
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 01-02-2023 
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01 ukxiqj 
118/2023 
कलम 379 

IPC 

xqUgkizdkj   
हनॅ्डपसस 
pksjh 

ट्रेन नं 12105 
ववदर्स एक्स चे 

कोच नं S/6 बथस 
नं 4 वरुन रे स्टे 
अजनी ते रे स्टे 
नागपरु दरम्यान 

 

30/01/23 
चे 

08:45 वा. 

01/02/23 
चे 

13.16  वा 

माया शाम 
हजरनववस, वय 
71 वषस, राह. 
वचटनववस 

हॉस्पीटल चे 
बाजलुा, 

 गणेश नगर,
  

गोंदीया  
मो. नं. 

9404205141 
 

अज्ञात ,dq.k 5000@# 

एक लेदरची छोटी 
कथीया रंगाची हनॅ्डपसस 
त्यात SBI बकँचे वतन 
ATM काडस, जनता  

                             
सहकारी बकँ गोंदीया 

शाखेची लॉकरची चाबी, 
रोख 5000/रु चा माल 

वनरंक नमदु ता व वेऴी ,विकाणी यातील  वियादी हे वद . 30/01/23 
रोजी ट्रेन नं. 12105 ववदर्स एक्स चे कोच नं. S/6 बथस नं. 4 
वरुन रे. स्टे नागपरु ते गोंवदया असा प्रवास करीत असता रे. स्टे. 
अजनी येथनु गाडीत चढले असता रे. स्टे नागपरु दरम्यान 
वियादी यांची  हनॅ्डपसस कथीया रंगाचे बघीतले असता चैन 
उघडी होती. त्यात त्यांची  एक लेदरची छोटी पसस कथीया रंगाची 
बघीतली असता वदसनु आली नाही. त्यात रोख 5000/-रु., SBI 
बकेँचे वतन ATM काडस व जनता सहकारी बकँ गोंदीया शाखेची 
लॉकरची चाबी असा एकुण 5000/- रू चा माल कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने वियादी यांचे  नजरचकुीचा गदीचा िायदा 
घेवनु रे. स्टे. अजनी ते नागपरु दरम्यान अंदाजे 08:45 वा. 
चोरुन नेले आहे. तरी वियादी यांची त्या अज्ञात चोरट्याववरुद्ध 
कायदेशीर तक्रार आहे. वरुन सबब अपराध कलम 379र्ादवव 
प्रमाणे गनु्हा दाखल    
fVi%&  रे पो स्टे गोंवदया येथील गनु्हा रवज नं. 17/23 कलम 
379र्ादवव चा गनु्हा जावक क्रमांक 212/23 वद. 30/1/23 
अन्वये टपालाने प्राप्त झाल्याने ईकवडल पो. स्टे. चे आवक क्र. 
368/23 वद. 31/1//2023अन्वये पो.स्टे ला प्राप्त झाल्याने  

HC 
381 
धंदर 

02 ukxiqj 
120/2023 
कलम 379 

IPC 

xqUgkizdkj    
मोबाईल  

pksjh 

ट्रेन नं 12707 
संपसक क्रांती  

एक्स चे कोच 
S/6  बथस नं. 3  

वरुन  रे स्टे 
नागपरू येणे पवुी 

 

10/01/2023 
चे 

22:00वा. 
 

01/02/2023 
चे 

21:37वा. 
 

पवन कुमी S/O 
राजकुमार कुमी  
वय 25 वषस राह. 

ग्राम वगरवार पो स्टे 
सनोधा वजल्हा 

सागर म प्र   मो. नं 
9172294369 

अज्ञात ,dq.k  15000/-रु 
एक आकाशी रंगाचा  

VIVO -Y20 T कं चा 
मोबाईल त्यात वजयो  

वसम नं-
7411035614, VI 
SIM 7620948114  

IMEI NO 
864177059525425 

कक. 15,000/-रु. 
 

वनरंक नमदु तारखेस वेळी व विकाणी यातील वियादी  हे 
वद.09/01/2022  रोजी  ट्रेन नं 12707 संपसक क्रांती  एक्स चे 
कोच S/6  बथस नं. 3  वरुन  रे.स्टे.काचीगडुा ते  र्ोपाल असा 
प्रवास करीत प्रवासा दरम्याण  वदनांक 10/01/2023 रोजी 
वियादी यांचा पटॅच्या वखसातील एक   आकाशी रंगाचा  VIVO 
-Y20 T कं चा मोबाईल कक. 15,000/-रु.   कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने  वियादी त्याचा झोपेचा   िायदा घेऊन मदु्दाम 
लबाडीने व कपटाने चोरून नेले हे वियादी यांचे रे स्टे नागपरु 
येणे पवुी लक्षात आले    वरून  कलम 379र्ादवव प्रमाणे गनु्हा 
दाखल  
fVi%& मा. पोलीस अवध. लोह नागपरु पत्र क्र. आर/23/गनु्हा 
वगस/2023- 502वदनांक 27/01/23 अन्वये तसेच ईकवडल आ. 
क्र.339/23 वद. 27/01/23प्रमाणे गनु्याचे कागदपत्र प्राप्त 
झाल्याने 

HC 
59 

वासवन
क 
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03 वर्धा 
43/2023 

कलम 379 
IPC 

xqUgkizdkj   
मोबाईल 

pksjh 

ट्रेन नागपरु 
/कोल्हापरु 
एक्सपे्रस चे 
वेऴी रेल्वे 

स्टेशन वधा PF 
NO 2 वरून 

31/01/2023 
चे 

16/30वा.  
दरम्यान 

01/02/2023 
चे 

00/ 05वा 

हेद्र अन्नाजी 
डोंगरे, वय 36 
वषस, धंदा- शेती 

रा. देवऴी, 
बालाजी वाडस 
डींगडोह रोड 
देवऴी मो.नं. 

8669346301 
 

अज्ञात 
 

,dq.k  12000/-रु 
एक वनळसर रंगाचा 
VIVO T1X 4/64 

GB कंपनीचा मोबाईल 
त्यात (1) वोडािोन 

वसम नं. 9823621926 
(2) JIO कसम नं. 

9529065550 IMEI 
NO.865225060896

237 
ककमत 12000/- रू. 

निरंक अश्या प्रकारे आहे की , यातील वियादी मजकुर हे  आपल्या 
साऴीला  ट्रेन नागपरु /कोल्हापरु एक्सपे्रस गाडीवर सोडायला 
आले असता व त्यांच्या साऴीला ट्रेन चे मागील कोच मध्ये 
बसवनु देत असतांना वियादी यांच्या शटसच्या ववरल  वखश्यात 
िेवलेला  नमदु वणसनाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
प्रवाशी लोकांचे गदीचा  िायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने व कपटाने 
रे.स्टे वधा  येथनु चोरून  नेल्याचे लक्षात आले  आहे. यातील 
वियादी हे पो.स्टे ला हजर येवनु लेखी वियाद वदले वरून नंबरी 
गनु्हा दाखल  
fVi%&  वियादी स्वत पो.स्टे.ला येवनु लेखी वियाद वदले वरुन 

HC 
214 
नेवारे 

04 वर्धा 
44/2023 

कलम 379 
IPC 

xqUgkizdkj   
मोबाईल 

pksjh 

ट्रेन नं. 12615 
वजटी एक्स कोच 

A/2 बथस नं. 
32वरून रे.स्टे 

बल्लारशाह येथे 
गाडी उर्ी 
असतांना 

माहीती पडले 
वरुन 

28/01/23 
चे 

09/30वा. 
दरम्यान 

01/02/23 
चे 

16/55वा. 
 

पडाला नारायण 
वासदेुवराव वय-
34 वषस, धंदा- 
रा.BMY रेल्वे 
क्वॉटर नं 80/A 

झोन 1चरोदा 
रेल नगर वज. 
दगुस छत्तीसगढ 

मो. नं. 
9131692827 

 

अज्ञात 
 

,dq.k  26000/-रु 
एक काळ्या रंगाचा 
समँसंग M51कं. चा 
मोबाईल त्यात Airtel 

वसम नं 
9993324351,Jio 

वसम नं 7225021098 
वक. 26,000/- रू.चा 

मोबाईल 

निरंक अश्या प्रकारे आहे की , यातील वियादी मजकुर हे  ट्रेंन 
नं.12615 वजटी एक्स कोच A/2 बथस नं. 32वरून .आपल्या 
पत्नी सोबत रे. स्टे.गुंडुर ते नागपरु असा प्रवास करीत असतांना 
प्रवासा दरम्यान वियादी नी मोबाईल चावजिंग ला लावनु झोपले 
असता वद. 28/01/2023 रोजी सकाळी 09/30वा रे. स्टे चंद्रपरु 
येथे गाडी थांबली असता वियादीस जाग आली असता त्यांना 
चावजिंग ला लावलेला ववरल नमदु वणसनाचा मोबाईल वदसनु 
आला नाही  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने वियादी यांचे झोपेचा 
िायदा घेवनु चोरुन नेल्याचे रे. स्टे चंद्रपरु येथे झेपेतिु जाग 
आल्याने माहीती पड ले आहे  वियाद वदले वरून नंबरी गनु्हा 
दाखल  
fVi%& सदर गनु्हयाचे कागदपते्र रे. पो. स्टेशन नागपरु   येवथल 
जावक क्र 589/2023 वदनांक 28/01/2023अन्वये पो.स्टे ला 
प्राप्त झाल्याने 

पोहवा
230 
सायरे 
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05 वर्धा 
45/2023 

कलम 379 
IPC 

xqUgkizdkj   
मोबाईल 
pksjh 

ट्रेंन 02575 
हैद्रबाद-गोरखपरु 

एक्स चे कोच नं 
S/7 बथस नं 1वरुन 
रे. स्टे बल्लारशाह 
येणे अगोदर 10मी. 

पवुी 

24/12/22 
चे 

03/30वा. 
दरम्यान 

 

01/02/23 
चे 

18/30 वा. 

संजय जैन S/O 
बाबलुाल जैन वय-
57वषस, राह.ग्राम 

हटा,बालाजी  वाडस, 
पो. स्टे हटा,वज 

दमोह 
मो.नं.917906978

3 
 

अज्ञात 
 

,dq.k  27000/-रु 
1)एक MI S-7 कं. चा 
मोबाईल त्यातAirtel 

वसम नं 
9883976950वक.100
00/-रु, 2) एक वववो 
मॉडेल नं 1804कं.चा 
मोबाईल त्यात वजओ 

वसम नं 9981631234 
वक. 17000/-रु. चा 
मोबाईल असा एकुण 

27,000/-रु. चा 
मोबाईल 

निरंक अश्या प्रकारे आहे की , यातील वियादी मजकुर हे 
वद.23/12/2022रोजी ट्रेंन नं 02575हैद्रबाद-गोरखपरु एक्स चे 
कोच नं S/7 बथस नं 1वरुन स्टे वसकंदराबाद ते वबना असा प्रवास 
करीत असतांना प्रवासा दरम्यान वियादी यांनी वर नमदु 
वणसनाचा मोबाईल बथसवर डोक्या जवळ िेवनु झोपले असता. 
वियादी याना झोपेतनु जाग आल्यानंतर त्यांना त्यांचा 
डोक्याजवळ िेवलेला नमदु वणसनाचे दोन्ही मोबाईल वदसनु 
आले नाही. कोणीतवर अज्ञात चोरट्याने वियादी यांचे झोपेचा 
िायदा घेवनु रे. स्टे बल्लारशाह येण्याचा 10मी. पवुी चोरुन 
नेल्याचे माहीती पडले  आहे.  वियाद वदले वरून  नंबरी गनु्हा 
दाखल  
fVi%& सदर गनु्हयाचे कागदपते्र पोलीस अवधक्षक कायालय 
लोहमागस नागपरु येथील जावक क्रमांक -आर/ 23/गनु्हा 
वगस/2022 -189नागपरु वदनांक 11/01/2023  अन्वये गनु्याचे 
कागदपत्र पो.स्टे ला टपाला द्वारे प्राप्त झाल्याने 

पोहवा 
394 
िेहारे 

06 cMusjk 

35/2023 
कलम 379 

IPC 

xqUgkizdkj   
मोबाईल 

pksjh 

रेल्वे स्टेशन 
धामनगाव 

येथील बकुींग 
मसुािीर 
खाण्यात  

26/01/2023 
चे 

03.30 वा 
दरम्यान 

01/02/2023 
चे 

00.26 

ववजय श्रीराम 
वगरे वय 47वषे  
धंदा-शेती रा. 
म.ुसोनखास 

पोस्ट पांगराबंदी 
ता. मालेगाव 
वज. वावशम 

मो.न. 
7821015973 

अज्ञात 
 

,dq.k  6500/-रु 
एक JIO Next 
कंपनीचा वनळ्या 

रंगाचा मोबाईल  त्याचा 
- IMEI NO 1) 

354488208836625  
2) 

34448820364636   
त्यात वजओ वसम 
न.7821015973  

वकमंत 6500/-रुपये  
चा मोबाईल 

निरंक ता.वेळी व विकाणी यातील वियादी हे वद .26/01/2023 रोजी  
ट्रेन नं .12139 DN सेवाग्राम एक्स नी  रे स्टे अकोला ते 
धामनगाव असा प्रवास करून रे स्टे धामनगाव येथे 
वद.26/01/2023 रोजी रात्री उतरून त्यांना मलुीच्या रे्टी करीता 
जाणे असल्याने व रात्रीचा वेळ असल्याने ते रे स्टे धामनगाव 
येथील बकुींग मसुािीर खाण्यात अंदाजे 03.30 वा.समुारास 
वियादी यांनी त्यांचा एक JIO Next कंपनीचा वनळ्या रंगाचा 
मोबाईल  वकमंत 6500/-रुपये  चा मोबाईल  चावजिंगला लावनु 
बसले व बसल्या बसल्या त्यांना झोप लागली त्यांचा चावजिंगला 
लावलेला  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांच्या झोपेचा िायदा 
घेवनु  मदु्दाम व लबाडीने चोरुन नेला . अशी वियादी यांनी वदले 
लेखी वियाद वरुन कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल 
करण्यात आला  
fVi%&  CCTNS प्रणालीमध्ये रेपोस्टे अकोला येथनु गनु्हा 
दाखल होणेकामी प्राप्त झाल्याने 

HC 
275 
कुवे 
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07 अकोला 
39/2023 

कलम 379 
IPC 

xqUgkizdkj   
मोबाईल 
pksjh 

ट्रेन नं 
11404 

कोल्हापरु-
नागपरु एक्स चे 
कोच S/7 बथस नं 
42 वरुन रे स्टे 
अकोला येथे 
गाडी उर्ी 
असतांना 

 

28/01/23 
चे 

07.00 वा 
दरम्यान. 

 

01/02/23 
चे 

00.05  वा 

ईस्माईल मोहम्मद 
सय्यद  वय 62 वषे, 
रा. म.ुपोस्ट टेंर्ुणी 

 ता. माळा वज. 
सोलापरु  मो.नं. 
9021280028 

अज्ञात 
 

,dq.k  14000/-रु 
एक वववो कंपनीचा मॉ 

नं. Y21 गे्र रंगाचा 
मोबाईल त्याचा IMEI 

NO. माहीत नाही  
त्यात वसम आयवडया 
नं. 9822621253, 

JIO वसमNO. 
9511604280, कक. 

14000/- रु. चा 
मोबाईल 

 

निरंक     वरील ता.वेऴी व विकाणी यातील वियादी  हे 
वद.27/01/2023 रोजी  ट्रेन नं 11404 कोल्हापरु-नागपरु एक्स 
चे कोच S/7 बथस नं 42 वरुन  रे स्टे कुडुसवाही जंक्शन  ते  रे स्टे 
नागपरु असा प्रवास कवरत असतांना प्रवासा दरम्यान वद. 
28/01/23 रोजी 07.00 वाजता दरम्यान  रे स्टे अकोला येथे 
गाडी उर्ी असतांना वियादी यांनी  त्यांचा एक वववो कंपनीचा 
मॉ नं. Y21 गे्र रंगाचा मोबाईल कक. 14000/- रु. चा मोबाईल 
बथस वर चावजिंग ला लावनु बाथरुम ला गेले असता बाथरुम 
वरुन परत येत असतांना बॉटल उचलणा-या मलुाने वखडकीतनु 
हात टाकुन नमदु वणसनाचा मोबाईल घेवनु पडुन गेला.नमदु 
अज्ञात व्यक्तीने वियादी यांचा  मोबाईल मदु्दाम  लबाडीने व 
कपटाने चोरुन नेला. अशी वियादी यांनी वदले वियाद वरुन 
कलम 379  IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला  
fVi%& रेल्वे पोलीस स्टेशन नागपरु येथील  जा.क्र.590/2023 
वद.28/01/2023 अन्वये गनु्हयाचे कागदपत्र टपालव्दारे इकडील 
आ. क्र 155/2023 वद.31.01.2023 अन्वये प्राप्त झाल्याने 
 

HC 
754 
लायबर 

08 xksafn;k 

19/2023 
कलम 379 

IPC 

xqUgkizdkj   
मोबाईल 

pksjh 

xkMh ua 

18240 

f'koukFk 

,Dlps dkaasp 

ua ,l@6 

cFkZ ua 21 

o:u jsLVs 

xksafn;k ;sFks 

letys 

26@1@23 

ps 

 03-00 ok 

njE;ku 

01@02@23 

ps 

 00-23 ok 

Pkanzeksgu 

f'kodqekj 

izlkn o; 38 

o"kz jkg jsYos 

dkWVZj ua 

vkj@ch@1

@111@1 

xkMZ ykbZu 

ukxiqj 

8149724929 

अज्ञात ,dq.k  17500/-रु 
xzs  jaxkpk jsMeh da 

eksckbZy R;kr fle 

u a8149724929] 

9970733644 

vk;,ebZvk; ua  

863190055110890] 

863190055440908 

fd 17]500@# 

निरंक ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus ijhokljklg jsLVs 

brokjh rs nqxZ vlk izokl djhr vlrkuk R;kauh 

vkiyk ueqn eksckbZy iWUVps f[k'kk r Bsoqu >ksiy 

vlrk fn 25@01@23 jskth xskfn;k ;sFks tkx vkyh 

vlrk R;kpk ueqn eksackbzy  fnlqu vkyk ukgh 

R;ko:u dks.khrjh vKkr pksjV;kus ueqn eksckbzy 

pksjh >kys ckcr jsiksLVs ukxiqj ;sFks fnys rdzkjh 

o:u xqUg;kps dkxni=s tk dz591@23 fn 

28@01@23 vUo;s  iksLVsyk izkIr >kys o:u xqUgk 

nk[ky 

 

  fVIk&fn 31@01@23 jskth feGkys ijarq 

flflfV,u,lps vkWuykbZu loZj Mkqou vlY;kus  

fn 31@01@23 jskth nk[ky djrk vkys ukgh rs fn 

01@02@23 sjkth nk[ky dj.;kr vkys vkgs 

iksgok 

505 

Hkkysjko 



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 01-02-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  

feGkyk  

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

09 xksafn;k 

20/2023 
कलम 379 

IPC 

xqUgkizdkj   
मोबाईल 
pksjh 

xkMh ua 

12105 fonHkZ 

,Dlps ekxhy 

tujy dksp 

e/kqu jsLVs 

xksafn;k ;sFks 

mrjr 

vlrkuk 

27@1@23 

ps  

12-30 ok 

njE;ku 

01@02@23 

ps  

00-43 ok 

'kqHke eaxs'k 

gqM o; 26 

o"kZ jkg 

ekWMy  fey 

pkSd  ukxiqj 

8657220446 

अज्ञात 
 

,dq.k  14499/-रु 
fuGs jaxkpk 

fjvyeh da 

eksckbZy  R;kr 

fle ua ftoks 

967221960 

,vjVsy 

9772933310  

vk;,ebZvk; ua  

860587051741010 

860587051741002 

fd 14499@# 

निरंक ;krhy ueqn fQ;kZnh gs xkMh ua 12105 fonHkZ ,Dlus 

ukxiqj rs xksafn;k vlk tujy dksp e/kqu izokl 

djhr vlrkuk jsLVs xksafn;k ;sFks xkMh Fkkacys uarj 

xkMh[kkyh mrjr vlrkuk R;akpk  iWUVps f[k'kkr 

Bsoysyk ueqn eksckbzy xnhZpk Qk;nk ?ksoqu R;akph 

utj pqdoqu dks.khrjh vKkrpskjV;kus psk:u usys 

ckcr jsiksLVs ukxiqj ;sFks fnys rdzkjh o:u xqUg;kps 

dkxni=s tk d 605@23 fn 28@01@23 vUo;s 

iksLVsyk izkIr >kys o:u xqUgk nk[ky 

 

  fVIk&fn 31@01@23 jskth feGkys ijarq 

flflfV,u,lps vkWuykbZu loZj Mkqou vlY;kus  

fn 31@01@23 jskth nk[ky djrk vkys ukgh rs fn 

01@02@23 jskth nk[ky dj.;kr vkys vkgs 
 

iskgok 

350 

xksanksGs 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko feGkyk eky vkjksih हकीकत riklh 

vaeynkj 

01 fujad  fujad fujad fujad fujad fujad  fujad fujad fujad 



 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 01-02-2023 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 01-02-2023 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 01-02-2023 

                                                                  

 

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 

हकीकत riklh 

vaeynk

j 01 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 o Ø- feflax  tkxk feflax rk-osG  feflax nk- rk- fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps 

uko o iRrk 

हकीकत riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad  fujad fujad 


