yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 16-09-2022
vØ

xq-j-ua

xqUgk ?kM
tkxk

xq- ?kM- rkosG

xq-nk- rkosG

fQ;kZnhps
uko

vkjksih

pksjhl xsyy
s k
eky

feGkyk
eky-

gdhdr

riklh
vaeyn
kj

01

अकोला
325/22
कलम
379 IPC

रे स्टे अकोला
येथे प्लॅटफॉम नं.
02 वर ट्रेन नं.
20824 अजमेर
पुरी एक्स उभी
असतांना मगील
जनरल डब्यात
चढतांना

16/09/22
16.48 वा.
दरम्यान

16/09/22
18.56 वा.

कु. रोहीनी भभमराव
सोनोने
वय 22 वषष,
धंदा - भशक्षण,
रा. भिराम मंदीर वडाळी
कँ म्पअमरावती
भज. अमरावती
मो. नं. 8806066864,
9371801206

अज्ञात

एकुण 13,000/- रु
एक भरअलमी 6 कंपनीचा
भनळ्या रं गाचा मोबाईल
त्याचा IMEI NO.
869940048558396,
869940048558388 त्यात
JIO भसम नं 9373663192
कक. 13,000/-रु चा मोबाईल

fujad

नमुद ता. वेळी व भठकाणी यातील ह्या भद. 16/09/2022 रोजी रे . स्टे .
अकोला ते बडनेरा असा प्रवास करणे कभरता रे स्टे अकोला येथे
प्लॅटफॉम नं. 02 वर आले असता ट्रेन नं. 20824 अजमेर पुरी एक्स उभी
असता मगील जनरल डब्यात चढत असतांना भफयादी यांच्या भजन्स
पँन्टच्या भिशात ठे वलेला एक भरअलमी 6 कंपनीचा भनळ्या रं गाचा कक.
13,000/- रु चा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवाशी लोकांच्या
गदीचा फायदा घेवन
ु मुद्दाम लबाडीने चोरुन नेला. असे भफयादी यांच्या
लक्षात आले बाबत भफयादी यांनी आज रोजी पो.स्टे . ला येवन
ु भदले
भफयाद वरुन कलम 379 IPC प्रमाणे गुन्हा दािल.

HC
517
राठोड

ट्रेन नं 12139
सेवाग्राम एक्स
चे पुभढल जनरल
कोच मधुन रे .स्टे
नागपुर दरम्यान

16/09/22
05.45 वा.
दरम्यान

16/09/22
08.55 वा.

भदपक कुमार भचताराम
नेताम,
उम्र -34 वषष
धंदा -िाजगी नौकरी,
भनवासी- G पॉकेट 53
/A मरोदा सेक्टर
भभलाई नगर भजल्हा
भभलाई (छ.ग )
मो. नं.
8717917331

अज्ञात

एकुण 40,000/- रु
एक मनीपसष त्यात आधार
काडष , ड्रायकवग लायसन्स,
ड्युटी चे आयकाडष , नगद
22,000/-रू, एक K/10
ओपो कंपनीचा मोबाईल
त्यात आयभडया भसम नं
9669675277,
Airtel भसम व IMEI NO
माभहत नाही. भक. 18,000/रू असा एकुण भक.
40,000/-रु चा माल

भनरं क

नमुद तारिेस वेळी व भठकाणी यातील भफयादी हे भद. 15/09/22
रोजी मुंबई ते नागपुर असा प्रवास करणे करीता ट्रेन नं 12139
सेवाग्राम एक्स चे जनरल कोच मध्ये मुंबई वरुन बसले असता
प्रवासा दरम्यान रे .स्टे नागपुर येणेपव
ु ी त्यांचे प ॅन्टचे भिशात ठे वलेला
मनीपसष त्यात आधार काडष , ड्रायकवग लायसन्स, ड्युटी चे आयकाडष ,
रोि 22,000/-रू, एक K/10 ओपो कंप.चा मोबाईल असा एकुण
भक. 40,000/-रु चा माल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवासी
लोकांचे गर्ददचा फायदा घे वन
ु मुद्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेले
वरुन भफयादी हे स्वता पो.स्टे ला येवन
ु चोरी ची लेिी तक्रार भदले
वरून सबब कलम 379 IPC प्रमाने गुन्हा दािल.

HC
235
वघारे

ट्रेन नं 12646
भमलेभनयम एक्स
चे कोच S/7
मध्ये बथष नं 65
वरून रे .स्टे .
बोरिेडी येत
असतांना

13/09/22
22.30 वा
दरम्यान

16/09/22
16.50 वा.

मोहम्मद अजर अभनस
अहे मद,
वय 19 वषे,
राह- ग्राम जटनंगला पो
भजलमीला नगीना
उत्तरप्रदे श
मो. नं. 8941019034

अज्ञात

एकुण 11,999/- रु
एक काऴ्या रं गाचा सँमसंग
गँलेक्सी कंपनीचा मोबाईल
माँडल नं. A035 ज्यामध्ये
भसम भजयो नं.
6396574919, IMEI
NO. माभहत नाही. भक.
11,999/-रू

भनरं क

यातील भफयादी हे त्यांच्या भमञासह ट्रेन नं. 12646 भमलेभनयम एक्स चे
कोच S/07 मधील बथष 65 वरून रे ल्वे स्टे शन मथुरा ते पलकंु ड असा
प्रवास कभरत असताना प्रवासा दरम्यान भफयादी यांचा एक काऴ्या रं गाचा
सँमसंग गँलेक्सी कंपनीचा मोबाईल माड
ँ ल नं. A035 भक. 11,999/-रू
मोबाईल बथष च्या चार्दजगला लावुन त्यांच्या बथष वभरल बँगच्या साईड
पँकेट मध्ये ठे वन
ु त्यांच्या पायाजवऴ बँग ठे वन
ु झोपले. त्याची झोप
उघडली असता त्यांना नमुद वणषनाचा मोबाईल बँगच्या पँकेट मध्ये

NK
1054
डोळस

xqUgk
izdkj
मोबाईल

pksjh

02

नागपूर
699/22
कलम
379 IPC

xqUgk
izdkj
मनीपसष

pksjh

03

नागपूर
703/22
कलम
379 IPC

xqUgk
izdkj
मोबाईल

pksjh

भदसला नाही. त्यांनी त्यांच्या भमञासह कोचमध्ये मोबाईल चा शोध घेतला
भमऴुन आला नाही. तेव्हा त्यांना लक्षात आले की, त्यांच्या झोपेचा फायदा
घेऊन कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने भफयादी यांचा नमुद मोबाईल मुदाम
लबाडीने व कपटाने चोरून नेले. वरून सबब अप कलम 379 IPC
प्रमाणे गुन्हा दािल.

fVi -

आज रोजी CCTNS प्रणाली मध्ये रे .पो.स्टे वधा येथील CR.NO
346/2022 कलम 379 भादवी चा गुन्हा Online प्राप्त झाल्याने गुन्हा
दािल.

vØ

xq-j-ua

xqUgk ?kM
tkxk

xq- ?kM- rkosG

xq-nk- rkosG

fQ;kZnhps
uko

vkjksih

pksjhl xsyy
s k
eky

feGkyk
eky-

gdhdr rlsp

riklh
vaeynkj

04

नागपूर
704/22
कलम
379 IPC

ट्रेन नं. 12615
DN जी.टी.एक्स
चे कोच नं. S/5
रे .स्टे . नागपुर
प्ल ँटफोम नं 1
वरुन

28/08/22
11.30 वा.

16/09/22
21.21 वा.

मोमीना मोहम्मद
नवाब, वय 39 वषे,
राह- घर क्र. 196,
काजी कँ म्प नगर
भनगम काँलोनी,
पो.स्टे .
भटलाजमालपुरा,
भोपाल मो नं
8823099921

अज्ञात

एकुण 5,000/- रु
एक काऴया रं गाची
ब ँग लाल बंदी
लागलेली त्यात वापरते
नभवन कपडे , पाच
जोडी, लहान मुलाचे
दोन लोवर, एक भजन्स
प ँन्ट, एक भट-शटष , एक
पठानी शुट, मुलीचे दोन
जोड कपडे , एक
लोवर, एक चादर भक.
3,000/-, आधारकाडष ,
(मोमीन,सलेहा साभदक
मोहम्मद उमर नावाचा)
रोि - 2,000/- असा
एकुन 5,000/-रु माल

भनरं क

यातील भफयादी हे भद. 28/08/2022 रोजी भोपाल
जाण्याकरीता आपले पभरवारासह रे .स्टे . नागपुर PF.No नं. 1
वर आले असता ट्रेन नं. 12615 DN जी.टी. एक्स चे कोच
नं. S/5 मध्ये भरजषवेशन असता ट्रेन रे .स्टे . नागपुर येथे येवन
ु
थाबली व भफयादी आपला सामान घे वन
ु ट्रेनच्या कोच मध्ये
मुलाना घे वन
ु चढली व काही सामान प्ल ँटफोमष वर ठे वले होते.
सामान घे ण्याकरीता भफयादी हे प्ल ँटफोमष वर परत आले
असता त्याची एक काऴया रं गाची ब ँग लाल बंदी लागलेली
त्यात वापरते कपडे भक . 3000/-रु, आधारकाडष , रोि
2,000/- असा एकुन 5,000/-रु माल PF वर पाभहले असता
ब ँग भमऴुन आली नाभह. कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने भफयादी
यांची गैरहजेरीचा फायदा घे वन
ु मुद्दाम लबाडीने व कपटाने ब ँग
चोरून नेले. वरून सबब अप कलम 379 IPC प्रमाणे गुन्हा
दािल.

HC
186
पटले

xqUgk
izdkj
ब ँग

pksjh

fVi %& पोलीस

अभधक्षक लोहमागष नागपुर येथील जा.क्र.
5394/22 भद. 16/09/2022 अन्वये इकडील रे .पो.स्टे नागपूर
आवक क्र. 3060/22 भद.16/09/2022 अन्वये गुन्हयाचे
कागदपत्र

05

नागपूर
705/22
कलम
379 IPC

xqUgk
izdkj
मोबाईल

pksjh

ट्रेन नं. 12803
स्वणष जंयती
एक्स चे कोच नं.
S/4 बथष नं. 15
रे .स्टे . नागपुर

;s.ksioq hZ

27/08/22
04.10 वा.

16/09/22
23.00 वा

एन.प्रकाश S/O एन
भवथल,
वय 18 वषे,
धंदा. भशक्षण
राह- PNR रे जीडे न्सी
भवजयवाडा P/S
नुन्ना .भजला. NDR
मो. नं.
7780554669.

अज्ञात

एकुण 17,000/- रु
एक oppo कं. चा
मोबाईल मॉ नं. A-9 ,
भजसमे भसम भजओ नं.
9493149562
IMEI NO.
861458041663772/
64. भक. 17,000/रु.चा माल.

भनरं क

izkIr >kY;kus गुन्हा दािल.

यातील भफयादी हे भद. 26/08/2022 रोजी ट्रेन नं. 12803
स्वणष जंयती एक्स चे कोच नं. S/4बथष नं. 15 वरुन रे .स्टे .
भवजयवाडा ते ग्वालीयर असा प्रवास कभरत होते,
प्रवासादरम्यान भफयादी यांची भद 27/08/22 चे 04.10 वा झोप
उघडली असता, त्यानी त्यांचे प ँन्टच्या भिश्यात ठे वलेला
मोबाईल बभघतले असता तो भदसुन आला नाही, त्यावेळी
रे .स्टे नागपुर येथे प्लाँटफाँमष वर गाडी उभी होती ,त्याचा
oppo कं.चा मोबाईल मॉ नं. A-9, भक. 17,000/- रु. चा
माल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने भफयादी यांची झोपेचा
फायदा घे वन
ु मुद्दाम लबाडीने व कपटाने चोरून नेले. वरून
सबब अप कलम 379 IPC प्रमाणे गुन्हा दािल.

fVi

= पोलीस अभधक्षक लोहमागष नागपुर येथील जा.क्र.
5394/22 भद. 16/09/2022 अन्वये पो.स्टे इकडील आवक
क्र. 3060/22 भद. 16/09/2022 अन्वये गुन्हयाचे कागदपत्र

izkIr >kY;kus गुन्हा दािल.

NPC
1139
बुरडे

vØ

xq-j-ua

06

बडनेरा
239/22
कलम
379 IPC

xqUgk
izdkj
लेडीज
पर्स pksjh

xqUgk ?kM
tkxk

xq- ?kM- rkosG
16-09-22
Vzsu ua12834 gkoMk osG ueqn
ukgh
vgenkckn

xq-nk- rkosG
16-09-22
13-45 ok-

fQ;kZnhps
uko
विकी कुमार
वििकुमार सर्ग

o;

37 o"ksZ]
/kank & [kk-daukSdjh]
रा- fiiksMk VWEiks
xYyh र्ुरत

,Dl ps dksp
ua- ,l@02
cFkZ ua- 07
o:u js-LVscMusjk ;sFks

vkjksih

pksjhl xsyy
s k
eky

feGkyk eky-

gdhdr rlsp

riklh
vaeynkj

आकाि
रविदार्
मोविते

एकूण 12,700/- रु
एक लेडीज पर्स
ज्यामध्ये एक र्ॅमर्ंग

एकूण 9,200/- रु
एक ले डीज पर्स
ज्यामध्ये एक
र्ॅमर्ंग कंपनीचा

;krhy fQ;kZnh gs fn- 06-09-2022 jksth Vzus ua12834 gkoMk vgenkckn ,Dl ps dksp ua- ,l@02
cFkZ ua- 07 o:u izokl dfjr vlrkauk R;kapk cFkZ oj
Bsoysyh ,d ysfMt ilZ R;kr ,d lWelax da-pk ekua- ts&7 czkmu jaxkpk eksckbZy fd- 8000@& :] jks[k
4]700@& : vlk ,dq.k 12]700@& : pk eky
dks.khrjh vKkr pksjV~;kus fQ;kZnh ;kaps >ksispk Qk;nk
?ksoqu eqn~nke yckMhus pks:u usmu ilZ laMkl e/;s Vkdqu
fnyh- vls js-iks-LVs uanqjckj ;sFkqu fQ;kZnhph fQ;kZn bZesy
n~okjs izkIr >kY;kus dye 379 Hkknfo izek.ks xqUgk
nk[ky- rlsp रे र्बु ल र्धामणगाि यांनी र्दर आरोपी ukes

HC
102

o; 22
o"ksZ] रा.

वििनगर

nsoyxkao

राज्य गुजरात

तालुका र्ेलू
वजल्िा िर्धा

eks- ua8569885601

vVd rkosG
16-09-22
14-30 ok-

कंपनीचा ek-

uats&7 czkmu
jaxkpk मोबाईल
R;kr ,vjVsy
fle ua8670191476
IMEI NO. माभहत
नाही, सकमत
8,000/- रु चा
रोि 4,700/-रुपये
अर्ा एकूण
12,700/- रुपये चा
माल

ek- ua- ts&7
czkmu jaxkpk
मोबाईल सकमत
8,000/- रु चा,
रोि 1200/रुपये अर्ा एकूण
9,200/- रुपये चा
माल

cksjdj

आकाि रविदार् मोविते रा. वििनगर तालुका र्ेलू वजल्िा
िर्धा ;kl पकडू न चोरी गेलेला मोबाईल ि बारािे रुपये
रोख र्ि पोलीर् स्टे िनला आणून वदल्याने R;kl ueqn

xqUg;kr vVd dj.;kr vkys-

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 16-09-2022
v-Ø

xq-j-ua

xqUgk ?kM
tkxk

xq- ?kM- rkosG

xq-nk- rkosG

fQ;kZnhps uko

feGkyk eky

fujad
fujad
fujad
fujad
fujad
fujad
yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 16-09-2022 ‘
01

v-dz-

js-iks-LVsps uko

Xkq-ja-ua- o dye

01

cMusjk

xq-j-ua- 239@2022 dye
379 Hkk-n-fo

vVd fnukad o osG

vkjksih

gdhdr

riklh
vaeynkj

fujad

fujad

fujad

vkjksihps uko

fn- 16-09-2022 ps ok- 14-30
fn- 17-09-2022 ikosrks ihlhvkj

आकाि रविदार् मोविते रािणार वििनगर तालुका र्ेलू वजल्िा िर्धा

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 16-09-2022
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

fujad

fujad

fujad

fujad

01 fujad
fujad
fujad
fujad
fujad
yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 16-09-2022
v-d

iksLVs

feflax tkxk

feflax rk-osG
e/kqu

feflax nk- rkosG

fQ;kZnhps uko

fealhx O;Drh ps uko o
iRrk

gdhxr

riklh
vaeynkj

01

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

