
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  21-12-2021  
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osG 
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vkjksih pksjhl xsysyk  

eky- 

feGkyk  eky- gdhdr riklh 

vaeyn

kj 

01 xksafn;k 

85@21 
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xkMh ua 
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f'koukFk ,Dl 

e/;s jsLVs 
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xkMhps dksp 
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01-05 ok- 
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ps 19-04 
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jsYos lqj{kk cy 

xqIrpj 'kk[kk 

ukxiqj o; 41 

o"kZ jkg  jsYos 

lqj{kk cy cWjsd 

eksrhckx ukxiqj 

 

 

fu;kt vgen 

dqjs'kh o;-51 

jk-pkS/kjh 

efLtn toG 

Hkkth   

eaMh dkeBh 

ft ukxiqj 

vVd rk osG  

21@12@21 

ps 19-53 ok 

& 
     

6]293/-  
1½ ,d cWXk 

yky jaxkph 

R;koj 

Airmatec vls 

uko fyghysys 

o ika<js dls 

vlysyh] pSu 

vlysyh 

R;kr rlsp 

nqljh cWXk 

ikgrk fQDdV 

tkaHkGh jaxkph 

R;koj 

CANVAS 
vls uko 

fyghysys pSu 

vlysyh o 

dkGs dls 

vlysyh cWx 

vlqu nskUgh 

cWxph 

rikl.kh dsyh 

vlrk yky 

jaxkps cWXk 

R;ke/;s 32 

fdyks 220 

xzWe otukps 

ekal va-fd- 

3222@# o 

fQDdV 

tkaHkGh jaxkph 

cWXk R;ke/;s 

30 fdyks 

710 xzWEk 

otukps ekal 

va-fd 

3071@# 

vlk ,dq.k 

62-fdyks 

gdhdr v’;k izdkjs vkgs dh] fQ;kZnh 

gs fn 21@12@21 jskth jsLVs brokjh rs 

xksafn;k ikosrks xkMh ua 18240 f'koukFk 

,Dlus xqUgsxkj okWp M;qVh vlrkuk 

M;qVh njE;ku jsLVs HkaMkjk rs rqelj ueqn 

xkMhps dksp au Mh@02 e/;s ,d 

la'k;hr ble ukes-fu;kt vgen dqjs'kh 

o;-51 jk-pkS/kj efLtn toG Hkkth 

eaMh dkeBh ft ukxiqj gk feGqu 

vkY;kus R;kps dMhy nksu cWx ckcr 

R;kl fopkjiql dsys vlrk R;kus 

mMokmMohps mRrjs fnys o:u vf/kd 

la'k; vkY;kus R;kpsdMhy vlyssY;k 

nksu cWxph M;qVh ojhy jsYos lqj{kk cy 

deZpkjh ;akuh rikl.kh dsyh vlrk 

R;kr ekal gs cSy] xk;] okl:] EgSl] 

;kiSdh ,dk tukojkps ekal fnlqu 

vkY;kus R;kl fjiksVZ lg jsYos iks LVs 

xksafn;k ;sFks iq<hy dk;Zokghdkeh vk.kqu 

gtj dsys o:u ueqn blekdMs 

vlysY;k cWxph rikl.kh dsyh vlrk 

R;kr tukojkps ekal fnlqu vkYks ueqn 

blekl fo'oklkr ?ksoqu vf/kd 

fopkjiql dsyh vlrk ueqn nskUgh 

cWxe/;s vankts 60 fdyks ekal 

vlY;kps lakfxrys o lnjps ekal gs rks 

NRrhlxM ijjkT;kr vukf/kd`ri.ks 

dks.krhgh dk;nsf'kj ijokuxh u ?ksrk 

toG ckGxqu jsYos xkMhus vf/kd uQk 

feGfo.;kps mn~ns'kkus okgrqd djhr 

vlY;kps lakxhrys- 

     ojhy cWXkph ikguh dsyh vlrk 

,d cWXk yky jaxkph R;koj Airmatec 
vls uko fyghysys o ika<js dls 

vlysyh] pSu vlysyh R;kr rlsp 

nqljh cWXk ikgrk fQDdV tkaHkGh jaxkph 

R;koj CANVAS vls uko fyghysys pSu 

vlysyh o dkGs dls vlysyh cWx 

vlqu nskUgh cWxph rikl.kh dsyh vlrk 

yky jaxkps cWXk R;ke/;s 32 fdyks 

220 xzWe otukps ekal va-fd- 

3222@# o fQDdV tkaHkGh jaxkph cWXk 

lQkS 

453 

;kno 



930 xzWEk 

otukps ekal  

,dq.k fdaer 

6293@# pk 

ekal 

R;ke/;s 30 fdyks 710 xzWEk otukps 

ekal va-fd 3071@# vlk ,dq.k 62-

fdyks 930 xzWEk otukps ekal  ,dq.k 

fdaer 6293@# pk ekal fnlqu vkys-

lnjps ekal gs cSy] xk;] okl:] EgSl] 

a;kps vlY;kps 'kD;rk vkgs- vls i'kq 

oS|dh; vf/kdkjh] MkW nsosUnz fnxacj 

dVjs] i'kq oS|dh; nok[kkuk dqMok 

xksafn;k ;akuh lakxhrys vkgs-ojhy 

o.kZukP;k tukojkps ekal xqUg;kps 

rikldkeh iapk le{k  tIrhiapukek 

iapukek r;kj d:u rkC;kr ?ks.;kr 

vkys gk dks.kR;krjh tukojkps csdk;nk 

dRry dsysyk ekal [kjsnh d:u vf/kd 

uQk feGfo.;kps mn~ns'kkus okgrqd 

djrkauk jsYos xkMhr feGqu vkY;kus 

R;kps fo:/n ek>h dye 429]269 

Hkkanfo lgdye egkjk"Vª izk.kh laj{k.k 

dk;nk 1995 ps dye 5¼v½] 6] 

9¼v½ o jsYos vf/kfu;e 1989 dye 

165 vUo;s fQ;kZn vkgs- vls fnys 

fQ;kZn o:u iksLVsyk vi ua 85@21 

dye dye 429]269 Hkkanfo 

lgdye egkjk"Vª izk.kh laj{k.k dk;nk 

1995 ps dye 5¼v½] 6] 9¼v½ o 

jsYos vf/kfu;e 1989 dye 165 

vUo;s uacjh xqUgk nk[ky dj.;kr 

vkyk- 

02 नागपरु 
 अप कं्र. 
605/21 
कलम 

 379 IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 

 

रे स्टे अजनी  
येथनु चाल ु
गाडीत . 

 

 20/12/2021  
चे 08:30 वा  

दरम्यान 

 21/12/2021  
चे 14:10 वा 

शोभा शंकर गौतम 
, वय-26 वरे्ष, धंदा  

नोकरी   
RPF EMP 

00129801201 
मुंबई,रा. डोगर 
तलाव पांगोली 
रोड गोंददया . 

मो नं 
7066706684, 
9145264674. 

 

vKkr 

     13]999/-  
एक दनळ्या रंगाचा 

रेडमी -9 कं चा 
मोबाईल IMEI NO. 

862921047796739/
47 ,मो नं 

9823219965 
 दक. 13,999/-रु  

चा माल . 

दनरंक नमदु ता. वेऴी व दिकाणी यातील दियादी  हे  
दद.19/12/21 रोजी  संध्याकाळी दवटी -मबंुई 
येथनु 19.30 वा कोच नं S/8  बथथ नं 78वरुन 
दवदभथ एक्स गाडीने बसनु गोंदीया ला येणे 
करीता दवदभथ एक्स ने रवाना  झाली होती.  
प्रवासा दरम्यान दद 20/12/2021चे सकाळी 
08.30 वा रेल्वे स्टेशन अजनी चे दरम्यान चाल ु
गाडीत  माझ्या मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्याची  नजर चकुवनु  मदु्दाम लबाडीने 
व कपटाने चोरुन नेला आहे.  
अशा दियादीच्या दियाद वरून पो. स्टे ला  
नंबरी  क्रमांकाने कलम 379 भादवी प्रमाणे 
गनु्हा दाखल.   
 

 

WHC/ 
  1003       
   रंगारी 



03 नागपरु 
 अप कं्र. 
606/21 
कलम 

 379 IPC 
xqUgkizdkj 

euhilZ  

pksjh  

ट्रेनट्रेन  नंनं  2222667733  
भगतभगत  कीकी  कोटीकोटी  

मन्नारगडीमन्नारगडी    
एक्सएक्स..  चेचे  कोचकोच  नंनं  
AA//11    चेचे  टा ाँयलेटटा ाँयलेट  

मधनुमधनु  रेरे..  स्टेस्टे  
नागपरुनागपरु  येथनुयेथनु  
गाडीगाडी  सटुताचसटुताच  

1100  दमदम..  
  

1177//1122//22002211  चेचे  
1155::4400  वावा..    
दरम्यानदरम्यान 

2211//1122//22002211  चेचे  
2222::1100  वावा..  

प्रदवणकुमारप्रदवणकुमार  
SS//OOबाबलुालजीबाबलुालजी  
बािनाबािना,,  वयवय  4422  
वरे्षवरे्ष,,  धंदाधंदा  व्यापारव्यापार  

रारा..  राजधानीराजधानी  लाईटलाईट  
हाउसहाउस  डोअरडोअर  नन..  

111144222200//11  
दवजयवाडादवजयवाडा  

  ((AAPP))  ,,    
मो नं 

99770055005544550000  
  

अज्ञातअज्ञात  
      11]000/-  

एकएक  काळ्याकाळ्या  रंगाचीरंगाची  
मनीमनी  पसथपसथ  दोनदोन  आधारआधार  
काडथकाडथ   पत्तनीपत्तनी  वव  दियादीदियादी  

यांचेयांचे  वोटरवोटर  आयडीआयडी  
,,ड्रायव्हींगड्रायव्हींग  लायसन्सलायसन्स  टुटु  
व्व्हलरव्व्हलर,,  प ाँनप ाँन  काडथकाडथ ,,  रोखरोख  

1111,,000000//--  रुरु,,  असाअसा  
एकुणएकुण  1111,,000000//--  रुरु..    

चाचा  मालमाल..  
  

              दनरंकदनरंक  दियादीदियादी  हेहे  दददद..  1177//1122//22002211  रोजीरोजी  ट्रेनट्रेन  नंनं  2222667733  
भगतभगत  कीकी  कोटीकोटी  मन्नारगडीमन्नारगडी    एक्सएक्स..  चेचे  कोचकोच  नंनं  
AA//11      नेने      रेरे..स्टेस्टे..जोधपरुजोधपरु  तेते  दवजयवाडीदवजयवाडी  असाअसा  
प्रवासप्रवास  करीतकरीत  असतानाअसताना  प्रवासाप्रवासा  दरम्यानदरम्यान  नमदुनमदु  
गाडीगाडी  हीही  रेरे..  स्टेस्टे..  नागपरुनागपरु    येथनुयेथनु  सटुल्यानंतरसटुल्यानंतर  1100  
दमनीटानीदमनीटानी  नमदुनमदु  दियादीदियादी  यानायाना  टा ाँयलेटटा ाँयलेट  लागल्यानेलागल्याने  
तेते  नमदुनमदु  कोचकोच  BB//11  चेचे  टा ाँयलेटटा ाँयलेट    बंदबंद  असल्यानेअसल्याने  तेते  
कोचकोच    चेचे  AA//11  टा ाँयलेटटा ाँयलेट  मध्येमध्ये  जावनुजावनु  त्यानीत्यानी  
आपलेआपले  मनीमनी  पसथपसथ  तेथेचतेथेच  काढुनकाढुन  िेवलेिेवले  वव  परतपरत  
आपलेआपले  बथथबथथ  वरवर  गेलेगेले    असताअसता  त्याचात्याचा  लक्षातलक्षात  
आल्यानेआल्याने  त्यानीत्यानी  नमदुनमदु  टा ाँयलेटटा ाँयलेट    मध्येमध्ये  जावनुजावनु  
पाहीलेपाहीले  असताअसता  त्यांचात्यांचा  एकएक  काळ्याकाळ्या  रंगाचीरंगाची  मनीमनी  
पसथपसथ  ददसनुददसनु  आलाआला  नाहीनाही  तोतो  कोणीतरीकोणीतरी  अज्ञातअज्ञात  
चोरट्यानेचोरट्याने  संधीचासंधीचा  िायदािायदा  घेवनुघेवनु  चोरुनचोरुन  नेलानेला    
रेरे..पोपो..स्टेस्टे..    वधावधा  येथीलयेथील  जाजा..क्रक्र..  11880099//2211    दददद..  
2200//1122//22002211अन्वयेअन्वये  तसेचतसेच  इकडीलइकडील  पोपो..  स्टेस्टे..  
आआ..  क्रक्र..  33991133//22002211  दददद..  2211//1122//22002211  अन्वयेअन्वये  
प्राप्तप्राप्त  झाल्यानेझाल्याने  गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल    
 

AASSII  //  
880099    
रेड्डीरेड्डी 

04 नागपरु 
 अप कं्र. 
607/21 
कलम 

 379 IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 

ट्रेनट्रेन  नंनं..  1122551122  
राप्तीराप्ती  सागरसागर  

एक्सएक्स  चेचे  कोचकोच  नंनं    
SSEE//22  बथथबथथ  8800  
वरुनवरुन  रेरे..  स्टेस्टे..  
नागपरुनागपरु  येथनुयेथनु  

गाडीगाडी  सटुल्याचेसटुल्याचे  
1100दमनटादमनटा  नंतरनंतर  

 

0011//1122//22002211  चेचे  
1177::0000  वावा..  
दरम्यानदरम्यान  

 

2211//1122//22002211  चेचे  
2233::0000  वावा..  

शहवाजशहवाज  अहमदअहमद  
तिेुलतिेुल  अहमदअहमद,,  वयवय  
1155  वरे्षवरे्ष,,    रारा..  दशवदशव  
शेखपरुवाशेखपरुवा,,    जंगलजंगल  

बाहादरुबाहादरु  अलीअली,,  
पोपो..स्टेस्टे..  मोहरीपरुमोहरीपरु,,  
दजदज  गोरखपरुगोरखपरु  मोमो  नंनं  
99559988001133884477 

अज्ञातअज्ञात  
      14]350/-  

एकएक  दववोदववो  YY2211  
डायमंडडायमंड  रंगाचारंगाचा  
    IIMMEEII  NNOO  

886644669900005599000022113322  
//2244  त्यातत्यात  

  AAiirrtteell  SSiimm    NNoo  
99883399775500993366    

दकमतदकमत  1144335500//--  रुरु  चाचा  
मोबाईलमोबाईल  

दनरंकदनरंक  दियादीदियादी  हेहे  दददद  3300//1111//22002211  ट्रेनट्रेन  नंनं  1122551122  राप्तीराप्ती  
सागरसागर  एक्सएक्स..  चेचे  कोचकोच  नंनं  SSEE//22,,  बथथबथथ  8800  वरुनवरुन  
पालकडपालकड  तेते  गोरखपरुगोरखपरु  असाअसा  प्रवासप्रवास  कदरतकदरत  
आसतांनाआसतांना  प्रवासाप्रवासा  दरम्यानदरम्यान  रेरे..पोपो..स्टेस्टे..  नागपरुनागपरु  
येथनुयेथनु  गाडीगाडी  सटुल्याचेसटुल्याचे  1100दमदनटानंतरदमदनटानंतर  ददनांकददनांक  
0011//1122//22002211  चेचे  1177::0000  वावा..  चेचे  दरम्यानदरम्यान  
कोणीतरीकोणीतरी  अज्ञातअज्ञात  आरोपीआरोपी  नेने  दियादीदियादी  यांचीयांची  नजरनजर  
चकुवनुचकुवनु  गदीचागदीचा  िायदािायदा  घेवनुघेवनु  बथथबथथ  वरवर  िेवलेलािेवलेला  
दियादीदियादी  यांचायांचा  एकएक  दववोदववो  YY2211  डायमंडडायमंड  रंगाचारंगाचा    
मोबाईलमोबाईल  मदु्दाममदु्दाम  लबाडीनेलबाडीने  वव  कपटानेकपटाने  चोरुनचोरुन  नेलानेला  
आहेआहे  अशीअशी  दियादीदियादी  यांनीयांनी  रेल्वेरेल्वे  पोलीसपोलीस  स्टेशनस्टेशन  
इटारसीइटारसी  येथेयेथे  ददलेददले  वरुनवरुन  इकडीलइकडील  पोपो..स्टेस्टे..  लाला  वगथवगथ  
होवनुहोवनु  आल्यानेआल्याने  सबबसबब  अपराधअपराध  कलमकलम  337799  IIPPCC  
प्रमाणेप्रमाणे  गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल  मामा..  पोलीसपोलीस  अदधक्षकअदधक्षक  सोसो  
लोहमागथलोहमागथ  नागपरुनागपरु  कायाकाया..पत्रपत्र  क्रक्र..  आरआर  //2233//गनु्हेगनु्हे  
वगथवगथ  //77004455//2211  दददद  2200//1122//22002211  अन्वयेअन्वये  तसेचतसेच  
इकडीलइकडील  पोपो..  स्टेस्टे..  आआ..  क्रक्र..  33889955//22002211  दददद..  
2200//1122//22002211  अन्वयेअन्वये  प्राप्तप्राप्त  झाल्यानेझाल्याने  
  
  
  
  
 

HHCC//5599  
वासदनकवासदनक 



yksgekxZ  ukxiqj  ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh   

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh  

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh  

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

05 अकोला  
अप कं्र. 
219/21 
कलम 

 379 IPC  
xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 

 

ट्रेन नं 12101 
ज्ञानेश्वर एक्स  
चे कोच नं S/4 
बथथ नं  63 वरुन   
रे स्टे अकोला 
येथे 15 दमदनट 

येण्याच्या  
अगोदर 

 

19/12/2021 चे 
05.00 वा. पवुी 

21/12/2021 चे 
15.04 

 श्री. कमलेश 
रमेशराव  खोपे 

वय 45वर्षथ धंदा- 
नोकरी  रा. बला ाँक 

नं 102 कलम 
रेदसडेव्न्स बधुवारा 
अमरावती मो.नं 
9423030900 

vKkr 
     45]000/-  
एक काळ्या रंगाचा I- 
Phone 7 कंपनीचा 
मोबाईल त्यामध्ये 
दजओ दसम नं. 

9860505911,  
IMEI NO 

 मादहत नाही ककमत 
45000/- रु. 
 चा  माल. 

दनरंक नमदु ता. वेऴी व दिकाणी यातील दियादी  हे त्यांचे 
दमत्रासह  ट्रेन नं 12101 ज्ञानेश्वर एक्स.चे कोच नं S/4 
बथथ नं.63 वरुन  रे.स्टे. मुबंई ते बडनेरा असा प्रवास 
करीत असता प्रवासा दरम्यान िीयादी ह्ांनी आपल्या 
वदरल वणथनाचा  मोबाईल चादजिंग ला लाउन आपले 
बथथ वर  झोपले असता कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने 
िीयाददचे  झोपेचा िायदा घेवनु नमदु मदेु्दमाल चोरुन 
नेले  
 शनु्य क्रमांकाचे गनु्हयाचे कागदपत्र इकदडल 
पो.स्टे.ला प्राप्त झाले वरुन कलम 379 IPC प्रमाणे  
गनु्हा दाखल  

WHC/ 
869 

 राउत 

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 o#u riklh 

vaeynkj 

01 xksafn;k exZ dz 

29@21 

dye 

 174 tkQkS 

jsLVs rqelj 

fdeh ua 

1049@23 

toG 

21@12@21 

ps 16-00 ok 

iqohZ 

21@12@21 

ps 20-25 ok 

vkWu M;qVh Mhok;,l,l jsLVs 

xksafn;k rQsZikbUVleu fjrq 

eqUukyky Bkdqj o;28 o"kZ jkg 

flOghy ykbZy xksafn;k 

,d vuskG[kh 

iq:"k o; fnys 

ukgh 

;krhy e`rd gk dks.kR;krjh /kkoR;k jsYos [kkyh ;soqu 

sjYos LVs'ku rqelj ;kMZ ;sFks dVqu vi?kkrh e;r >kys 

vkgs- 

iksgok 

168 

lat; 

usokjs 

 

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 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 xksafn;k vi-dz 85@21 dye 429]269 Hkkanfo lgdye egkjk"Vª 

izk.kh  laj{k.k dk;nk 1995 ps dye 5¼v½] 6] 9¼v½ o 

jsYos vf/kfu;e 1989 dye 165  

 

fn- 21@12@21 ps 

19@53 ok- 

 

01½ fu;kt vgendqjs'kh o;-51jk-pkS/kjh efLtntoG Hkkth eaMh dkeBh ft ukxiqj 

 

02 o/kkZ vi-dz-288@2021 dye 392 Hkk-n-fo- e/khy  fn- 21@12@21 ps 

17@00 ok- 

 

01½ jkgqy mQZ cVyk f’koiky cgknqjs o; 34 o’kZ /kank etqjh jkg]eksV?kjs fcNk;r dsanz toG 

LVs’ku QSy okMZ ua-13 o/kkZ-  

 
03 vdksyk vi-dz-135@2007 dye 379 Hkk-n-fo- e/khy fn- 21@12@21 ps 

20@49 ok 

 प्रमोद तकुारामजी डोईिोडे रा. ह.म.ु दजापरु दज. अमरावती 



 


