
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 18-03-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih  Pkksjhl xsyk eky  feGkyk  

eky- 

हकीकत    riklh 

vaeynkj 

01 वर्धा 
115/2023 
कलम 379 

IPC  
गुन्हा izdkj  
मोबाईल  

pksjh 
  

ट्रेंन नं. 
12626केर
ला  एक्स 
चेकोच  

नंS/4बथथ 
नं. 48वरून 

रे.स्टे. 
तडाली जात 

असतांना 
माहीतीपड

ले 
 

12/03/2023 
14/30 वा. 

18/03/2023  
17/50 वा. 

बबजेंन्द्र कुमार 
रघबुवर मीना वय-

39वषथ, धंदा- 
नौकरी(रेल्वेत ), 

पत्ता -रेल्वे 
कॉलनीमाबणकगंढ 
चनुाळाता. राजरुा 
बज. चंरपुरमो.नं. 
8005977118 

अज्ञात 
 

,dq.k 15,500/-रु 
एक बनळ्या रंगाचा 
समँसंग मॉडेल नं 

M30कं. चा मोबाईल 
त्यात बसम आयडीया 
नं 9844617056, 

बजओ ससम नं 
9346903176, 

IMEI 
नं3515071103013

13/11बक 
15500/-रु. चा 

मोबाईल 

बनरंक नमदु ता. वेऴी  ट्रेन नं.. 12626 केरला  एक्स चे कोच  नं S/4 बथथ 
नं. 48 वरून आपल्या पबरवारासह रे.स्टे.आग्रा ते बल्लारशाह 
असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान रे. स्टे नागपरु गेले 
नंतर बियादी यांनी मोबाईल बजन्द्स पनँ्द्टच्या बिश्यात ठेवनु  बथथ नं 
48 वर झोपले असता त्यांना  रे. स्टे तडाली येथे त्यांना जाग आली 
त्यांनी मोबाईल पाबहले असता त्यांना बदसनु आला नाही कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने त्यांचा झोपेचा िायदा घेवनु त्यांचा  एक बनळ्या 
रंगाचा समँसंग बक. 15500/-रु. चा मोबाईल  रे. स्टे तळाली येथे 
चोरुन नेल्याचे लक्षात आल्याने अश्या बदल्या बियादी वरून अप 
क्र.115/2023 कलम 379 IPC प्रमाणे नंबरी गनु्द्हा दािल  
fVi :-  पो.चौकी बल्लारशाह जा. क्र.71/2023 बद. 12/03/2023 
अन्द्वये गनु्द्हयाचे कागदपञ इकडील पो.स्टे. आवक क्र. 517/23 
बद. 17/03/2023 अन्द्वये.    

HC/70 
गाढवे 

02 अकोला 
106/2023  
379  IPC 
गनु्द्हा izdkj 
मोबाईल  
pksjh 

 

रे.स्टे. 
अकोला PF 
No.1 वरून 

ट्रेन 
नं.12860 
बगतांजली 
एक्स चे 
समोबरल 
जनरल 

कोच मध्ये 
नातेवाईकां
ना बसबवत 
असतांना. 

 

16/03/2023 
13.30 वा. 

 

18/03/2023  
12.29 वा. 

अक्षय मोहण 
घगेुवय 28 वषथ, 
धंदा- मजरुी,रा. 
कमला नगर 

बायपास वाबशम 
रोड अकोलामो नं. 

7972422171 

अज्ञात 
  

,dq.k 25,000/-रु 
एक पांढ-या रंगाचा 

OPPOकं.चा मोबाईल 
माडँल नं. F17 प्रो 
त्याचा IMEI No.  

माबहत नाही. त्यात Jio 
बसम नं. 

7972422171,Vi 
बसम नं. माबहत नाही 

.बक. 25,000/- रू. चा 
मोबाईल.  

  

बनरंक - वरील ता.वेळी व बठकाणी यातील बियादी हे बद. 16/03/2023 
रोजी आपल्या नातेवाईकांना सोडण्याकबरता रे.स्टे. अकोला PF 
No.1 वरून ट्रेन नं.12860 बगतांजली एक्सचे समोबरल जनरल 
कोच मध्ये नातेवाईकांना बसबवत असतांना.त्याच्या पनॅ्द्टच्या 
बिश्यात ठवलेला एक पांढ-या रंगाचा OPPO कं.चा मोबाईल. बक 
25000/- रू. चा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवाशी 
लोकांच्या गदीचा िायदा घेवनु गाडीत चढतेवेळी मदु्दाम व लबाडीने 
चोरुन नेले असे बियादीनी बदले तोंडी बियाद वरुन मा. PSO सो, 
यांचे आदेशानव्ये कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्द्हा दािल.  
 fVi %& बियादी यांनी 11.50 वा. पो.स्टे. ला येवनु बदले तोंडी 
बियाद बदले वरून मा. PSO सो. यांच्या आदेशांन्द्वये गनु्द्हा दािल . 

HC/930 
चव्हाण 



 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih  Pkksjhl xsyk eky  feGkyk 

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

03 बङनेरा 
82/2023 
कलम 379 

भादवी. 
गनु्द्हा izdkj 
मोबाईल 
pksjh 

 

ट्रेन 11039 
महाराष्ट्ट्र 
एक्स .चे 
कोच नं. 

S/10 कोच 
मधनु ऱे.स्टे 

बङनेरा 
येथनु गाडी 

सटुत 
असताना 

18/03/2023 
11.25 वा. 

 

18/03/2023 
14/42वा. 

सौ कौबशला 
देवीलाल 

यादव  वय 35 
वषथ रा, ग्राम  
बांधाटोला 

ठाणा सरगािार  
बज. कवधा 
छत्तीसगङ  
मोबाईल नं. 

915739700
6 

मनीष 
रामकृष्ट्ण 
वानिङे 

वय 32 वषथ 
रा, मोरचुंद 
ता. वरुङ 

बज. 
अमरावती     

मो नं. 
72620879 

समजपत्र  
देवनु  त्यास 

मोकळे 
करण्यात 
आले . 

,dq.k 10,500/-रु 
एक  बरयलमी क. 
रािाङी  रंगाचा 
मोबाईल त्यात 

एयरटेल बसम नं. 
8087465496 

त्याचा IMEI NO. 
86900905088483

3 , 
86900905088482
5 सक. 10,500/- रु  

असा एकुण 
10,500/-रु 

  

10,500/-रु 
ueqn 

izek.ks 
 

हबककत,  अश्या प्रकारे आहे की , वरील ता .वेळी व बठकाणी यातील 
बियाबद हे  ट्रेन 11039 महाराष्ट्ट्र एक्स .चे कोच नं . S/10 कोच मधनु  
रे स्टे केळगाव ते गोंबदया वरुन  सरगािार  येथे जाण्याकबरता प्रवास 
करीत असतांना वर नमदु आरोपीने बियादीने चाबजिंगला लावलेला 
मोबाईल रे.स्टे बडनेरा येथनु गाडी सटुताच मोबाईल चोरुन घेवनु पळुन 
जात असतांना बियादीने चोर-चोर  अशी आरडाओरड केल्याने त्वरीत 
डयटुीवरील पोलीस कमथचारी यांनी नमदु आरोपीचा पाठलाग करुन 
त्यास पकडुन बियादीसह पोस्टे ला आणनु हजर केले. बियादी यांनी 
बदलेल्या बियादवरुन मा .PSO साहेब यांचे आदेशान्द्वये कलम 379 
भादबवप्रमाणे गनु्द्हा दािल . 

WHC/ 
1018 
डहाके 

04 नागपरु 
303/2023 
कलम 379 

IPC 
 गुन्हा izdkj  
मोबाईल  

pksjh 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

रे स्टे नागपरु 
जी आर पी  

थाना 
समोरील 

ओट्यावर 

18/03/2023 
01 :40 वा. 

 

18/03/2023  
04.15 बा. 

 

गौरव उदयससग 
तोमर ,वय 

31वषे. काम-
नौकरी CRPF ., 
पता-ग्राम पो स्ट 
शाहापरु वडीली 
बज बागपथ उ.प्र  

मो. 
नं.8279333199 

अज्ञात 
 

,dq.k 16,500/-रु 
सैमसगॅ  कं.चा काऴ्या  
रंगाचा मोबाईल त्यात 

बसम jio 9910743283 
IMEI NO माहीत 

नाही.. बक.16500//--  

बनरंक 
 

बियादी हे बदनांक 17/3/23 रोजी मुंबई जाने करीता रे स्टे नागपरु आले 
. ट्रेन उशीर असल्याने ते रे स्टे नागपरु जी आर पी  थाना समोरील 
ओट्यावर आराम करीत असतांना त्यांना झोप लागली त्या दरम्यान 
बियादी यांना जाग आली. बद 18/3/23 चे 01.40 वा कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्यानी त्यांचे झोपेचा िायदा घेऊन बियादी यांचे जवळील सैमसगॅ  
कं.चा काऴ्या  रंगाचा मोबाईल बक.16500/-रू.चा मोबाईल मदु्दाम 
लबाडीने व कपटाने चोरुन नेले. अशा बियादी च्या बियाद वरुन सबब 
अपराध कलम 379 भादबव अन्द्वये गनु्द्हा दािल  
Tip---रोजीआम्हीWNK/779भलावी  स्टे. डा. चाजथ चाजथ मध्ये हजर 
असता बियादी हे स्वता पो.स्टे ला आले वरून नंबरी मा.PSO सो 
यांच्या आदेशान्द्वये नंबरी गनु्द्हा दािल . 

NK 
1139 
cqjMs 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 नागपरु 
308/2023 
कलम 379 

IPC 
 गुन्हा izdkj  
मोबाईल  

pksjh 
  
  

ट्रेन नं. 
18029 

शालीमार 
एक्स चे 
जनरल 

डब्यात चढत 
असतांना  

रेल्वे स्टेशन 
नागपरु 

प्लटँिामँथ 
नं.03 वर 

 

18/03/2023 
13.30 वा. 

18/03/2023 
15.56 वा. 

पंकज नंदलाल 
धलेु  ,वय 

21वषे. काम-
बशक्षण पता-

साई मंदीर वाडथ 
नं. 06बवठ्ठल 

नगर सालेकसा 
रोड आमगाव 

बज.गोंदीया 
मो.नं.9270214

175 
 

अज्ञात 

 

,dq.k 40,000/-रु 
एक पांढ-या रंगाचा 

 I phone 11/128GB 
मोबाईल त्यात बसम 
jio 7066914205 

IMEI 
NO.35615721334

7956बक 
.40,000/-रू. 

  

बनरंक बियादी हे बदनांक 18/3/23 रोजी गोंदीया जाने करीता रेस्वे स्टे नागपरु 
आले.नागपरु ते गोंदीया असा प्रवास  करणेकरीता रेल्वे स्टेशन नागपरु 
प्लटँिामँथ नं. 03 वर दपुारी 13:00 ते 13.30 वा दरम्यान आलेली ट्रेन 
ट्रेन नं. 18029 शालीमार एक्स चे जनरल डब्यात चढत असतांना एक 
पांढ-या रंगाचा I phone बक. 40,000/-रू.चा मोबाईल प्रवाशी लोकांचे 
गदीत कोणी तरी अज्ञात चोरट्यानी मोबाईल चोरुन नेले वरुन बियादी 
च्या बियाद वरुन सबब अपराध कलम 379 भादबव अन्द्वये गनु्द्हा दािल 
Tip- आज रोजी आम्ही Asi /549िुसाटे स्टे. डा. चाजथ चाजथ मध्ये हजर 
असता बियादी हे स्वता पो.स्टे ला आले वरून नंबरी मा.PSO सो यांच्या 
आदेशान्द्वये नंबरी गनु्द्हा दािल. 
 
 

 
WNK/ 

805 
स्वामी 

 
 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 18-03-2023 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 18-03-2023 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 18-03-2023 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 18-03-2023 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih  Pkksjhl xsyk eky  feGkyk 

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

06 नागपरु  
310 /2023 
कलम 379 

IPC  
गुन्हा izdkj  
मोबाईल  

pksjh 
  

–   ट्रेन नं. 
12833अहम
दाबाद हावडा 

एक्स चे 
मागील 

जनरल कोच 
चढतेवेळी 

रेल्वे स्टेशन 
नागपरु 

प्लटँिामँथ 
नं.06 वर 

 

15/03/2023  
18.00 वा 

 

18/03/2023 
17.34 वा 

 

कु. पजुा 
लोकचंद कटरे   
,वय 19वषे. 
काम-बशक्षण 
पता-मोहगाव 
पो.सपुलीपार 
ता.आमगाव 
बज.गोंदीया 

मो.नं.7038909
436, 

7350241166 
 

अज्ञात 

 

,dq.k 13,300/-रु 
एक आकाशी रंगाचा 
ओपो कं. मोबाईल 

A/16 त्यात बसम jio 
9021843538,IMEI.
NO.86114405194
3490,8611440519

43482 
बक. 13,300/-रू.  

बनरंक बियादी हे बद. 15/03/2023 रोजी गोंदीया जाने करीता रेस्वे स्टे नागपरु आले. 
नागपरु ते गोंदीया असा प्रवास करणे करीता रेल्वे स्टेशन नागपरु प्लटँिामँथ नं 
.06 ट्रेन नं. 12833अहमदाबाद हावडा एक्स चे मागील जनरल कोच 
चढतेवेळी दपुारी 18:00 वा.पनँ्द्टच्या बिश्या मध्ये ,ठेवलेला एक  आकाशी 
रंगाचा ओपो कं . मोबाईल A/16 बक 13,300/-रू.. चा मोबाईल प्रवाशी 
लोकांचे गदीचा िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्यानी मोबाईल मदु्दाम 
लबाडीने व कपटाने चोरुन नेले वरुन SD इगे्रबजत अशा बियादी च्या बियाद 
वरुन सबब अपराध कलम 379 भादबव अन्द्वये गनु्द्हा दािल. 
Tip- आज रोजी आम्ही Asi /549िुसाटे स्टे. डा. चाजथ चाजथ मध्ये हजर 
असतांना लोहमाह्ग पोलीस ठाणे गोंदीया येथील जा क्र.597/23 
बद.16/03/2023इकडील पो.स्टे आ क्र.1026/23 18/23/2023 अन्द्वये 
गनु्द्हयाचे कागदपत्र बारनीशी WPC/176 िडसे यांनी आणनु बदले वरून 
नंबरी मा.PSO सो यांच्या आदेशान्द्वये नंबरी गनु्द्हा दािल करण्यात आला. 
 
 

WNK/826
कोल्हे 

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 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v-dz- 

 

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