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01 नागपरुनागपरु  
330088//22002222  
  UU//SS  337799  

IIPPCC  
  

गनु्हा प्रकार  
cWx 

चोरी 

रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  
नागपरुनागपरु    PPFF  
NNoo  33  वरवर  

 

0088//0055//22002222  
चेचे    

0055::0000    
वावा  पवुीपवुी 

0088//0055//22002222  
चेचे    

0099::1155 

संजोगसंजोग  शकरशकर  मोटघरेमोटघरे    
वयवय  2277  वर्षवर्ष    

धंदाधंदा--  ट्रेकमैनट्रेकमैन  रेल्वेरेल्वे  
नौकरीनौकरी    

रारा  इंदीराइंदीरा  नगरनगर--33  
जातरोडीजातरोडी  नागपरुनागपरु    

मोमो  नंनं  88220088225533881100 

अज्ञातअज्ञात  
 

,dq.k 48]000@&# 

  एकएक  रेल्वेरेल्वे  चीची  बैगबैग  त्यातत्यात  रेल्वेरेल्वे  चाचा  
ट्रॅकट्रॅक  मशीमशीनन  कककक..1144000000//--रुरु  ,,जनेुजनेु  

वापरतेवापरते  कपडेकपडे  ,,  आधारआधार  काडषकाडष ,,  एकएक  
समॅसंगसमॅसंग  कंकं  चाचा  मोमो  मॉमॉ..  नंनं  JJ77    काळयाकाळया  

रंगाचारंगाचा  त्यातत्यात  कसमकसम  वोडावोडा  ..  
99776644660033111122    कककक..3344000000//--  चाचा  
IIMMEEII  NNooमाहीतमाहीत  नाहीनाही  असाअसा  एकुनएकुन  

4488000000//--  रुरु..चाचा  मालमाल.. 

कनरंककनरंक  
 

मीमी  संजोगसंजोग  शकरशकर  मोटघरेमोटघरे  वयवय  2277  वर्षवर्ष  धंदाधंदा--  
ट्रेकमैनट्रेकमैन  रेल्वेरेल्वे  नौकरीनौकरी  रारा  इंदीराइंदीरा  नगरनगर--33  जातरोडीजातरोडी  
नागपरुनागपरु  मोमो  नंनं  88220088225533881100  समक्षसमक्ष  पोकलसपोकलस  ठाणेठाणे  
येथेयेथे  हजरहजर  राहुनराहुन  कलहुनकलहुन  देतेदेते  कीकी,,मीमी  
कदकद..0088//0055//22002222  चेचे  0011..0000वावा  रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  
नागपरुनागपरु  येथेयेथे  इटारसीइटारसी  येथनुयेथनु  रेल्वेरेल्वे  चीची  मशीनमशीन  ट्रकट्रक  
मकशनमकशन  अजनीअजनी  येथेयेथे  जमाजमा  करण्याकरीताकरण्याकरीता  आलोआलो  
होतोहोतो  परंतुपरंतु  मीमी  रात्ररात्र  झाल्यानेझाल्याने  वव  मशीनमशीन  सकाऴीसकाऴी  
जमाजमा  करण्याचीकरण्याची  असल्यानेअसल्याने  कदकद..  0088//55//22002222  रोजीरोजी  
रात्रीरात्री  0011..0000  वावा  रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  नागपरुनागपरु    PPFF  NNoo  0033  
वरवर  थांबलोथांबलो..  त्यात्या  नंतरनंतर  मलामला  झोपझोप  लागलालागला  मळेुमळेु  मीमी  
झोपनुझोपनु  गेलोगेलो    त्यात्या  दरम्यानदरम्यान  माझीमाझी                            
        ??                   रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  नागपरुनागपरु  PPFF  NNOO  33  
वरुनवरुन  कदनांककदनांक  0088//0055//22002222  चेचे  0055..0000वावा  पवुीपवुी  
कोणीकोणी  तरीतरी  अज्ञातअज्ञात  चोरटयानीचोरटयानी  मदु्दाममदु्दाम  लबाडीनेलबाडीने  वव  
कपटानेकपटाने  चोरुनचोरुन  नेलेनेले..असेअसे  कियादीचाकियादीचा  जबाबावनुजबाबावनु  
सबबसबब  अपराधअपराध  कलमकलम  337799  भादवीभादवी  प्रमाणेप्रमाणे  गनु्हागनु्हा  
दाखलदाखल    

iksgok 

235 

o?kkjs 

02 नागपरुनागपरु  
330099//22002222  
UU//SS  337799  

IIPPCC  
  

गनु्हा प्रकार  
eksckbZy 

चोरी 

रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  
नानागपरुगपरु    PPFF  
NNoo  66  वरवर  

 

0088//0055//22002222  
चेचे    

0077::0000  वावा 

0088//0055//22002222  
चेचे    

1111::2244  वावा 

अनपुमअनपुम  राजीवराजीव  पाठकपाठक    
वयवय  2211  वर्षवर्ष    
धंदाधंदा    कशक्षणकशक्षण    

रारा  कहन्दीकहन्दी  कवश्वकवद्यालयकवश्वकवद्यालय  
क्वॉटरक्वॉटर  नंनं  CC..1122  वधावधा  
मोमो..  नंनं  77775566991111228822 

अज्ञातअज्ञात  
 

,dq.k 19]500@&# 

RReeddmmii  NNoottee  0099  कंकं  चाचा  मोमो  काळयाकाळया  
रंगाचारंगाचा  त्यातत्यात  कसमकसम  वोडावोडा  

..77008833331111664411  IIMMEEII  NNOO  
886699997733005522440000336611//337799    

कककक..1100000000//--  चाचा  22))  IInnffiinniixx  HHoott  99  
PPrroo  कनळयाकनळया  रंगाचारंगाचा  मोबामोबा..  त्यातत्यात  
कजयोकजयो  कसमकसम  77337700556688557777  कककक..  

99550000//--    IIMMEEII  NNoo  माहीतमाहीत  नाहीनाही  
असाअसा  एकुनएकुन  1199550000//--  रुरु..चाचा  मालमाल.. 

कनरंककनरंक  
 

     मीमी  अनपुमअनपुम  राजीवराजीव  पाठकपाठक  वयवय  2211  वर्षवर्ष  धंदाधंदा    
कशक्षणकशक्षण  रारा  कहन्दीकहन्दी  कवश्वकवद्यालयकवश्वकवद्यालय  क्वॉक्वॉटरटर  नंनं  CC..1122  
वधावधा  मोमो..  नंनं  77775566991111228822,,  कदकद..0088//0055//22002222    
रोजीरोजी  सकाळीसकाळी  मीमी  0077..0000  वावा  दरम्यानदरम्यान  नागपरुनागपरु  तेते  
वधावधा  जाण्याककरताजाण्याककरता  ट्रेनट्रेन  नंनं  1100114400  महाराष्ट्ट्रमहाराष्ट्ट्र  एक्सएक्स  
चेचे  कटकीटकटकीट  काढुनकाढुन  रेरे  स्टेस्टे  नागपरुनागपरु  PPFF  NNoo  66  वरवर  
थकानथकान  आल्यामुळेआल्यामुळे    मीमी  झोपनुझोपनु  गेलोगेलो  त्यात्या  दरम्यानदरम्यान  
कोणीकोणी  तरीतरी  अज्ञातअज्ञात  चोरट्यानीचोरट्यानी  माझ्यामाझ्या            
                              कोणीतरीकोणीतरी  अज्ञातअज्ञात  चोरट्यानेचोरट्याने  
माझ्यामाझ्या  झोपेचाझोपेचा  िायदािायदा  घेवनुघेवनु  चोरुनचोरुन  नेलेनेले  तरीहीतरीही  
माझीमाझी  चोरट्याचोरट्या  कवरुद्धकवरुद्ध  कायदेकशरकायदेकशर  तक्रारतक्रार  आहेआहे  
अपराधअपराध  कलमकलम  337799  भादवीभादवी  प्रमाणेप्रमाणे  गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल    

iksgok 

235 

o?kkjs 



03 नागपरुनागपरु  
331100//22002222  
UU//SS  337799  

IIPPCC  
गनु्हा प्रकार  

eksckbZy चोरी  

रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  
नागपरुनागपरु  

PPFF..NNOO  0011  
वरवर  लॉबीलॉबी  

समोरसमोर  

0077//0055//22002222  
चेचे    

1188::0000  वावा  

0088//0055//22002222  
चेचे    

1177::3333  वावा  

कवनयकवनय  बहादरुबहादरु  ससगससग  
बघेलबघेल..वयवय  2222  वर्षवर्ष  धंदाधंदा--

IIRRCCTTCC  िुटिुट  
कडलेवरीकडलेवरी,,रारा--प्लॉटप्लॉट  नंनं..9988  

//II  अंगलुीमालअंगलुीमाल  नगरनगर  
नारीनारी  रोडरोड  नागपरुनागपरु  

मोमो..नंनं..99117722334499117799  

अज्ञातअज्ञात  
  

,dq.k 18]889@&# 

एकएक  ooppppoo  कंकं..ब्लुब्लु  वव  कसल्वरकसल्वर  
रंगाचामॉरंगाचामॉ..नंनं..FF1199  मोबाईलमोबाईल  कजयोकजयो  

कसमकसम  नंनं..99551188771199661177          
  IIMMEEII  NNOO--

886600442277005522881111665544असाअसा  
एकुनएकुन  1188,,888899//--  रुरु..चाचा  मालमाल..  

  

कनरंककनरंक  
  

        मीमी  कवजयकवजय  बहादरुबहादरु  ससगससग  बघेलबघेल..वयवय  2222  वर्षवर्ष  धंदाधंदा--
IIRRCCTTCC  िुटिुट  कडलेवरीकडलेवरी,,रारा--अंगलुीमालअंगलुीमाल  नगरनगर  
नागपरुनागपरु  मोमो..नंनं..99117722334499117799  कदकद..0077//0055//22002222  
रोजीरोजी  ट्रेनट्रेन  नंनं..1122775511  वरवर  संध्याकाळीसंध्याकाळी  1188//0000  
वावा..समुाराससमुारास  िुडिुड  कडलवकककडलवकक  करण्यासाठीकरण्यासाठी  नागपरुनागपरु  
रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  वरवर  आलेआले  होतोहोतो,,  त्यात्या  दरम्यानदरम्यान  माझामाझा  
पनॅ्टच्यापनॅ्टच्या  कखशाकतलकखशाकतल                                          
कोणीतरीकोणीतरी  अज्ञातअज्ञात  व्यक्तीव्यक्ती  नेने  माझ्यामाझ्या  नजरचकुकचानजरचकुकचा  
िायदािायदा  घेवनुघेवनु  मदु्दाममदु्दाम  लबाडीनेलबाडीने  वव  कपटानेकपटाने  चोरूनचोरून  
नेनेलेले,,तरीहीतरीही  माझीमाझी  त्यात्या  चोरट्याचोरट्या  कवरुद्धकवरुद्ध  कायदेकशरकायदेकशर  
तक्रारतक्रार  आहेआहे  ..  अपराधअपराध  कलमकलम  337799  भादवीभादवी  प्रमाणेप्रमाणे  
गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल   

iksgok 

235 

o?kkjs  

04 वर्धा 

151/2022 

कलम 

 379 IPC 
 

गनु्हा प्रकार  
eksckbZy 

चोरी  

ट्र ेन नं. 

12843 

अहमदधबधद 

एक्स चे 

कोच नं 

S/4बर्ा  

नं 76 वरुन  

 रे. से्ट वर्धा 

सुट्ल्यधनंतर 

07/05/22 

चे  

16.30 

दरम्यधन 

 

08/05/22 

चे  

12.15 वध. 
 

सुननल कुमधर 

निलीपभधई नकचन, 

 वय 38 वर्ा 

रध.पेललधद 

नि.आनंद मो.नं. 

9054526843 

अज्ञातअज्ञात  
 

,dq.k 14]000@&# 

एक कधळ्यध रंगधचध रेडमी 10 कं. 

चध मोबधईल त्यधत निओ नसम 

नं.8780750813,IMEI no. 

मधनहत नधही.नक.14,000/-रू.चध 

मधल. 

कनरंककनरंक  
 

fQ;kZnh gs js-LVs [kqyrk jksM rs vkuan vlk 

izokl djhr vlrkauk izoklk njE;ku R;kps 

cFkZoj pkthZxyk ykoysyk ueqn o.kZukpk 

eksckbZy dks.khrjh vKkr pksjVÓkkus 

fQ;kZnh ;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu js-LVs 

o/kkZ ;sFkqu xkMh lqVY;k uarj eqíke yckMhus 

pks:u usyk vkgs-  

fVi %& ueqn xqUgÓkkps dkxni=s js-iks-LVs 

cMusjk ;sFkhy tkod dz 771/2022 

नद.07/05/2022 अन्वये इकडील पो.से्ट.चध 

आ.क्र.754/2022 नद.08/05/2022 अन्वये 

गुन्ह्यधचे कधगदपत्र ट्पधलधने प्रधप्त झधल्यधने नंबरी 

गुन्हध दधखल करण्यधत आलध 

iksuk@ 

1071 

f’kans 



05 अकोला .

141/22  

कलम 

379 IPC 
 
 

गनु्हा प्रकार  
eksVkj 

lk;dy 

चोरी   

  रे से्ट 

अकोला 

बुक ींग 

ऑफ स 

समोर ल नो 

पार्किं ग झोन 

 

07/05/22 

चे  

21.55 

वा.  

दरम्यान 

08/05/22 

चे  

08.00 

वाजता 
 

मोहम्मद जुबेर उल्ला 

मोहम्मद असद उल्ला  

वय 39 वरे्ष धींदा- 

लवल  ट्र ॅव्हलींस राह- 

सैफ या ए.व्ह  पॅ्लन 

नीं. 07 कलाक  चाळ 

अकोला  

मो.नीं.9637356605 

अज्ञातअज्ञात  
 

,dq.k 80]000@&# 

एक काळ्या रींगाच  युन कॉन 

CB मोट्ारसायकल MH30 

BH3883 त्याचा चेस स नीं. 

ME4KC311AK8501681 

इींज न नीं. KC31E80501607 

र्कीं मत 80,000/-रू 

कनरंककनरंक  
 

   वररल ता वेऴ  व र्िकाण  यात ल र्फयााद  

मोहम्मद जुबेर उल्ला मोहम्मद असद उल्ला  

वय 39 वरे्ष धींदा- लवल  ट्र ॅव्हलींस राह- सैफ या 

ए.व्ह  पॅ्लन नीं. 07 कलाक  चाळ अकोला  

मो.नीं.9637356605 याींचे मावस भाऊ नामे 

ईब्राह म अहमद खान वय 18 वर्षा 

रा.मोम नपुरा अकोला याींन  र्फयााद  याींच   

एक काळ्या रींगाच  युन कॉन CB 

मोट्ारसायकल MH30 BH3883 त्याचा चेस स 

नीं. ME4KC311AK8501681 इींज न नीं. 

KC31E80501607 र्कीं मत 80,000/-रू च  

मोट्ारसायकल घेवुन रे से्ट अकोला येथे पाहुणे 

सोडण्याकर ता आले व बुक ींग ऑफ स 

समोर ल नो पार्किं ग झोन  मधे्य नमुद वणानाच  

गाड  उभ  करून पाहुण्याींना सोडणे कर ता रे 

से्ट अकोला पॅ्लट्फॉम नीं. 04 वर गेले असता ते 

पाहुण्याींना सोडुन 10 ते  15 र्मनट्ाींन  

पॅ्लट्फॉम वरून परत येवुन मोट्ारसायकल 

िेवलेल्या र्िकाण  गेले असता ईब्राह म अहमद 

खान याींना  त्या र्िकाण  मोट्ार सायकल र्दसुन 

आल  नाह .त्याने आजुबाजुला से्टशन पर सरात 

शोध घेतला परीं तु नमुद वणानाच  

मोट्ारसायकल र्दसुन आल  नाह  त्यावरून 

ईब्राह म अहमद खान याींन  फोन द्वारे सदरच  

माह त  कळर्वले वरून र्फयााद  लगेच 

ताबडतोबड रेले्व से्टशन अकोला येथे आले व 

दोघाींन  र्मळुन से्टशन पर सरात शोध घेतला  

परीं तु नमुद वणानाच  मोट्ारसायकल र्दसुन 

आल  नाह  त  मोट्ारसायकल कोणातर  अज्ञात 

चोरट्याने र्फयााद  याींच्या मावस भावाच्या      

गैर हजेर चा फायदा घेवुन मुद्दाम लबाड ने 

नमुद वणानाच  मोट्ारसायकल चोरून नेल . 

र्फयााद  याींन  रे पो से्ट अकोला येथे येवुन र्दले 

र्फयााद वरून कलम 379  IPC प्रमाणे गुन्हा 

दाखल  

 PSI 

वानखडे  



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 08-05-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 08-05-2022 

 

 

 

 

 

 

 

06 xksanh;k 

41@22 

dye 

379 

Hkknfo 

गनु्हा प्रकार  
eksckbZy 

चोरी   

jsYos LVs'ku 

xksanh;k 

IyWVQkeZ ua-

1 ojhy 

osVhax gkWy 

e/;s 

08-05-22 

ps  

14-30  

rs 

 14-45 

 ok 

njE;k.k 

08-05-22 

ps  

19-48 

 ok- 

y{e.k jkekth 

[kksVsys   

o; 64 वरे्ष  

/kank& 

dkgh ukgh  

jkg- vklouhikjk 

yk[ksuxj rg-ft-

jk;iqj 

 

अज्ञातअज्ञात  
 

,dq.k 18]000@&# 

1 ,d fooks daiuhpk ika<jk 

jaxkpk eksckbZy  ekW-ua-o vk; 

,e-bZ vk;-ua-ekghrh ukgh 

fdaer 14]000@&: 

2 ,d dkG;k jaxkps euhilZ 

R;ke/;s jks[k 2000@& :  

LVsV cWadps ,-Vh-,e dkMZ ]  

js-LVs xksafn;k rs jk;iqj jsYos 

izoklkps frfdV vlk ,dq.k 

16000@& : pk eky 

 

कनरंककनरंक  
 

v'kk izdkjs vkgs fd] ;krhy ueqn 

fQ;kZnh gs jk;iqj ;sFks tk.ks djhrk  js-LVs 

xksafn;k rs jk;iqj jsYos izoklkps frfdV 

dk<qu jsYos LVs'ku xksanh;k IyWVQkeZ ua-1 

ojhy osVhax gkWy e/;s xkMhph okV c?kr 

vlrk R;knjE;k.k R;kauk >ksi ykxY;kus 

dks.khrjh vKkr PkksjV;kus R;kaps >ksispk 

Qk;nk ?ksoqu R;kaps iWaVps f[k'kkrhy ojhy 

ueqn eksckbZy o euh ilZ pks:u usysckcr 

ys[kh fjiksVZ fnY; dye 379 Hkknfo 

vUo;s uacjh xqUgk nk[ky 

iksgok

330 

larks’k 

pkScs 

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 

01 xksafn;k exZ Ø-

22@22 

dye 174 

lhvkjihlh 

jsYos LVs’ku 

xksafn;k IyWVQkeZ 

ua-1 ukxiqj ,UM] 

cksjhax iai gkml 

toG 

 

08-05-22 

ps  

18-00 

 ok iqohZ 

08-05-22 

ps  

 19-41 

 ok 

vkWu M;qVh Dyss 

jsYos LVs’ku xksafn;k 

rQsZ izseyky 

fgjkyky esJke                    

o; 52 o’kZ  

jkg- MCyhax 

dkWyksuh xkssafn;k 

 

,d vuksG[kh 

efgyk o; vankts 

50 rs 55 o"kZ 

;krhy efgyk fg dks.kR;krjh vktkjkus 

uSlxhZdjhR;k ej.k ikoyh vlkoh 

l-QkS@ 

567 

HktHkqts 



yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 08-05-2022 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 08-05-2022 

 

 

 

 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps uko Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 ukxiwj 305/22  कलम 392 IPC  07/05/2022 चे 19.46 वा. 
PCR D. 09.05.2022 

1½ lfpu jkts’k Bkdjs] o; 23 o’kZ] jk- vkse lkbZ uxj HkaMkjkjksM eksnk ft- ukxiwj 

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 


