12687 
मदरुाई 
चंढीगड  
एक्स चे 
समोरील 

जनरल कोच 
मधनु  प्रवास 

कररत 
असतांना  

रे स्टे नागपरु 
येथनु 

 

21/02/23  
05.00 वा 

10/03/2023 
0018 वा 

अरभषेक पाल S/O राम 
ससह वय 19वषथ  
रा हरगनखेडी  

पो स्टे गंजबासौदा  
रज रवदीशा  

मो न 
 6268534353 

अज्ञात 
 

,dq.k 5,000/@# 
एक मोबाईल आईटेल 

रवरजयन 1प्रो रनलेरंग का 
रजसम ेरसम न 

8305879930 एअरटेल 
कम्पनी की 5000/- रू चा 

माल 
 

 रनरंक 
 

अशा प्रकारे आहे की, यातील नमदु फियादी अफभषेक पाल S/O 
राम ससह वय 19वषग रा हरगनखेडी पो स्टे गांजबासौदा फज फवदीशा 
मो न 6268534353 हे   टे्रन नां  12687 मदरुाई चांढीगड  एक्स चे 
समोरील जनरल कोच मधनु   रे.स्टे. जोलारपेट्ट   ते  रे.स्टे. भोपाल    
असा  प्रवास करीत असता रे स्टे नागपरु येथनु  फियादी  याांचा  
एक मोबाईल फियादी याांच्या झोपेचा  िायदा घेवनु कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने  मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरून नेला आहे. 
SD ईग्रजीत अशा फियादीच्या फियादीवरुन सदरचा गुन्हा वगग 
होवनु आल्याने सदर गुन्याचे कागदपत्ाांवरुन कलम 379 भादफव 
प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात येत आहे.  
fVi    आज रोजी आम्ही ASI/549 िुसाटे  स्टे. डा. चाजथ मध्ये हजर 
असतांना क्राईम रायटर यांनी गनु्हाचे कागदपत्र रदले. मा पोलीस अरधक्षक 
सो कायालय यांचे जा.क्र. आर/23/गनु्हा वगथ/2023-1237 नागपरु   रद. 
09/03/2023 असनु रे.पो.स्टे नागपरु चे आ.क्र. 913 /23 
रद.09/03/2023वरुन मा. PSO यांचे आदेशाने नंबरी क्रमांकाने गनु्हा 
दाखल करण्यात आला आहे.  
 

HC 874 
बारड   



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 10-03-2023 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 10-03-2023 

 

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 

03 ukxiwj 

Xkq-j-u- 
273/2023 

कलम 
65(अ) (ई) 

66 (ब) 
  

ट्रेन नं. 
12722 
दरक्षण 
एक्सपे्रस चे 
कोच नं. 
B/5, बथथ नं. 
1 ते 6 च्या 
खाली  
 

07/03/23 
18:40 वा.   

10/03/2023  
21:30 वा. 

 

सरतिे  
HC/32 संतोष कुळमेथे  
मो. नं. 7820932393 

अज्ञात 
 

रनरंक 
 

,dq.k 99000/- रु 
1) एक ट्रॉली बगँ रक. 
2500/-रु त्यात 
जॉनीवॉकर ब्लकँ 
लेबल असलेले 
750ML च्या एकुण 
22रसलबंद बॉटल रक. 
3000 x 22  = 
66000/- रु,  
2) एक सकँबगँ रक. 
500/-रु,त्यात  
जॉनीवॉकर ब्लकँ 
लेबल असलेले 
750ML च्या एकुण 
10रसलबंद बॉटल रक. 
नमदु नाही असा एकुण 
32जॉनीवॉकर ब्लकँ 
लेबल असलेले 750 
MLच्या बॉटल रक.  
3000x10 = 
30000अशी एकुण  
99000/- रु. चा माल  

 

अश्या प्रकारे आहे की, वरील नमदु घटना ता वेळी व रिकाणी CRO 
लोहमागथ नागपरु येरथल PC/िवरे यांनी पो.स्टे. च्या सरकारी टबँवर 
कऴरवले की, ट्रेन नं. 12722 दरक्षण एक्सपे्रस चे कोच नं. B/5 मरधल 
प्रवाशी नाम े रदलीपससग भदोररया मो. नं 7097720776 यांनी सदरच्या 
बेवारस दारुच्या बगँा रे. स्टे नागपरु येथे पारहल्याचे व रेल्वे पोलीसांना 
मारहती रदल्याचे सांरगतले. सदरची बेवारस बगँा माल रमळुन आल्याने 
सदर बगँबाबत कोणीही मालकी हक्क दाखरवले नाही व सदर बेवारस 
बगँचा वारस रमळुन न आल्याने तसेच कोणीतरी अज्ञात इसमाने रवना 
परवाना दारुची वाहतुक करण्याचा उदे्दशाने रजल्यात वाहतकू करीत 
असल्याने HC/32 संतोष कुळमेथे यांनी सदर बगॅ ताब्यात घेवनु दोन पंचा 
समक्ष पंचनामा तयार करुन  व रे. पो. स्टे. वधा येथे सरकार तिे रियाद 
देवनु गनु्या दाखल करुन नमदु गनु्यातील जप्त केलेल्या मदेु्दमाल मधनु 
केरमकल्स तपासणी करीता रद. 09/03/23 रोजी पािवनु, तसेच गनु्यातील 
मदेु्दमाल पावती स्वत: िाडुन आज रोजी गनु्याचे कागदपत्र पो.स्टे. ला 
प्राप्त झाल्याने सदरचा गनु्हा मा. PSO सो. यांचे आदेशान्वये कलम 
65(अ) (ई), 66 (ब), म. दा. का प्रमाणे दाखल करण्यात आला  
fVi  - आज रोजी आम्ही WNK/805 स्वामी स्टे. डा. चाजथ मध्ये हजर 
असतांना क्राईम रायटर यांनी गनु्याचे कागदपत्र दाखल करणे कामी रदले. 
रे.पो.स्टे. वधा जा.क्र. 578/2023 नागपरु रद. 10/03/2023 अन्वये 
रे.पो.स्टे नागपरु चे आ.क्र. 934 /23 रद.10/03/2023 प्राप्त झाले वरुन 
मा. PSO यांचे आदेशान्वये नंबरी क्रमांकाने गनु्हा दाखल करण्यात आला 
आहे.  
 

NK/1054 
डोळस 

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 



 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 10-03-2023 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 10-03-2023 

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                         

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 fujad fujad fujad fujad 

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 



 

&xks"kokjk & 

Hkkx 1 rs 5 [kkyhy nk[ky xqUgs 

 

 

03 

Hkkx 1 rs 5 [kkyhy vVd vkjksih fujad 

Hkkx 6 [kkyhy nk[ky xqUgs  fujad 

Hkkx 6 [kkyhy vVd vkjksih fujad 

izfrca/kd dk;Zokgh dslsl 01 

vdLekr e`R;q fujad  

fHk{ksdjh o QsjhokY;koj dsysY;k dslsl fujad 

feflax ilZu fujad 

brj dslsl ,ulh fujad 

fjQzs’kj dkslZ fujad 

t[eh fujad 

                                                

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vf/kdkjh yksds’ku 

 

1 iksyhl vf/k{kd 

Jherh oS’kkyh f’kans  

¼ vfrjhDr dk;ZHkkj½ 

 

 gtj 

2 vij iksyhl vf/k{kd 

Jherh oS’kkyh f’kans  

¼ vfrjhDr dk;ZHkkj½ 

 

 

 

 gtj 

3 
Mhok;,lih ¼gkse½ 

 

Jh- gsaer f’kans Jh-  

 

 

 

 

‘ gtj 

4 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos ukxiwj 
Jh- gsaer f’kans  

 

 

 

‘ gtj 

5 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos vdksyk 
Jh- vuar rkjxs 

 

 

 

 

   gtj 

   


