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नागपुर
CR. No
512./21
कलम 379
IPC प्रमाणे

ट्रेन नं .
02724
तेलंगाना
एक्स कोच नं.
B /1बर्थ नं.
20 वरुन रे ल्वे
स्टे नागपुर
येर्े झोप
उघडल्यावर
लक्षात आले

.01/11/21 चे
07.00 वा.
दरम्यान

3/11/21 चे
21;34 वा.

हनुमंत
नागोराव
वाघमाडे वय
35 वर्षे धंदा
नोकरी (SSB49th BN
PBT)रा.
जिवती जि.
चं द्रपुर मोबा.
न.
9695499805

अज्ञात

,dq.k 3]000@-:

जनरं क

नमुद ता.वेळी व जिकाणी यातील जियादी हे वजरल ट्रेन नं.
02724 तेलंगाना एक्स कोच नं. B /1बर्थ नं. 20 वरुन
आग्रा ते बल्लारशाह
असा प्रवास करीत असतांना
प्रवासा दरम्यान रे ल्वे स्टे शन नागपुर येर्े जियादी यांची
झोप उघडली असता त्यांचे लक्षात आले की,त्यांची एक
ब्राऊन रं गाची लेडीि पसथ त्यामध्ये प ँरा जमलीट्री आय
काडथ ,प ँनकाडथ , आधार काडथ , NPSकाडथ , SBI ATM
काडथ , रोख 3000/-रू ,BSNL जसम काडथ न.
9435268823 असा एकुण 3000/-रु. चा माल
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचा झोपेचा िायदा घे वन
ु
मुद्दाम लबाडीने चोरून नेली वरून नेले बाबत जियादी
यांनी रे .पो.स्टे . वधा येर्े लेखी तक्रार जदल्याने व गुन्ह्याचे
कागदपत्र पोस्टे वधा येर्ील िा.क्र. 1550/21 जद.
03/11/21 अन्ह्वये तसेच पो.स्टे . नागपुर येजर्ल आवक
क्र. 3461/21 जद. 03/11/2021 अन्ह्वये गुन्ह्याचे
कागदपत्र प्राप्त झाल्याने मा. PSO यांचे आदे शान्ह्वये
नंबरी गुन्ह्हा दाखल करण्यात आला
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/610
राउत

नागपुर
CR. No
513./2021
कलम 379
IPC प्रमाणे
दाखल

ट्रेन नं .
02037 पुरी
अिमेर सुपर
िास्ट एक्स
चे कोच नं. S
/9बर्थ नं.
50,51,53
वरुन रे ल्वे स्टे
नागपुर
येर्न
ु गाडी
सुरू झाल्या
नंतर अंदािे
10 मी.

29/10/21 चे
18.15 वा.
दरम्यान

जद.
जद. 3/11/21
चे 22;33वा.

अरववद वसंत
दे साई वय 59
वर्षे धंदा
नोकरी ( कँ नरा
बँक )रा.
खेऴकर नगर,
स्टे ट बँक
काँलोनी क्र.
04 िवऴ ,
अकोला मोबा.
न.
8788137562

अज्ञात

जनरं क

नमुद ता.वेळी व जिकाणी यातील जियादी हे

Nk
/1139
बुरडे

xqUgkizdkj
ysMht ilZ
pksjh
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xqUgkizdkj
cWxe/khy
nkfx.ks o
brj
lkeku
pksjh

एक ब्राऊन रं गाची
लेडीि पसथ त्यामध्ये परँ ा
जमलीट्री आय काडथ
,पनँ काडथ , आधार काडथ ,
NPSकाडथ , SBI ATM
काडथ , रोख 3000/-रू
,BSNL जसम काडथ न.
9435268823 असा
एकुण 3000/-रु. चा
माल

,dq.k 8050@-:

एक चाँकलेटी रं गाची ब ँग
त्यात िे वलेले सामान 1)
सोण्याचे कानातले टाँप 2
नग विन 2.5ग्राँम जक.
5000/-रू 2) दे वाच्या मुती
जपतऴे च्या 6 मुती लहान
आकाराच्या जक. 1800/रू, 3) जपतळी घं टा 1 नग
जक. 300/-रू. 4) चांदीचे
छोट्या पादुका 2 नग जक.
100/-रू. 5) चांदीचे छोटा
लोटी पेला 2 नग जक.
200/-रू. 6) चांदीचे काँईन
2 नग जक. 300/-रू. 7)
चांदीची अण्णपुणा मुती 1
नग जक. 200/-रू. 8)
चांदीची पंचायतन 1नग जक.
150/- रू. असा एकुण
8050/-रु. चा माल

riklh
vaeynkj

ट्रेन नं.

02037 पुरी अिमेर सुपर िास्ट एक्स चे कोच नं. S
/9बर्थ नं. 50,51,53 वरुन रे ल्वे स्टे शन नागपुर ते
रे ल्वे स्टे शन अकोला असा प्रवास करीत असतांना
माझ्या नमुद बर्थ खाली िे वलेली एक चाँकलेटी रं गाची
ब ँग

ueqn lkekuklg रे. स्टे शन

नागपुर येर्न
ु गाडी सुरू

झाल्या नंतर अंदािे 10 मीनीटा नंतर माझी चाँकलेटी
रं गाची ब ँग पाहीली असता माझी ब ँग िाटलेली जदसुन
आली व चे क केली असता त्यात िे वलेला वजरल
मुद्देमाल जदसुन आला नाही माझ्या ब ँग मधील मुद्देमाल
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने जियादी यांचे निर चुकवुन
चाँकलेटी रं गाची ब ँगेला ब्लेड ने िाडु न वजरल नमुद
मुद्देमाल मुद्दाम लबाडीने चोरून नेले असे लक्षात आले
वरून जियादी यांनी रे .पो.स्टे . अकोला येर्े लेखी तक्रार
जदल्याने व गुन्ह्याचे कागदपत्र वगथ होवुन आल्याने रे पोस्टे
अकोला

येर्ील िा.क्र. 1234/21 जद. 03/10/21

अन्ह्वये तसेच

3460/21

जद.

पो.स्टे . नागपुर येजर्ल आवक क्र.

03/11/2021

अन्ह्वये

गुन्ह्याचे

कागदपत्र प्राप्त झाल्याने मा. PSO यांचे आदे शान्ह्वये
नंबरी गुन्ह्हा दाखल करण्यात आला.

03

अकोला
अप.क्रंमाक
178/2021
कलम 379
IPC प्रमाने
दाखल

xqUgkizdkj
eksckbZy
pksjh

रे .स्टे .अकोला 02/11/2021 चे 03/11/2021 चे
येजर्ल िनरल रात्री 11.45 वा.
07.23 वा.
जतकीट घरा
समोरील
मुसाजिर
खाण्यातुन

जनलेश
जिकृ ष्ण धुळे
वय 30 वर्षथ,
रा.जशवािी
नगर अकोली
िाहागीर
ता.अकोट
जि.अकोला
मो.नं.
9011882854

अज्ञात

,dq.k12]000@-:

जनरं क

एक मोबाईल OPPOA5,S गोल्डन रं गाचा
वक. 12,000/- रू, त्यात
IDEA कं.चे जसम नं
8007021419 , IMEI
NO.माहीत नाही.

नमुद ता.वेळी व जिकाणी यातील हकीकत नमुद ता
वेऴी व जिकाणी यातील जियादी नामे हे जद.
02/11/2021 रोिी अकोट येर्न
ु अकोला येर्े
खािगी वाहणाने सुमारे संध्याकाळी 07 वािता
vkys o fQ;kZfn ;kaph -जद. 03/11/2021 रोिी
आरोग्य सेवक या पदासािी पजरक्षा असल्या
कारणाने जियादी हे मोबाईलद्वारे E- जतकीट
अमरावती UP EXP चे घे तले होते. परं तु गाडीला

HC/
517
रािोड

वेळ असल्याकारणाने fQ;kZfn रे .स्टे .अकोला
येजर्ल िनरल जतकीट घरासमोजरल मुसाजिर
खाण्यात ट्रेन अमरावती EXP ला वेळ असल्या
कारणाने ओट्यावर झोपलो असता कोजणतरी

अज्ञात चोरट्याने fQ;kZfn झोपेचा िायदा घे ऊन
जखश्यातील मोबाईल मुद्दाम लबाडीने चोरून नेला
आहे .म्हणुन माझी सदर मोबाईल जमळणे कामी त्या
अज्ञात चोरट्या जवरूद्ध जियाद आहे . अशी जियादी
यांनी जदले ले खी िीयाद वरुन कलम- 379 भादजव
प्रमाणे मा.PSO सो यांचे आदे शान्ह्वये गुन्ह्हा दाखल.

04

बडनेरा
अप.क्रंमाक
160/2021
कलम379,34
IPC भादजव

xqUgkizdkj
VªkWyhcWx
e/khy
nkfx.ks
vlysyh
ilZ pksjh

ट्रेन नं . 02105
जवदभथ एक्स.चे
कोच नं S/2
बर्थ क्र.39
वरुन रे .स्टे
मनमाड ते
बडनेरा
दरम्यान

31/10/2021
चे 02/00 वा
ते 06.00
वा.दरम्यान

03/11/2021
चे 21/12 वा.

सुनंदा शरद
मंडाळे वय 49
वर्षथ धंदा
घरकाम
रा.सेक्टर -1
रुम नं .180
कोपरखैनार
नवी मुंबई
400709
मो.क्र.
9324787623
,835580771
1

04
la’kf;r
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25 rs
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,dq.k 2]01]000:
एक ट्राँली बँग त्यात
गायत्री ज्वेलसथ नावाचे
बाँक्स क्रीम रं गाचे
त्यावर जपवळ्या रं गाचा
न ँपकीन गुंडाळले ला
खाकी रं गाच्या र्ै लीत
िे वलेल्या पाच
तोळ्याचे मंगळसुत्र
काळ्या मन्ह्याचे पेंडाल
सह कीं.1,50,000/जदड तोळ्याचे सोन्ह्याचे
नेकलेस की. 45000/रु. गायत्री ज्वेलसथ ची
पांढ-या रं गाची पसथ
त्यात रोख रु.6000/असा एकुण
2,01,000/- रु. चा
मुद्देमाल

fujad

वरील ता. वेऴी व जिकाणी यातील जियादी यांनी
लेखी तक्रार जदली की, सुनंदा शरद मंडाळे वय 49
वर्षथ धंदा घरकाम रा.सेक्टर -1 रुम नं .180
कोपरखैनार नवी मुंबई 400709 मो.क्र.
9324787623 हे जद 30/10/2021 रोिी ट्रेन नं.
02105 जवदभथ एक्स.चे कोच नं S/2 बर्थ क्र.39
वरुन RAC बर्थ असल्याने िाणे ते नागपुर असा
आपली मुलगी नामे रुद्राणी सह प्रवास करीत होतो.
सदर ट्रेन ही रे .स्टे मनमाड येर्े आल्यावर मनमाड
येर्े चार संशईत इसम हे आमच्या बर्थ च्या बािुला
खाली बसुन गेले. मी माझी ट्राली बॅग माझ्या बर्थ
खाली िे वली होती. मी व माझी मुलगा एकाच
बर्थ वर एकमेकांकडे पाय टाकुन जद. 31/10/2021
चे 02/00 वा दरम्यान झोपलो त्यावेऴी आमच्या
बर्थ खाली बसले ले चार इसम िागी होते. जद.
31/10/2021 चे 06/00 वा. दरम्यान सदर ट्रेन ही
रे ल्वे स्टे शन अिनी येर्े आली. आम्ही गाडी
र्ांबल्यानंतर उतरलो. आम्ही वहगणा काकमेकनगर
येर्े मी माझ्या भावाचे घरी येर्े गेली. त्यानंतर
हालमध्ये िे वले ली माझी ट्राली बॅग त्यावेऴी लाक

API
रािपुत
सो

होती. ती मी खोलली व त्यामध्ये िे वलेली पालीर्ीन
बॅगला जचरा लागलेल्या जदसता त्या जदवशी मी
त्याकडे दुलथक्ष केले . व जद. 02/11/2021 रोिी
दरम्यान दुपारी 04/00 वा. माझी ट्रालीबॅग उघडु न
पाहीली. गायत्री ज्वेलसथ नावाचे बाक्स क्रीम रं गाचे
त्यावर जपवऴ्या रं गाचा न ॅपकीन गुंडाऴले ला खाकी
रं गाच्या र्ै लीत िे वलेला िे वलेल्या पाच तोळ्याचे
मंगळसुत्र
काळ्या
मन्ह्याचे
पेंडाल
सह
कीं.1,50,000/- जदड तोळ्याचे सोन्ह्याचे नेकलेस
की.45000/- रु. या वस्तु 10 वर्षा पुर्वव बनजवलेल्या
होत्या सोन्ह्याच्या सोनाराने जदले ली गायत्री ज्वेलसथ
ची पांढ-या रं गाची पसथ त्यात रोख रु.6000/असा एकुण 2,01,000/- रु. चा मुद्देमाल असलेला
सोन्ह्याचा व नगद असलेला वर नमुद चार संशईत
इसमांनी जद. 31/10/2021 चे 02/00 वा. ते 06/00
वा. दरम्यान झोपेचा िायदा घे वन
ु मुद्दाम लबाडीने
चोरुन नेला आहे . असे जदले लेखी तक्रारवरुन
कलम 379,34 IPC प्रमाणे गुन्ह्हा दाखल करुन
पुढील तपास मा API रािपुत सो हे करीत आहे त.
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o/kkZ
vi dz
239@20
21 dye
20¼c½ 2
¼d½
NDPS
ACT

js-LVs
panziqj
IykVQkeZ
dz 02&03
oj
cYygkj”kk
g ,UM-

02-11-2021 ps
12%37 ok

03-11-2021
ps
02%05 ok

izfou dkrhZd
egktu] o; 44
o’ksZ] /kank&
uksdjh]
js-lq-c mi&
fujh{kd

,dqu 4]61]600@:
03 VªkWyh cWx osxosxGs
jaxkph fdaer 3000@:
R;kr vksylj xkatk
lsyksVsius xqaMkGysys otu
frugh cWx feGq.k
45-860 fd-xz] vlk ,dqu
4]61]600@: pk eky

vKkr

v”;k izdkjs vkgs dh] fnukad
02@11@2021 jksth js-lq-c Fkkauk
panziqj ;sfFky vkj{kd “;ke iokj
;kauh eksckbZy }kjs ekghrh fnyh dh]
js-LVs panziqj IykV QkWeZ dz 02&03
oj izok”kh cl.;kpk vksVÓkoj
la”k;hr VªkWyh cWx Bsoysyk vkgsv”;k izkIr ekghrh o:u js-lq-c
vkj{kd Fkksjkr ;kauh ?kV.kkLFkGh
tkoqu ueqn cWx riklys vlrk
ueqn cWx e/;s ueqn o.kZukpk eky
feGq.k
vkyk
o:u
js-lq-c
mi&fujh{kd izfou egktu js-lq-c
panziqj ;kauh dk;nsf”kj laiq.kZ
izkFkfed dk;Zokgh d:u lnj tIr
xkaT;kpk eky fjiksVZlg nqj{ks=
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