
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 06-09-2022  

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 iksuk riklh 

vaeynkj 

0011  नागपरु 
668/2022 
कलम 379 

IPC 
गनु्हा प्रकार   

मोबाईल चोरी  

ट्रेन  नं. 
 12687  

चंदीगढ  एक्स 
कोच नं. S/7 

बथथ नं. 32 रेल्वे  
स्टेशन नागपरु 

येणे पवुी 
  

06/08/22   
चे 

03.15 वा. 
 

06/09/22   
चे 

02.18 वा. 

पी. एल. सामी 
नंदन  पपता 

पपरणयापन वय 
59 वषे  रा. तटार 
स्ट्रीट पततुरई पमु्डी 
पोस्ट पततुरईपणु्डी 
थाना पततुरईपणु्डी 
पिला  पततुकरा   

तापमलनाडु   
मोबा. 

नं. 9841645756 
  

अज्ञात 
  

एकुण  11, 000/- रू 
एक  मोबाईल  रेडमी  9 
पावर लाल  रंगाचा त्यात 

पसम BSNL  नं. 
9488553826 पिवो 
7010496131 की. 

11,000/रु. 
  

ffuujjaadd  अशा प्रकारे आहे की, यातील  पियादी   हे  ट्रेन नं. 12687  चंदीगढ  एक्स 
कोच नं. S/7 बथथ नं. 32 वरून  पेरमबरु   ते  भोपाल असा प्रवास  करीत 
असताना प्रवासादरम्यान पद. 06/08/22 चे सकाऴी 3/15वा. रेल्वे स्टेसन 
नागपरु येणे पवुी पियादी यांचा वपरल एक  मोबाईल   रेडनी 9 पावर लाल 
रंगाचा की. 11,000/रु.  मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे झोपेचा 
िायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरून नेला आले . SD ईंग्रपित 
अशा गनु्हाचे मऴु कागदपत्रा वरुन कलम 379 भादपव प्रमाणे गनु्हा दाखल 
करण्यात आला. 
fVi & पोपलस अपधक्षक कायालय  लोहमागथ नागपरु येपथल िा.क्र. 
आर/२३/गनु्हा वगथ/2022-5140 नागपरु पदनांक 05/09/2022 पो.स्टे चे 
आवक क्र. 2914/22 पद. 5/09/2022 गनु्हाचे कागदपत्र पदले  वरुन गनु्हा  
दाखल करण्यात आला. 
  

NK 
482 

तमुडाम 

0022  नागपरु 
670/2022 
कलम 379 

IPC 
गनु्हा प्रकार    
ysMht ilZ  

चोरी  

रेल्वे  स्टेशन 
नागपरु ps 
IyVZQkeZ ua  

03 o:u 

06/09/22  
 चे 

13.00 वा. 
 

06/09/22  
 चे 

15.29 वा. 

’kqHk y{eh 

jktsnz dqekj  

fiYYs] o; 56 

वषे  jk- 2A- 

fLVzV ua 26] 

lsDVj ua 5 

fHkykbZ ]N-x- 

eks- ua 

798771294 

  
  

अज्ञात 
  

एकुण  10, 000/- रू 
एक   czkmu jaxkph 

ysMht ilZ R;kr 

jks[k  10]000/- रू 

vk/kkj dkMZ]  jsYos 

izoklkps frdhV tek 

एकुण  10, 000/- रू 

ffuujjaadd  नमुद ता. वेळी व ठठकाणी यातील फियाादी ह े  पद. 06/09/22  jksth  
vkiys  eqyhlkscr   ट्रेन नं. 18029  ’kkyhekj एक्स us ukxiqj 

rs  fHkykbZ tk.ksdjhrk js- LVs- ukxiqj IyVZQkeZ ua  03 oj 

vkys - IyVZQkeZ oj vlysyh Vzsu ps dksp ua ,l 1 e/;s 

p<Y;kuarj  फियाादी ;kaps eqyhP;k y{kkr vkys dh] R;kps 
cWx ph pSu m?kMh vkgs- R;kauh psd dsys vlrk 

R;ke/khy  एक  czkmu jaxkph ysMht ilZ  jks[k  10]000/- रू  
vlk एकुण  10]000/- रू    कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवाशी 
लोकाांच्या गर्ददचा िायदा घेवुन मुद्दाम लबाडीने चोरून नेला आह.े 

अशा फियाादी याांनी पो स्टे ला येवुन  फदल े फियााद वरून  कलम 

379 IPC प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला  

NK 
1139 

  cqjMs 

 



0033  vdskyk 

313/2022 
कलम 379 

IPC 
गनु्हा प्रकार   

मोबाईल चोरी  

रे.स्टे. 

अकोला 

येथीलबुकींग 

आँफिस मधुन 

  

02/09/22 

चे 

20.00 वा. 

06/09/22 

चे 

12.48 वा. 

कमलेश मारोती 

गोञे वय 35वषा, 

धांदा- प्रायव्हेट 

नोकरी टेलीकाँम 

कां पननमध्य ेपुणे 

येथे मँनेजर रा.जुने 

खेतान नगर नशवा 

मोहड(माजी नगर 

सेवक याांच े

घराजवळ) 

अकोला.मो.नां. 

8888842502 

  

अज्ञात 
  

एकुण  12, 000/- रू 
एक OPPO कां पनीचा 

मोबाईल मॉ. नां.M-3 त्याचा 

IMEI 

NO.माहीतनाही,त्यात 

Airtel  नसम नां. 

888884502 ककमत 

12000/-रू. 

  

ffuujjaadd  नमुद ता. वेळी व ठठकाणी यातील फियाादी ह े फद.02/09/2022 रोजी 

रे.स्टे.अकोला येथ े त्याांच े पत्नी नह अमरावती एक्स.ने अकोला येत असल्या 

कारणान े फियाादी ह े पत्नीला घेणे करीता आल े व  बुकींग आँफिस येथ े

प्लँटिाँमा ठटकीट काढणे करीता गेल ेअसता फियाादी याांच्या बरमोडा पँन्ट 

च्या नखशात ठेवलेला एक OPPO कां पनीचा मॉ. नां.M-3त्याचा IMEI 

NO.माहीत नाही,त्यात Airtel  नसम नां. 888884502 ककमत 12000/-रू. 

चा मोबाईल.कोणीतरी अज्ञात चोरट्यान ेप्रवाशी लोकाांच्या गर्ददचा िायदा 

घेवुन मुद्दाम लबाडीन ेचोरून नेला आह.े अशा फियाादी याांनी फदले फियााद 

वरून  कलम 379 IPC प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला  

ffVVii  && आज रोजी पो स्टे ला येवुन मोबाईल चोरी झाल ेबाबत फदल ेतक्रारी 

वरून   

WHC 
221 

भटकर 

04 vdskyk  
314/2022 
कलम 379 

IPC 
गनु्हा प्रकार   

मोबाईल चोरी 

टे्रन नां. 

12101 

ज्ञानेश्वरी 

एक्स च ेकोच 

नां. S/7 बथा 

नां. 47,55 

वरून रे.स्टे. 

अकोला येथुन 

गाडी 

सुटल्यानांतर 
 

06/09/22  

चे 

05.30 वा. 

दरम्यान 

 

06/09/22  

च े

19.25 वा. 

पांकज कुमार 

माथुर, वय 58 

वषा, राह. X-

222, हर्षषत 

टवर जवळ, 

पांचधाम मांफदर 

टाटीबांध, रायपुर 

छ.ग. मो. नां. 

8349209606 
 

अज्ञात 
 

एकुण  40, 000/- रू 
एक सॅमसांग कां पनीचा S6 

काळ्या रांगाचा मोबाईल 

त्याचा  IMEI NO. 

माहीत नाही. त्यात नसम 

नजओ नां. 

6264772380, फक. 

20,000/-रु,चा मोबाईल 

,2)  एक नववो कां पनीचा 

Y12 ननळ्या रांगाचा 

मोबाईल त्याचा  IMEI 

NO. माहीत नाही त्यात 

नसम एअरटेल नां. 

8269714409 कक. 

20,000/-रु असे एकुण 

कक.40,000/-रू चे  दोन 

मोबाईल 
 

ffuujjaadd नमुद ता. वेळी व ठिकाणी यातील ठियाादी हे  ठद. 05/09/2022 

रोजी ट्र ेन नं. 12101 ज्ञानेश्वरी एक्स चे कोच नं. S/7बथा नं. 47,55 

वरून आपले पत्नीसह LTT ते रायपुर असा प्रवास करीत 

असताना प्रवासा दरम्यान त्ांचा व त्ांच्या पत्नीचा 1) एक सॅमसंग 

S6 काळ्या रंगाचा मोबाईल ,2)  एक ठववो Y12 कं. चा ठनळ्या 

रंगाचा मोबाईल असे एकुण ठकं.40,000/-रू चे दोन मोबाईल 

चाठजिंग पॉईंट्ला लावुन झोपले असता कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 

त्ांच्या झोपेचा िायदा घेवुन मुद्दाम लाबाडीने रे से्ट अकोला येथुन 

गाडी सुट्ल्यानंतर चोरून नेले वरून ठियाादी यांनी रे पो से्ट 

नागपुर येथे ठदले ठियााद वरुन गुन्ह्याचे कागदपत्र इकडील 

पो.से्ट.ला ई- मेल द्वारे आज रोजी प्राप्त झाल्याने  कलम 379  

IPC प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला असुन सदर गुन्ह्याचा 

तपास NK/99 दायमा यांना देण्यात आला. 

NK 
99 

दायमा 

05 cMusjk  
230/2022 
कलम 379 

IPC 
गनु्हा प्रकार   

मोबाईल चोरी 

टे्रन मडगाव -

नागपूर स्पेशल  

मधुन रे.स्टे 

बडनेरा येथ े

प्लॅटिामा नां.  2 

वर उतरत 

असताांना 

05/09/22 

  चे  

21.30वा. 

दरम्यान  

06/09/2022 

 च े 
11.18 

  घनश्याम 

सत्यनारायण 

अग्रवाल वय 65 

वषा रा.वसमत 

हाऊसींग 

सोसायटी, पोलीस 

क्वाटारसमोर 

,वसमत, ता.  

,नज.हहगोली, 

मो.क्र. 

9420155777 

 

अज्ञात 
  

एकुण  14, 000/- रू 
एक काळ्या रांगाचा 

सॅमसांग क.चा मोबाईल 

माँ नां. A12 त्यात एअरटेल 

क.चा नसम नां. 

9405393988,  

IMEi 

356770919086429, 

357196299086426  

ककमत 14000/- रु. चा 

मोबाईल 

ffuujjaadd  वरील तारखेस वेळी व ठिकाणी यातील ठियाादी हे अकोला 

येथुन बडनेरा येथे जाणेकरीता  ट्र ेन मडगाव -नागपूर से्पशल  

मधुन प्रवास करीत असता रे.से्ट बडनेरा येथे पॅ्लट्िामा नं.  2 

वर उतरत असतांना  त्ांचे शट्ााचे खखशातील एक काळ्या 

रंगाचा सॅमसंग क.चा मोबाईल ठकंमत 14000/- रु. चा मोबाईल. 

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवाशांच्या गदीचा  िायदा घेवुन 

चोरुन नेला असे ठदले िीयााद वरुन कलम 379 IPC  प्रमाणे  

गुन्हा दाखल 

ffVVii  && आज रोजी पो स्टे ला येवुन मोबाईल चोरी झाले बाबत फदले 

तक्रारी वरून  

NK 
1148 

tk/ko 



  

  

  

 

 

06 cMusjk  
231/2022 
कलम 379 

IPC 
गनु्हा प्रकार    
ysMht ilZ  

चोरी   

टे्रन.नां. 12130 

आजाद हहद 

एक्स चे कोच 

नां. S/8बथा नां. 

71वरुन  रे.स्टे 

.बडनेरा येथुन 

गाडी सुरू 

झाल ेनांतर  

 

05/09/22  

चे  

अांदाज े23.00 

त े

23.15वा. 

सुमारे. 

 

06/09/22  

च े13.12 
रांजना जनाधान 

सारांग, वय-41  

वष ेधांदा-

गृहणी,रा-  शामा 

ईस्टेट, A1हवग 

फ्लॅट 

नां.303सरोळी 

िाटा अळांदी 

रोड पुण े

,नपन.नां.412105, 

मो 

नां.9823736060,9

923129592 

अज्ञात 
  
  

एकुण  5,77,962/- रू 
(1)एक मरून रांगाची 

सॅगबॅग सारखी पसा त्यात, 

(2)एक सोन्याच े मांगळसुत्र  

वजन 3 तोळे कक.अां.-

1,50,000/-रू, (3) एक 

सोन्याची चैन24कैरीट 

वजन अांदाज े 2 तोळे 

कक.अां.-1,25,000/-रू, 

(4)सोन्याचा चपला हार 

वजन अांदाज े 4तोळे 

कक.अां.-2,00000/-रू, 

(5)लहान मुलाांच ेसोन्याची 

दोन चैन वजन अांदाज े1 

तोळे कक.अां.-50,000/-रू, 

(6)रोख रकम 4,000/-रू, 

(7)UAEयेथील करनसी 

5501-AED असुन 

भारतीय मुल्य-11,962/-रू, 

(8)मालाची एक वेस्टन 

बॅग त्यात ठेवल्ली असुन 

त्यामध्य े रोख 

रकम2,000/-रू, (9)एक 

मोटो जी GSGकां पनीचा 

काळ्या रांगाचा मोबाईल 

त्यात UAEयेनथल नसम 

नां.971508494939, त्याचा 

IMEI NO. 

353617113125185 

फक.35,000/- रु , (10)दोन 

Debit card,SBI,HDFC, 

(11)UAEच ेदोन Credit 

card, (12)राशन 

काडा,आधार काडा,पॅन 

काडा,पतीच े व स्वताच े

ड्रायव्हींग लायसन्स, 

(13)मुळाच े व 

स्वताचUेAEचIेD,असा 

एकुण ककमत 5,77,962/-रू 

चा माल.  

 

ffuujjaadd  नमुद ता. वेऴी व ठिकाणी ठियाादी मजकुर हे नमुद ट्र ेनचे 

नमुद कोच व बथा वरून  रे.से्ट .बडनेरा ते पुणे  प्रवास 

कररत असतांना सदरची रे.से्ट .बडनेरा येथुन गाडी सुरू झाले 

नंतर  त्ांची  एक मरून रंगाची सॅगबॅग सारखी पसा ठसट् 

वर िेवुन बाकी सामान ठशट् जवळ िेवत  असता गाडी रे. 

से्ट. बडनेरा  येथुन गाडी सुरू झाले नंतर  ठियाादी यांना 

लक्षात आले की त्ांची  वर नमुद वणानाची  एक मरून 

रंगाची सॅगबॅग सारखी पसा त्ात एकुण ठकंमत 5,77,962/-रू 

चा माल. आतील सामानसह  त्ांना नकळत कोणीतरी अज्ञात 

चोरट्याने   मुद्दाम लबाडीने चोरुन नेले बाबत  रे. पो. से्ट. 

मनमाड जी. रेले्व औरंगाबाद येथुन CCTNS प्रणाली मधे्य 

ऑनलाईन गुन्हा आल्याने कायमी कलम 379 IPC प्रमाणे गुन्हा 

दाखल करण्यात आला  

ffVVii  && रे . पो. से्ट. मनमाड जी. रेले्व औरंगाबाद येथुन CCTNS 

प्रणाली मधे्य ऑनलाईन गुन्हा आल्याने 

PSI  

वरिे 



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 06-09-2022  

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 06-09-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 06-09-2022 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 06-09-2022 
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