
 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 27-02-2023 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih  pksjhl xsysyk eky  feGkyk  

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

01 o/kkZ 

90@23 

dye 

379  

Hkknoh 

 

xqUgk Ádkj 

gWUMilZ  

pksjh 

 

Vªsu ua-

12434 

jkt/kkuh  

,Dl ps 

dksp dza-

,@2 cFkZ ua-

7 o:.k js-

LVs lsokxzke 

toG 

25@02@23 

ps  

07@30  

ok 

27@02@2

3 ps  

16@30 

 ok 

fdj.k lqjsanz 

[katkuh  

o;&70 o"kZ 

/kank&?kjdke  

jk-[katkuh psaclZ 

54 vk'khokZn 

dskrokyh okMZ 

panziqj  

eks- 

94221 

35625 

अज्ञात ,dqu 26]000@&: 

,d yky jaxkph ysMht 

gW.MilZ R;kr ,d 

dkG;k jaxkpk fooks da-

pk eksckbZy ekW-uaok; 

75 8@128 4 th   

R;kr fc,l,u,y fle 

ua-9422136525 

vk;Mh;k fle ua-

7796479709 

vk;,ebZvk; ua-

865700057496738 

fda-20]000@&: pk 

eksckbZy]jks[k 

5]000@&: o ,d 

pkanhpk dkWbZu fda-

1000@&: vlk ,dq.k 

26]000@&: pk eky 

ननरंक ueqn ?kVuk rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh 

etdqj gs ueqn Vªsu us js-LVs Hkksiky rs cMusjk vlk 

izokl vkiys ijhokjkg djhr vlrkauk izoklk 

njE;k.k js-LVs lsokxzke toG fQ;kZnh ;kaph ueqn 

o.kZukph ysMht gW.MilZ vkrhy lkekuklg dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus pks:u usyh  

fVi %& vksih cYykj’kk ;sfFku tk-Ø- 53@23   

fn- 26@02@2023 vUo;s jsiksLVs o/kkZ vk-Ø- 

423@2023 fn- 423@23 fn- 26@02@2023  

vUo;s Vikykus ÁkIr >kY;kus xqUgk nk[ky 

iksgok

@136 

FkksVs  

02 बडनेरा 
65/2023 

कलम 
379 

भादवी 
 

xqUgk Ádkj 

eksckbZy pksjh 

 

ट्रेन 
शालीमार 

एक्सपे्रस चे 
समोरचे 

जनरल कोच 
मधनु रे.स्टे 
बडनेरा येथे 

गाडी 
सटुल्यानंतर 

दोन 
नमननटांनी 

लक्षात आले 
वरुन  

 

27/02/23 
चे 

09.46  वा. 
दरम्यान 

27/02/23 
चे 

12.41  वा. 
 

अननल नशकारी 
मावस्कर  

वय 25 वषे  
धंदा नशक्षण  

नज. अमरावती 
मो.नं. 

9529657556 

अज्ञात ,dqu 17]500@&: 

एक काळ्या रंगाचा 
PPPO F19+5G 
कंपनीचा मोबाईल 

ज्यामध्ये नजयो नसम नं. 
9595223126 असनु 

IMEI NO- 
866899057403519 
नकमंत 17500/- रु. चा 

मोबाईल  
 

 ननरंक हकीकत :- अश्या प्रकारे आहे की , ueqn तारखेस 
वेळी व निकाणी यातील नमदु नफयादी हे  नदनांक 
27/02/2023  रोजी रे. स्टे बडनेरा वरुन वधा येथे 
जाण्या कनरता ट्रेन शालीमार एक्सपे्रस चे समोरचे 
जनरल डब्या मध्ये बसले असता रे. स्टे बडनेरा येथनु 
गाडी सटुल्यानंतर दोन नमननटांनी तयांचा शटटच्या 
नखशात िेवलेला   नमदू वर्णनाचा मोबाईल   
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने नफयादी यांचे नजर 
चकुीचा फायदा घेउन चोरुन नेला असे नदले लेखी 
नफयाद वरुन कलम 379 भादवी प्रमाणे गनु्हा दाखल . 
 

NK/ 
1148 
जाधव 



 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih  pksjhl xsysyk eky  feGkyk  

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

03 अकोला 
81/2023  

379  IPC  
 

xqUgk Ádkj 

VªkWyh cWx 

pksjh 

 

ट्रेन नं.12812 
हटीया एलटीटी 
एक्सचे कोच 
S/5बथट नं 
59वरुन 

रे.स्टे.अकोला 
येथे झोप 

उघडल्यानंतर 
लक्षात आले. 

11/02/23 
 चे  

08.00 
वा.दरम्यान   

27/02/23  
चे  

12.22 वा. 

नवनीत कुमार S/O 
बी. कुमार   

वय-26वषे, 
रा.अच्चनकल 

पोस्ट.खेती 
ता.कुन्नरु,नज.ननलग्री

स तानमलनाडु  
मो.नं. 

9047150913, 
8778120136 

 

अज्ञात 
 

,dqu 

1]15]997@&: 

एक ट्रॉली बगँ तयामधे 
Apple कं.चा 

मोबाइल तयाचा IMEI 
No. मानहत नाही. 

तयात वोडाफोन नसम नं. 
9047150913, 
BSNL नसम नं. 

8778120136 नक 
29,999/-रु, नलनोवा 

कंपनीचा लपॅटॉप 
नक.35,999/-रु, ननको 

कं.चा कैमेरा 
नक.19,999/-रु, 

मनीपसट तयात रोख 
30,000/- रु.(2000 चे 

15 नोटा), 
मतदानकाडट, 

आधारकाडट, ड्रायववग 
लायसन्स, SBI व 

HDFCबकेॅचे ATM 
काडट, ट्रेन नटकीट 

नागपरु ते LTT पयंत, 
असे एकुण 

1,15,997/-रु चा माल. 

ननरंक  
 

नमदु ता.वेळी व निकाणी यातील नफयादी मजकुर हे  ट्रेन नं.12812 
हटीया LTT एक्सचे कोच S/5बथट नं 59वरुन  रे. स्टे. नागपरु ते रे.स्टे. 
LTT असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान नफयादी हे झोपले 
असता तयांची झोप   रे.स्टे.अकोला येथे उडल्यावर लक्षात की , तयांची 
एक ट्रॉली बगँ तयामधे Apple कं.चा मोबाइल तयाचा IMEI No. 
मानहत नाही. तयात वोडाफोन नसम नं. 9047150913 ,BSNLनसम नं. 
8778120136 नक 29,999/-रु , नलनोवा कंपनीचा लपॅटॉप 
नक.35,999/-रु, ननको कं.चा कैमेरा नक.19,999/-रु , मनीपसट तयात 
रोख 30,000/- रु.(2,000 चे 15 नोटा) , मतदानकाडट, आधारकाडट, 
ड्रायववग लायसन्स, SBI व HDFCबकेॅचे ATM काडट, ट्रेन नटकीट 
नागपरु ते LTT पयंत, असे एकुण 1,15,997/-रु चा माल कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने नफयादी यांचे झोपेचा फायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने 
चोरुन नेला अशी नफयादी यांनी रे.स्टे. भुसावळ येथे लेखी नफयाद 
नदल्याने गनु्हा ऑनलाईनCCTNS प्रणाली मध्ये पािनवल्याने इकडील 
पो.स्टे.ला अप कलम 379 भादवी प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला  
fVi %&  रे.पो.स्टे. भुसावळ येथील अप कं्र. 0167/2023कलम 379 
IPC प्रमाणे दाखल असलेला गनु्हा ऑनलाईन CCTNS प्रणाली 
मध्ये पािनवल्याने इकडील पो.स्टे.ला गनु्हा दाखल  

PSI/ 
वानखडे 

4 नागपरु 
223/2023
कलम 379 

IPC 
 

xqUgk Ádkj 

eksckbZy pksjh 

 

  रेल्वे स्टेशन 
नागपरु चे  

संत्रा माकेट 
कडील बकुींग 
कायालय मधनु  

प्लटॅफामट 
नटकीट काढत 

असतांना 

27/02/2023 
चे  

12:15 वा.   
 

27/02/2023
चे  

14:05 वा.   
 

परुण मोहणलाल 
वधगरा,  

वय 54 वषट,  
धंदा-व्यापार,  

रा. क्वाटर नं L/43 
NMC गाडटन के 
पास शांतीनगर 
कॉलनी नागपरु, 

 मो नं 
9405142230, 
7049220392  

 

अज्ञात  
 

,dqu 9]000@&: 

एक रेड मी कं का 
मोबाईल मॉ नं 9A 
नजसम ेनजयो कं का 

नसम 8007154715, 
BSNL NO 

9423404700, 
IMEI NO 

86749805469170
2, 

86749805469171
0 नक.9000/- रु का 

मोबाइल 
 

ननरंक  
 

हकीकत – नमदु ता. वेळी व निकाणी यातील नफयादी परुण 
मोहणलाल वधगरा, वय 54 वषट, धंदा-व्यापार, रा. क्वाटर नं L/43 
NMC गाडटन के पास शांतीनगर कॉलनी नागपरु, मो नं 
9405142230, 7049220392 मै आज नद 27/02/23 को मेरी 
लडकी जो की LLT-परुी एक्स से नागपरु से रायपरु जा रही थी 
उसको नटफीन देने के नलये रेल्वे स्टेशन नागपरु के संत्रा माकेट 
बकुींग कायालय से प्लटॅफामट नटकीट ननकल रहा था उस समय अं 
12/15 नमनीट बजे थे मैने मेरा पास रखा हुआ नमदू वर्णनाचा 
मोबाईल शटट की उपरी जेब मे रखा था वह नकसी अज्ञात व्यक्तीने 
मेरी नजर चरुाकर ले गया उस अज्ञात व्यक्ती के नखलाफ मेरी 
नशकायत है कृपया उनचत कायटवाही करे नफयादीच्या नफयाद वरून 
नमदू प्रमाऩे कलम 379भादनव प्रमाणे गनु्हा दाखल  
fVi %&  नफयादी स्वत: पो. स्टे. ला येवनु लेखी तक्रार नदल्या वरुन  
नंबरी गनु्हा दाखल  

पोना/ 
482 

तुमडाम 
 



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 27-02-2023 

 
 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 27-02-2023 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih  pksjhl xsysyk eky  feGkyk  

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

05 नागपरु 
226/2023
कलम 379 

IPC 
xqUgk Ádkj 

euhilZ 

 pksjh 

 

ट्रेन नं 12860 
गीताजंली एक्स 

चे मागील 
जनरल 

कोचमधनु  ट्रेन 
रे स्टे नागपरु 
येथनु सटुताच 

 

 24/02/2023  
चे  

11:05 वा. 

 27/02/2023  
चे   

17:18 वा. 

संदीप मधकुर 
कांबळी,  

वय 51 वषट,  
राह. प्लॉट नं. 8, 

नारायण नगर, 
सासवळ, ता. परंुदर, 

नज पणेु  मो. नं. 
7219841375 

 

अज्ञात 
 

,dqu 5]000@&: 

एक ब्राऊन रंगाची 
मनीपसट तयात रोख 
5000/ रु., आधार 

काडट, पनॅकाडट, मतदान 
काडट, ATM काडट 
(BOI, IOB) असा 
एकुण 5000/-रु. चा 

माल. 
 

ननरंक 
 

नमदु तारखेस वेळी व निकाणी यातील नफयादी हे रे. स्टे. नागपरु ते 
मुंबई असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान रे. स्टे. नागपरु 
येथनु गाडी सटुल्यानंतर कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने तयांचे झोपेचा 
फायदा घेवनु तयांचे पनॅ्ट चे नखशातुन तयांचा एक ब्राऊन रंगाचा 
मनीपसट तयात रोख 5000/ रु., आधार काडट, पनॅकाडट, मतदान 
काडट, ATM काडट (BOI, IOB) असे सामानासह मदु्दाम लबाडीने 
व कपटाने चोरुन नेला वरुन कागदपत्रांवरुन कलम 379भादनव 
प्रमाणे गनु्हा दाखल  
fVi %&  रे. पो. स्टे. वधा येनथल गरुनं 85/23 कलम 379भादनव 
गनु्याचे कागदपत्र जा. क्र. 477/23 नद. 25/2/23 व ईकनडल 
आवक क्र. 779/23 नद. 27/2/23 रोजी टपालाने प्राप्त झाले वरुन 
गनु्हा दाखल  

HC/3
19नजच

कार 
 

06 नागपरु 
227/2023
कलम 379 

IPC 
 

xqUgk Ádkj 

eksckbZy pksjh 

 

ट्रेन नं 22627  
कोच्चवेुली 

एक्स चे कोच 
नं S/2 बथट नं 
14 वरुन  रे 
स्टे नागपरु . 

 

23/02/2023  
चे  

07:20   
वा. 

 

27/02/2023 
चे  

17:55  
 वा. 

 

अतन ुअरववद  बोस  
वय 26 वषट, 

धंदा- ईनजनीअर 
राह.AS/8/23/2 
कल्याणपरु रोड 
RK नमशन 

सरसातल बधटमान प 
बंगाल मो. 

नं.7908083672 
 

अज्ञात 
 

,dqu 

22]000@&: 

ननळ्या रंगाचा 
नरअलमी कंप.चा 

मोबाईल मा.ँनं.ION 
EXCHANGE 

INDIA Ltd.9Pro  
नजओ नसम 

क्र.8250342205,I
MEI 

NO.86109105610
9108  वक.22,000/- 

रु. असा एकुण 
22,000/- चा माल . 

 

ननरंक 
 

नमदु तारखेस वेळी व निकाणी यातील नफयादी हे  रेस्टे अक्कलतारा 
ते काटीपाडा असा  प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान सगँ बगँ 
मध्ये िेवलेला नमदू वर्णनाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
तयांच्या झोपेचा फायदा घेवनु रे.स्टे नागपरु येथे चोरुन नेला वरुन 
प्राप्त  कागदपत्रांवरुन कलम 379भादनव प्रमाणे गनु्हा दाखल Tip  
fVi %&   रे . पो. स्टे. वधा येनथल गरुनं 83/23 कलम 379भादनव 
गनु्याचे कागदपत्र जा. क्र. 476/23 नद. 25/2/23 व ईकनडल 
आवक क्र. 778/23 नद. 27/2/23 रोजी टपालाने प्राप्त झाले वरुन 
गनु्हा दाखल  
 

HC/ 
381 
धंदर  
 

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 



yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 27-02-2023 
 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 27-02-2023 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 ukxiwj Xqk-j-u-996@2022 due 

379 Hkk-n-oh 
fn- 24@02@2023 ps 13-05ok 1) राजकुमार वल्द मांगेराम वय 47 वषट राह- हंसापत्ती धमतान साहीब नज.वजद हरीयाणा 

2) राजनबरवसह वल्द चंद्रवसह वय 53 वषट राह-घर कं्र.203क वाडट कं्र.17 रामवसह कॉलनी हॉसी नज.नहसार हरीयाणा  
3) राजेन्द्रकुमार वल्द टेकचंद्र वय 47 वषट राह-दखल ुपाना गाव पेटवाड पतवार 92नज.नहसार हरीयाणा  
4) अमनकुमार  वल्द वेदपाल वय 27 वषट राह- घर कं्र.131कंुगर तह भवानी खेडा नज.भवानी  हरीयाणा  
5) सरेुन्द्र  वल्द भरथ ुवय 48 वषट राह-अशरफगड 71वपडारा नज.वजद हरीयाणा  
6) नरेन्द्र  वल्द भरथ ुवय 40 वषट राह-अशरफगड  71 वपडारा नज.वजद हरीयाणा 
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