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vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 
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xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  
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eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

01 नागपरु 
17/2023 

कलम 379 
IPC    
प्रमाणे 

xqUgk Ádkj 

मोबाईल  

pksjh 

रेल्वे स्टेशन 
नागपरु 

प्लटॅफामम नं. 1 
वर 17 नं. 
दरवाज्या 
जवळ 

10/01/23  
03:00 वा. 

 

10/01/23  
08:20 वा. 

 

मनेुश्वर संभाजी 
कंुभरे, वय 23 वषे, 

रा. अजनी पो. 
दजमागरी, ता. माहुर, 

जज. नांदेड, मो.नं. 
9657390531 

अज्ञात 
 

,dq.k 14]000@&# 
एक काऴ्या रंगाचा रेडमी 
कं. चा मोबाईल मॉ.नं. 6 
Pro त्यात जजयो जसम नं. 

8411924934, 
7620574735, IMEI 

NO. 
868134036401774/7
82, कक. 14000/- रु, 

चा. 
 

जफयादी मनेुश्वर संभाजी कंुभरे, वय 23 वषे, रा. अजनी पो. 
दजमागरी, ता. माहुर, जज. नांदेड, मो.नं. 9657390531, मी 
जद. 10/01/2023 रोजी 01:35 वा. ट्रेन 12767 संत्रागाची 
एक्स. ने जकनवट ते नागपरु प्रवास करुन मी नागपरु ला आलो 
व 17 नं. दरवाज्या जवळ झोपलो माझा मोबाईल काऴ्या 
रंगाचा रेडमी कं. चा मोबाईल रेल्वे स्टेशन नागपरु प्लटॅफामम नं. 
1 वर 17 नं. दरवाज्या जवळुन माझा झोपेचा फायदा घेउन  
चोरुन नेले आहे त्या अज्ञात चोरट्या जवरुध्द माझी कायदेजशर 
तक्रार आहे. अशा जफयादीचे जफयाद वरुन सबब अपराध कलम 
379 IPC प्रमाणे दाखल  
fVi & जफयादी स्वत: पो.स्टे. ला येवनु जफयाद जदले वरुन मा. 
PSO सो यांचे आदेशान्वये नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात येत 
आहे.  
 
 

  HC/ 
381 
धंदर 

02 नागपरु  
19/2023 

कलम 
379 
IPC 
प्रमाणे 

xqUgk Ádkj 

बगँ 
pksjh  

ट्रेन नं. 
12771 कोच 
नं. B/3 बथम 
नं.16 वरुन 
गाडी रे.स्टे. 
नागपरु वरुन 

गाडी 
सटुल्यावर 

10/01/2023  
08:05 वा 

10/1/2023 
13.04 वा 

 

पषु्पेंद्र 
रेशमलाल 

पटेल 
वय 29 वय  
job Digital  
marketing  

Bhilai,  
मो.नं.  

9589443300 

अज्ञात 
 

,dq.k 48]500@&#  
एक Skyरंगाचा बगँ त्यात1) 
समँसंग कं. मोबाईल मॉ.नं. 
A7DS त्यात जजयो जसम नं. 
9569443300,IMEI NO. 
माहीत नाही  कक. 26,000/-रु 
2) समँसंग कंपनीचा मोबाईल 
त्यात जजयो जसम नं. IMEI 

NO. माहीत नाही 12,000/-रु. 
चा. 3) Vivo company का 

Sky blue colour चा 
मोबाईल त्यात जजयो जसम नं. 
8871082773 IMEI NO. 
865265053985837,8652

65053985829 कक. 
10,000/-रु. आधार काडम, पनँ 
काडम, रोख 500/-रु.ड्रायव्हीग 

लायसन्स 4 व्हीलर SBI 
Passbook असा एकुण 

48,500/-रु 
 

 नमदु ता वेऴी व जिकाणी यातील  जफयादी मचकुर हे पषु्पेंद्र 
रेशमलाल पटेल वय 29 वय job Digital marketing 
Bhilai, मो.नं. 9589443300  जद. 10/01/2023 रोजी 01:35 
वा. ट्रेन नं. 12771 कोच नं. B/3 बथम नं.16 वरून प्रवास करीत 
असतांना प्रवासा दरम्यान जद  10/01/23 रोजी सकाऴी  08:05 
वा जफयादी  यांचे  एक Skyरंगाचा   बगँ कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्यांचा  गैरहजेरीचा फायदा घेवनु   रे. स्टे. नागपरु येथनु 
चोरून नेले   अशा जफयादीचे जफयाद वरुन सबब अपराध कलम 
379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल  
fVi & - जफयादी स्वत: पो.स्टे. ला येवनु लेखी जफयाद जदले वरुन 
मा. PSO सो यांचे आदेशान्वये नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात येत 
आहे.  

 

HC/319 
जजचकार 
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03 नागपरु 
20/2023 
कलम 379 

IPC    
प्रमाणे 

xqUgk Ádkj 

?????? 
pksjh 

 

ट्रेन नं. 
12626 केरला 
एक्स चे कोच 
नं. B/2 बथम 
नं.42 वरुन 

रे.स्टे. नागपरु 
वरुन 

10/01/2023  
03:20 वा. 

 

10/01/2023  
15.16 वा. 

 

अचमना उमेश  
नखाते  

वय 50 वषे  
धंदा- गहृीणी रा. 
गावंडे ले आऊट 

नरेन्द्र नगर नागपरु  
मो.नं. 

9423399897 
 

अज्ञात 
 

,dq.k 34]200@&#  
एक सगँ बगँ काऴ्या रंगाची त्यात 

डेल कंपनीचा काऴ्या रंगाचा 
लपँटापँ DELL INSP 5567 

C/I3/4GB/ 
1TB/15/W1083VNYL2 
जकमत 31,500/- रु. एक वेब 
कँमेरा काऴ्या रंगाचा जकमत 

2,700/- रु.  असा एकुण 
34,200/-रु. माल 

 नमदु ता वेऴी व जिकाणी यातील जफयादी नाम ेअचमना उमेश नखाते वय 
50 वषे धंदा- गहृीणी रा. गावंडे ले आऊट नरेन्द्र नगर नागपरु  मो.नं. 
9423399897यांचा मलुगा नाम े उमेश नखाते यास जद. 09/01/2023 
रोजी नागपरु ते एरनाकुलम टाऊन येथे जायचे असल्यांने  ट्रेन नं. 12626 
केरला एक्स ही 15 तास लेट असल्यांने जद. 10/01/23 चे पहाटे 03:00वा. 
येणार असल्यांने जफयादी  पहाटे 03:00 वा. प्लेटफामम नं. 02 वर आलेव  
लगेच गाडी आल्यांने  मलुांचे जरझवेशन कोच नं. B/2 बथम नं.42 वर 
असल्यांने गाडी थांबतास त्यांने त्याची लपँटापँ बगँ त्याच्या बथम वर नेऊन 
िेवली व गाडी सटेुपयमत कोच बाहेर येवनु बोलत होता गाडी 03:20 सरुु 
होताच तो बसला व गाडीत चढताच बथम वर िेवलेली त्याची लपँटापँ बगँ 
पाहीली असता जदसनु आली नाही. कोणीतरी अज्ञात चोरटयांने रेल्वे 
स्टेशन नागपरु येथनु गाडी सटुताच लपँटापँ बगँ चोरी  चोरून नेले  अशा 
जफयादीचे जफयाद वरुन सबब अपराध कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा 
दाखल  
fVi & - जफयादी स्वत: पो.स्टे. ला येवनु लेखी जफयाद जदले वरुन मा. 
PSO सो यांचे आदेशान्वये शनु्य नंबरी दाखल 

HC/542 
जमश्रा 

04  
. 10/2023 

कलम 

379 

भादवी 

प्रमाणे  

xqUgk Ádkj 

लेडीज पसम   
pksjh  

टे्रन नं. 

12105 म ंबई 

गोंददया 

ववदभभ एक्स 

चे कोच नं. 

A/2 बथभ नं. 

09 वरून 

रे.स्टे. 

प लगाव 

येथ न गाडी 

जात 

असतांना          

09/01/2023  

07/15 वा 

दरम्यान   

10/01/2023 

16/05 वा. 

मंज ुसतीश बन्सल 
वय 65 वषम, धंदा- 
गहृीणी रा. ISM 
हाऊस जस /103 
िाकुर व्व्हलेज 
कांदीवली ईस्ट 
मुंबई मो. नं. 

8898503100 

अज्ञात 
 

,dq.k 2]81]200@&#  
1) एक सोन्याची ची अंग ठी 

वहरेजडीत वजन 05 ग्राम 

ककमत 50,000/- रु. 2) 

एक  सोन्याची  अंग ठी 

वहरेजडीत वजन 10 ग्राम 

ककमत 75,000/- रु 3) 

एक सोन्याची चैन वजन 10 

ग्राम ककमत 50,000/ रु. 

4) एक सोन्याची चैन 

मोतीजडीत वजन 4 ग्राम 

दकमत 20,000/- रु 5) 

एक जोड सोन्यांच ेटााँप्स 

वहरेजडीत वजन 8 ग्राम 

दकमत 65,000/- रु. 6) 

एक चांदी चा वसक्का वजन 

10 ग्राम ककमत 1,200/- 

रु. 7) आटीदिशीयल हाताच े

कड ेदकमत 10,000/- रु. 

8) रोख 10,000/- रु. असा 

एक ण 2,81,200/- रु. 
 

अश्या प्रकारे आह ेकी, नम द ता. वेऴी व ठठकाणी यातील 

दियाभदी मजक र हे दद. 08/01/2023  रोजी टे्रन नं. 12105 

म ंबई/ गोंददया ववदभभ एक्सपे्रस चे कोच नं. A/2 बथभ नं. 09 

वरून रे.स्टे. म ंबई ते नागप र असा प्रवास कठरत असतांना 

प्रवासादरम्यान रे.स्टे. प लगांव येथ न गाडी जात असताना 

दियाभदी यांच्या डोक्याजवऴ ठेवलेली तयांची लेडीज पसभ  

आतील सामानासह दियाभदी यांचे झोपेचा िायदा घेव न 

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने म द्दाम लबाडीने चोरुन नेल े

बाबत   रे. स्टे प लगाव  येथ न गाडी जात असतांना  

माहीती पडले आह.े 

fVi &नम द ग न्याचे कागदपत्ररे.पो.स्टे नागप र येवथल 

जावक क्र.135/2023दद.09/01/2023अन्वये तसेच ईकडील 

पो.स्टे आ.कं्र.48/2023 दद.10/01/2023 अन्वये ग न्याच े

कागदपत्र पो.स्टे ला प्राप्त झाल्यान ेमा.प्रभारी अवधकारी सो 

यांचे आदेशान्वये नंबरी ग न्हा दाखल करण्यात आला   

 

liksfu@ 
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05  
. 11/2023 

कलम 

379 

भादवी 

प्रमाणे  

xqUgk Ádkj 

मोबाईल 

pksjh  

टे्रन नं. 

12834 

हावडा 

अहमदाबाद 

एक्स चे 

कोच नं. 

S/3बथभ नं. 

4, 5 वरून 

रे.स्टे. प लगाव 

दरम्यान 

07/01/2023 

01/20 वा 

दरम्यान 
 

10/01/2023  

16/48 वा. 
 

कुतबुदु्दीन अंसार 
अली वय 45 वषम, 

धंदा-  रा.  24 
परगना PS बसंती 
ता. कलाहजारी 

जज. चोजवस 
परगणा पव्श्चम 
बंगाल मो. नं. 

9093628212 

अज्ञात 
 

,dq.k 8]500@&# 
एक लाल रंगाचा रेडमी 

कंपनीचा मोबाईल मॉडल 
नं. Y3 ज्यात 1) JIO जसम 
नं. 9732058730 व दसुरे 
JIO जसम बंद असलेला 
IMEI NO. माहीत नाही 

ककमत 8500 रू चा. 

अश्या प्रकारे आहे की , नमदु ता. वेऴी व जिकाणी यातील जफयादी 
मजकुर हे ट्रेन नं. 12834 हावडा/ अहमदाबाद एक्स चे कोच नं. 
S/3 बथम नं. 4 , 5 वरून हावडा ते अंमऴनेर असा प्रवास करीत 
असतांना  प्रवासा दरम्यान त्यांनी चार्जजगला लावलेला एक लाल 
रंगाचा रेडमी कंपनीचा मोबाईल जफयादी यांचे झोपेचा फायदा घेवनु 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  चोरुन नेले बाबत   रे. स्टे पलुगाव  
येथे लक्षात आलेआहे.. 
fVi &नमदु गनु्याचे कागदपत्र रे.पो.स्टे नागपरु येजथल जावक 
क्र.38/2023 जद.07/01/2023 अन्वये तसेच ईकडील पो.स्टे 
आ.कं्र.34/2023 जद.10/01/2023 अन्वये गनु्याचे कागदपत्र 
पो.स्टे ला प्राप्त झाल्याने मा.प्रभारी अजधकारी सो यांचे आदेशान्वये  
नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात  आला   

HC/70 

गाढवे 

06  
. 12/2023 

कलम 

379 

भादवी 

प्रमाणे  

xqUgk Ádkj 
पसम 
pksjh

टे्रन नं. 

22645 

अवहल्यानग

री स पर 

िास्ट एक्स 

चे कोच न.ं 

S/4 बथभ 

नं. 65, 68 

वरून रे.स्टे. 

चंद्रप र  

येथ न 

06 /12/23 

08/00 वा 

दरम्यान 

10/01/23  

18/19 वा. 
 

श्रीमती वप्रथी 

कालारीया W/O 

परमेश्वर वय 

36 वषभ, धंदा- 

गृवहणी रा. घर 

न.ं 13-3-215,  

हन्टर रोड, 

वरंगल मो. नं. 

9100661630 
 

अज्ञात 
 

,dq.k 9]000@&# 
एक पसम त्यात (1) रोख 
रूपये 8000/- रू. (2) 
चादीची जसगल पायल 
वजन 10 ग्रमँ ककमत 

800/- रू.  (3) 
नाकातील लहान नथ 
वजन 0.2 ग्रमँ ककमत 
200/- रू  (4) मतदान 

काडम  (5) पनँ काडम ( 6) 
डेजबट काडम असा एकुण 

9000/- रू. चा माल 

अश्या प्रकारे आहे की , नमदु ता. वेऴी व जिकाणी यातील 
जफयादी मजकुर हे नमदु ट्रेन ने आपल्या मलुीसह रे.स्टे. 
इंदोर ते वारंगल असा प्रवास कजरत असताना प्रवासा 
दरम्यान रे.स्टे. चंद्रपरु जवऴ  जफयादी यांचे झोपेचा फायदा 
घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांची लेडीज पसम 
आतील रोख रक्कम व सामासह चोरुन नेलेआहे. 
fVi &नमदु गनु्याचे कागदपत्र पोअलोना जावक 
क्र.166/2023 जद.09/01/2023 अन्वये तसेच ईकडील 
पो.स्टे आ.कं्र. 50/2023 जद. 10/01/2023 अन्वये गनु्याचे 
कागदपत्र पो.स्टे ला प्राप्त झाल्याने मा.प्रभारी अजधकारी सो 
यांचे आदेशान्वये  नंबरी गनु्हा  दाखल करण्यात  आला   

 



 

 

 

 

 

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 

07 बडनेरा 
15@23 

dye 

379 

Hkknoh 

प्रमाणे  

xqUgk Ádkj  
ट्रॉली बगँ 
pksjh 

ट्रेन नं. 12860 
हावडा मुंबई 

जगतांजली एक्सचे 
कोच नं. S/7 बथम 

नं. 52 वरून 
रे.स्टे. बडनेरा 

येथनू गाडी सरुू 
झाल्यावर लक्षात 

आले. 

09/01/23 
13.02वा. 
दरम्यान 

10/01/23  
13.46 

पंकज भाऊराव 
नागपरेु वय 47वषम, 
धंदा- माकेकटग, रा. 

पटलॅ नं. 702, 
धवलजगरी जहमालया 
अंपायर, बेलतरोडी 

रोड नागपरु मो 
नं.7768866554 

अज्ञात 
 

,dq.k 67]000@&# 
एक लाल रंगाची ट्रँवकलग 
ट्रॉली बगँ जक. 7,000/- 
त्यामध्ये 1) जतन जनेु 

वापरते ब लेजर सटु जक. 
30,000/- 2) पाच पनॅ्ट व 
दहा शटम जनेु वापरते जक. 
25,000/- 3) शजु जक. 

5000/- 4) जफयादी यांचे 
जबजनेस टुल्स, वारमर, 

जवन्च स्वेटर व इयर जबल्लट 
काही सामान असलेली बगॅ 
असा एकुन 67,000/- रू 

चा माल. 
 

वरील ता.वेळी व जिकाणी यातील जफयादी नामे  पंकज भाऊराव 
नागपरेु वय 47वषम , धंदा- माकेकटग, रा. पटलॅ नं. 702 , धवलजगरी 
जहमालया अंपायर, बेलतरोडी रोड नागपरु मो नं.7768866554 हे 
जद. 09/01/2023 रोजी ट्रेन नं. 12860 हावडा मुंबई जगतांजली 
एक्सचे कोच नं. S/7 बथम नं. 52 वरून रे.स्टे. नागपरु ते रे.स्टे. 
अकोला असा प्रवास कजरत असतांना प्रवासादरम्यान रे.स्टे. 
बडनेरा येथे ट्रेन थांबल्यावर जफयादी हे बाथरुम ला जावनू आले व 
रे.स्टे. बडनेरा येथनु ट्रेन सरुू झाल्यावर त्यांनी आपल्या नमदु बथम 
खाली िेवलेली एक लाल रंगाची ट्रँवकलग ट्रॉली बगँ कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने जफयादी यांचे गैरहजेरीचा फायदा घेवनु त्याची 
नमदु वणमनाची बगॅ आतील सामानासह रे.स्टे. बडनेरा येथनू मदु्दाम 
व लबाडीने चोरुन नेले असे जफयादीनी प्राप्त कागदपत्रा   वरुन  
मा.PSO सो, यांचे आदेशानव्ये कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा 
दाखल करण्यात आला  

fVi &नमदु गनु्याचे कागदपत्र CCTNS emil  पो.स्टे ला 
प्राप्त झाल्याने मा.प्रभारी अजधकारी सो यांचे आदेशान्वये  
गनु्हा  दाखल करण्यात  आला    

 

HC/ 
93  

[kfrc 

08 अकोला . 

15/2023  
379  
IPC 

प्रमाणे 

xqUgk Ádkj 
मोबाईल 
pksjh  

टे्रन  ????.. 
12106 UP 

ववदभभ एक्स 

चे मावगल 

जनरल कोच 

मधून गाडी 

रे.स्टे. अकोला 

येथ न स टल्या 

नंतर 10 –                                                                                                                        

15 वम. 

लक्षात आल.े 

 

09/01/23 

21.45 वा. 

दरम्यान 

10/01/23 

17.10 वा. 
अफ्िान खान 

जादकर खानवय 

20 वषभ, धंदा- 

(दकड्स वेअर) 

कपड्याचे द कान, 

रा.बैदप रा, वमठी 

बॉडी 

न्य क्लॉथमाकेट 

समोर अकोला 

मो 

नं.9637222914 

  

अज्ञात 
 

,dq.k 15]999@&# 
एक लाईट ब्ल  रंगाचा 

ठरअलमी नाजो -50 कं.चा. 

मोबाईल तयाचा IMEI No. 

860496058480236, 
860496058480228 

तयात Jio वसम नं. 

7620033495 

दक.15,999/- चा 

मोबाईल. 
 

वरील ता.वेळी व ठिकाणी यातील ठियाादी नामे अफ्फान खान 

जाठकर खानवय 20 वर्ा, धंदा- ( ठकड्स वेअर) कपड्याचे 

दुकान, रा.बैदपुरा, ठमिी बॉडी नु्यक्लॉथ माकेट समोर अकोला 

मो नं.9637222914हे आपल्या ठमत्रासह ठद.09/01/2023 

रोजी रे.से्ट. अकोला PF No.1 वर अंदाजे 21.30 वा दरम्यान 

आले व रे.से्ट. अकोला ते रे.से्ट. मंुबई असा प्रवास करणे कररता 

टर ेन नं.12106 UP ठवदर्ा एक्स चे माठगल जनरल कोचमधे्य 

बसले असता सदर गाडी रे.से्ट.अकोला येथुन सुटल्यानंतर 10 

– 15 ठमठनटांनी लक्षात आलेकी, ठियाादी यांनी आपल्या 

पँन्टच्या खखशात िेवलेला मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 

प्रवाशी लोकांच्या गठदाचा िायदा घेवुन ठियाादी यांची नजर 

चुकवून मुद्दाम व लबाडीने चोरुन नेले असे ठियाादीनी तोडंी 

ठियााद वरुन मा.PSO सो, यांचे आदेशानवे्य कलम 379 IPC 

प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात  

fVi & यावेळी दियाभदी नामे अफ्िान खान जादकर खान यांनी 

पो.स्टे. ला येव न ददल ेतोंडी दियाभद वरून मा. PSO सो. यांच्या 

आदेशांन्वये ग न्हा दाखल  

  

HC/ 
647 

पठान  



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 10-01-2023 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 10-01-2023 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 10-01-2023 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 10-01-2023 

 

                                                                                                                                                                                    

 

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 

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  On duty 

Dyss 

 

   

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-

osG 

fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps 

uko o iRrk 

gfddr riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 


