
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 14-06-2022   

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 xksfn;k 

53/22 
कलम 

379 IPC 
गनु्हा 
प्रकार 
euhपर्सपर्स 
चोरी 

xkMh ua 

12860 

fxraktyh 

,Dlus dksp 

ua Mh@01 

cFkZ ua 66 

o:u jsLVs 

xksfn;k ;sFks 

letys 

izoklkr 

30@5@22 

ps 

08-18 ok 

njE;ku 

14@6@22 

ps 

12-56 ok 

jkts'kdqekj 

vaejukFk 

frokjh o; 

33 o"kZ 

O;olk; 7 

uksdjh usOgh½ 

jk 674@2 

pqukHkV~Vh 

vk;q/k dkyuh 

,u,Mh djatk 

mju ft 

jk;xM 

9987679621 

 

अज्ञात 
 

एकुण 3100/- रू 
,d czkmu jaxkpk ysnjpk 

euhilZ fd 100@#  

R;kr jks[k 3000@#  

vk;dkMZ usOghps dWUVhax 

dkMZ] cksVikl] iWudkMZ] 

OgksVj dkMZ] ,Vh,e dkMZ 

iaphaxdkMZ] ,DlIyksftOgh 

ikl o brj dkxni=s  

vlk 3100@# pk 
eky 

      
 

gdhxr v';kizdkjs vkgs dh] ;krhy fQ;kZnh gs 

ueqn osGh o ueqn xkMhus jsLVs VkVkuxj rs 

eqcbZ vlk ueqn dksp e/kqu izokl djhr 

vlrkuk R;kps iWUVps f[k'kkrhy R;akpk ueqn 

ysnjpk euhilZ R;kps >ksispk Qk;nk ?ksoqu 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus jsLVs nqxZ rs xksfn;k 

njE;ku psk:u usys नलेेवरून नबंरी गनु्हा दाखल 

करण्यात आला. 

fVi %& fQ;kZnh ;kauh eqacbZ ;sFks rdkj fnys 

o:u ueqn गुन्ह्याचे dkxni=s lhlhVhu,l  

iz.kkyh n~okjs vkWuykbZu izkIr >kY;kus  

HC 

330 

pkScs 

02 o/kkZ 
198/22 

कलम 379 
IPC 
गनु्हा 
प्रकार 

लेडीज  पर्सपर्स 
चोरी 

ट्रेन नं. 
1235पणेु 

नागपरु एक्स 
चे कोच नं. 

S/3 बर्थ 
नं.57,58,59,
वरून रे.स्टे. 
वर्धा येरे् 

गाडी र्ांबली 
असतांना 

13/06/22  

च े

07/45 वा. 

दरम्यान 

14/06/22 

च े

1/00 वा. 

र्ोनी नरेशचदं 

कुरील वय-29 

वर्ष,े रा. टिमकक 

बाजार पोलीर् 

चौकक र्मोर 

नागपरु  

440018मो.नं. 

9371734101 

अज्ञात 
 

एकुण 13,300/- रू 
एक लाईि पपकं रंगाची लडेीज 

पर्स  कक.300/-रू एक व्हाईि 

रंगाचा रेडमी कंपनाचा 

मोबाईल त्यात जजयो जर्म 

नं.9307937038 IMEI NO 

869798036218096/104ककं

.11,000/-रू रोख.2,000/-

रू अर्ा एकुन 13,300/- रू 

चा माल 

 

      
 

अश्या प्रकारे आहे की, यातील नमदु ता. वऴेी व टिकाणी 

कियासदी मजकुर ह े कद. 13/06/2022 रोजी आपल्या 

बहीणीचे मलुार्ह  रे.स्िे.अकोला त ेनागपरु यणेे करीता 

टे्रन न.ं1235 पणुे नागपरु एक्र् च े कोच न.ं S/3 बर्स 

न.ं57,58,59,वरून अर्ा प्रवार् करीत अर्तानंा  

कियासकद त्याचं्या बर्स वर येवनु  झोपल ेअर्ता र्दर गाडी 

वर्ास यरे्े र्ुमारे 7/45 वा यवेनु र्ाबंली अर्ता बर्स 

न.ं59वर कियासकद यानंी वरील वणसनाची लडेीज पर्स 

िेवली व वॉशरूम ला गले े अर्ता व नतंर परत आल े

अर्ता बर्स वर िेवललेी पर्स कदर्नु आली नाही वरील 

नमदु वणसनाचा माल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्याचं्या 

गैरहजरेीचा  िायदा घेवनु रे.स्िे.वर्ास यरे्नु चोरून नले े

वरून नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला 

fVi %& रे.पो.स्टे.नागपरु येर्नु दि.13/06/22 रोजी 
नंबरी गुन्ह्याचे कागिपत्र पो.स्टे.च्या टबॅ वर 
व्हॉटस्अप द्वारे izkIr >kY;kus  

HC 

495 

मुजंेवार 



03 o/kkZ 
199/22 

कलम 379 
IPC 
गनु्हा 
प्रकार 

लेडीज  पर्सपर्स 
चोरी 

ट्रेन नं 
22663 
चेन्ह्नई 

जोर्धपरु एक्स 
चे कोच क्र. 
S/3 बर्थ नं. 
25 वरून 

रे.स्टे. माजरी 
ते वरोरा 
िरम्यान 

12/06/22  

च े

06/00 वा. त े

06/30 वा. 

दरम्यान 

 

14/06/22 

च े

16/53 वा. 

 

र्ुरज मदन पुरी 

वय 27 वर्षस, 

र्दंा- नोकरी रा. 

143 पीएन रोड 

िीआरपिे चने्नई 

मो. क्र 
9941688182 

अज्ञात 
 

एकुण 32,000/- रू 
एक लेडीज पसथ दक्रम कलरची 
त्यात 1) OPPO कंपनीचा 

मोबाईल त्यात दजओ दसम नं. 
9352039739 IMEI NO 
मादहत नाही ककमत 17,000/- 
रू चा (2) VIVO कंपनीचा 
मोबाईल त्यात दसम नं नाही 

ककमत 12,000/- रू. (3) एक 
चांिीची अगंठी ककमत 1800/-
रू. (4) हातामर्धील चािंीचा 
कडा ककमत 1200/- रू. 
(5) तीन आर्धार काडथ 

(दियािी चे तसेच दियािीचे 
भाऊ व पत्नीचे ) असा एकुण 

32000/- रू चा माल 

      
 

अशा प्रकारे आह े की वरील नमदु ता. वऴेी टिकाणी 

यातील कियासदी हे  टे्रन न ं22663 चने्नई जोर्पुर एक्र् च े

कोच क्र. S/3 बर्स न.ं 25 वरून रे.स्िे. चेन्नई त ेजोर्परु 

अर्ा प्रवार् करीत अर्तानंा प्रवार्ा दरम्यान रे.स्िे. 

माजरी त े वरोरा दरम्यान झोपतेनु उिल्यावर लक्षात 

आले की, एक त्याचंी लडेीज पर्स क्रीम कलरची आतील 

र्ामानार्ह कियासदी याचं े झोपचेा िायदा घेऊन 

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरून नलेेवरून नंबरी 
गुन्हा दाखल करण्यात आला. 

fVi %& रे.पो.स्िे. बडनरेा जा. क्र 982/2022 कद. 

13/06/2022 अन्वय े गनु्याच े कागदपत्र पो.स्िे ला 

िपालाद्वारे प्राप्त झाल्यान े

HC 

06 

मडंलवार 

04 o/kkZ 
200/22 

कलम 379 
IPC 
गनु्हा   
प्रकार 
eksVkj 

lk;dy 

चोरी 

मखु्य तततकट 
कायालय 

जवळ हनमुान 
मंदीर समोर 

वर्धा 

12/06/22  

चे 

12/45वा. 
 

14/06/22 

 च े

17/30 वा. 

शशांक    श्रीकांत 

बघेल वय-24 

वर्षस, र्ंदा- 

नौकरी, राह. 

िुलिैल रु्दशसन 

नगर वाडस नं 

26वर्ास मो. क्र 
7972055528 

अज्ञात 
 

एकुण 1, 57,169/- रू 
एक काळ्या -तनळ्या रंगाची 

पल्सर मॉडल नं 220F , ततचा 
गाडी नं MH-32 AR 3439 

,चेचीस नं 
MD2A13EX2MCK0106

5,इंजन नं 
DKXCMK51537, 

ककमत  1,57,169/-रू चा  
माल. 

      
 

अशा प्रकारे आह े की वरील नमुद ता. वेऴी टिकाणी 

यातील कियासदी ह ेत्याचे नातेवाईक र्ारु् व र्ार्रे ह ेवर्ास 

त े जतरोडा येर्े जात अर्ल्याने त ेट्रेंन न ं11040 महाराष्ट्र 

एक्र् ने कोच नं S/7, बर्स नं 26,27 अरे् टरझेवेशन 

अर्लेले जतकीि वरुन PNR नं 8832218234 जात होत े

त्यांना र्ोडणे करीता वटरल नमुद वणसनाची गाडी घेवुन 

नमुद टिकाणी उभी करुन रे. स्िेशन वर्ास येर् े गेल े व 

नातेवाईकांना नमुद गाडी मध्ये बर्वुन परत आल ेअर्ता  

त्यांनी िेवल्या जागेवर वर नमुद गाडी पाहीली अर्ता ती  

जमळुन आली नाही. ती कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 

कियासदी यांच्या गैरहजेरीचा िायदा घेवुन मुद्दाम 

लबाडीने चोरुन नेले बाबत  कियासदी यांनी तोंडी तक्रार 

वरुन कलम 379 भा.द.वी प्रमाणे नंबरी गुन्हा दाखल 

करण्यात आला आह.े 

fVi %& तियादी ;kauh vkt jaksth पो स्टे ला येवनु तोंडी 
तियाद  तदले वरून 

PSI  

काझी 



 

 

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 14-06-2022  ;kauh 

 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 14-06-2022  

 

 

 

 

05 अकोला 
185/2022 
कलम 379 

IPC 
गनु्हा 
प्रकार 

मोबाईल   
चोरी 

ट्रेन नं.12422 
गंगानगर एक्स 
कोचनं. S/5 
बर्थ नं. 54 
वरून  रे स्टे 
अकोला PF 
NO.03  वर  

गाडीत चढल्या 
नंतर लक्षात 

आले 

13/06/22 
चे 

17.30 वा. 
दरम्यान 

14/06/22 
चे 

21.42 वा. 

तषुार राज ुबाड 
वय - 21 

वषे,रं्धदा - मजरुी 
,रा. संजय नगर 

दादाजी वाडथ 
नं.28,रामा 

गल्ली शांताबाई 
तकराणा दकुान 
जवळ खंडवा 
ता. तज. खंडवा 

मो.नं. 
7723097947 

 

अज्ञात 
 

एकुण 13,990/- रू 
एक VIVO कंपनीचा  पांढ-
या तनळ्या  रंगाचा मोबाईल 
मॉ.नं. Y21त्याचा  IMEI 

NO. 869669055348579, 
869669055348561  त्यात 
तजओतसम नं. 6267227369 

ककमत 13990/-रु, चा 
मोबाईल 

      
 

वरील ता.वेळी व तिकाणी यातील तियादी हे  
तद.13/06/22 रोजी ट्रेन नं. 12422 गंगानगर एक्स कोच 
नं. S/5 बर्थ नं. 54,56,30 वरून आपल्या परीवारासोबत 
खंडवा ते वातशम असा प्रवास करीत असताना  रे स्टे 
अकोला  येरे् PF NO.03 वर  गाडी र्ांबली असतांना  
तियादी मजकुर हे  पाण्याची बॉटल घेणे  करीता 
गाडीमर्धनु खाली उतरले व पनु्हा कोच नं. S/5 मध्ये 
चढल्यानंतर  असता तियादी यांच्या लक्षात आले की 
त्यांच्या पनॅ्टच्या तखशात िेवलेला  एक VIVO कंपनीचा  
पांढ-या तनळ्या  रंगाचा मोबाईल ककमत 13990/-रु, चा 
मोबाईल. कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवाशी लोकांच्या 
गर्ददचा  िायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेला. असे 
त्यांनी  तदले तियाद वरुन कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा 
दाखल  करण्यात आला 

 

HC 
752 

पाटील 

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 

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 



 

 

 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 14-06-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 14-06-2022 

                                                                  

 

   

 

 

 

v-

dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 ukxiqj 
385/2022 कलम 20 (B) II (C), 29 

NDPS ACT 

09/06/2022 चे 22.39 
वा. 

तद. 16.06.2022 ikosrks  
PCR   

1) सोनम शकील अहमद, वय 25 वषथ,राह. E44/B 243, नवी तसमापरुी, पवुथ तदल्ली,  
2) मोहम्मद आतसि अहमद शकील अहमद, वय 20 वषथ, राह. E44/B 243, नवी तसमापरुी, पवुथ तदल्ली,  
3) गलुिान उसमान खान, वय 19 वषथ, राह. JB-6, हाऊस नं. 427, स्टेट नं. 04, तशमलापरु, न्य ुतदल्ली,   
4) गलुशन शरीि, वय 35 वषथ, राह. K134, ब्लॉक जे.जे. कॉलनी, सावला घेवर, राणीखेरा, उ.प.तदल्ली,  
5) सैि अली अशरि अली अंसारी, वय 22 वषथ, राह. झुंगी नं. CN32, ब्लॉक F-06, HGI लेबर कॉलनी, सलुतानपरुी तदल्ली,  
6) तवतपन तवजेंद्र कसह, वय 20 वषथ, राह. तिश्चन नगर, तवजय नगर, गाजीयाबाद उ.प्र 

393/22 कलम 20 (B) II (B), 29 
NDPS ACT 

12/06/2022 चे 14.31 
वा. 

 

1) मोतहत  नारायण दत्त, वय-23 वषथ, रा- गा ाँव सेवह तहसील तजल्हा पानीपत हतरयाणा-132108,  
2) दीपक  ओमप्रकाश         वय- 25 वषथ, रा. गा ाँव सेवह तहसील तजल्हा पानीपत हतरयाणा-132108, 
3) तवकास  रामभरोसा           वय 24 वषथ, रा. गा ाँव सेवह तहसील तजल्हा पानीपत हतरयाणा-132108 

  311/22 कलम 20 (B) II (B), NDPS 
ACT 

13.06.2022 चे 12.51 वा. 

s  PCR   

1)  lkSjHk dqekj /keZiky jk- foysu iks- vkWfQl dks gjokM rg- cqgku ft- >qu>qu jktLFkku 

  436/2021 dye 379 Hkk-n-fo  

tkehukoj eqDr 

14.06.2022 चे 13.23 वा. 

 

1)   अतभषेक s/o राज ुकेवर वय-21 वषथ र्धंदा मजरुी रा. बडी खेरमाही ता.तज. जबलपरु 

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 


