
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 15-11-2022  
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01 बडनेरा 
293/202
2 कलम 

379 IPC 

xqUgk Ádkj 
मोबाईल 
pksjh 

-    ट्रेन नं. 
12833 

अहमदाबाद 
हावडा 
एक्स. 
मागील 
जनरल 

कोचमध्ये 
रे.स्टे बडनेरा 
येथनु गाडी 
ननघताच 
लक्षात 
आले. 

09/11/2022 
15/00 वा. 

 

15/11/2022
18/59 

अमर रतनकुमार 
कुरुमकर वय 
44 वषष धंदा 
ड्रायव्हींग  रा. 
सभुाष चौक 

महारष्ट्ट्र 
बकेॅजवऴ 

बडनेरा   मो नं 
9767534255 

अज्ञात 
 

एकुण 10,200/- रु 
एक OPPO कं चा 

मोबाईल  
मा नं S5 IMEI NO  
माहीत नाही Jio नसम नं 
7350499295 नक. 
9000/-रु. ATM 

काडष इलाहाबाद बकेॅचे. 
फोर व्हीलर लायसन्स, 

रोख 1200/- रु, 
आधारकाडष, असा 

एकुण 10,200/- रु चा 
माल 

ननरंक यावेळी आम्ही HC/459 डोंगरे स्टेशन डायरी 
चाजष मध्ये हजर असतांना फीयादी नामे अमर 
रतनकुमार कुरुमकर यांनी पो .स्टे ला येउन 
लेखी तक्रार दीले वरुन  मा PSO सो यांचे 
आदेशान्वये शनु्य नंबरी गनु्हा दाखल केला तो 
खालील प्रमाणे . हकीकत - अशा प्रकारे आहे 
की वरील ता .वेऴी नठकाणी यातील नफयादी 
आपले कुटंुबासह नागपरु येथे जात असतांना 
रे.स्टे बडनेरा येथनु गाडी ननघताच तयांचे लक्षात 
आले की, तयांचा एक OPPO कं चा मोबाईल 
असा एकुण 10200/- रु चा माल  कोणातरी 
अज्ञात चोरट्याने प्रवासी लोकांचे गदीचा 
फायदा घेवनु चोरुन नेला  असे प्राप्त नफयाद 
वरुन कलम 379 भा.द.वी प्रमाणे  नंबरी गनु्हा 
दाखल . 
 

HC/ 
231 
वहेकर 

02 नागपरु 
885/2022 
कलम 379 

IPC 
xqUgk Ádkj 

टु व्हीलर 
गाडी pksjh 

रे स्टे नागपरु 
प्लटॅफॉमष नं.8 

निज च्या 
खाली 

14/11/2022 
15.30 वा  

 

15/11/2022 
13.48 वा 

 

आनशष 
सभुाषराव 

म्हैसकर वय 32 
वषे धंदा-सफाई 
कमषचारी रे.स्टे 
नागपरु . रा. 
प्लॉट नं.237 
गल्ली नं.29  

आनशवाद नगर 
हुडकेश्वर रोड 

नागपरु 
.440027मो.नं 
8390213161 

 

अज्ञात 
 

एकुण 50,000/- रु 
 एक काळ्या ननळ्या 
रंगाची Splendor 

plusटु व्हीलर गाडी क्र 
MH 49 K7949  

चेचीस नं 
MBLHA10AMCH

N5106,ईंनजन नं 
HA10EJCHOM11
03 नक. 50,000/- रु 

ची गाडी 
 

ननरंक अश्या प्रकारे आहे की, फीयादी यांनी पो.स्टे ला  
येउन लेखी तक्रार दीले वरुन  
 नद.14/11/2022 रोजी रेल्वे स्टेशन नागपरु 
येथे सकाळी 07/00 ते दपुारी 03.00 वा 
अशी नदवसपाळी साफसफाई ची ड्युटी होती.  
सकाळला ड्युटीवर आल्यावर रोजप्रमाणे 
प्लटॅफॉमष नं.8 निज च्या खाली  टु-व्हीलर 
पाकष  केली होती .दपुारी 03.30 वा. ड्युटी 
संपल्यावर घरी जाण्याकनरता टु-व्हीलर 
आणण्याकनरता गेल असता बनघतले की, 
माझी ueqn o.kZukph गाडी कोणतयातरी 
अज्ञात चोरट्याने माझ्या गैरहजरीचा फायदा 
घेवनु चोरून नेली आहे.कनरता लेखी नफयाद 
सादर आहे. नद.14/11/2022 ला माझ्याकडे 
गाडीचे कागदपत्र उपलब्द नसल्याने मी आज 
नद.15/11/2022 ला कागदपत्र घेवनु येऊन 
नफयाद देत आहो. नफयानदच्या नफयाद वरुन 
सबब अपराध कलम 379 भादनव प्रमाणे 
गनु्हा दाखल करण्यात येत.  
 
 

 Wnk/ 
805 
स्वामी   
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03 अकोला 
396/2022 
कलम 379 

भादवी   
xqUgk Ádkj  
पसष  pksjh 

ट्रेन  नं 
12879 
LTT- 

भुवनेश्वर चे 
एक्स चे 

कोच A/1 
बथष नं 50 
वरुन रे स्टे 
अकोला 
येणेपवुी 

 

09/11/22 
09.10 वा. 

 

15/11/22  
00.05 वा. 

 

आलोक कुमार 
पणुषचंद्र राणा, वय 

35 वषष, राह. 
आचपरु रोड, नज. 
जांचपरु, ऊडीसा 

मो. नं. 
9004961963 

अज्ञात एकुण 11,200/- रु 
एक लेडीज पसष 

तयात रोख 1200/- 
रु., सोन्याचे लॉकेट 

वजन 2gmकक. 
8000/- रु., चांनदची 
पायल वजन 10gm 

कक. 2000/- रु. 
असा एकुण 

11200/- रु. चा 
माल 

 

ननरंक 

 

नमदु ता. वेळी व नठकाणी यातील यातील नफयादी हे नद. 
09/11/22 रोजी  ट्रेन  नं. 12879 LTT- भुवनेश्वर एक्स. 
रे. स्टे. कल्याण ते भुवनेश्वर असा प्रवास करीत असता 
प्रवासा दरम्यान रे. स्टे. अकोला येणेपवुी कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने नफयादी यांचे व तयांचे पत्तनचे झोपेचा फायदा 
घेवनु तयांची एक लेडीज पसष vkrhy ekyklg असा एकुण 
11200/- रु. कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरून नेली असे 
रे स्टे अकोला येणेपवुी लक्षात आले वरून नफयादी यांनी 
रे.पो.स्टे. नागपरु येथे नदले नफयाद वरुन गनु्याचे कागदपत्र 
इकडील पो.स्टे.ला प्राप्त झाल्याने  मा. PSO  सो यांच्या 
आदेशान्वये कलम 379  IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल 
करण्यात आला.   
fVi %& रेल्वे पोनलस स्टेशन नागपरु येथील 
जा.क्र.5859/22 नद.10/11/22 अन्वये गनु्याचे कागदपञ 
ईकडील पो.स्टे.ला आ.क्र.1760/22 नद.12/11/2022 
अन्वये टपालाने प्राप्त झाल्याने. 

HC/ 
618 
बाबर 

04 अकोला 
397/2022 
कलम 379 

भादवी  
xqUgk Ádkj 

मोबाईल pksjh 

ट्रेन नं. 
22738 
नहसार 

नसकंदराबाद 
एक्स. चे 
समोरील 
जनरल 

कोचमध्ये 
चढतेवेऴी 

रे.स्टे 
 

12/11/22 
20/30 वा. 

 

15/11/22  
14.38 वा. 

 

नखलाडी लाल 
गेंदलाल नबसेन 
वय 59 वषष धंदा 

नोकरी रा. के. एल 
नबसेन 77/B 

मंगलधाम कालोनी 
न्य ुबायपास रोड 
अमरावती मो नं 
8805034200, 
9422159508 

अज्ञात 
 

एकुण 10,000/- रु 
एक Vivo कं चा 

मोबाईल मा नं 
Y155 IMEI 

NO 
868872057452
552, Idea नसम नं 
8805034200 नक. 
10,000/- रु. असा 
एकुण  10,000/-

रु.चा माल 
 

ननरंक 

 

यावेळी वरील नमदु तानरख वेळी व नठकाणी  नफयादी हे ट्रेन 
नं. 22738 नहसार नसकंदराबाद एक्स. चे समोरील जनरल 
कोच मधनु रे.स्टे अकोला ते बडनेरा असा प्रवास करणे 
करीता  रेस्टे अकोला येथे सदर गाडीचे समोरील जनरल 
कोचमध्ये चढतेवेऴी  नफयादी यांचे पन्टचे नखशातील एक 
Vivo कं चा मोबाईल मा नं Y155 IMEI NO 
868872057452552, Idea नसम नं 8805034200 
नक. 10000/- रु. चा कोणातरी अज्ञात चोरट्याने प्रवासी 
लोकांचे गदीचा फायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेला  
असे नफयादी यांनी रे.पो.स्टे. बडनेरा  येथे नदले नफयाद वरुन  
सबब अपराध कलम 379 भादनव प्रमाणे गनु्हा दाखल 
करण्यात  आला.   
fVi %&  गनु्हा रे.पो.स्टे. बडनेरा   येथनु   आऩ लाईन प्राप्त 
झाल्याने  PSO  सो यांच्या आदेशान्वये कलम 379  IPC 
प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला  

WHC 
869 
राउत 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 15-11-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 15-11-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 15-11-2022 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 15-11-2022 
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vkjksihps uko 

01 xksafn;k 127@22 

dye 

394 Hkk-n-fo 

fnukad 13-11-2022  

            21-34 ok-

 

1½ vjfoan lqtku fldjokj o; 24 o"kZZ jkg- xzke xysFkk] ckxph ft-eqjSuk ¼e-i½ 

2½ eksguflax “kadjflax rksej o; 21 o"kZ   jkg- lat; Ldqy jksM] lSfud dkWyksuh] iksjl 

Fkkuk ft-eqjSuk ¼e-i½ 

3½ jfolhag egkfojflag o; 25 o"kZ jkg- xzke Qqykoyh] Fkkuk mejh] ft-fHkaM ¼e-i½ 

 

 


