
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 03-09-2022  

 

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 बडनेरा 
224/22 
कलम  

379 IPC 
गनु्हा प्रकार   
मोबाईल 

चोरी 

रे.स्टे बडनेरा 
येथील बकुींग 
आँफीस मध्ये 

03/09/22  
00.30 वा. 
दरम्यान 

 

03/09/22  
13.54 वा. 

महेश ववलासराव 
ववरदंडे  

वय 21 वषष  
रा. रामवाकडी ता. 

वि. यवतमाळ 
पोस्ट येळाबारा 

मो.क्र. 
9529241153 
9359230450 

 

अज्ञात 
 

एकुण  18, 000/- रू 
एक डाकष  वनळ्या रंगाचा 

रेड मी  Note-10 प्रो 
क.चा मोबाईल त्यात  
JIO क. चा वसम नं. 

9529241153  
IMEI No. 

867501058534844 
ककमत 18,000/- रु. चा 

मोबाईल. 

वनरंक 
 

यातील वफयादी हे वद . 02.09.2022 रोिी सकाळी 11.30 वा. 
नावशक येथनु धामणगाव येथे िाणेकरीता सपुरफास्ट गाडीमध्ये 
िनरल कोच चे वतकीट घेवनु रे .स्टे भुसावळ येथे उतरले परंत ु
फीयादीस धामणगाव येथे िाणे असल्याने सरुत अमरावती पसेँिर ने 
रे.स्टे बडनेरा येथे उतरुन रे .स्टे बडनेरा येथील बकुींग आँफीसमध्ये  
झोपले असता त्यांचे पनँ्टचे विशातील एक डाकष  वनळ्या रंगाचा रेड 
मी Note-10 प्रो क .चा मोबाईल ककमत 18,000/- रु. चा मोबाईल 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे झोपेचा फायदा घेवनु चोरुन नेला 
असे वदले फीयाद वरुन कलम 379 IPCप्रमाणे  गनु्हा दािल  

WHC 
1019 
इंगळे 

02 बडनेरा 
225/22 
कलम  

379 IPC 
गनु्हा प्रकार   
मोबाईल 

चोरी 

ट्रेन न 12140  
अप सेवाग्राम  
एक्स चे कोच 
न S/11 वसट 
न 10, 11, 
13, 14, 16 
वरुन बडनेरा  
रेल्वे स्टेशन 
येथनु गाडी 

सरुु झाल्यावर  
 

08.08.22 
वेळ नमदु 

नाही      

03/09/22 
23.20  वा. 

ज्योती रामधन 
वहवरकर  

वय 47 वषष रा म ु
काटोल नासरे 
लेआउट पावर 
हाउस प्लट न 8 

काटोल  
वि नागपरु  

मो. न. 
9421708230  
8378017935 

 

अज्ञात 
 

एकुण  13, 500/- रू 
एक रेडमी नोट 9 कं चा 

मोबाईल DOW 
BLACK रंगाचा त्याचा 

IMEI NO 
869770045790330 / 
40 त्यात विवो वसम न 

9075185266 
8459934850  

ककमत  13500/- रु 

वनरंक 
 

यातील वफयादी मिकुर हे वद 07.8.2022 रोिी नमदु ट्रेन ने नागपरु  
ते नावशक रोड असा प्रवास आपल्या फवमलीसह कवरत असतांना 
बडनेरा रेल्वे स्टेशन येथनु गाडी सरुु झालेनंतर वफयादी यांचे एक 
रेडमी नोट 9 DOW BLACK रंगाचा ककमत 13,500/- रु मोबाईल 
डोक्यािाली ठेवलेला वमऴुन आला नाही ते कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्यांचा झोपेचा फायदा घेवनु मदुदाम लबाडीने चोरुन नेला 
आहे अशी वफयादी यांनी रे.पो.स्टे नावशक रोड येथे वदले वफयाद वरुन 
गनु्याचे कागदपत्र इकडील पो.स्टे. ला प्राप्त झाल्याने कलम 379  
IPC प्रमाणे गनु्हा दािल. 
fVi %&  पोलीस अवधक्षक लोहमागष नागपरु यांचे िा .क्र. 
आर/२३/गनु्हा वगष /२०२२-५०७४ नागपरु वदनांक  02/09/2022 
तसेच इकडील  रे.पो.स्टे.   बडनेरा आवक क्र . 140/22 वद. 
03/09/2022 अन्वये गनु्हयाचे कागदपत्र प्राप्त झाल्याने गनु्हा 
दािल. 
 

HC 
231 

प्रववण  
व-हेकर 

03 o/kkZ 
329/22 

कलम 379 
IPC  

गनु्हा प्रकार   
मोबाईल 

चोरी 

ट्रेन नं. 
12771 
रायपरु 

सपुरफास्ट 
एक्स चे 

िनरल कोच 
मधनु रे. स्टे 
चंद्रपरु येथनु 

गाडी 
सटुल्यानंतर 
माहीती पडले   

30/08/22 
05.00 वा. 
दरम्यान 

 

03/09/22 
15.55 वा. 

 

चेतन शंकरराव 
कायरकर  

वय-36 वषष,  
धंदा- मिरुी,  

राह. न्य ुडायमंड 
नगर िरबी रोड 

नागपरु   
मो.नं. 

8668991961 

अज्ञात 
 

एकुण  25, 000/- रू 
एक I phone 6 (5) 
वसल्वर रंगाचा त्यात 

Airtel वसम नं 
9372717911, 

IMEI no. 
353262073025867 

 वक. 25,000/- रु,  

वनरंक यातील वफयादी हे वद. 30/08/2022 रोिी नमदु ट्रेन नं. 12771 
रायपरु सपुरफास्ट एक्स चे िनरल कोच मधनु रेल्वे स्टेशन 
कसकदराबाद ते नागपरु असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान  
वद. 30/08/2022 रोिी 05.00 वा दरम्यान रे. स्टे चंद्रपरु येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचा झोपेचा फायदा घेवनु 
त्यांचा नमदु वणषनाचा मोबाईल चोरुन नेले आहे. नमदु गनु्याचे 
कागदपत्र रे.पो.स्टे नागपरु येथनु प्राप्त झाल्याने कलम 379 
IPCप्रमाणे  गनु्हा दािल.  
fVi %& नमदु गनु्याचे कागदपत्र रे.पो.स्टे नागपरु येवथल िावक क्र. 
4479/2022 वद. 30/08/2022 अन्वये गनु्याचे कागदपत्र रे.पो.स्टे.  
o/kkZ येथे प्राप्त झाल्याने गनु्हा दािल. 

HC 
640 
भुरले   



 

 

 

 

 

 

 

 

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 

04 o/kkZ 
330/22 

कलम 379 
IPC  

गनु्हा प्रकार   
मोबाईल 

चोरी 

ट्रेंन नं 12708 
हिरत 

वनिामदु्दीन 
वतरुपती एक्स 

चे कोच नं 
S/8बथष नं 

41,42,43,45
46 वरुन रे. 
स्टे वाघोली 
येथे लक्षात 
आले वरुन 

11/08/22 
00.01 वा. 
दरम्यान 

03/09/22 
17.00 वा. 

 

वनिील S/O 
अवनल कुमार  
वय- 19 वषष,  
राह. घर क्र. 
2040/9B 

वशवपरुी िैन नगर, 
लधुीयाना,पंिाब 

मो. नं 
9478952482 

 

अज्ञात 
 

एकुण  10, 000/- रू 
एक वनळ्या रंगाचा 

रेडमी नोट 7 Pro त्यात 
वोडाफोन वसम नं 
9592441853,  

IMEI no 
860848042861691/

709  
वक. 10,000/- रु, 

 

वनरंक 

 
यातील वफयादी हे वद. 10/08/2022 रोिी नमदु ट्रेन नं. 12708 
हिरत वनिामदु्दीन वतरुपती एक्स चे कोच नं S/8 बथष नं 41, 42, 43, 
45, 46 वरुन रेल्वे स्टेशन हिरत वनिामदु्दीन ते काचीकुडा असा 
प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान वद. 11/08/2022 रोिी 
00.01 वा दरम्यान रे. स्टे वाघोली येथनु गाडी सटुल्यानंतर कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने त्यांचा झोपेचा फायदा घेवनु त्यांचा एक वनळ्या 
रंगाचा रेडमी नोट 7 Pro वक. 10,000/- रु मोबाईल चोरुन नेले 
आहे. नमदु गनु्याचे कागदपत्र पोलीस अवधक्षक कायालय लोहमागष 
नागपरु येथनु पो.स्टे.ला प्राप्त झाल्याने कलम 379 IPCप्रमाणे गनु्हा 
दािल  
fVi %&  पोलीस अवधक्षक कायालय लोहमागष नागपरु 
क्र.आर/23/गनु्हा वगष/ 2022-5077 वद. 02/09/2022 अन्वये 
गनु्याचे कागदपत्र रे.पो.स्टे. o/kkZ येथे प्राप्त झाल्याने गनु्हा दािल. 

HC 
697 
भांदगे    

05 अकोला 
310/ 22 

कलम 379 
IPC   

गनु्हा प्रकार   
मोबाईल 

चोरी 

ट्रेन नं. 
12656 

नवविवन 
एक्स चे कोच 
नं. B/5 बथष 
नं. 18, 19, 
20, 23, 24 
वरून  रे.स्टे. 
अकोला पास 

झालेवर 
लक्षात आले 

वरून 

29/08/22 
07.00 वा. 

03/09/22 
22.08 वा. 

 

श्री रािकुमार 
S/Oभागीरथ शमा 

वय 52 वषष, 
धंदा - व्यापार  

रा.- B 22 ियश्री 
पाकष  सोसायटीन्य ु
समा रोड बडोदरा 

गिुरात 
मो.नं. 

9727931048 
 

अज्ञात 
 

एकुण  15, 990/- रू 
एक वववो कंपनीचा 
मा.ँनं.Y 17 मोबाईल 

त्याचा  
IMEI NO. 

860398041431179,    
वक. 15,990,/-रू. 

मोबाईल 
 

वनरंक 
 

नमदु ता. वेळी व वठकाणी यातील वफयादी हे ट्रेन नं. 12656 
नवविवन एक्स चे कोच नं. B/5बथष नं. 18, 19, 20, 23, 24 वरून  
रे.स्टे. चेन्नई ते वडोदरा असा आपले परीवारासह प्रवास करीत 
असताना प्रवासा दरम्यान वफयादी यांना झोप लागली असता त्यांची 
झोप रे.स्टे. अकोला येथे उघडली तेव्हा नमदुची गाडी पास होत होती 
त्यांनी त्यांचे डोक्यािवळ ठेवलेला एक वववो कंपनीचा मा.ँनं. Y 17 
वक. 15,990,/-रू. मोबाईल पाहला असता वदसनु आला नाही तेव्हा 
त्यांचे लक्षात आले वक मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांच्या 
झोपेचा फायदा घेवनु मदु्दाम लाबाडीने चोरून नेला आहे अशी  
वफयादी यांनी रे.पो.स्टे. वडोदरा (गिुरात) येथे वदले वफयाद वरुन 
गनु्याचे कागदपत्र इकडील पो.स्टे.ला प्राप्त झाल्याने कलम 379  
IPC प्रमाणे गनु्हा दािल. 
fVi %&  पोलीस अधीक्षक कायालय लोहमागष नागपरु येथील 
िा.क्र. 5076/22 वद. 02/09/22 अन्वये गनु्याचे कागदपञ ईकडील 
रे.पो.स्टे. अकोला चे आ.क्र. 1354/22 वद. 03/09/2022 अन्वये 
प्राप्त झाल्याने गनु्हा दािल. 
 

HC 
28 

वडगीरे 
 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 03-09-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 03-09-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 03-09-2022 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 03-09-2022 

 

 

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 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 

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 


