
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 23-01-2023 

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 ukxiqj 
74/2023 

कलम 
379 IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं 22691 
राजधानी 

एक्स. चे कोच 
A/3 बथथ नं. 

36 वरुन रेल्वे 
स्टेशन नागपरु 

येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर. 

 

01/01/2023 
चे 

03:30 वा. 
 

23/01/2023  
चे 

15.32वा 
 

बनवारी लाल मन्ताराम 
शाक्य, वय 52 वषथ, 
राह 27, न्य ुगायत्री 
नगर, पलुचे जवळ, 

गांधी नगर, ग्वालीयर, 
मो. नं. 8839720803 

अज्ञात ,dq.k 10000@# 

एक समॅसंग कं. चा 
J-2 Pro, काळ्या 
रंगाचा मोबाईल 
ज्यात ससम JIO 

NO.9131460193, 
Airtel NO. 

9981403918 कक. 
10000/- रु. 

सनरंक नमदु ता. वेऴी व सिकाणी यातील सियादी हे सद. 
31/12/2022रोजी ट्रेन नं 22691 राजधानी एक्स. 
चे कोच A/3 बथथ नं. 36 वरुन रेल्वे स्टेशन 
ब ॅंगलोर ते ग्वासलयर असा प्रवास कसरत असता 
प्रवासा दरम्यान रेल्वे स्टेशन नागपरु येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर तयांचा समॅसंग कं. चा J-2 Pro, 
काळ्या रंगाचा मोबाईल कक. 10000/- रु. चा 
मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने सियादी यांचे 
झोपचा िायदा घेवनु मदु्दाम, लबाडीने व कपटाने 
चोरुन नेला. वरुन सबब अपराध कलम 379 
भादसव प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात  
fVi%&  मा.पोलीस असधक्षक कायालय लोह नागपरु 
येथनु रेल्वे पोलीस स्टेशन भोपाल येथील गरुनं 
02/23 कलम 379भादसव गनु्याचे कागदपत्र क्र. 
आर/23/गनु्हा वगथ/2023-362 नागपरु सद. 
20/01/2023 अन्वये तसेच ईकडील आवक क्र. 
208/23 सद.20/01/2023 प्रमाणे गनु्याचे 
कागदपत्र  प्राप्त झाल्याने   
  

HC 
313 
िाकुर  
 

02 ukxiqj 
76/2023 

कलम 
379 IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रेल्वे स्टेशन 
नागपरु चे 

रेल्वे पोलीस 
बथु जवळुन 

23/01/2023 
चे 

15:00 वा. 
 

23/01/2023 
चे 

18:21 वा. 
 

ब्रीष्टी सनखील बेपारी 
वय 23 वषथ धंदा-

का ॅंलेज (BFA) पत्ता 
पला ॅंट नं. 301 समुन 

एक्झोसटका अपाटथमेंट 
िरस कोराडी रोड 
मानकापरु सपन. नं. 
440030 मो. नं. 
7999299106 

अज्ञात ,dq.k 15998@# 

एक सनळ्या रंगाचा 
रेडमी कं. मोबाईल 
मा ॅंडल नं. 9 pro 

maxज्यात ससम JIO 
NO. 7219848353 

IMEI No. 
86749604043045
8/66 कक. 15998/- 

रु. 
 

सनरंक अश्या प्रकारे आहे की, नमदु ता. वेऴी व सिकाणी 
यातील सियादी हे सद. 23/01/2023 रोजी अंदाजे 
14.00 वा समुारास रे.स्टे. नागपरु येथे का ॅंलेज ची 
एक्झाम असल्या कारणाने माझ्या मैत्रीणीसोबत 
िोटोग्रािी करणे करीता  आली होती. मी रे.स्टे. 
नागपरु येथील P.F. NO. 1 वर िोटोग्रािी घेवनु 
लगेच माझी गाडी ट्रािीक पोलीस बथु जवळ 
पाकीग केली असल्याने मी चालान का ॅंन्टर येथे 
चालान भरण्याकरीता माझे ब ॅंग मधनु माझी पसथ 
आसण मोबाईल काढला होता. नंतर मी  मोबाईल 
ब ॅंग मध्ये िेवनु ब ॅंगची चैन बंद करणे सवसरली 
चालान भरले नंतर मी मोबाईल ब ॅंग मध्ये पाहीले 
असता तो सदसनु आला नाही मी आजबुाजलुा 
शोधाशोध केली परंत ु समळुन आला नाही माझ्या 
मोबाईल चे वणथन एक सनळ्या रंगाचा रेडमी कं. 
मोबाईल कक. 15998/- रु. चा कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने जाणनुबजुनु माझी नजर चकुवनु माझे 
ब ॅंग मधनु चोरुन नेला आहे.  वरुन सबब अपराध 
कलम 379 भादसव प्रमाणे गनु्हा दाखल    
 fVi%&  सियादी स्वत पो.स्टे.ला येवनु लेखी 
सियाद सदले वरुन 

HC 
599  
उके 



 

 

  

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 

03 ukxiqj 
77/2023 

कलम 
379 IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रेल्वे स्टेशन 

नागपरु 

येथनु 

PF.NO. 1 

वर सेकंन्ड 

क्लास 

वेटींगरुम 

मधनु  

 

सद. 19/01/23 
चे अंदाजे 
05.00 वा. ते  
05.30 वा 
दरम्यान 

सद. 
23/01/2023 
चे 20:53 वा. 

राहुल हरीशचंद्र 
सतवारी , वय 18  
वषथ, राह गरुु दत्त 
नगर डामकी रोड 
अकोला मो. नं. 
9822946499 

अज्ञात ,dq.k 18]000@#  
एक ब्ल ू रंगाचा ओपो 
कपंनीचा मोबाईल  
मा. न. F/15  तयात 
ससम सजयो न.  
8788384450, 
ओडािओन न. 
7038989477 IMEI 
NO -
860076051631355  
कक. 18,000/- रु. चा 
माल  

 

fuajd नमदु ता. वेऴी व सिकाणी यातील सियादी हे सद. 18/01/2023 
रोजी  SRPF ची भती देने करीता नागपलुा गेलो होतो भती अटेन 
करून सम रात्री अंदाजे 23/30 वा. रेल्व ेस्टेशन नागपरु येथे गेलो 
स्टेशन वर सवचारपसु केल्यावर मला समजले की तयावेऴी 
अकोला जाने कसरता कोनसतही टे्रन नसनु सद. 19/01/23ला 
सकाऴी 7;45 वा. सगतांजली एक्स असल्याचे समजले तया  
वरून सम पल ॅंटिामथ न. 01वर सेकंन्ड क्लास वेटींगरुम जवऴ 
बसलो तेव्हा माझा एक ब्ल ूरंगाचा ओपो कपंनीचा मोबाईल कक. 
18,000/- रु. चा मोबाईल माझा जवऴ होता सद. 19/01/23 चे 
अंदाजे सकाऴी 05/00वा. मोबाईल  वेटींग रूम मध्ये चाजींगला 
लावनु सम दारा जवऴ बसलो सम खबु थकलेला असल्याने मला 
झोप लागली काही वेऴाने अंदाजे 5;30वा. मला जाग आली 
वेटींग रूम मध्ये जावनु माझा मोबाईल पासहला असता सदसनु 
आला नाही सम वोटींग रूम मध्ये ईकडे सतकडे शोध घेतला परन्त ु
समऴाला नाही कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने सियादी यांचे झोपचा 
िायदा घेवनु रेल्वे स्टेशन नागपरु येथनु PF.NO. 1 वर सेकंन्ड 
क्लास वेटींगरुम मधुन सद. 19/01/23 चे अंदाजे 05.00 वा. ते  
05.30 वा दरम्यान मदु्दाम, लबाडीने व कपटाने चोरुन नेला. 
वरुन सबब अपराध कलम 379 भादसव प्रमाणे गनु्हा दाखल  
fVi%& रे .स्टे. अकोला येथील जा. कं्र. 185/23 सद. 20/01/23  
अन्वये  तसेच ईकडील  रे.स्टे. नागपरु येथील आ.कं्र. 230/23 
सद. 23/01/2023 अन्वये प्रमाणे गनु्याचे कागदपत्र प्रापत 
झाल्याने    

HC 
874 
बारड 

04 brokjh 
05/2023 

कलम 
379 IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

गाडी नं. 
12855  
इंटरसीटी  
एक्स.चे 
मागील 
जनरल 

कोच मध्ये  
रे. स्टे. 

कळमना ते 
इतवारी 
दरम्यानचा
ल ुगाडीत 

23/01/2023 
चे 

00 :15 वा 
 

23/ 01/2023 
चे 

14:56 

नागेश कंुभलाल 
ललल्हारे   वय 23   
वषष धंदा- लसए कडे  
जा ाँब राह.  पला ाँट नं 

84  धनलक्ष्मी 
सोसायटी भवानी 
मंलदर जवळ भवानी 
नगर पारडी  नागपरु   
मो.नं.9011404128 

अज्ञात ,dq.k 25]990@#  
एक लववो  कं.  मॉ. नं 

V/23E  गोल्डन 
रंगाचा त्यात JIO कं. 
लसम -7058835992 , 

BSNL लसम नं  -
9075219020  IMEI 

NO. 
869599058093973
/65    लक. 25,990 /- 

रु. 

fuajd 
नमदु तारखेस वेळी व लिकाणी यातील लियादी हे रे.स्टे. 
राजनांदगाव   ते रे.स्टे. ईतवारी असे गाडी नं.12855  
इंटरसीटी  एक्स.चे मागील जनरल कोच मध्ये  प्रवास करीत 
असताना  प्रवासा दरम्यान रे.स्टे. कळमना  येथे त्यांचा 
मोबाईल प ाँन्टचे लखशात होता नंतर गाडी . स्टे. इतवारी 
पला ाँटिामष क्र. 06 वर आली नंतर लियादी गाडीचे खाली 
गाडीचे खाली उतरला व लगेच घरी िोन लावणे सािी 
लखशात िेवलेला मोबाईल एक लववो  कं.  लक. 25,990 /- रु. 
चा पाहीले असता   लदसनु आला नाही  त्यांचा मोबाईल रे. 
स्टे. कऴमना ते रे. स्टे. इतवारी दरम्यान चाल ुगाडीत  प्रवाशी 
लोंकाच्या गर्ददचा िायदा घेउन  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने   
मदु्दाम लबालडने व कपटाने चोरुन नेले बाबत लेखी तक्रार 
लदले वरुन  कलम  379 IPC प्रमाणे  गनु्हा दाखल  

ASI 
803 
देशमखु 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 23-01-2023 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 23-01-2023 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 23-01-202 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 23-01-2023 

                                                                  

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 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 o/kkZ 

 

vi dz 22@2023 dye 

379]34 

Hkk-n-oh 

 

21@01@2023  चे  03%30 ok 

fn 30@01@23 

jksth ikosrks iks 

dLVMh e/;s 

vkgsr- 

01½ lat; S/O jkeLo: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 

;ksX; lqj{kkxkMZ e/;s rikldkeh jokuk- 

 02 Ukkxiqj अपराध क्र. 22/23 

कलम 379  भादवी  

सद. 21/01/2023 चे 00.56 वा अटक 

 

मसहला आरोपी नामे  सोनाली  उदयभान उिाडे वय 30 वषे  रा.  रामेश्वरी रहाटे  नगर  करगरोड नागपरु 

PCR सद.23/01/2023 पावेतो 

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 



 


