
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 07-09-2022  

 

 

 

 

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 o/kkZ 
336/2022 
कलम 379 
भा.द.वव. 

गनु्हा प्रकार   
मोबाईल 

चोरी 

ट्रेन नं. 
12721दविण 
एक्स चे कोच 
नं B/2 बथथ नं 
33,36 वरुन 
रे. स्टे वरोरा 
येथे ळिात 
आले वरुन. 

11/08/22 
07/00 वा.  

07/09/22 
02/00 वा. 

वधरज कस्तरुी 
S/Oदयाल 

कस्तरुी वय-28 
वषथ, राह.घर क्र. 

204 रोड नं 
12बमना रेड्डी 

कॉलनी 
ललग्गमपल्ली 

हैद्रबाद500050
मो.नं.8309737

505 
 

अज्ञात 
 

एकुण  15, 000/- रू 
एक रेडमी नोट प्रो कं. चा 
मोबाईल त्यात ओAirtel 
वसम नं 9908485449, 
IMEI no. माहीत नाही 
असा एकुण 15,000/- 

रु. चा माल 
 

वनरंक 

 

अशा प्रकारे आहे की ,यातील वफयादी वद. 10/08/2022 रोजी  रेल्वे 
स्टेशन लसकदराबाद ते आग्रा असा प्रवास आपल्या पत्नीसह  प्रवास  
करीत असतांना प्रवासा दरम्यान वफयादी आपल्या बथथवर झोपले 
असता वद. 11/08/2022 रोजी 07/00 वा दरम्यान रे. स्टे वरोरा येथे 
वफयादी यांचा लिात आले की , त्याच्या वपठ्ठु बगँच्या साईडच्या 
विश्यातनु  कोणीतवर अज्ञात  चोरट्याने त्यांचा झोपेचा फायदा घेवनु 
त्यांचा  नमदु वणथनाचा मोबाईल चोरुन नेले. नंबरी गनु्हा दािल 
करण्यात येत आहे.  
fVi %& नमदु गनु्याचे कागदपत्र मा.पोलीस अवधिक कायालय 
क्र.आर/23/गनु्हा वगथ/ 2022-5139 वद. 05/09/2022 अन्वये 
गनु्याचे कागदपत्र पो.स्टे.ला प्राप्त झाल्याने. 

iksgok@74 

egs'kdj  

02 नागपरु 
671/22 
कलम 

379,356 
IPC  

गनु्हा प्रकार   
मोबाईल 

चोरी 

ट्रेन नं. 
20917 परुी 

हमसफर एक्स 
चे कोच नं. 
S/3, बथथ नं. 
72,80रेल्वे 

स्टेशन नागपरु 
आउटरवर 

चाल ूगाडीत 

 

07/09/22 
00:55 वा. 

07/09/22 
02:22 वा. 

नरेंद्र S/o 
बालभुाई 

कडीया, वय 65 
वषथ,धंदा वरटायडथ 

केमीकल 
इंजीनीयरसफत

लक कं. 
राह.फँल्ट नं 
1115/1116 

राचनवहल्ला,बगँ
लोर, वपन 

560077  मो. 
नं. 

9993888666 

 

एका 
अज्ञात 
व्यक्ती 
ज्याचे 
वणथन 
सऴपा
तऴ 

वय 16 
ते 

20वषे, 
वहरव्या 
रंगाचा 
शटथ, 
काऴे 
केस, 

उंची,5/
2 इंच, 

एकुण  18,999/- रू 
एक Red Mi Note 
Pro काऴया रंगाचा 
मोबाईल त्यात वजवो 

वसम.नं. 9008704295, 
IMEI No. 

861762046538313 
वक.  18,999/- रु  माल 

 

वनरंक 

 

अशा प्रकारे आहे की , वफयादी यांनी पो. स्टे. ला येवनु लेिी वफयाद 
वदले वरुन मी वद. 06/09/2022  ला रेल्वे स्टेशन इंदौर ते नागपरु येने 
कवरता ट्रेन नं. 20917 परुी हमसफर एक्स चे कोच नं. S/3, बथथ नं. 
72,80 वरुन प्रवास कवरत होतो वद. 07/09/2022 ला ट्रेन रे.स्टे 
नागपरु येऩे पवुी आउटरवर आल्यावर 00.55 वा. दरम्यान आउटर 
वरुन ट्रेन हळू चालत असतांना तेव्हा एका अज्ञात व्यक्ती ज्याचे 
वणथन सऴपातऴ वय 16 ते 20 वषे, वहरव्या रंगाचा शटथ, काऴे केस, 
उंची,5/2 इंच, त्यानी माझ्या बथथ नं. 72 वरुन माझ्या हातात ठेवलेला 
एक Red Mi Note Pro काऴया रंगाचा मोबाईल त्यात वजवो 
वसम.नं.9008704295,IMEI 
No.861762046538313वक.18999/-रु मोबाईल कोणी अज्ञात 
चोरट्याने माझ्या हातातनू जाननुबजुनु कपटाने व लबाडीने चाल ू
गाडीतनू हातातील मोबाईल चोरुन नेले आहे. तरी माझी त्याचा 
ववरुध्द मोबाईल चोरीची तक्रार आहे. SD इंग्रजीत अशा वफयादीच्या 
वफयाद वरून कलम 356,379 भा.द.वव प्रमाणे नंबरी गनु्हा दािल 
करण्यात येत आहे. 

PSO  पेशीत 
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03 नागपरु 
673/2022 
कलम 379  

IPC  
गनु्हा प्रकार   
मोबाईल 

चोरी 

ट्रेन नं 
12652तावम
ळनाडू संपकथ  
एक्स चे कोच 
नं S/2 बथथ नं 
57 वरून रे 
स्टे नागपरु 
येथनु गाडी 

सटुल्यानंतर. 

01/09/22 
23:30 वा. 

07/09/22 

12:14 वा. 

 

आवदत्य वमठू 

वनमडर, वय 26 

वषथ, राह. 

अडपल्ली, चेक 

पोस्ट अडपल्ली 

माल,   मलुचेरा, 

गडवचरोली. मो. 

नं. 

8788719175 

 

अज्ञात 

 

एकुण  10, 999/- रू 
एक काळ्या रंगाचा 

Redmi note 7S 

कंपनीचा मोबाईल त्यात 

वजओ वसम नं.     

9325765059, IMEI 

no. मावहती नाही वक. 

10,999/- रु. 

 

वनरंक 

 

नमदु तारिेस वेळी व वठकाणी यातील वफयादी हे ट्रेन नं. 12652 

तावमळनाडू संपकथ क्रांती एक्स चे कोच नं. S/2बथथ नं. 57 वरून रे. 

स्टे. वनझामदु्दीन ते बल्हारशाहा असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा 

दरम्यान रे. स्टे. नागपरु येथनु गाडी सटुल्यानंतर त्यांच्या पनँ्टच्या 

विशात ठेवलेला एक काळ्या रंगाचा Redmi note 7S कंपनीचा 

मोबाईल त्यात वजओ वसम नं. 9325765059, IMEI no. मावहती 

नाही वक. 10,999/- रू. मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे 

झोपेचा फायदा घेवनु चोरून नेले वरून कलम 379 भा. द. वव प्रमाणे 

नंबरी गनु्हा दािल करण्यात येत आहे.  

fVi %& आज रोजी रे पो स्टे वधा येथील गरुनं 332/22 चा गनु्हा 

CCTNS प्रणाली मध्ये Online प्राप्त झाले वरुन  

HC/406 
रािुंडे 

04 नागपरु 

674/2022 

कलम 379  

IPC 

गनु्हा प्रकार   

पसथ चोरी 

 

ट्रेन नं 

12106 

ववदभथ एक्स 

चे मागील 

जनरल कोच 

D/2 मधनु 

रेस्टे नागपरु 

येथनु गाडी 

सटुताच 

 

06/09/22 
17:10 वा. 

07/09/22 

12:15 वा. 

 

उत्तम सांगोजी 

वानिेडे, वय 

52 वषथ, राह.- 

जळगांव, 

जामोद, 

बलुढाणा मो. 

नं.     

9881610385 

 

अज्ञात 

 

एकुण  4,500/- रू 
एक ब्राउन रंगाची मनी 

पसथ त्यात न्यजु चनॅल चे 

रवजस्ट्रेशन, इलेक्शन 

काडथ,     पनॅ काडथ, 

आधारकाडथ, SBI चे 

ATM काडथ, रोि 

4500/- रु. असा एकुण 

  

  

       

वनरंक 

 

  वरील तारिेस वेळी व वठकाणी यातील वफयादी हे 

वद. 06/09/2022 रोजी ट्रेन नं. 12106 ववदभथ एक्स चे मागील 

जनरल कोच D/2 मधनु रे. स्टे नागपरु ते नांदरुा जाणे कवरता 

रेल्वे चे जनरल वतकीट काढुन ट्रेन मध्ये बसले असता रेल्वे 

स्टेशन नागपरु येथनु गाडी सटुताच वफयादी यांचे लिात आले की 

त्यांचे पनॅ्टच्या मागील विश्यातील एक ब्राउन रंगाची मनी पसथ 

ज्यात SBI चे ATM काडथ, आधारकाडथ, इलेक्शन काडथ, पनॅ 

काडथ, न्यजु चनल चे रवजस्ट्रेशन, रोि रु. 4500/- रु. असा 

एकुण 4500/- रु. चा माल कोणीतरी असलेला पसथ कोणीतरी 

अज्ञात चोरट्याने रेल्वे प्रवाश्यांचे गर्ददचा फायदा घेउन चोरुन 

नेला. वरुन सबब अप कलम 379 भादवी प्रमाणे  गनु्हा दािल 

करण्यात येत आहे. पाठववण्यात येत आहे.    

fVi %& आज रोजी रे पो स्टे बडनेरा येथील गरुनं 232/22 चा 

गनु्हा CCTNS प्रणाली मध्ये Online प्राप्त झाले वरुन.  

 

ASI/296 
झरुमरेु 
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05 नागपरु 

676/2022 

कलम 

379, IPC 

गनु्हा प्रकार   

मोबाईल 

चोरी 

 
 

ट्रेन नं. 
12159 

अमरावती 
एक्स. चे कोच 
नं. S/5 मधनु 
रे. स्टे.नागपरु 
प्लेटफामथ नं. 
06 वर ट्रेन 

मवधल चढते 
वेऴी 

 

25/08/22 
21:20 वा. 

 

07/09/22 
21:23 वा. 

 

पंकज भुरेलाल 
जैन वय 42 वषथ 
धंदा - लायबे्ररी 
कायथ रा. 41 

सावहया कंुआ 
हनमुानताल 

बाडथ जबलपरु 
मध्यप्रदेश मो न 
7589040418 

 

अज्ञात 
 

एकुण  13,000/- रू 
एक  oppo कंपनीचा  

मोबाईल माडँल नं. A 54 
JB 20  काऴे रंगाचा 

त्यात एअरटेल  वसम नं.  
7049058028   कीमत 
13,000/- असा एकुण 

13,000/- चा माल 
 

वनरंक 

 

वरील तारिेस वेळी व वठकाणी यातील वफयादी यांनी पो. स्टे. ला 
येवनु लेिी वफयाद वदले वरुन, 
म ैउपरोक्त पते का वनवासी हु।ँ म ैअपनी बहु पायल जैन के साथ 
नागपरु से जबलपरु आने के वलये ट्रेन 12159 अमरावती एक्स के 
कोच S/5 मे PF no 06 रेल्वे स्टेशन नागपरु मे वदनांक 25/8/22 
के  21:20 बजे करीबन ट्रेन मे चढते समय पंन्ट की जेब म ेरिा 
एक ओपो कंपनी का मोबाईल माडँल नं. A 54 JB 20 काले 
कलर का वजसमे एअरटेल वसम नं. 7049058028 कीमत 
13,000/ रु. का अज्ञात बदमाश द्रारा चोरी कर वलया गया है। 
वरपोटथ करता हु।ँ कायथवाही की जाये यही मेरा कथन है।  
अशी वफयादीच्या वफयाद वरुन सबब अप कलम 379 भादवव 
प्रमाणे नंबरी  गनु्हा दािल करण्यात आला 
fVi %& नमदु गनु्याचे कागदपत्र मा.पोलीस अवधिक कायालय 
क्र.आर/23/गनु्हा वगथ/ 2022-5194 वद. 07/09/2022 अन्वये 
गनु्याचे कागदपत्र पो.स्टे.ला प्राप्त झाल्याने. 
 
  

HC/235 
वघारे  

06 अकोला 
316/2022 
कलम 379 

भादवी 
गनु्हा प्रकार   

मोबाईल चोरी 

ट्रेन नं. 
12140 अप 

सेवाग्राम 
एक्स.चे 
समोरील 

जनरल कोच 
मधनुरे. स्टे. 
अकोला येथे 
उतरते वेळी 

 

04/09/2022  
01.20 वा. 

07/09/2022   
17.29 वा. 

सवुनल आत्माराम 
मनवानी, वय 45 

वषथ,धंदा  
व्यापार,रा.कच्ची 
िोली लसधी कँम्प 
अकोला मो. नं. 
8983718907 

अज्ञात 
 

एकुण  27,999/- रू 
एक ओपो कंपनीचा  
 F 21 Pro  काळ्या 

रंगाचा मोबाईल त्याचा  
IMEI 

NO.8619500527949
75,86195005279496

7 
त्यात एअरटेल वसम 

नं.7387473959,idea 
वसम नं 

9922773959लक. 
27,999/-रु असे एकुण 

लक.27,999/-रू चा 
मोबाईल 

 

वनरंक यावेळी नमदु ता. वेळी व वठकाणी यातील वफयादी वद. 03/9/22 
रोजी ट्रेन नं. 12140 अप सेवाग्राम एक्स.चे समोरील जनरल कोच 
मधनु बडनेरा ते अकोला असा प्रवास करुन रे.स्टे.अकोला येथे 
उतरत असतांना  वफयादी यांचे शटथ च्या विशातील एक ओपो 
कंपनीचा लक. 27 ,999/-रु चा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने गदीचा फायदा घेवनु रेल्वे स्टेशन अकोला येथे चोरुन 
नेला. fQ;kZfn gs vkt jksth Lor% iks-LVs-yk vkY;kus वदले वफयाद 
वरुन कलम 379  IPC प्रमाणे गनु्हा दािल करण्यात आला.  

NK/1080 
रेवेकर 



 

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 07-09-2022  

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 07-09-2022 

 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 07-09-2022 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 07-09-2022 

 

                                                           

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  

01 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 

gdhdr  riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 
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