
 yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 10-06-2022   

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 अकोला 
178/2022
कलम 379 
  .  .   

गनु्हा 
प्रकार 

मोबाईल 
चोरी 

रे स्टे अकोला 
PF NO. 02 

वरुन 
भुसावळ एन्ड 

चे बाथरुम 
जवळ झोपले 

असता 
 

09/06/2022 
21.00 वा. 

ते   
00.00 वा. 
दरम्यान 

10/06/2022  
02.37 वा. 

 

 दददलप खमुान 
आठीया  

वय - 37 वरे्ष, 
धंदा -ट्रक 
ड्रायव्हर, 

रा.वाडड नं.01 
दचचोली 

खापरखेडा 
ता.सावनेर 

दज.नागपरु मो.नं. 
8600984061 

 

     एकुण 16,999/- रू    
एक दरअलदम नारजो 30 

PRO 5 G कंपनीचा  
काळ्या व दनळ्या  रंगाचा 
मोबाईल त्याचा  IMEI 
NO. माहीत नाही. त्यात 

दजओ दसम नं. 
8552005755 

ककमत  16,999/-रु, चा 
मोबाईल. 

 

      
 

यातील दियादी हे दद. 09/06/2022 रोजी चे अं. 21.00 वा 
दरम्यान रे.स्टे- अकोला PF NO.02 वर भुसावळ एन्ड चे 
बाथरुम जवळ येवनु बसले व बसता बसता दियादी यांना 
झोप लागली असता त्यांची झोप अं. 00.00 वा. उघडल्याने 
त्यांनी त्यांच्या पनॅ्टच्या दखशात ठेवलेला एक दरअलदम 
नारजो 30 PRO 5 G कंपनीचा काळ्या व दनळ्या रंगाचा 
मोबाईल त्याचा  IMEI NO माहीत नाही. त्यात दजओ दसम 
नं. 8552005755, ककमत 16,999/- रु चा मोबाईल 
पाहला असता तो ददसनु आला नाही कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्यांच्या झोपेचा िायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने 
चोरुन नेले बाबत दियादी यांनी पो स्टे ला येवनु ददले 
दियाद वरुन गनु्हा कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल. 
 

पोहवा  
647  
पठाण 

02 नागपरु 
387/2022
कलम 379 
  .  .   

गनु्हा 
प्रकार 

मोबाईल 
चोरी 

ट्रेन नं 18238 
छत्तीसगढ 

EXP चे कोच 
नं  D/2 मधनु 
रे स्टे नागपरु 

D कँबीन 
येथनु जात 
असतांना . 

 

 09/06/2022   
15.45 वा.  
दरम्यान 

  

10/06/2022 
19.25 वा. 

 

सयुडकांत रामप्रसाद  
उपराळे  

वय  26 वर्षड  
धंदा- इंदजदनयर 

राह.- म.ु 
मरकाखांदा पो. 

लोहारा ता. 
सालेकसा दज. 
गोंददया  मो.नं. 
7719062330 

 

अज्ञात 
 

एकुण 60,000/- रू    
एक वन प्लस  9 pro. 
दनळ्या रंगाचा मोबाईल 
त्यांत दजओ दसम नं. 

9579459327 
 IMEI नं. 

868768054453751 
868768054453744  

दक.  60,000/- रु.   

  दनरंक 
 

यातील दियादी मजकुर हे ट्रेन नं 18238 छत्तीसगढ EXP 
चे कोच नं. D/2 मधनु रे. स्टे. नागपरु ते सालेकसा असा 
प्रवास कदरत असतांना प्रवासा दरम्यान दियादी हे आपला 
एक वन प्लस 9 pro. दनळ्या रंगाचा मोबाईल त्यांत दजओ 
दसम नं.  9579459327 IMEI नं. 868768054453751, 
868768054453744, दक. 60,000/- रु. चा मोबाईल 
रे.स्टे. नागपरु D कँबीन येथनु जात असतांना कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने त्यांचे नजर चकुीचा िायदा घेवनु मदु्दाम 
लबाडीने चोरुन नेला. अशा दियादी यांनी पो. स्टे. ला येवनु 
दियाद ददले वरुन सबब अपराध कलम 379 भादवी प्रमाणे 
गनु्हा दाखल.  

WNK 
805  

स्वामी 
 



 

03 नागपरु 
388/2022
कलम 379 
  .  .   

गनु्हा 
प्रकार 

मोबाईल 
चोरी 

ट्रेन नं 12810 
हावडा 

CSMT मेल  
एक्सपे्रस चे  
समोरील 
जनरल  
बोगीतनु 

रे.स्टे.नागपरु 
येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर 

लगेच  लक्षात 
आले 

 
 
 

06/06/2022 
17.00 वा  
दरम्यान 

10/06/2022 
22.00 वा 

रसीका दनलेश 
मांडेकर   

वय 33 वर्षड  
धंदा.-प्रा. नोकरी  

रा. श्रीराम टावँर चे 
मागे गोडबोले 

प्लाटँ डाबकी रोड 
अकोला .  

मो.नं 
7387594444 

अज्ञात 
 

एकुण 15,800/- रू    
एक दववो कं. Y31 

दनळसर रंगाचा मोबाईल 
एअरटेल सीम नं 
9049070602  

IMEI नं. 
866052057194353,8

66052057194346 
दक 15,800/- रु. चा 

माल 
 

दनरंक यातील दियादी हे ट्रेन नं 12810 हावडा CSMT मेल  
एक्सपे्रस चे समोरील जनरल बोगीतनु रे.स्टे. नागपरु ते 
बडनेरा असा प्रवास कदरत असतांना रे.स्टे. नागपरु गाडी 
सटुल्यानंतर दियादी यांचे लगेच लक्षात आले की त्यांचे 
खाद्यावरील लेडीज पसड  मधनु एक दववो कं. Y31 दनळसर 
रंगाचा मोबाईल दक. 15,800/- रु.चा मोबाईल कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने प्रवाशाचे गदीचा िायदा घेउन रे.स्टे. 
नागपरु येथनु गाडी सटुल्यानंतर pksjwu usys- अशा प्राप्त 
गनु्हयांचे कागदपत्रावरुन सबब अपराध कलम 379 भादवी 
प्रमाणे गनु्हा दाखल. 
रे.पो.स्टे बडनेरा  येदथल जा. क्र. 949/22 दद. 07/06/22 
तसेच रे.पो.स्टे. नागपरु चे आवक क्र. 1804/22 दद. 
09/06/22 अन्वये गनु्हयांचे कागदपत्र प्राप्त >kY;kus गनु्हा 
दाखल. 
 

NK 
1139  
बरुडे 

04 xksafn;k 

51/2022 
कलम 379 
  .  .   

गनु्हा 
प्रकार 
ilZ  

चोरी 

xkMh u-a 

22647 

dksjck ,Dlps 

dksp ua- 

ach@06 cFkZ 

ua- 04 o:u 

js-LVs- rqelj 

;sFkqu xkMh 

lqVys uarj 

05@6@22 

05-00 ok 

njE;ku 

10@6@22 

16-43 ok 

panudqekj vfuy 

izlkn  

o; 39 o"kZ 

O;olk;& vkehZ 

uskdjh  

jkg- dchjiqj iks 

csyk ft x;k 

¼fcgkj½  

eks-ua-

7209331447 

 

 

अज्ञात 

 
एकुण 200/- रू    

,d ilZ R;kr vkehZ 

dkMZ] vk/kkjdkMZ 

iWudkMZ] Mªk;fOgx 

yk;lUl] oksVj dkMZ o 

jks[k 200@#  vlk 

200@# pk eky 

दनरंक ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus jk;iqj rs ukxiqj vlk 

izokl djhr vlrkuk R;akps >ksispk Qk;nk ?ksoqu 

dks.khrjh vKkr pksjVîkus Ra;kpk ilZ psk:u usys ckcr  

js-iks-LVs- ukxiqj ;sFks rdzkj fnys o:u xqUg;kps dkxni=s 

ÁkIr >kY;kus dye 379 Hkknafo Áek.ks xqUgk nk[ky- 

fVi %& js-iks-LVs- ukxiqj ;sFkqu tk-dz- 2603@22 fn 

06@6@22 vUo;s o iks-LVs-ps vk-dz- 577@22 fn 

09@06@22 vUo;s xqUg;kps dkxni=s ÁkIr >kY;kus 

rlsp CCTNS iz.kkyh e/;s rka=hd nks"k vlY;kus  

xqUgk nk[ky djrk vkys ukgh vkt jksth rka=hd nks"k 

nq:Lr >kys o:u ueqn xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk- 

lQks  

453  

;kno 

05 xksafn;k 

52/2022 
कलम 379 
  .  .   

गनु्हा 
प्रकार 

मोबाईल 
चोरी 

xkMh ua 

08802 

xksafn;k 

cYYkkj'kkg 

iWla-e/;s js-LVs 

oMsxko ;sFks  

izoklkr 

ekghrh iMys  

08@6@22 s 

10-00 ok- 

njE;ku 

10@6@22 

20-19 ok- 

dq- dY;k.kh 

egknso cqPps  

o; 28 o"kZ  

O;olk;& f'k{k.k 

jkg /kkeuh rk-

cYykjiqj  

ft panziqj  

eks ua 

9860776386 

 

अज्ञात 

 
एकुण 11,990/-रू    
fuG;k ajxkpk lWelax 

xWyDlh ekW ua ,e&20 

da eksckbzy R;kr fle ua  

,vjVsy  

8421234918  

ftoks fle  

8668247155 

vk;,ebzvk; ua 

354554105093973 

fd 11]990@& # 

दनरंक 

 
;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus xksafn;k rs cYykj'kkg 

vlk izokl djhr vlrkuk R;akps utjpqdhpk Qk;nk 

?ksoqu dks.khrjh vKkr pksjVîkus flVoj Bsoyyk Ra;kpk 

ueqn eksckbZy psk:u usys ckcr nqj{ks= cYykj'kkg ;sFks 

rdzkj fnys o:u dkxni=s js-iks-LVs o/kkZ ;sFkqu bZ esy 

n~okjs izkIr >kY;kus dye 379 Hkknafo Áek.ks xqUgk 

nk[ky- 

fVi %&  nqj{ks= cYykj'kkg ;sFks rdzkj fnys o:u 

dkxni=s js-iks-LVs o/kkZ ;sFkqu bZ esy n~okjs izkIr >kY;kus 

rlsp iks-LVs- ps vk-d-z 580@22 fn 09@06@22 

vUo;s xqUg;kps dkxni=s ÁkIr >kY;kus rlsp CCTNS 
iz.kkyh e/;s rka=hd nks"k vlY;kus xqUgk nk[ky djrk 

vkys ukgh vkt jksth rka=hd nks"k nq:Lr >kys o:u 

ueqn xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk- 

iskuk 

 1067  

ukjuojs 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 10-06-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 10-06-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 10-06-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 10-06-2022 

                                                                  

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 दनरंक दनरंक दनरंक दनरंक दनरंक दनरंक दनरंक दनरंक दनरंक 

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 दनरंक दनरंक दनरंक दनरंक दनरंक दनरंक दनरंक दनरंक दनरंक 

v-

dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 ukxiqj 
385/2022 कलम 20 (B) II (C), 29 

NDPS ACT 

09/06/2022 चे 22.39 वा. 

दद. 16.06.2022 ikosrks  PCR   

1) सोनम शकील अहमद, वय 25 वर्षड,राह. E44/B 243, नवी दसमापरुी, पवुड ददल्ली,  
2) मोहम्मद आदसि अहमद शकील अहमद, वय 20 वर्षड, राह. E44/B 243, नवी दसमापरुी, पवुड ददल्ली,  
3) गलुिान उसमान खान, वय 19 वर्षड, राह. JB-6, हाऊस नं. 427, स्टेट नं. 04, दशमलापरु, न्य ुददल्ली,   
4) गलुशन शरीि, वय 35 वर्षड, राह. K134, ब्लॉक जे.जे. कॉलनी, सावला घेवर, राणीखेरा, उ.प.ददल्ली,  
5) सैि अली अशरि अली अंसारी, वय 22 वर्षड, राह. झुंगी नं. CN32, ब्लॉक F-06, HGI लेबर कॉलनी, सलुतानपरुी 
    ददल्ली,  
6) दवदपन दवजेंद्र कसह, वय 20 वर्षड, राह. दिश्चन नगर, दवजय नगर, गाजीयाबाद उ.प्र 

376@2022 dye 379] 34 Hkknfo 10/06/2022 चे 14.08 वा. 

(MCR)  
7) गोल ुमेंडका काळे, वय 22 वर्षड, राह नेवासा, ग्राऊंड झांसी, उ.प्र. ह.म.ु के. पी. ग्राऊंड, नागपरु (दिरस्ता), 
8) दडरी मेंडका काळे, वय 20 वर्षड, राह. नेवासा, ग्राऊंड झांसी, उ.प्र. ह.म.ु के. पी. ग्राऊंड, नागपरु   (दिरस्ता),  
9) राहुल सरुज दश्रवास, वय 22 वर्षड, राह महापौर काया. समोर, झोपडपट्टी ग्वालीयर, म.प्र. ह.म.ु के. पी. ग्राऊंड, नागपरु 
    (दिरस्ता ) 

02 vdksyk 
27@2022 dye 379 Hkknfo 

      10.06.2022 चे 13.51 वा. 

                   (MCR)  

10) शेख अदनस शेख हदनि वय 26 वर्षड रा. संजय नगर नायगाव  अकोला    

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 


