
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 21-01-2023 

 

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 वधा 
22/23 
कलम 

379 IPC 
xq.gk 

izdkj 

VzkWyhcWx 

pksjh 
 

ट्रेन नं. 
22737 

ससकदराबाद 
हहसारएक्सचे 
कोच नं.A/1 

बथथ 
नं.19,20,22
वरून रेल्वे 
स्टेशन वधा 
येणे पवुी 

16/11/22 
08.00वा. 

21/01/23 
00.10वा. 

 

संतोषी देवी 
हदलीपकुमार 

परुोहहत वय 48 
वषथ 

रा.ससकदाराबाद 
तेलगणा राज्य 

मो.नं. 
9849271314 

01½ lat;  S/O 

jkeLo:Ik lklh] 

o; 37 o"ksZ] 

/kank&etqjh] 

jkg.kkj%&iqFkh 

leu 60 

iqrhlekbZu iks-LVs 

ckl] rk- ckl] 

ftYgkfglkj- 

02½ banjx.kir 

lklh] o; 36 

o"ksZ] /kank&etqjh] 

jkg.kkj%&mtkyk

uxjlkeku] 

okMZdz 13] ege] 

iksLVsege] rk- 

ege] ft- 

jksgrd- 

jkT; gjh;kuk 

vk/kkjdkMZ vlk 

,dq.k 2200@: 

pk eky- 

vkjksih dzekad 

02 dMqu %& 01½ 

,d dkGÓk xzs 

jaxkpk lWelax 

da- 

pk eksckbZy 

fdaer 8000@:] 

02½ ,d dkGÓk 

jaxkpk euh ilZ 

R;kr 

1500@: jks[k] 

ATM dkMZ] 

vk/kkjdkMZ vlk 

,dq.k 9500@: 

pk eky 

vlk ,dq.k 

11]700@: pk 

eky- 

 vVd fnukad o 

osG 

21@01@2023  
03%30 ok  

 

,dq.k 

33,50,000/- रू  
1)एक डायमंड 
नेकलेस सेट 

बांगड्या कानातील 
एअरसरग,अंगठी 

सक.10,00,000/-रू. 
2)एक मंगळसतु्र 35 
ग्रमँ हक.1,50,000/-

रू. 
3)एक सोनेचे 

नेकलेस 
हार,डोक्यावर 
चा सोन्याचा 

बोर,कानातील 
सोन्याचे झमुके,दोन 

सोन्याचे लक्ष्मी 
चहुडया एक 

मंगळसतु्र ज्याला 
पांढ-या रंगाचा स्टोन 

असलेला,एक 
सोन्याची अंगठी 

असा एकुण सोन्याचे 
वजन 450ग्रमँ 

हक.22,00,000/-
रू.असा एकुण 

हक.33,50,000/-
रू.चा माल 

,dq.k 

11]700@: 

vkjksih dzekad 

01 dMqu%&01½ 

jks[k 1000@:] 

02½ ,d dkGÓk 

jaxkpk lWelax 

da- pk 

fdiWMokyk 

eksckbZy fdaer 

1200@:] 

03½ vk/kkjdkMZ 

vlk ,dq.k 

2200@: pk 

eky- 

vkjksih dzekad 

02 dMqu %& 01½ 

,d dkGÓk xzs 

jaxkpk lWelax 

da- 

pk eksckbZy 

fdaer 8000@:] 

02½ ,d dkGÓk 

jaxkpk euhilZ 

R;kr 

1500@: jks[k] 

ATM dkMZ] 

vk/kkj dkMZ vlk 

,dq.k 9500@: 

pk eky 

vlk ,dq.k 

11]700@: pk 

eky- 

ueqn ?kVuk rk- osGh o fBdk.kh ;krhy  

fQ;kZnh etdqj gÓk ueqn Vsªu ps dksp o 

cFkZ o:u js-LVs fldanjkckn rs js- LVs 

fcdkusj vlk izokl djhr vlrkauk 

izoklk njE;ku js-LVs o/kkZ ;s.ks iqohZ R;kps 

>ksispk Qk;nk ?ksoqu R;kpk ueqn o.kZukpk 

eky vlk ,dq.k 33]50]000@: pk eky 

dks.khrjh vKkr pksjVÓkus pks:u usys 

ckcrph rdzkj izkIr >kys o:u lnjpk 

xqUgk ueqn dzekadkus nk[ky d:u 

xqUgÓkpk iq<hy rikl liksfu@ljons lks 

gs djhr vlrkauk 

LFkk-xq-'kk yksg- ukxiqj ;sfFky 

iksmifu@izfou fHkeVs ;kauh lnj 

xqUgÓkkpk rikl lekarj d:u ueqn 

xqUgÓkkrhy vkjksih ;kauk xqUgÓk laca/kkus 

pkSd'kh d:u iks-LVs yk ys[kh fjiksVZlg 

gtj dsY;kus ek- izHkkjh vf/kdkjh 

liksfu@ljons lks ;kauh ueqn xqUgÓkr 

vVd dsyh-  

liksuh 

ljons 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  

feGkyk  

eky- 

gfddr riklh 

vaeynkj 

02 xksafn;k 

09@23 

dye 

379 

Hkkanfo 

xq.gk 

izdkj 

eksckbzy 

pksjh 

jsLVs 

xksafn;k 

IykWVQkWeZ 

ua 02 oj 

06@01@23  

02-00 ok-  

21@01@23 

14-48 ok- 

vk'kqrks"k 

ukjk;.kizlkn 

frokjh o; 19 

o"kZ jkg cyHknziqj 

iksLVs tSriqj ft 

'kgMksy e iz 

8643012045 

vKkr ,dq.k 9400@#  
,d fjvyeh da 

eksckbzy ekW ua 

lh&33 fle ua 

9329074515 

vk;,ebZvk; ua 

861775060693954 

861775060693947 

fd 9400@# 

fuajd ;krhy fQ;kZnh gs jsLVs xksafn;k rs cq<kj vlk xkMh 

ua 15232 cjksuh ,Dlus izokl dj.ks djhrk jsLVs 

xksafn;k ;sFkhy IykWVQkWeZ ua 02 oj xkmhph okV 

ikgr vlrkuk lkscr vlysyh R;kaph vkbZ fcekj 

vlY;kus rh >ksiyh gksrh R;knjE;ku R;kauh ueqn 

eksckbzy pkWthaXk djhrk ykoqu ik.kh ?ks.ks djhrk 

xsys vlrk R;kps XkSjgtsjhpk Qk;nk ?ksoqu dks.krjh 

vKkr pksjV;kus  pks:u usys ckcr jsiksLVs vuqiiqj 

;sFks fnys rdzkjh o:u lcc vi dye 379 izek.ks 

xq.gk nk[ky dj.;kr vkyk  

fVi %& ueqn xqUgkps dkxni=s ek iks vf/k dk;kZ 

tk dz vkj@23@xqUgk oxZ@2023&359 fn 

20@01@23 vUo;s vkt jskth iksLVsyk nk[ky 

>kY;kus iksLVsyk uacjh xqUgk nk[ky dj.;kr 

vkyk- 

iksuk@ 

1109 

lsyksVs 

 

  

 

 

03 xksafn;k 

10@23 

D 379 

Hkkanfo 

xq.gk 

izdkj 

cWXk pksjh 

xkMh ua 

18110 

brokjh 

VkVk 

,Dl 

dksp au 

,l@3 

cFkZ ua 71 

o:u jsLVs 

HkaMkjk 

;sFks tkx 

vkysoj 

ekghrh 

iMys 

08@01@23 

02-36 ok- 

21@01@23  

17-00 ok- 

csatkfeu fyEcq 

lqCck ukjk;u 

lqCCkk o; 22 o"kZ 

jkg Mh 419 eS=h 

uxj iks LVs 

MhMhuxj jk;iqj 

Nx 

7358206424 

vKkr ,dq.k 1]50]000@#  
,d dkG;k jaxkps 

fiV~Vq cWXk R;kr 

,pih uksV cqd 15 

da yWiVkWi fd 

25000@# DTI 
MAVIC 2 PRO 

DRON  dWEksjk  o 

04 ux cWVjh ,d 

fjeksV daVªksy 

eseksjh dkMZ  laiq.kZ 

fd 1]25]000  o 

tqus diMs vlk  

1]50]000@# pk 

eky 

fuajd ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus jsLVs brokjh rs 

jk;iqj vlk izokl djhr vlrkuk R;kauh vkiyh 

ueqn cWx cFkZoj Bsoqu >ksih xsys o jsLVs HkaMkjk 

jksM ;sFks tkx vkysoj R;kaph cWx fnlqu vkyh 

ukgh rh dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kaps >ksispk 

Qk;nk ?ksoqu pkyq xkMhr psk:u usys ckcr jsiksLVs 

jk;iqj ;sFks fnys rdzkjh o:u lcc vi dye 379 

izek.ks xq.gk nk[ky dj.;kr vkyk- 

fVi %&  ueqn xqUgkps dkxni=s ek iks vf/k dk;kZ 

tk dz vkj@23@xqUgk oxZ@2023&358 fn 

20@01@23 vUo;s vkt jskth iksLVsyk nk[ky 

>kY;kus iksLVsyk uacjh xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk 

iks mi 

fujh& 

O;dVjko 

dokl 



 

 

 

 

 

 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  

feGkyk  

eky- 

gfddr riklh 

vaeynkj 

04 अकोला 
28/2023  
379  IPC 
xq.gk 

izdkj 

eksckbzy 

pksjh 

रेल्वे स्टेशन 
अकोला 
बकुींग 

ऑफीस 
मधनु 

हतकीट 
काढतांना 

 

21/01/2023  
20.00 वा. 

21/01/2023  
21.15 वा. 

सहचन राज ुनाईक 
वय 43 वषथ, धंदा- 
IT इंजीहनयर, रा. 

ओमासाई 
अपाटथमेन्टस, D सवग 
ईनसाईड, आकाश 

सोसायटीजे हब. नगर 
अंधेरी (ईस्ट) मुंबई 

मो नं. 
7071447171 

vKkr ,dq.k 50]000@#  
एक लाईट ब्लल्य ुरंगाचा 

वन प्लस कंपनीचा  
मोबाईल मॉडल 

नं.10R त्याचा IMEI 
No. 

867778068141511
5  त्यात Vi हसम नं. 
9820994861हकमत 

50,000/- चा 
मोबाईल. 

हनरंक यावेळी हफयादी नामे सहचन राज ुनाईक यांनी पो.स्टे. ला येवनु 
हदले तोंडी हफयाद हदले वरून मा. PSO सो. यांच्या 
आदेशांन्वये गनु्हा दाखल केला तो खालील प्रमाणे. 
 वरील ता.वेळी व हठकाणी यातील हफयादी हे 21/01/2023 
रोजी रेल्वे स्टेशन अकोला ते मुंबई असा  प्रवास करणे 
करीता रेल्वे स्टेशन अकोला येथे रात्री 20.00 वाजता च्या 
दरम्यान येवनु त्यांनी रेल्वे स्टेशन अकोला बकुींग 
कायालयातनु प्रवासाचे हतकीट घेतल्यावर त्यांचे लोअर पनॅ्ट 
चे हखशात ठेवलेला  एक लाईट ब्लल्य़ ुरंगाचा वन प्लस 
कंपनीचा  मोबाईल हकमत 50 ,000/- चा मोबाईल पाहीला 
असता तो हदसनु आला नाही तो मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने हफयादी हे हतकीट काढीत असताना प्रवाशी 
लोकांच्या गर्ददचा फायदा घेवनु हफयादी यांची नजर चकुवनु 
चोरुन नेले असी हफयादीनी हदले तोंडी हफयाद वरुन मा. PSO 
सो, यांचे आदेशानव्ये कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल 
करण्यात आला. 

HC/198  
चव्हाण 

05 नागपरु 
63/2023 

कलम 379 
IPC  
xq.gk 

izdkj पसथ 
pksjh 

ट्रेन नं 
12834 
हावडा 

अहमदाबाद 
एक्स चे कोच 
नं S/4 मध्ये 

चढत 
असतांना रे. 
स्टे  नागपरु 

येथील 
प्लटॅफामथ नं. 

8 वरुन 

 11/01/2023 
22:15 वा. 

 

 21/01/2023  
15:16 वा. 

 

श्याम रतनलाल 
गरुपाणी, वय 41वषथ, 

राह. -प्लॉट नं. 45, घर 
नं 163A, ससधनुगर, 
सोसायटी जरीपटका, 

नागपरु मो. नं. 
8411882503 

अज्ञात 
 

  ,dq.k 3500@#  
एक काळ्या रंगाचा 
मनी पसथ त्यात SBI, 
ICICI व  इंडसईंड 
बकॅ चे ATM काडथ, 
रोख 3500/- रू. व 
रेल्वे तीकीट असा 

एकुण 3500/- रु चा 
माल. 

 

हनरंक अश्या प्रकारे आहे की, नमदु ता. वेऴी व हठकाणी यातील 
हफयादी हावडा अहमदाबाद एक्स चे कोच नं S/4मध्ये नागपरु 
ते भसावळ असा प्रवास करण्या करीता रे. स्टे  नागपरु येथील 
प्लटॅफामथ नं. 8 वरुन चढत असतांना कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने प्रवासी लोकांच्या गदीचा फायदा घेवनु त्यांचा एक 
काळ्या रंगाचा मनी पसथ त्यात SBI, ICICI व  इंडसईंड बकॅ 
चे ATM काडथ, रोख 3500/- रू. व रेल्वे तीकीट असा एकुण 
3500/- रु चा पसथ हफयादी यांचे पनॅ्ट च्या हखशातनु काढुन, 
मदु्दाम, लबाडीने व कपटाने चोरुन नेले वरुन सबब अपराध 
कलम 379 भादहव प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात येत आहे.  
      fVi %& रेल्वे पोलीस स्टेशन वधा येथील गरुनं 14/23 
कलम 379 भादहव गनु्याचे कागदपत्र जा. क्र. 91/23 हद. 
12/01/23 अन्वये तसेच ईकहडल आवक क्र. 130/23 हद. 
16/01/2023 प्रमाणे दाखल करणे कामी हदले वरुन मा. 
प्रभारी अहधकारी यांचे आदेशाने गनु्हा दाखल करण्यात येत 
आहे 
 
 

HC/ 
319 

हजचकार 



 

 

 

 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 21-01-2023 

 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 21-01-2023 

 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  

feGkyk  

eky- 

gfddr riklh 

vaeynkj 

06 नागपरु 
64/2023 

कलम 379 
IPC 
 xq.gk 

izdkj 

eksckbzy 

pksjh 

ट्रेन नं. 
12721 
दहिण  

एक्स.चे कोच 
नं. S/5, बथथ 
नं. 22 वरुन 

रे. स्टे. 
अजनी 
दरम्यान 

21/12/2022 
09:30 वा. 

21/01/2023  
15:45 वा. 

प्रमोद कुमार शमा 
वय 41 वषथ राह-R/o 

134 काली 
बाडी,कटुआ,जम्मु .
स्थाई पत्ता-ग्राम डीघी 
थाना पहास ुहजल्हा 
बलंुद शहर (उ.प्र) 

मो.नं.9541202728 
 

अज्ञात 
 

,dq.k 15000@# 

मोबाईल समॅसंग 
गलॅक्सी 11हनळ्या 

रंगाचा त्यात एअरटेल 
हसम 

नं.9542890540,हक.
15,000/-रू. 

हनरंक अश्या प्रकारे आहे की,याहतल हफयादी मजकुर हे नमदु ट्रेन ने  
ससकदराबाद ते हनजामदु्दीन असा प्रवास नमदु ट्रेन ने करीत 
असतांना हफयादी यांच्या बथथ वर ठेवलेला मोबाईल  समॅसंग 
गलॅक्सी 11हनळ्या रंगाचा मोबाईल हक .15,000/-रू.चा 
हफयादीच्या बथथ वर ठेवला होता.सकाळी हद. 21/12/22 चे 
9/30 वा. हफयादी यांची झोप उघडली तर त्यांचा नमदू 
वणथनाचा मोबाईल बथथ वर हदसनु आला नाही .कोच मध्ये 
शोधले असता मोबाईल हमळुन आला नाही . मा. PSO यांचे 
आदेशान्वये कलम 379 भादहव प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात 
येत आहे.  
fVi %& मा. पोलीस अहध. लोह नागपरु पत्र क्र. आर/23/गनु्हा 
वगथ/2023-301 नागपरु, हदनांक17/01/23 अन्वये तसेच 
ईकहडल आ. क्र. 167/23, हद. 17/01/23 प्रमाणे गनु्याचे 
कागदपत्र दाखल करणे कामी हदले वरुन मा. PSO यांचे 
आदेशाने नंबरी क्रमांकाने गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे.  
. 
      

HC/ 
640 भुरले 

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 01 



 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 21-01-2023 
 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 21-01-2023 

                                                                         

 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 अकोला 24/2023  354, 354 (अ), 

354(ड),323, 504,506 भा.द.वि 

सह बालकाांचे लैगिंक अपराधाां 

पासून  सांरक्षण अवधवनयम, 

2012,8,11(4),12 प्रमाणे  

दद. 19/01/2023 

चे 

18.55 िा 

(1 ददिसाचा 

PCR)  

1)  रोहीत श्रीकाांत वमश्रा, िय 19 िर्ष, रा. जिंजीिन रामनिंर, टेलीफोन कााँलनी, दबेुिाडी, अकोला 

 

02 o/kkZ 

 
vi dz 22@2023 dye 379]34 

Hkk-n-oh 

 

21@01@2023 ps 
03%30 ok  

 

01½ lat; S/OjkeLo:Iklklh] o; 37 o"ksZ]] /kank&etqjh]jkg.kkj%&iqFkh leu 60 iqrhlekbZuiks-LVs 

ckl] rk- ckl] ftYgk fglkj- 

02½ banjx.kirlklh] o; 36 o"ksZ] /kank&etqjh]jkg.kkj%&mtkykuxj lkeku] okMZ dz 13] ege] 

iksLVsege] rk- ege] ft- jksgrd]jkT; gjh;kuk-o/kkZ 

 

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

osG 

fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps 

uko o iRrk 

हकीकत riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad  fujad fujad 


