
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 02-09-2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ukxiqj 
659/22 
कलम  

379 IPC 
गनु्हा प्रकार   
मोबाईल 

चोरी 

ट्रेन नं 12808 
समता एक्स 
चे समोरील 

जनरल कोच 
मधनु रे स्टे 
नागपरु येथे  

PF NO. 06 
वर गाडीतनु 
उतरतांना 

 

02/09/22   
00.35  वा.  

दरम्याण 

02/09/22   
02.13 वा. 

शांतीराम गंगाराम 
कोसे,  

वय 60 वषष,  
राह- ताप्ती वाडष नं  

01 स्टेशन रोड 
मलुताई  जज. बैतलु 

मध्य प्रदेश,  
मो. नं. 

7089486584 
 

अज्ञात 
 

एकुण  11, 500/- रू 
एक MI नोट 5 काळ्या 
रंगाचा मोबाइल त्यात 

जजयो सीम नं . 
9926347674 IMEI 
NO माहीत नाही जक. 

11,500/-रु चा  मोबाइल 
 

 जनरंक जियादी हे जद. 01/09/22 रोजी  ट्रेन नं. 12808 समता एक्स के ईंजन 
कडील जनरल कोच ने मलुताई से नागपरु प्रवास करीत असतांना 
जद. 02/09/22 ट्रेन  00.35 वा. दरम्याण रे.स्टे.नागपरु पोहोचली,  
जियादी यांच्या शटषच्या जिशात मोबाईल एक MI नोट 5 काळ्या 
रंगाचा मोबाइल जक. 11500/-रु चा मोबाइल ट्रेन मधनु उतरते वेळी  
PF NO. 06 वर पसॅेंजर लोंकांची गदी असल्याने गदीचा िायदा 
घेवनु कोणीतरी अज्ञात व्यक्तीने गाडीतनु उतरांना मदु्दाम लबाडीने 
चोरुन नेले अशा जियादी स्वता पो.स्टे ला येवनु तक्रार जदले वरून 
कलम 379 भा.द.जव प्रमाणे गनु्हा दािल. 

पोना 
1054 
डोळस 

02 ukxiqj 
660/22 

कलम 379 
IPC  

गनु्हा प्रकार   
मोबाईल 

चोरी 

ट्रेन नं 12139 
सेवाग्राम एक्स 

चे कोच नं  
S/2 बथष नं 37 

वरुन  PF 
NO. 04 वर रे 

स्टे नागपरु 
येथनु 

 

02/09/22  
06.00 वा.  
दरम्याण 

02/09/22  
08.24 वा.   

नजबन लीयाकत 
अली बांगी,  

वय 30 वषष, धंदा- 
MR,  

राह. म.ुपो. दापोली 
कालपाई कोंड 
भारतनगर ता. 

दापोली  
जज. रत्नाजगरी 

415712  
मो. नं. 

7507443145 

अज्ञात 
 

एकुण  16, 019/- रू 
एक vivo कं चा मोबाइल 
मॉ नं T1 काळ्या रंगाचा 

त्यात जजयो जसम नं 
8806410128  

IMEI NO. 
862297056357220 

जक. 16,019/-रु मोबाइल 
 

जनरंक जियादी हे जद. 01/09/22 रोजी  ट्रेन नं 12139 सेवाग्राम एक्स चे 
कोच नं S/2 बथष नं 37वरुन दादर ते नागपरु प्रवास करीत असतांना 
प्रवासा दरम्याण जद. 02/09/22 रोजी नागपरु स्टेशन येण्याचा 30 ते 
40 जमनीटा पवुी जियादी हे त्यांच्या  मोबाईल चाजजिंगला लावनु 
झोपले सदर ट्रेन रे.स्टे नागपरु  PF NO. 04 वर आली असता काही 
वेळानी जियादीला जाग आली त्यावेळी चाजजिंगला ठेवलेला मोबाइल 
पाहीला असता जमळुन आला नाही आजबुाजलुा शोध घेतला परंत ु
जदसनु आला नाही त्यावेळी अं 06.00 वा. होते. जियादी  यांचा एक 
vivo कं चा मोबाइल मॉ नं  T1 काळ्या रंगाचा जक. 16,019/-रु 
मोबाइल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने झोपेचा िायदा घेवनु 
जाननुबजुनु कपटाने व लबाडीने चोरुन नेले आहे. असे जियादी  
यांची िात्री झाली. अशा  जियादी स्वता पो.स्टे ला येवनु तक्रार जदले 
वरून कलम 379 भा.द.जव प्रमाणे गनु्हा दािल. 
 

पोना 
1054 
डोळस 



 

 

 

 

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 ukxiqj 
661/22 
कलम 

379 IPC  
गनु्हा 
प्रकार   

मोबाईल 
चोरी 

ट्रेन नं. 
12807 समता 
एक्स चे कोच 
नं. S/5 बथष 

नं. 20 वरुन रे 
स्टे नागपरु 

11/08/22 
13.20  वा. 

02/09/22 
22.46 वा. 

श्री  लोकेद्र ससह 
पवार S/O आनंद 

जकशोर पवार  
वय 37 वषष  

धंदा. प्रा. नोकरी 
राह. ग्राम सपगबर 
ता. राहु जज. इंदोर 

म. प्र.  
मो.नं. 

8839369975 
 

संशजयत 
व्यक्ती  
कपडे गे्र 
चेक्स 
रंगाचा 
शटष , 
जक्रम 

कलरचा  
पेन्ट 

घातलेला, 
वय 

अंदाजे  
30 ते  32 

वषष,  
चेहरे वर 
दाढी, शटष 

ओपन 
केलेला 

 

एकुण  14, 000/- रू 
एक मोबाईल रेडमी  9 

प्रो मकॅ्स जसम नं. 
8839369975   

जकमत  14,000/- रु 
चा माल 

जनरंक 

 
जियादी हे जद. 10/8/2022 रोजी ट्रेन नं. 12807 समता एक्स चे 
कोच नं. S/5 बथष नं. 20 वरुन रे.स्टे. महारुमेद्र ते भोपाल असा 
प्रवास करीत असताना जियादी यांनी आपला मोबाईल चार्जजगला 
लावनु झोपले, रे.स्टे. नागपरु येण्याअगोदर त्याची झोप उघडली 
असता एक संशजयत व्यक्ती  कपडे गे्र चेक्स रंगाचा शटष , जक्रम कलर 
चा पेन्ट घातलेला, वय अंदाजे 30 ते 32 वषष, चेहरे वर दाढी, शटष 
ओपन केलेला  त्याने जियादी याचा चार्जजगला  लावलेला एक 
मोबाईल रेडमी  9 प्रो मकॅ्स जसम नं. 8839369975 जकमत 14000/- 
रु मोबाईल चोरुन नेला तेव्हा रात्रीचे 01.23 वाजले होते वरुन  
जियादी यानी रे. स्टे. भोपाल येथे तक्रार जदले वरुन इकडेस गनु्याचे 
कागदपत्र टपालाने प्राप्त झाले कलम 379 भादवी प्रमाणे गनु्हा 
दािल  
fVi %& पोलीस अजधक्षक कायालय लोहमागष  नागपरु जा. क्र. 
5075/22 जद. 02/09/22 इकडील  रे.पो.स्टे. नागपरु आ. क्र. 
2888/22 अन्वये गनु्याचे कागदपत्र आज रोजी टपालाने प्राप्त झाले 
वरुन  गनु्हा दािल. 

पोहवा  
235  
वघारे     

04 अकोला 
308/ 22 

कलम 379 
IPC   

गनु्हा प्रकार   
मोबाईल 

चोरी 

ट्रेन नं. 
12129 

आजाद सहद 
एक्स चे कोच 
नं. S/8 बथष 

नं.  47 वरून 
रे.स्टे. 

अकोला येथे 
झोप 

उघडल्यावर 
लक्षात आले 

वरून 

23/07/22  
06.00  वा. 

ते 
 06.30 वा. 

दरम्यान 
 

02/09/22 
13.35 वा. 

जनशांत जनलकांत 
हाटे्ट  

वय 19 वषष,   
राह- बेहेरामाल, 
पो.स्टे. सदर, जज. 

झारसगुडा, 
राज्य- ओजडसा, 

मो. नं. 
9583266596, 
7558379404 

 

अज्ञात 
 

एकुण  20, 000/- रू 
एक जरअलमी 

XTकंपनीचा जनळ्या 
रंगाचा मोबाईल त्याचा 

IMEI NO. 
862672048467669 
त्यात Airtel कं. जसम 

नं. 7558379404  
जक. 20,000/-रू. 

मोबाईल 

जनरंक 

 
नमदु ता. वेळी व जठकाणी यातील जियादी हे ट्रेन नं. 12129 आजाद 
सहद एक्स चे कोच नं. S/8 बथष नं. 47 वरून  रे.स्टे. पणेु ते झारसगुडा 
असा प्रवास करीत असताना प्रवासा दरम्यान जियादी बथषवर झोपले 
असता त्यांच्या नाईट पनँ्टच्या उजव्या जिशात ठेवला त्यांचा एक 
जरअलमी XT कंपनीचा जनळ्या रंगाचा मोबाईल जक. 20 ,000/- रू. 
मोबाईल रेल्वे स्टेशन अकोला येथे झोप उघडल्यावर पाहला असता 
जदसनु आला नाही कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांच्या झोपेचा 
िायदा घेवनु मदु्दाम लाबाडीने चोरून नेला आहे अशी जियादी यांनी 
रे.पो.स्टे. झारसगुडा येथे जदले जियाद वरुन गनु्याचे कागदपत्र 
इकडील पो.स्टे.ला प्राप्त झाल्याने  कलम 379  IPC प्रमाणे गनु्हा 
दािल. 
fVi %& पोलीस अधीक्षक कायालय लोहमागष नागपरु येथील जा.क्र. 
4900/22 जद. 22/8/2022 अन्वये गनु्याचे कागदपञ ईकडील  
रे.पो.स्टे.  अकोला आ.क्र. 1262/22 जद. 23/08/2022 अन्वये प्राप्त 
झाल्याने गनु्हा दािल केला  
 

HC 
76 

अन्सार 
िान 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 02-09-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 02-09-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 02-09-2022 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 02-09-2022 

 

                                                              

 

 

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 cMusjk fujad fujad fujad 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 ukxiwj 259@2022 dye 328] 

379 Hkk-n-oh 
fn- 01@09@2022 ps 19-50 ok- 

,elhvkj >kys 
1) मोहम्मद मजबलु वल्द कुतबु अली वय 40 वषष, रा करबला टोला ग्राम उदगरा जजल्हा जकशनगंज जबहार  
2) जजहरूद्दीन वल्दसमसदु्दीन वय - 45 वषष, रा ईकलचा ता ईस्लामपरु जज उत्तर जदनापरु पश्चीम बंगाल 

02 o/kkZ 326@2022 dye 379  

Hkk-n-oh 
fn- 02@09@2022 ps 00-15 ok-  3) lfej ’kgknr iBk.k] o; 21 o"ksZ] jkg.kkj&ljdkjh nok[kk.;k leksj okMZ dz- 02 panziqj- 

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 


