
 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 11-09-2022  

 

 

 

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 नागपरु 
686@22 

dye 

379 

Hkknoh  
गनु्हा प्रकार    

रोख  
चोरी 

ट्रेन नं. 
12221 दरंुतो 
पणेु हावडा 

एक्स चे कोच 
नं. A/1,बथथ 
नं. 17,18 रे. 
स्टे. नागपरु 
आउटर येणे 

अगोदर 

 

11/09/22 
03:40 वा. 

 

11/09/22 
06:29 वा. 

 

शगुम गोपालकृष्ण 
दबेु  वय 35 वषथ,   
धंदा - अकाउन्टट   
राह. फ्लटँ नं. 906 

प्लोररयक 
अपाटथमेन्ट, रनयर 
सन रसरट पणेु-51         

मो. नं. 
9860376674 

 

अज्ञात 
 

एकुण  10]000@&: 
हडँ बगँ मधनु रोख रक.  
10,000/- रु  चा माल 

 

fujad नमुद तारखेस वेळी व ठठकाणी यातील फियाादी ह ेरद . 
10/09/2022 रोजी  ट्रेन नं. 12221 दरंुतो पणेु हावडा एक्स 
चे कोच नं. A/1, बथथ नं. 17,18 वरुन पणेु ते नागपरु असा 
आपले पत्नी सोबत प्रवास कररत होते  प्रवासा दरम्यान  
रे.स्टे.नागपरु आउटर येणे अगोदर त्यांना जाग आली असता 
त्याची हडँ बगँ ची चैन खलुी रदसनू आली असता त्यानी 
त्याचे बगँ मधील रोख रक 10000/- रु रदसनु आले नारह. 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने माझ्या झोपेचा फायदा घेवनु रद. 
11/09/2022 चे 03.40वा चोरुन नेले. अशा रफयादीच्या 
रफयाद वरून कलम 379 भा.द.रव प्रमाणे गनु्हा दाखल 
करण्यात येत आहे  
fVi  %%&&  रफयादी यांनी पो. स्टे. ला येवनु लेखी रफयाद रदले 
वरुन गनु्हा दाखल. 

 
 
 

PSO 
सो. याचे  
पेशीत 

02 o/kkZ 
341@22 

dye 

379 

Hkknoh  
गनु्हा प्रकार    
लपँटॉप बगँ  

चोरी 

ट्रेन नं. 
12771 

रसकंदराबाद-
रायपरु एक्स 
चे कोच नं 
S/4 बथथ नं 

24वरुन रे. स्टे 
सेवाग्राम  येथे 
लक्षात आले 

वरुन 

27/08/22 

चे 

06/30 वा. 

दरम्यान 
 

11/09/22 

चे 

 02/00 वा. 

आयषु बालाजी 
अग्रवाल वय-

23वषथ, 
राह.कपरुरया सेल्स 

समोर पो. स्टे 
गरुदयारर रज. 
रायपरु (छ.ग) 

मो.नं. 
9131688156 

अज्ञात एकुण  90]900@&: 
एक रनळ्या रंगाची लपँटॉप 
बगँ त्यात Dell कं. चा गे्र 

रंगाचा लपँटॉप 
SN.29RDJG3, MAC ID 
60-DD-IB-09-27model 

no.lattilude3420रक. 
90,000/-रु, एक काळ्या 
रंगाचा पसथ त्यात 900/- रु, 

ड्रायव्हहग लायसन्स नं 
CG0420190004117 असा 

एकुण  
90,900/- रु. चा माल 

रनरंक अशा प्रकारे आह े की,यातील फियाादी नमुद ता. वेळी व 

ठठकाणी नमुद गाडी न े फद. 26/08/2022 रोजी  रेल्वे स्टेशन 

हदै्राबाद  त े रायपुर असा प्रवास कठरत असताांना प्रवासा 

दरम्यान फियाादी झोपल े असता फद. 27/08/2022 रोजी 

06/30 वा दरम्यान रे. स्टे सेवाग्राम येथे फियाादी याांचा लक्षात 

आले की, कोणीतठर अज्ञात  चोरट्याने तयाांचा झोपेचा िायदा 

घेवुन तयाांची वठरल नमुद वणानाचा लँपटॉप बँग आतील 

सामानासह चोरुन नेल्याचे माहीती पडले आह.ेसदर गुन्ह्याचे 

कागदपत्रपो. स्टे च ेईमेलवर   मा.पोलीस अधधक्षक लोहमागा 

नागपुर  ठरडार ब्राच याांनी गुन्ह्हा दाखल करण्यात आला. 

fVi %%&& सदर गनु्याचे कागदपत्रपो. स्टे चे ईमेलवर   
मा.पोलीस अरधक्षक लोहमागथ नागपरु  ररडथर ब्राच यांनी 
पाठरवल्याने   

PSI  

शेंडगे 



 

 

 

 

 

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 

03 vdskyk  

321@22 

dye 

379 

Hkknoh गनु्हा 
प्रकार   

मोबाईल 
चोरी 

टे्रन नां 

12905 

शालीमार 

एक्स च े

कोच नां. 

B/4 बथा नां. 

57 वरून 

रे.स्टे. 

अकोला येथे 

गाडी उभी 

असताांना 

 

09/09/22 

चे 

05.00वा. 

दरम्यान 

11/09/22 

चे 

10.47 वा. 

 

देत्रोजा अरववद 

थोबन  वय 48 

वषा, धांदा- 

व्यवसाय राह. 

पलाांट नां. 149 

राजकोट ले 

आऊट नागपुर  

मो. नां. 

8600016753 

 

अज्ञात एकुण  17,000/- रू. 

एक ओपो कां पनीचा गे्र 

रांगाचा मोबाईल तयात धसम 

धजओ नां. 9028719066 

IMEI NO. 
866901048727376/68 

फक. 17,000/-रु चा 

मोबाईल 

 

धनरांक नमुद ता. वेळी व ठठकाणी यातील फियाादी ह े फद. 08/09/22 च े

रोजी दपुारी 01:00 वा. रे. स्टे. राजकोट त ेनागपुर  टे्रन नां. 12905 

शालीमार एक्स.चे कोच नां. B/4 बथा नां. 57 प्रवास करीत होते 

प्रवासा दरम्यान फद.09/09/22 चे सकाळी 05.00 वा.रे.स्टे.अकोला 

येथे  गाडी उभी असताांना तयाांच्या लक्षात आल ेफक तयाांचा एक ओपो 

कां पनीचा गे्र रांगाचा मोबाईल फक. 17 ,000/-रु चा मोबाईल 

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने झोपेचा तयाांच्या िायदा घेवुन चोरुन 

नेला. असे फियाादी याांनी रे पो स्टे नागपुर येथे फदल े फियााद वरुन 

गुन्ह्याचे कागदपत्र इकडील पो.स्टे.ला सरकारी टँब वर व्हाट्सअँप 

द्वारे पो स्टे ला प्राप्त झाल्याने  कलम 379  IPC प्रमाणे गुन्ह्हा दाखल 

करण्यात आला  

ffVVii  %%&& गुन्ह्याचे कागदपत्र इकडील पो स्टे ला सरकारी टँब वर 

व्हाट्सअँप द्वारे प्राप्त झाले वरून   

HC  
465 

दावर 

खान 

 

04 vdskyk  

322@22 

dye 379 

Hkknoh 
गनु्हा 
प्रकार   

मोबाईल 
चोरी 

टे्रन नां. 

12421 

नाांदेड 

अमृतसर 

एक्स च े

कोच नां. 

S/6 बथा 

नांबर 52 

वरून रे.स्टे. 

अकोला येथे 

गाडी उभी 

असताांना 

03/08/22 

चे 

16.00 वा 

दरम्यान 

 

11/09/22 

चे 

12.10 वा. 

सोनु राजेंद्र 

प्रसाद वय. 22 

वषा  

रा.पहाडपुर, 

पो.स्टे.उषा 

िामा, पहाइ पुर, 

लधखमपुर 

धज.खीरी रा. 

उत्तरप्रदेश धपन 

कोड 262801  

मो.नां. 

8468025699 

अज्ञात एकुण  12,000/- रू. 

एक रेडमी कां पनीचा 

धनळ्या रांगाचा मोबाईल 

मॉडल नां. 9 प्रो. तयाचा 

IMEI नांबर माहीत 

नाही.तयात धजओ धसम 

नां.9555622132 

कक.12000/- रु  चा 

मोबाईल 

धनरांक वरील नमुद ता. वेळी व ठठकाणी यातील फियाादी मजकुर ह े फद. 

03/08/2022  रोजी  ट्रेंन नां. 12421 नाांदेड अमृतसर एक्स चे कोच 

नां. S/6 बथा नांबर 52 वरून रे.स्टे. नाांदेड त ेझाांसी असा  प्रवास 

करीत असताांना  तयाांचे धसट वर ठेवलेला एक रेडमी कां पनीचा 

धनळ्या रांगाचा मोबाईल  कक.12000/- रु  चा मोबाईल  

रे.स्टे.अकोला येथे गाडी उभी असताांना कोणीतरी अज्ञात चोट्यान े 

फियाादी याांची नजर चुकुन चोरून  नेला आह.े अशी फियाादी याांनी 

फदल े फियााद वरुन गुन्ह्याचे कागदपत्र पोलीस अधीक्षक कायाालय 

लोहमागा नागपुर  येथुन इकडील पो.स्टे.ला प्राप्त झाल्याने  कलम 

379  IPC प्रमाणे गुन्ह्हा दाखल करण्यात आला  

ffVVii  %%  && पोलीस अधीक्षक कायाालय लोहमागा नागपुर येथील 

जा.क्र.5191/2022  फद.07/09/22 अन्ह्वये गुन्ह्याचे कागदपञ 

ईकडील पो.स्टे.ला आ.क्र.1389/22 फद. 08/09/2022 अन्ह्वये प्राप्त 

झाल्याने 

PSI 

जळमकर 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 11-09-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 11-09-2022 ‘ 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 11-09-2022 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 10-09-2022 

 

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  

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 

gdhdr  riklh 

vaeynkj 

01 o/kkZ 52/22 
कलम 174 

CRPC 
प्रमाणे 

रे. स्टे कवठा 
Km no. 

735/11-09 
रक.मी.अप रोड 

वर 
 

11/09/22  
चे  

11.50वा. पवुी    

11/09/22  
चे  

13.14 वा.    

ऑन डयटुी 
DYSSरे.स्टे. 

वर्धा तरे्फ स्वाती 
वासननक 

(काटेवाला) 
रा.रे.स्टे.वर्धा 

 

एक अनोळखी परुूष 
वय अंदाजे 40 वषथ                                                                                                                       

अश्या प्रकारे आहे की , ऑन डयटुी DYSSरे.स्टे.वधा तफे स्वाती 
वासरनक (काटेवाला) रा.रे.स्टे.वधा यांनी एक लेखी मेमो आणनु हजर 
केला की,एतहदारा आपको सरुचत रकया जाता है। रक,उप.स्टेशन प्रबंधक 
कवठा प्रमोद तान्डी हदारा प्राप्त सचुना नसुार एक अज्ञात हयक्ती उम्र 
अंदाजे M/40कवठा स्टेशन के Km no.735/11-09 रक.मी.अप रोड पर 
मतृ है।यह स्थान स्टेशन के रसग्रलो के अंदर है।यह आपके सचुनाथथ एवं 
उरचत कायथवाही हेत।ूअशा मेमो वरून इन्वेक्ट व घटनास्थळ व पंचनामा 
कायथवाही कामी श्रे. PSI क्षीरसागर व पे्रत पहारा डयटुी कामी PC/1122 
यांना पढुील कायथवाही कामी रवाना करण्यात आले. 

PSI 
क्षीरसागर   

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 



 


