
yksgekxZ नागपरुनागपरु ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 01-05-2022   

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 rks [kyhy izek.kss  riklh 

vaeynkj 

01 अकोला 
131/22      
कलम 
379 
IPC 

 
गनु्हा 
प्रकार 

मोबाईल 
चोरी  

ट्रेन परु्णा 
अकोला 
पसँेंजरचे 

जनरल कोच 
मधनु 

रे.स्टे.परु्णा ते 
रे.स्टे. 

अकोला 
दरम्यान 

 

01/5/22
चे  

03.10 
वा. 
 

01/5/22 
चे 

10.33  
वा. 

 

अनंत गोपालराव 
देशपांडे  

वय- 23 वरे्ष  
धंदा - पायव्हेट 

नोकरी, 
रा. न्य ुतापडीया 
नगर नागशक्ती 

अकोला   
मो. नं. 

9823576677 

अज्ञात एकुण  27,000/- रु. 
एक REDMI 7 PRO 
कं.चा काळ्या रंगाचा 
मोबाईल त्याचा IMEI 

NO. 
863287046950373, 
863287046950381, 
त्यात वोडाफोन ससम नं. 

8806159244, 
सजओ ससम नं. 

7666577900, 
ककमत 16000/-रु, एक 

ओपो कं.चा सनळ्या रंगाचा 
मोबाईल त्याचा  

IMEI NO. 
861004044914398, 
861004044914380, 

सजओ ससम नं, 
9284609083, 

वोडाफोन ससम नं. 
9960900850  

ककमत 11000/-रु. 
असा एकुन 27,000/-

रु.चा माल 

निरंक वरील ता. वेळी व सिकार्णी यातील सफयादी हे सद. 
01/05/2022 रोजी आपले पत्नीसह ट्रेन पुर्णा 
अकोला पसँेंजरचे जनरल कोच मधनु रे.स्टे. परु्णा 
ते रे.स्टे. अकोला प्रवास कसरत असतांना 
प्रवासादरम्यान समुारे सकाळी 03.10 वाजे 
दरम्यान सफयादी यांचे झोपेचा फायदा घेवनु 
कोर्णीतरी अज्ञात चोरट्याने एक REDMI 7 
PRO कं.चा काळ्या रंगाचा मोबाईल ककमत 
16,000/- रु, एक ओपो कं.चा सनळ्या रंगाचा 
मोबाईल ककमत 11,000/- रु. असा एकुन 
27,000/-रु. चा माल.रे.स्टे. अकोला येथे चोरी 
गेल्याचे  समजले वरुन  सफयादी  यांनी  आज 
रोजी रे.पो स्टे.ला येवनु लेखी सफयाद सदले वरुन 
कलम 379 IPC प्रमारे्ण गनु्हा दाखल करण्यात 
आला. 

HC 
971 

वडतकर 



02 नागपरु 
294/22 
कलम 
379 
IPC 

 
गनु्हा 
प्रकार 

मोबाईल 
चोरी  

ट्रेन नं. 
12139 
सेवाग्राम 

एक्स चे कोच 
नं. S/2 बथथ 
नं. 24,71 
वरून रेल्वे 

स्टेशन  
अजनी येथे 
आल्या नंतर 

01/05/22 
चे 

 05.30 वा. 

01/05/22  
चे  

07.39 वा. 

सललाधर 
सपिुराम 
बारापाते्र,  

वय 37 वर्षथ, 
राह. 89/F 'टाईप 

-II आँडथनन्स 
फंक्टरी 

वरर्णगाव 
भुसावल 

सज.जऴगाव  
मो. नं. 

9766295490 
 

अज्ञात 

 
एकुण  11,500/- रु. 

एक समँसंग कं चा गोल्डन 
ससल्वर रगाचा मोबाईल मा ँ
नं. J5 त्यात आय़डीया ससम 

नं. 8379022289   
IMEI NO. माहीत नाही  

कक. 11,500/- रु.चा माल 

निरंक 

 
वरील ता. वेळी व सिकार्णी यातील सफयादी हे 
कुटुबासह रे.स्टे  भुसावऴ  वरून नागपरु येथे 
येण्याकसरता सद.30/04/22 रोजी 10.45 वा रात्री 
ट्रेन नं. 12139 सेवाग्राम एक्स चे कोच नं. S/2 
बथथ नं. 24, 71 मध्ये बसनु प्रवास कसरत 
असताना सद. 01/05/2022 चे 05.30 वा झोप 
उघडल्याने माझी पत्नी जवळ असलेला मोबाईल  
बथथ वर िेउन झोपले असता माझी पत्नीला रेल्वे 
स्टेशन अजनी येथे जाग आली असता मोबाईल 
समऴुन आला नाही आम्ही आजबुाजुला 
असलेल्या प्रवाशाना सवचारपसु केले तरी सदु्धा 
फोन समऴुन न आल्याने मोबाईल चोरी झाल्याचे 
समजले कोर्णीतरी अज्ञात चोरड्याने माझ्या 
पत्नीचा झोपेचा फायदा घेउन समँसंग कं चा 
गोल्डन ससल्वर रगाचा मोबाईल मा ँ नं. J5 
कक.11,500/- रु. चा मोबाईल चोरीस गेला आहे 
अज्ञात चोरट्यावर योग्य कायथवाही कसरता माझी 
त्याचा सवरुद्ध लेखी तक्रार आहे अशा सफयादी 
यांनी रे.पो.स्टे.ला येवनु लेखी सफयाद सदले वरून 
सबब अपराध कलम 379 भादवी प्रमारे्ण गनु्हा 
दाखल  
 
 

 

WHC
1003 
रंगारी 

 

03 ईतवारी 
37/22 
कलम 
379 
IPC 

 
गनु्हा 
प्रकार 
नगदी 
रोख 

चोरी 

ट्रेन न 
08744 

ईतवारी -दगुथ  
पसँेंजर 

गाडीत पाच 
समनीट 

अगोदर रे.स्टे 
गोकदया येने 
पवुी चाल ु

गाडीत 

01/5/22 
चे 

18.30वा. 
पवुी 

01/5/22  
चे 

 22.01 वा. 

हसरर्षकुमार 
कनैयालाल 

करमानी    
वय- 55 वर्षथ, 

व्यवसाय-व्यापार  
राह-फे्रन्ड 

कालँोर्णी अनपु 
टेक्सटाईल च्या 
मागे  गोसदया  

मो. नं 
9373179703 

 

अज्ञात 

 
एकुण  11,000/- रु. 

नगदी रोख  11,000/ 
रूपये 

निरंक 

 
वरील तारखेस वेळी व सिकानी यातील सफयादी हे 
सद  01/05/2022 रोजी भंडारा ते गोसदया अशा 
प्रवास ट्रेन न 08744 ईतवारी -दगुथ  पसँेंजर 
गाडीत करीत असताना रे.स्टे गोकदया येण्याच्या 
अगोदर पाच समनीट पवुी चाल ु गाडीत प्रवासी 
लोकांच्या गदीचा फायदा घेवनु कोर्णीतरी अज्ञात 
चोरटयाने सफयादी यांच्या पनँ्टच्या सखशातील रोख 
11,000/ रूपये   चोरून नेला आहे अशी सफयादी 
यांनी रे.पो.स्टे.ला येवनु लेखी सफयाद सदले वरून 
कलम 379 भादवी प्रमाने गनु्हा दाखल करण्यात 
आले.  

HC 
204 
गपु्ता 



 

04 cMusjk 

89/22 
कलम 
379 
IPC 

 
गनु्हा 
प्रकार 
नगदी 
रोख 

चोरी 

IyWVQkWeZ ua 

1 oj Vªsu ua 

12843 iqjh 

vgenkckn 

,Dl ps 

osGh 

vdksyk ,UM 

dMs laMkl 

ckFk:e 

toGhy 

ik.;kps 

uGk toG 

01/5/22 
चे 

18.20वा.  
njE;ku 

 

01/5/22  
चे 

 23.59 वा. 

lj-rQsZ 

fuydaB 

’kkyhxzke cksaMs 

o; 33 o"ksZ]  

/kank& ukSdjh 

vkjih,Q 

cMusjk c-ua- 

lhvkj 

0830431  

jk-vkjih,Q 

vkWfQl cMusjk 

eks-ua-  

916813888

8 

eksgEen 

vkfdQ 

eksgEen vkfjQ 

o; 19 o"ksZ] 

jk- gSjiqjk 

lkfn;kuxj 

vejkorh 

एकुण  500/- रु. 
नगदी रोख  500/- रूपये 

नगदी रोख  
500/- रूपये 

ueqn rk-osGh o fBdk.kh;krhy fQ;kZnh lj-

rQsZ fuydaB ’kkyhxzke cksaMs gs vkt fn- 

01@05@2022 jksth ,,lvk; iadt ’kekZ 

;kaps lkscr jsYos LVs’ku oj 08-00 rs 20-

00 ok- ikosrks voS/k /kank dj.kjs osaMj rlsp 

jsYos ,DVps dslsl dj.ks dkeh M;qVhoj gtj 

vlrkauk M;qVh njE;ku IyWVQkWeZ ua 1 oj Vªsu 

ua 12843 iqjh vgenkckn ,Dl vkyh 

vlrk lnj xkMhoj cjhp xnhZ vlY;kus 

iq<hy rujy dksp ps lkbZMyk xLr dfjr 

vlrkauk IyWVQkWeZ ofjy ik.kh fi.;kP;k 

uGkoj fi.;kps ik.kh Hkj.;k lkBh jsYos 

Áok’kh yksdkaps cfjp xnkZ vlY;kus R;k 

xnhZpk Qk;nk ?ksmu ,d ble ,dk Áok’kkps 

udGr R;kaps iWUVps f[k’kkrqu ,d czkmu 

jaxkps ikfdV dk<qu cktqyk tkrkauh fnlyk- 

R;ko:u R;kl idMqu R;kps uko xko 

fopkjrk R;kus vkiys uko eksgEen vkfdQ 

eksgEen vkfjQ o; 19 o"ksZ] jk- gSjiqjk 

lkfn;kuxj vejkorh vls lkaxr vlqu 

mMokmMohps mRrj nsm ykxyk R;ko:u R;kl 

Áok’;kaps pksjysY;k ikfdVk cn~ny fopkjrk 

R;kus f[k’kkrqu ikfdV dk<qu nk[kfoyk 

vlrk rs riklqu ikgrk R;ke/;s egs’k iokj 

jk- pank ckbZ ,dukFk dVkjs bzfnjkuxj eq- 

lqVyk ¼cqy<k.kk½ rk- [kkexkaoft- 

cqy<k.kk’kps vk/kkj dkMz] iWudkMZ] bysD’ku 

dkMZ o 500@& :njkph ,d uksV vls 

fnlqu vkys- rso<îkkr xkMh lq: >kY;kus R;k 

Áok’;kyk ikfdV pksjys vkgs ckcr lkafxrys 

vlrk rk O;fDr mrjys ukgh- rlsp ikfdV 

pksj.kkjk ble eksgEen vkfdQ eksgEen 

vkfjQ o; 19 o"ksZ] jk- gSjiqjk lkfn;kuxj 

vejkorh ;kl vkih,Q fuydaB ’kkyhxzke 

cksaMs ;kauh iks-LVs yk fjiksVZlg vk.kqu fnys 

o:u dye 379 Hkknafo Áek.ks xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkys- 

iksgok 

1027 

dkacGs 



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 01-05-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 01-05-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 01-05-2022  

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 01-05-2022  

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

fujad 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 

01 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 


