
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 31-08-2022  

 

 

 

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 ukxiwj 

655/ 2022 
कलम 379 

IPC   
गनु्हा प्रकार  
लेडीज पर्स 

चोरी 

रे. स्टे. 
नागपरु 
येथील 

प्लटॅफामस नं 
03 वर 

 

30/08/22 
22.30 वा. 

 

31/08/22  
01.15 वा. 

 

पजुा शिवराज 
मचसकोले,  

वय 27 वर्स, 
धंदा-गहृीणी,  
रा. भौरा गाव 
बानाबेहडा पो 
स्टे र्ाहापरु  
शज. बैतलु  

मो.नं. 
8959412004 

 

अज्ञात 
 

एकुण 32,500/- रू 
एक लेडीज पर्स गोल्डन 

रंगाचे त्यात  दोन मोबाईल 
1) एक ओपो  A-5 कं चा  
मोबाईल त्यात एअरटेल 
र्ीम नं  9644054756 
IMEI NO. माहीत नही. 

शक. 16,000/-रु  2) शरयल 
मी 5-i कंपनीचा शनळ्या 

रंगाचा त्यात र्ीम शजयो नं 
9343589500  IMEI 
NO. माहीत नही. शक. 

16,000/-रु, आधार काडस, 
परीचय पत्र, पनॅ काडस, 
ATM बकॅ ऑफ महा.  
बकॅ ऑफ इंडीया, रेल्वे 
शटकीट, अँडमीट काडस, 

आयशु्यमान काडस, श्रमीक 
काडस, जच्चा बच्चा काडस, 

रोख  500/- रु, अर्ा एकुण  
32,500/-रु चा माल 

 

शनरंक  
 

नमदु ता वेळी व शिकाणी यातील शफयादी हे शद. 30/08/22 रोजी बैतलु 
जाण्याकरीता रेल्वे स्टेिन नागपरु मे 09.00 pm आले होते परंत ु
छत्तीर्गढ एक्र्. रद्द अर्ल्याने दरु्री ट्रेन रात  02.30 वा. अर्ल्याने ते 
व त्यांची वहीणी र्ोनम उईके प्लटॅ नं. 03 वर त्याचा लेडीज पर्स 
डोक्या जवळ िेवनु झोपले, एका तार्ाने झोप उघडल्या नंतर पर्स 
शदर्नु आले नाही लेडीज पर्स गोल्डन रंगाचे त्यात दोन मोबाईल 1) 
एक ओपो A-5 कं चा मोबाईल शक. 16,000/-रु 2) शरयल मी 5-i 
कंपनीचा शनळ्या रंगाचा शक. 16,000/-रु आधार काडस, परीचय पत्र, 
पनॅ काडस, ATM बकॅ ऑफ महा. बकॅ ऑफ इंडीया, रेल्वे शटकीट, 
अँडमीट काडस, आयशु्यमान काडस, श्रमीक काडस, जच्चा बच्चा काडस, 
रोख 500/- रु, अर्ा एकुण 32,500/-रु चा र्ामाना र्ह कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने त्यांचा झोपेचा फायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने चोरुन 
नेली अिा शफयादी यांनी पो.स्टे. ला येवनु शफयाद शदले वरून वरून 
कलम 379 भा.द.शव प्रमाणे गनु्हा दाखल.  
 
 

API 
xksaMk.ks 

02 अकोला 
302/ 2022 
कलम 379 

IPC   
गनु्हा प्रकार   
मोबाईल 

चोरी 

ट्रेन पणुा 
अकोला 
परँ्ेंजरचे 
मागील 

कोच मधनु 
रे. स्टे. 

बार्शिटाकडी 
येथे झोप 

उघडल्यावर 
लक्षात 

आलेवरुन 
 

31/08/22 
वेळ नमदु 

नाही 
 

31/08/22 
06.54 वा.  

 

र्मथस नंदशकिोर 
व्यार्वय  

वय 18 वर्स,  
धंदा- शिक्षण  
रा. कृर्ी नगर 
कोंबटगांव 

रोडलार्लगांव 
ता.शनफाड 

शज.नाशिक, 
मो. नं. 

8275585755 

अज्ञात 
 

एकुण 18,000/- रू 
एक ओपो कंपशनचा AS7 
आकािी रंगाचा मोबाईल 
त्याचा IMEI NO माहीत 
नाही त्यामध्ये Jio शर्म नं. 

8999501261  
ककमत 18,000/-रू  चा 

मोबाईल.  
 

शनरंक 

 
नमदु ता. वेळी व शिकाणी यातील शफयादी हे शद. 31/08/2022 रोजी 
ट्रेन पणुा अकोला परँ्ेंजरचे मागील कोच मधनु रे.स्टे. कहगोली ते रे.स्टे. 
अकोला अर्ा प्रवार् करीत अर्ताना प्रवार्ादरम्यान झोपले अर्ता 
शफयादी यांची झोप रे.स्टे. बार्शिटाकडी येथे उघडली अर्ता त्यांच्या 
पनँ्टच्या शखिातील िेवलेला एक ओपो कंपशनचा AS7आकािी रंगाचा 
ककमत 18 ,000/-रू चा मोबाईल पाहला अर्ता शदर्नु आला नाही. 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने शफयादी यांच्या झोपेचा 
फायदा घेवनु नमदु मोबाईल चोरून नेला. अिी  शफयादी यांनी पो.स्टे. 
ला येवनु तोंडी शफयाद शदले वरून कलम 379 IPCप्रमाणे गनु्हा 
दाखल. 
 

HC 
930 

चव्हान 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 31-08-2022   

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 31-08-2022 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 31-08-2022  

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 31-08-2022  

 

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 

03 xksafn;k  
95/ 2022 
कलम 379 

IPC   
गनु्हा प्रकार   
मोबाईल 

चोरी 

xkMh ua 

12410 

xksaMokuk 

,Dlps 

tujy 

dksp e/;s 

js-LVs- 

xksafn;k 

31@8@22  

11-30 ok  

31@08@22  

17-12 ok- 

;ksxs'oj 

jktdqekj ckjcqns  

o; 24 o"kZ 

O;&etqjh  

jkg- dkaUnzh[qknZ 

iks- eksg>jh rk- 

fdj.kkiqj ft- 

ckyk?kkV  

eks- ua- 

7049281617 

vfuy  

e/kqdj tkaxMs  

o; 35 o"kZ] 

jkg- fgojh 

uxj 

>ksiMiV~Vh 

o/kZeku uxj 

ukxiqj 

vVd rk osG 

31@8@22 

ps  

22-23 ok- 

एकुण 10,999/- रू 
,d Ykky jaxkpk vksIIkks 

da pk eksckbZy ekW ua 

,&35 R;kr fOgvk; 

da fle ua 

7090866822  

ftoks fle ua 

8103841383 

vk;,ebZvk; ua 

ekghrh ukgh 

fd- 10]999@# 

,d Ykky 

jaxkpk vksIIkks 

da pk 

eksckbZy  fd  

10]999@# 

;krhy ?kVuk fBdk.kh osGh ;krhy fQ;kZnh gs xkMh ua 12410 

xksaMokuk ,Dlus jsLVs xksafn;k rs nqXk vlk izokl dj.ks djhrk 

ueqn xkMhps leksjhy tujy dkspe/;s p<r vlrkuk ;krhy 

vKkr vkjksihus izok'kh yksadkaps xnhZpk Qk;nk ?ksoqu R;kps iWUVps 

f[k'kkrhy ueqn eksckbzy eqn~nke yckMhus pks:u usys ckcr iks-

LVs-yk ;soqu ys[kh rdzkj fnys o:u dye 379 Hkk-n-fo izek.ks 

xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk- rlsp js-LVs- xksafn;k ;sfFky 

vkjih,Q ;kauh vkjksihl iks-LVs- yk vk.kqu fjiksVZlg gtj 

dsY;kus ueqn vkjksih dMs fopkjiql dsyh vlrk lnjpk xqUgk 

R;kusp dsY;kps dcqy dsys o:u ueqn xqUg;kr vVd dj.;kr 

vkys- rlsp pksjh xsysyk eksckbZy vkjksih dMqu feGqu vkY;kus 

rs tIr dj.;kr vkys- 

Iksgok 

197 

uUUkkojs 

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 fVi fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 vdksyk 297@2022 dye 379 Hkk-n-oh fn- 30@08@2022 ps 00-25 ok- 

fn- 01@09@2022 ihlhvkj 
1) रुस्तम खान ईब्राशहम खान वय 23 वर्स, रा. र्ौदागर परुा शबलाल नगर, वाशिम 

02 xksafn;k  
 

95@2022 dye 379 Hkk-n-oh fn- 31@08@2022 ps 22-23 ok-  2) vfuy e/kqdj tkaxMs o; 35 o"kZ] jkg- fgojh uxj >ksiMiV~Vh o/kZeku uxj] ukxiqj 

 

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 

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 


