
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 20-09-2022  
 

 

 

 

 

 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

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

feGk

yk  
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gdhdr  riklh 
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01 नागपरु 
718/2022 
कलम 356, 
379 IPC 

 
गनु्हा प्रकार   
eksckbZy 

चोरी 

Vªsu ua- 

20917 

gelQj 

,Dl e/kqu 

js- LVs- 

ukxiqj 

o:u xkMh 

lqVY;koj 

15 

feuhVkauh 

 

  

15/06/22 
02.45 वा. 
दरम्यान. 

 

20/09/22 
00.13 वा. 

 

t;izdk’k nsosanz 

iky  

o;&36 o’kZ  

/kank daiuhr 

uksdjh  

jk- 

bZ’ojiqj iks- 

panzkikMk] iks-LVs- 

flekyh;k] ft- 

ckyklksj- 

756134 

मो. नं. 
8888959070 

  

,d ble 

o; vankts 

20 o’ksZ 

jaxkus dkGk 

maph 5 QqV 

vaxkr 

fioGh 

fV&’kVZ 

?kkrysyk o 

xG;kr 

dkGk 

nqiVVk 

?kkrysyk 

  

एकुण  18,000/- रु  
एक Vivo Y20 eksckbZy R;kr 

fle 7020153158]  

IMEI No. 
869381056778974@8966 

fda- 18]000@&:- pk eky 

  

fujad नमदु ता वेऴी व ठिकानी यातील ठफयादी यांचे परुवनी बयाण पाहता ते 
ठद 15/6/2022 रोजी टे्रन नं. 20917 हमसफर एक्सपे्रस ने रे.स्टे. नागपरु 
ते रे.स्टे. भुवनेश्वर जायचे होते परंत ुटे्रन लेट असल्याने सदर टे्रन  रे स्टे 
नागपरु येथनु 02.30वा सटुली त्याचे 15ठमनीटानंतर एक मलुगा वय 
अंदाजे 20 वषे, रंग – काळा उंची 5फुट अंगात ठपवऴी ठटशटट धातलेला 
व गळ्यात काळ्या रंगाचा दपु्पटा धातलेला  होता त्याने टे्रन च्या आतनु 
ठफयादी च्या हातात असलेला मोबाईल घेवनु गाडी स्लो असल्याने चाल ु
गाडीतनु उडी मारून पडुन ठफयादी यांचा एक  ठववो Y20 कंम्पनीचा 
मोबाईल कक. 18000/- रु. चा मोबाईल चोरून नेला आहे. अशी तक्रार 
ठफयादी यांनी रे पो स्टे भुवनेश्वर ओरीसा येथे ठदली होती असे गनु्हाचे 
कागदपत्र टपाला द्वारे प्राप्त झाले वरून कलम 356, 379 IPC प्रमाने  
गनु्हा दाखल. 
fVi%&  पोठलस अठधक्षक कायालय लोहमागट नागपरु येठथल जा . क्र.  
आर/23/गनु्हा वगट/2022-5307 ठद.14/09/2022 अन्वये रे.पो.स्टे 
नागपरु चे आ.क्र. 3032/22 ठद. 15/09/2022 अन्वये गनु्हाचे कागदपत्र 
टपाला द्वारे प्राप्त झाले वरून गनु्हा दाखल.  
 
 

  

 
 
 
  

iks-gok- 

599 

‚kSys’k mds 

02 नागपरु 
719/2022 
कलम 379 

IPC 
 

गनु्हा प्रकार   
पसट 
चोरी 

रेल्व ेस्टेशन 
नागपरु 
सेकंट 
क्लास 

बकुींग मघनु 
 
 

19/09/22 
23.30 वा. 

20/09/22 
02.32 वा. 

 

आकाश  
देवेंद्र लौवंशी             
वय 20 वषट         

रा. न्य ुगोरी मगर 
ईंदौर                 

मो. न.  
6265198371 

 

अज्ञात एकुण  65,000/- रु  
एक पसट R;kr रोख 40,000/-,पनँ 
काडट, आधार काडट गाडी की स्लीप  

बकँ आफ बडोदा ATM, एक  
एप्पल आय फोन 8 ठसम ठजयो न 
9669776584 ठक  25,000/- 

असा एकुन 65,000/- रु  
 

fujad नमदु ता वेऴी व ठिकाऩी यातील ठफयादी हे ठद 19/9/2022 ला रात्री 
09.00 वा. रे स्टे नागपरु येथे सेकंट क्लास बकुींग हाल मघ्ये ईंदोर 
जाण्याकरीता आले असता ठफयादी यांची गाडी सकाळीस ची असल्याने 
ते रे स्टे नागपरु येथील सेकंट क्लास बकुींग हाल मघ्ये ठसमेंट च्या 
बाखड्या वर झोपले असता 19/9/2022 रात्री 11.30  वा. च्या समुारात  
ठफयादी यांची झोप उधडली असता त्यांच्या पनँ्ट च्या मागच्या ठखश्यातनु 
त्यांच्या पसट मघनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्याचा झोपेचा फायदा 
धेवनु त्यांच्या पसट मधुन रोख  40,000/-  रु, पनँकाडट, आधार काडट 
गाडी ची स्लीप, बकँ आफ बडोदा ATM एक  एप्पल आय फोन 8 ठक 
25,000/- असा एकुन 65,000/- रू चा माल मदु्दाम लबाडीने व 
कपटाने चोरून नेला आहे अशा ठफयादी हे स्वता पो,स्टे ला आले व 
चोरी ची लेखी तक्रार ठदले वरून सबब अप कलम 379 भादठव प्रमाणे 
गनु्हा दाखल. 
 
 

 

 
 
 
 

Asi 
988 
मरापे 



 

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 

03 नागपरु 
722/2022 
कलम 379 

IPC 
 

गनु्हा प्रकार    
मोबाईल 
चोरी 

टे्रन नं. 12860 
ठगतांजली 
एक्स. चे 
समोरील 

जनरल कोच 
मधुन रेल्व े

स्टेशन नागपरु 
येण्याचे 5 

ठमनीट पवुी. 
 

21/08/22 
चे वेळ नमदु 

नाही. 
 

20/09/22 
14.39 वा. 

 

भुपेंद्र रामकसह 
कुशवाह,  

वय 36 वषट,  
राह. करैयाखेडा 

रोड, गल्ली नं. 8,  
माता मंठदर जवळ, 
पो. स्टे. ठसवील 
लाईन, ठवदीशा, 

आंध्रप्रदेश.  
मो. नं. 

7697614688 

अज्ञात एकुण 12,,990/- रु  
एक ओप्पो A-15S कं. चा ठनळ्या 

रंगाचा मोबाईल त्यात ठसम ठजओ नं. 
769614688,  

IMEI NO. 865550051100479, 
865550051100461  

कक. 12,990/- रु. 
 

fujad नमदु ता वेऴी व ठिकानी यातील ठफयादी ठद. 20/8/22 रोजी टे्रन नं. 
12860 ठगतांजली एक्स. चे समोरील जनरल कोच मधुन रेल्व ेस्टेशन 
राजनांदगांव ते नागपरु असा प्रवास कठरत असता प्रवासा दरम्यान रेल्व े
स्टेशन नागपरु येण्याचे 5 ठमनीट पवुी कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे 
शटट चे ठखशातील ओप्पो A-15S कं. चा ठनळ्या रंगाचा कक. 12,990/- 
रु चा मोबाईल त्यांचे झोपेचा फायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने व कपटाने 
चोरुन नेला वरुन गनु्याचे कागदपत्र प्राप्त झाले वरुन सबब अप कलम 
379 भादठव प्रमाणे गनु्हा दाखल. 
fVi & पोलीस अधीक्षक कायालय येथील आर/23/गनु्हा- वगट/2022-
5401 नागपरू ठद. 16/09/2022 अन्वये ईकडील रे.पो.स्टे नागपरु चे 
आ. क्र. 3069/2022 ठद. 19/09/22 प्रमाणे गनु्याचे कागदपत्र टपाला 
द्वारे प्राप्त झाले वरून गनु्हा दाखल.  

HC 
59 

वासठनक 

04 नागपरु 
723/2022 
कलम 379 

IPC 
 

गनु्हा प्रकार    
मोबाईल 
चोरी 

टे्रन नं. 12625 
केरला एक्स. 
चे कोच S/6 
बथट नं. 12 
रेल्व ेस्टेशन 

नागपरु 

 

27/08/22 
चे वेऴ नमदु 

नाही 

 

20/09/22 
19.30 वा. 

मकेुश S/O चेतन  
वय 38 वषट, 

धंदा.प्रायवेट जाबँ 
राह. जे-1/21जे जे 
कालँनी बजीरपरु 

अशोक ठबहार उत्तर 
पश्चीम ठदल्ली  

 मो. नं. 
9213742662 

अज्ञात एकुण 37,,000/- रु  
दोन मोबाईल 1) ठववो प्रो कं. चा 
मोबाईल त्यात ठसम ठजओ नं. 
9361031450 IMEI NO 

.860688056703078  ककमत 
25,000/-  रु  

2) redmi  क. चा मोबाईल त्यात 
ठसम  नं. 8377889918                   

IMEI NO. 868384056964314             
ककमत 12,000/- रु  

असा एकुण कक. 37,000/- रु. 

 

fujad नमदु ता वेऴी व ठिकानी यातील ठफयादी हे ठद. 27/08/2022 रोजी 
12625 केरला एक्स. चे कोच S/6 बथट नं. 12 कोच मधुन रेल्वे स्टेशन 
ठत्रवेंद्रम ते ठदल्ली असा प्रवास कठरत असता प्रवासा दरम्यान रेल्व े
स्टेशन नागपरु येथनु गाडी ठनघताच कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे 
बथट वर िेवलेला दोन मोबाईल 1) ठववो प्रो कं. चा मोबाईल ककमत 
25,000/- रु, 2) redmi क. चा मोबाईल ककमत 12,000/- रु असा 
एकुण कक. 37,000/- रु. चा मोबाईल त्यांचे झोपेचा फायदा घेवनु मदु्दाम 
लबाडीने व कपटाने चोरुन नेला वरुन गनु्याचे कागदपत्र प्राप्त झाले 
सबब अप. कलम 379 भादठव प्रमाणे गनु्हा दाखल. 
fVi & पोलीस अधीक्षक कायालय येथील आर/23/गनु्हा- वगट/2022-
5402 नागपरू ठद. 16/09/2022 अन्वये ईकडील रे.पो.स्टे नागपरु चे 
आ. क्र. 3070/2022 ठद. 19/09/22 प्रमाणे गनु्याचे कागदपत्र टपाला 
द्वारे प्राप्त झाले वरून गनु्हा दाखल. 

HC    
874   
बारड 

 

05 नागपरु 
724/2022 
कलम 379 

IPC 
 

गनु्हा प्रकार    
मोबाईल 
चोरी 

टे्रन नं. 20823 
परुी अजमेर 

एक्स. चे कोच 
S/6 बथट नं. 31 

वरून रेल्वे 
स्टेशन नागपरु 

येण्यापवुी 

 

20/09/22 
19:00 वा. 
दरम्यान 

 

20/09/22 
22.50 वा. 

 

वैभव कसग S/o 
रामकेशवर कसग, 

वय 22 वषट, 
धंदा.प्रायवेट जाबँ 
राह. वाडट नं  04 

भोलािाकुर 
अठबकापरु  सरेभुजा 
थाना गांठधनगर तह-

अंठबकापरु ठज, 
सरगजुा   
मो. नं. 

8819033486, 
8120217860 

अज्ञात एकुण 18,000/- रु  
एक  OPPO कं चा मॉ.नं.F17 

ऑरेंज रंगाचा नोबाईल त्यात कसम 
VI 8823838956                 

IMEI NO माठहत  नाही ठक. 
18,000/- रू असा एकुण कक. 

18,000/- रु. 

 

fujad ;krhy fQ;kZnh gs fn- 20@09@2022 jksth Vzsu ua- 20823 

iqjh vtesj ,Dl ps dksp ua- ,l@6 cFkZ ua- 31 o:u R;kaps 

iRuh lkscr js-LVs- egklequ rs js-LVs lqjr vlk izokl dfjr 

vlrkauk izoklk njE;ku vankts 19-00 ok- Vzsu js-LVs- ukxiqj 

;s.;kps vxksnj Vzsu gGq pkyr vlrkauk fQ;kZnh gs R;kapk  

eksckbZy cFkZ oj Bsoqu R;kaph iRuh lkscr cksyr vlrkauk fQ;kZnh 

;kapk ,d vksIiks da-pk ekW-ua F17 vkWjsat jaxkpk fd-  

18]000@&: pk eksckbZy dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kaps 

cFkZoj Bsoysyk eksckbZy f[kMdhrqu gkr Vkdqu pks:u usyk Eg.kqu 

fQ;kZnh gs Lor% iks-LVs- yk ;soqu fnys fQ;kZn o:u dye 379 

Hkknoh izek.ks xqUgk nk[ky-  

 

 
 
 
 

NK  
1054 
MksGl 

 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 20-09-2022  

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 20-09-2022 ‘ 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 20-09-2022 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 20-09-2022  

                                                                

 

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 

06 अकोला 
330/2022 
कलम 379 

IPC 
 

गनु्हा प्रकार     
मोबाईल 
चोरी 

रे स्टे अकोला 
येथे प्लटॅफॉमट 
नं. 01 वर ट्रेन 

नं. 12112 
अमरावती 

एक्स चे S/1 
कोच मध्ये 
चढते वेळी 

 

19/09/22 
अंदाजे 

20.45 वा. 
समुारास 

20/09/22 
00.28 वा. 

डा.ँ ठनतीन 
काशीराम पतके 

वय 45 वषट, 
 धंदा - नौकरी 
(प्राध्यापक)   
रा.राऊत 

वाडीजिार पेि 
अकोलाठज. 

अकोला 
मो. नं. 

7588883507 
 

अज्ञात एकुण 46,999/- रु  
एक ONE Plus 9RT 5G 

कंपनीचा काळ्या रंगाचा मोबाईल 
त्याचा  

IMEI NO. 
869437053031146  त्यात JIO 

ठसम नं 7588883506, 
9823648744  कक. 46,999/-रु  

चा मोबाईल 

ठनरंक यावेळी नमदु ता. वेळी व ठिकाणी यातील हे ठद. 19/09/2022 रोजी  
ट्रेन नं. 12112 अमरावती एक्स चे S/1 मध्ये आपल्या मावशीला 
गाडीमध्ये बसवनु देणे करीता रे स्टे अकोला येथे प्लटॅफॉमट नं. 01 
वर आले असता रे.स्टे. अकोला ते मुंबई असा प्रवास मावशी कठरत 
असल्याने त्यांचे सामान घेऊन गाडीत चढुन देते वेळी ठफयादी 
यांच्या शटटच्या वरील ठखशात िेवलेला त्यांचा एक ONE Plus 
9RT SG कंपनीचा काळ्या रंगाचा कक. 46 ,999/-रु चा मोबाईल 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवाशी लोकांच्या गदीचा फायदा घेवनु 
नजर चकुवनु मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेला. अशी ठफयादी यांनी 
आज रोजी पो स्टे ला येवनु ठदले तक्रार वरुन कलम 379 IPC 
प्रमाणे गनु्हा दाखल. 

HC 
76 

अन्सार 
खान 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko feGkyk eky vkjksih gdhdr riklh 

vaeynkj 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 नागपरू xq-j-ua- 691@2022 dye 392 Hkk-n-fo fn- 17-09-2022 ps 14-37 ok- 

fn- 22-09-2022 ikosrks ihlhvkj 

 

1) fouk;d mQZ fouksn nRrhjko oku[ksMs o; 39o"ksZ] jk- xzke mVh rk- egkxko ftYgk ;oreky    

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 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

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 


