
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 21-12-2022  

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  

feGkyk  

eky- 

हकीकत riklh 

vaeynkj 

01 नागपरु 
972/2022 
कलम 379 

IPC 
 

xqUgk Ádkj 

ilZ pksjh 

ट्रेन नं  
20846 
बबकानेर 

बबलासपरु 
एक्सचे 
कोच क्र 
B/6 बथथ 
क्र 49 चे 
खालनु रे 

स्टे नागपरु 
दरम्यान 

 

21/12/22 
चे  

03:15 वा. 
दरम्यान 

. 

21/12/22 
चे 

 19:50 
वा. 
. 

पायल राहुल 
जयससघानी,  
वय 31 वषथ, 

राह. मकान नं. 
15, श्रीराम 

नगर, साई मंबदर 
जवळ, 

अलखधाम 
नगर, बज उज्जैन 
म. प्र. मो. नं. 

8788474557
, 

9826502424 
 

अज्ञात 
 

,dq.k 3]08]500@# 

एक ब्राउन रंगाचा पसथ 
त्यात रोख 7,000/- 
रु, त्यात एक ब्राउन 
रंगाचा लहान पसथ 
ज्यात 2000/- रु 
रोख, एक सोन्याचे 
बे्रसलेट वजन 5.5 

ग्राम सक. 25000/-रु, 
एक सोन्याचे चैन 

वजन 2.5 ग्राम सक. 
12000/-रु., दोन 

सोन्याची अंगठी ज्याचे 
रत्न बनघालेले वजन 

6 ग्राम सक. 30000/- 
रु., दोन जोड सोन्याचे 

टा ाँप्स वजन 6 ग्राम 
सक. 30000/-रु, एक 
जोड सोन्याचे झमुके 
व ला ाँकेट वजन 30 

ग्राम सक. 135000/-
रु., एक जोड सोन्याचे 
झमुके वजन 15 ग्राम 
सक 67500/-रु., एक 

चाजथर, ब्लटुुथ, 
हेडफोन, आधारकाडथ 

असा एकुण 
3,08,500/- रु. चा 

माल. 
 

fujad हकीकत – अशा प्रकारे आहे बक वरील तारखेस वेळी व 
बठकाणी यातील बफयादी मजकुर हे  नमदु गाडीचे नमदु कोच 
मधनु रे.स्टे.उज्जैन ते गोंबदया असा आपले बजजाजी तसेच 03 
मलुांसह प्रवास करीत असता प्रवासा दरम्याण रे.स्टे. भोपाल येथे 
त्यांचे बजजाजी यांना उतरने असल्याने ते भोपाल येथे उतरुन गेले 
व बफयादी यांनी पढेु प्रवास सरुु केला तसेच रे.स्टे. ईटारसी येथे 
झोपण्या अगोदर त्यांनी आपले जवऴील संपणुथ सामान पाहीले 
असता त्यांचे एकुण 8 सामान बरोबर असल्याची खात्री केली 
तसेच बद. 21/12/2022 रोजी अं- 03:15 वा गाडी रे.स्टे. 
नागपरु येथे आली असता वेंडरचे आवाजानी बफयादी यांची झोप 
इघडली त्यांनी त्यांचे बथथ खाली ठेवलेली पीट्ठ ुब ाँग मधनु मोबाईल 
चाजथर काढणेकरीता ब ाँग पाहीली असता नमदु ब ाँग बमऴुन आली 
नाही त्यांनी बथथ मध्ये आजु बाजलुा बबघतले असता नमदु ब ाँग 
बमऴुन आली नाही तसेच बफयादी यांना त्याचे सामोरील बथथ वर 
बसलेले महीला यात्री यांचेवरशंसय आल्याने त्यांनी नमदु महीला 
यात्रीचे सामानाची तपासणी केली परंतु त्यांचे नमदु ब ाँग बमऴुन 
आले नाही , नमदु गाडी रे.स्टे. नागपरु येथनु सटुल्यानंतर नमदु 
गाडीत पेट्रोलींग वर असलेले  RPF कमथचारी यांना माहीती 
त्यांचे बथथ समोरील संशबयत महीला प्रवासी यांचे सामानाची 
तपासणी केली परंतु त्यांचे चोरी गेले ब ाँग बमऴुन आली नाही. 
तसेच बफयादी यांनी रेल मदत सेवा 139 यावर फोन करुन सदर 
घटनेची माहीती बदली. तसेच रेपोस्टे गोंबदया येथे हजर होवनु 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे झोपेचा फायदा घेवनु त्यांचे 
नमदु ब ाँग आतील सामासह चोरुन नेले बाबत तक्रार बदल्याने 
शनु्य क्रमांकाने गनु्हा  प्राप्त झाले वरुन कलम 379 भा.द.वी. 
प्रमाणे दाखल करण्यात येत आहे.  
fVi %& रे . पो. स्टे. गोंबदया येथनु गनु्याचे कागदपत्र CCTNS 
प्रणाली मध्ये Online तसेच पो. स्टे. चे E-mail वर प्राप्त 
झाले वरुन नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे.  
 
 

API 
श्रीमती 
पाटील 



 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  

feGkyk  

eky- 

हकीकत riklh 

vaeynkj 

02 नागपरू 
973/2022 
कलम 379 

IPC 
xqUgk Ádkj  

eksckbZy pksjh 

रे. स्टे 
नागपरू  
पवुथगेट 
बटबकट 

का ाँउन्टर वर 
बटबकट 

काढतेवेऴी 

21/12/2022  
चे  

अं 16/30 वा 

21/12/2022  
चे  

अं 19/52 वा 

मकेुश कुमार 
बशवप्रसाद गपु्ता, 

वय 49 वषथ, 
धंदा  क्रा ाँनट्राँक्टर 

रा. दशथन 
का ाँलोनी  

नंदनवन नागपरू 
मो. नं. 

9607424150 

अज्ञात ,dq.k 10]000@# 

एक रेडमी 10  
कं.मोबाईल बनळ्या  

रंगाचा त्यात 
वोडाफोन  बसम 

नं.9372799141 
,IMEI NO- 

862853062003
008/3016 बकमत 
10,000/- रु. असा 
एकुण 10,000/- रु 

चा माल 
 

fujad हकीकत – अश्या प्रकारे आहे की ,बफयादी हे  बदनांक 
21/12/22 रोजी बफयादी  आपल्या मलुाला राप्तीसागर 
एक्स. नी सोडने कबरता आले होते बफयादी  रेल्वे स्टेशन 
नागपरू पवुथगेट बकुींग आाँफीस मध्ये  कांउन्टर वर बटबकट 
काढतेवेऴी  अंदाजे 16.30 वा बफयादी यांचे  प ाँन्ट च्या 
बखश्यातील  नमदू वर्णनाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 
चोरटयाने प्रवांशाचा गदीच्या फायदा घेउन चोरून नेले 
वरुन सबब अपराध कलम 379 भादबव प्रमाणे नंबरी गनु्हा 
दाखल करण्यात आला.  
fVi %& बफयादी  हे स्वत: पो.स्टे. ला येवनु लेखी तक्रार 
बदल्यांने  नंबरी गनु्हा दाखल करण्यांत आला  

HC/ 
381 
धंदर   

03 नागपरु 
974/22 
कलम 

379 IPC 
 

xqUgk Ádkj  

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं. 
20824 
अजमेर 

परुी 
एक्सपे्रस 

चे जनरल 
डब्ब्यात 

रेल्वे 
स्टेशन 

नागपरु सी 
कॅबबन 

आऊटर 
वरुन 

21/12/2022 
चे  

20:00 
 वा. 

21/12/2022 
चे  

22:47  
वा. 

शेख शाहरुख 
शेख फारुख, 
वय 39 वषथ, 
धंदा ड्रायव्हर,  

 रा. जनुा 
शहर चॉं दखान 

प्लॉट 
अकोला,  

बज. अकोला 
मो.नं.  

93562 
37815 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 12]000@# 

एक OPPO 
कंपनीचा मोबाईल 

बनळ्या  रंगाचा 
मॉ.नं. A-5 त्यात 

बजओ बसम नं. 
9356237815, 
IMEI  माहीत 

नाही सक. 
12,000/- रु. चा 

fujad हकीकत – अश्या प्रकारे आहे की, बफयादी हे बदनांक 
21/12/22  रोजी  पबरवार सोबत अकोला ते नागपरु असा 
ट्रेन नं. 20824 अजमेर परुी एक्सपे्रस चे जनरल बडब्ब्या 
मध्ये बसनु प्रवास करीत असतांना रेल्वे स्टेशन नागपरु सी 
कॅबबन आऊटर वरुन गाडी हळु हळु चालत असतांना 
बफयादी हे 08:00 PM वाजे दरम्यान गाडी चे कोच चे 
दरवाज्या मध्ये उभे राहुन फोन वर बोलनु झाल्या नंतर 
दरवाजे जवळ प्रवाश्यांच्या गर्दद मध्ये बफयादी यांचे 
हातातील नमदू वर्णनाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्यांचे नजर चकुीचा फायदा घेवनु बफयादी यांचे 
हातातील मोबाईल चोरुन नेले.  बफयाबदच्या बफयाद वरुन 
सबब अपराध कलम 379 भादबव प्रमाणे नंबरी गनु्हा 
दाखल करण्यात आला.  
fVi %& बफयादी  हे स्वत: पो.स्टे. ला येवनु लेखी तक्रार 
बदल्यांने  नंबरी गनु्हा दाखल करण्यांत आला 
 
 

PSO 
पेबशत 



 

 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 21-12-2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  

feGkyk  

eky- 

हकीकत riklh 

vaeynkj 

04 अकोला 
439/2022 
कलम 379 
भा.द.बव. 

 
xqUgk Ádkj  

eksVkjlk;dy 

pksjh 
 

 रे.स्टे. 
अकोला 
येथील 
RPF 

डॉग स्कॉड 
ऑबफस 
समोरील 
दाद-या 

खाली नो 
पाबकिं ग 
झोन 

मधनू. 
 

16/12/22 
 चे 09.00  

वा ते 
 बद. 17/12/22 

चे  
07.45 वा. 
दरम्यान 

21/12/22  
चे  

13.29 वा  
 

बकशोर 
भगवान 

कसनेकर 
वय 32 वषथ, 
धंदा- मजरुी  

रा. राज ुबाबा 
चौक बवर 
भगतससग 

नगर बशवसेना 
वसाहत 
अकोला 
 मो नं. 

9822363783 
 

अज्ञात ,dq.k 60]000@# 

एक काळ्या बसल्वर 
रंगाची, स्पेलंडर 

 प्रो कं.ची 
मोटारसायकल त्याचे 
हेडलाईटचे कव्हरवर 
एाँपलचे मध्ये (12) 

असे बलबहलेले आहे. 
रबजस्टेशन नं. MH-

30AD-7810 
इंबजन क्र. 

HA10EHB9M1
9256 चेबचसं 

क्र.MBLHA10A
DD9M16882बक. 

60,000 रू, ची 
मोटारसायकल. 

 

बनरंक     नमदु ता. वेळी व बठकाणी यातील बफयादी हे 
बद.16/12/2022 चे 09.00 वा. त्यांची  नमदू वर्णनाची  
मोटारसायकल  रे.स्टे. अकोला येथील RPF डॉग स्कॉड 
ऑबफस समोरील दाद-या खाली नो पाबकिं ग झोन मध्ये लावनु  
ट्रेन नरखेड काबचगडुा एक्स ने वाबशम येथे आपल्या आजीला 
सोडुन बद. 17/12/2022 चे 07.45 वा. दरम्यान ट्रेन कोल्हापरु 
नागपरु एक्स ने रे.स्टे वाबशम येथनु रे.स्टे अकोला येथे परत 
आले तेव्हा नमदु बठकाणी आपली नमदु वणथनाची 
मोटारसायकल पाबहली असतां ती बदसनु आली नाही. तेव्हा 
त्यांनी त्यांच्या मोटारसायकल चा शोध ट्रॉबफक टोईंग पथक व 
इतर बठकाणी शोध घेतला असता ती कोणत्याही बठकाणी 
बमळुन न आल्याने बफयादी यांची नमदु वणाची गाडी 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरून नेली असे बफयादी यांचे 
लक्षात आले   
fVi %& बफयादी  हे स्वत: पो.स्टे. ला येवनु लेखी तक्रार 
बदल्यांने  नंबरी गनु्हा दाखल करण्यांत आला  

HC/
537 
सांगडे 

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 



 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 21-12-2022 

 

 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 21-12-2022 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 21-12-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

   हकीकत   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 fujad fujad fujad fujad 

v-d iksLVs o Ø- feflax  tkxk feflax rk-osG  feflax nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps 

uko o iRrk 

gfddr riklh 

vaeynk

j 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 


