
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 29-08-2022  

 

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 

01 vdksyk 

296@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं. 
12656 अप 
नवजीवन 
एक्सपे्रसचे 

मागगल 
जनरल 

कोच मध्ये 
चढत 

असतांना रे 
स्टे अकोला 
प्लटँफामँम 
क्र. 01 वर 

 

27/07/22  
05.20  वा. 

ते  
05.30 वा. 
दरम्यान 

29/08/22   
17.44 वा.     

  लल्ल ुप्रसाद 
प्रभुनाथ दबेु 
वय- 62 वरे्ष 
धंदा- मजरुी 

(यनुानी 
मेडीकल)  

रा. जनुा गिव 
मंगदर जवळ 

कैलाि टेकडी 
अकोला गपन 

444001 
 मो.नं. 

96733122422 

अज्ञात एकुण  8,000/- रु  
एक गववो कं.चा काळ्या 

रंगाचा मोबाईल मॉडल नं. 
Y-53 त्याचा IMEI NO-  
माहीत नाही, त्यात JIO 

गसम नं. 9552323514, , 
मोबाईलची गबल पावती 

नाही ककमत 8000/- रुपये 
चा जनुा वापरता मोबाईल. 

 

 
गनरंक 

 
 

नमदु ता. वेळी व गठकाणी यातील गफयादी हे ट्रेन नं. 12656 अप 
नवजीवन एक्सपे्रस ने रे.स्टे. अकोला ते भुसावळ असा प्रवास 
करण्याकरीता नमदु गाडीच्या मागगल जनरल कोच मध्ये चढत 
असतांना कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने गदीचा फायदा घेवनु गफयादी 
यांच्या िटमच्या वरील गखश्यात ठेवलेला एक गववो कं.चा काळ्या 
रंगाचा मोबाईल मॉडल नं. Y-53, ककमत 8,000/- रुपये चा जनुा 
वापरता मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवािी लोकांच्या 
गदीचा फायदा घेवनु चोरुन नेला. अिी गफयादी यांनी गदले गफयाद 
वरुन कलम 379 भादवी प्रमाणे गनु्हा दाखल. 
fVi %&  पोलीस अधीक्षक कायालय लोहमागम नागपरु येथील जा.क्र. 
4899/2022 गद. 22/8/2022 अन्वये गनु्याचे कागदपञ ईकडील  
रे.पो.स्टे. अकोला आ.क्र. 1261/22 गद. 23/08/2022 अन्वये प्राप्त 
झाल्याने गनु्हा दाखल. 

HC 
413 
पवार 

02 vdksyk 

297@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रे स्टे. 
वागिम 

प्लटँफामँम 
नं. 01वर 
ट्रेन नं. 
17639 

इंटरगसटी 
एक्स चे 
समोरील 
जनरल 

कोच वर 
 

29/08/22  
17.00 वा. 

 

29/08/22 
22.54 वा. 

 

रुस्तम खान 
ईब्रागहम खान 
वय 23 वर्षम, 

रा. सौदागर परुा 
गबलाल नगर 

वागिम 
 

गसद्धाथम 
गजवन 
धवसे 

वय 20 वर्षम 
रा. कोयाडी 

ब.ुता. 
गरसोड गज. 
वागिम. 
मो.नं. 

74987148
49 

 
ueqn 

vkjksihl 

vVd 

dj.;kph 

rtfot 

Bsoyh 

vkgs- 

एकुण  5,100/-रु  
एक कथ्या रंगाचे पाकँीट 

ककमत 100/-रु,त्यात रोख 
5000/-रु. (500x10नोटा), 
महाराष्ट्ट्र बकँचे 2 ATM 

काडम व आधार काडम, असे 
एकुण  5,100/-रु. चा माल 

 

एक 
कथ्या 
रंगाचे 
पाकँीट 
ककमत 
100/-
रु,त्यात   
महारा

ष्ट्ट्र 
बकँचे 

2 
ATM 
काडम 
,व 

आधार 
काडम, 
व एक 
पासपो

टम 
साईज 
फोटो, 

 

अिा प्रकारे आहे गक यातील गफयादी मजकुर हे आपले 
नातेवाईकासह वागिम ते दादर असा प्रवास करणे कामी ट्रेन नं. 
17639 इंटरगसटी एक्स चे समोरील जनरल कोच मध्ये रे.स्टे. वागिम 
येथनु चढत असतांना यातील नमदु आरोपी ईसम याने गफयादी यांचे 
पनँ्टच्या गखिात हात टाकुन गखिातील एक कथ्या रंगाचे पाकँीट 
आतील रोख, ATM व आधार काडम सह असा एकुण 5,100/-रु. चे 
पाकँीट गदीमध्ये चोरी झाल्याचे लक्षात येताच अिी गफयादी यांनी 
गदले गफयाद वरुन कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल. 
fVi %&   HC 1024 असे रेल्वे पो.दरुके्षञ वागिम येथनु पो.स्टेला. 
हजर आले व त्यांनी दरुके्षञ वागिम येथे दाखल केलेले आ.क्र. 
02/2022 कलम 379 IPC अन्वये चे कागदपञासह आरोपी नामे 
रुस्तम खान ईब्रागहम खान वय 24 वर्षम , रा. सौदागर परुा गबलाल 
नगर वागिम यास सोबत आननु हजर केले व व्यतीगरक्त गरपोटमसह 
गनु्यात चोरीस गेलेले एक कथ्या रंगाचे पाकँीट व त्यात गफयागदचे 
महाराष्ट्ट्र बकँचे 2 ATM काडम ,व आधार काडम ,असे आननु हजर 
केल्याने गनु्हा दाखल dj.;kr vkys vlqu ueqn vkjksihl vVd 

dj.;kph rtfot Bsoyh vkgs-. 
 

HC 
198 

चव्हान 



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 cMusjk  

218@2

2 dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgk 

izdkj 

लेडीस 
पसम pksjh  

 

ट्रेन नं. 
12113  
गगरबरथ 
एक्स चे 

कोच G-2 
बथम नं. 
3,6,11 

वरुन  रे.स्टे. 
बडनेरा येथे 

गाडी 
थांबली 
असता 
लक्षात 

आले वरुन 

28/08/22    
06.00 वा. 

 

29/08/22    
00.09 वा. 

प्रिांत बळवंतराव 
देिपांडे  

वय 62 वरे्ष  
धंदा गरटायडम स्टेट 

बैंक  
रा. प्लाट नं. 4 B 

नरकेसरी लेआउट 
जयप्रकाि नगर 
खांमला नागपरु  

गपन कोड 
440025 

मो.नं. 
9890612815. 

 

vKkr एकुण  42,049/- रु  
एक लेडीस पसम 

नपकीरी ब्राउन रंगाची 
त्यात एक मोबाइल 
संमसंग कं. म. न. 

Note 10 lite काळ्या 
रंगाचा त्यात वोडागसम 

नं. 9764818627,  
imei no 

353482111912881  
की 37,999/रु  
रोख 4.000/रु.  

और्षगध व जपमाळ , 
त्यात आणगख एक 
लहान प्रसम त्यात 

गचल्लल 50 ते 60 रु. 
होते असा एकुन 

42,049/रु. चा माल 

fujad नमदु तारखेस वेळी व गठकाणी यातील गफयादी हे आपल्या पत्नी व 
मलुीसह गद.  27/8/22 रोजी पणेु येथनु नागपरु ला येणे कगरता पणेु 
येथनु ट्रेन नं. 12113 गगरबरथ एक्स चे कोच G-2 बथम नं. 3,6,11 
वरुन प्रवास कगरत असतांना जेवन करुन झोपले असता गद . 
28/8/2022 रोजी सकाळी 06.00 वा. रेल्वे स्टे बडनेरा येथे ट्रेन 
थांबली असतांना त्यांची पत्नी झोपेतनु उठुन बथम वर ठेवलेली 
लेडीस पसम गदसनु आली नागह िोध घेतला असता गमळुन आली 
नागह त्याची लेडीस पसम एक लेडीस पसम नपकीरी ब्राउन रंगाची 
त्यात एक मोबाइल संमसंग कं . म. न. Note 10 lite काळ्या 
रंगाचा त्यात वोडागसम नं . 9764818627, imei no 
353482111912881 की 37,999/रु रोख 4.000/रु. और्षगध व 
जपमाळ , त्यात आणगख एक लहान  पसम त्यात गचल्लल 50 ते 60 
रु. होते असा एकुन 42,049/रु. चा माल रे.स्टे. बडनेरा येथे झोप 
उघडताच कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्याचा नमदु पसम झोपेचा 
फायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेले असे लक्षात 
आले. असे प्राप्त गनु्याचे कागदपत्रा वरुन कलम 379 भादवी 
प्रमाणे गनु्हा दाखल. 
fVi %&  रे.पो.स्टे. ukxiqj ;sFkqu xq-j-ua- 640@2022 dye 

379 Hkknfo izek.ks xqUg;kps dkxni= js-iks-LVs-cMusjk ;sFks 

eksckbZy VWcoj OgkV~lvi n~okjs vkY;kus गनु्हा दाखल.   

eiksgok 

202 

Ukxnsos 

04 xksafn;k 

93@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgk 

izdkj 

eksckbZy 

pksjh  

 

jsLVs 

xksafn;k 

IykWBQkWeZ 

u 04 

LVs'ku 

izca/kd 

dk;kZ 

toG 

29@08@22 

00-30 ok- 

rs  

03-00 ok- 

njE;ku 

29@08@22 

05-35 ok- 

lq[knso fdlu 

c?ksys  

o; 23 o"kZ 

O;o& etqjh  

jkg- jktiqr 

Vksyh      

eqMhikj rk& 

lkysdlk  

ft xksafn;k  

eks- ua- 

7264883630 

dksyq 

<ksydflax 

ijrsdh  

o; 47 o"kZ  

jk- jkeuxj 

okMZ ua 18 

fHkykbZ ikWoj 

gkoql 

 ft-nqxZ  

¼N x½ 

 

vVd rk 

osG 

29@08@2

2  

ps  

09-49 ok- 

एकुण  8,699/- रु  
,d fjvyeh da 

eksckbZy ekW- ua- 30 

, R;kr ftoks da 

fle ua-

9359921030 

vk;,ebZ vk; ua 

863896050088

936  

fd 8]699@# 

Ukeqn  
प्रमाणे 

Ukeqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs xkMh 

f'koukFk ,Dlus lkydslk ;sFks tkus djhrk js-LVs xksafn;k 

;sFks IykWVQkWeZ ua- 04 oj clys vlrk ueqn xkMh m'khjk 

/kkor vlY;kus R;akuk >ksi ykxY;kus R;kaps iWUVps f'k[kkr 

Bsoysyk ueqn eksckbzy dks.khrjh vKkr pksjV;kus >ksispk 

Qk;nk ?ksoqu psk:u ussys ckcr iksLVsyk ;soqu rdkzj fnys 

o:u dye 379 Hkk-n-fo izek.ks xqUgk nk[ky dj.;kr 

vhys rlsp js-LVs- xksafn;k ;sfFky vkjih,Q ;kauh lhlhVhoh 

QqVst ikfgys vlrk ueqn vkjksih la’k;kLin fLFkrhy 

fnlqu vkY;kus R;kl vkjih,Q ;kauh iks-LVs- yk vk.kqu 

gtj dsY;kus R;kps dMs fopkjiql d:u lnjpk xqUgk 

R;kusp dsY;kps dcqy dsY;kus R;kl ueqn xqUg;kr vVd 

dj.;kr vkys- 

iskuk 

1109 

lsyksVs 



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 29-08-2022   

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 29-08-2022 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 29-08-2022  

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 29-08-2022  

                                                

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 

05 

 

xksafn;k 

94@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgk 

izdkj 

eksckbZy 

pksjh  

 

jsYos LVs'ku 

xksafn;k 

;sFkhy esu 

xsV cqdhax 

dk;kZy; 

toGhy  

ojkamîkk 

e/kqu 

 

 

29@08@22  

14-30 ok- 

njE;ku 

 

29@08@22    

18-29 ok- 

 

feyhan lqHkk"k 

fgaxs  

o; 29 o"kZ 

O;o& [kktxh 

uksdjh  

jkg& 

varjxko rk& 

flansokgh  

ft panziqj    

eks-ua-

8459450018 

 

vKkr एकुण  17,990/- रु  
fioGs jaxkpk fooks 

da ekasckbZy R;kr 

ftoks fle ua 

9657440800 

vk;,ebzvk; ua- 

865594061593

337] 

865594061593

329  

fd 17]990@# pk 

eksckbZy 

 

 

 Ukeqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs jk;iqj rs 

xksafn;k vlk fxraktyh ,Dlus izokl d:u js-LVs- xksafn;k 

;sFks vkys vlrk o R;kauk xkMh xksafn;k cYykj'kkg 

iWlatjus varjxko flansokgh ;sFks tkus vlY;kus o xkMhyk 

osG vlY;kus rs js-LVs- xksafn;k cqqdahx dk;kZy; leksj 

ojkamîkkr clys vlrk R;kauk izoklkeqGs Fkdok vkY;kus 

R;akuk >ksi ykxyh vlrk R;kaps iWUVps f[k'kkr Bsoysyk 

ueqn eksckbzy Ra;kps >ksispk Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr 

pskjV;kus pks:u ussys ckcr iksLVsyk ;soqu rdzkj fnyh 

vlrk dye 379 Hkk-n-fo izek.ks xqUgk nk[ky- 

iskgok 

197 

uUukojs 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko feGkyk eky vkjksih Gdhxr 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 xksafn;k 93@22 dye 379 Hkk-n-oh 

 
29@08@22 ps 09-49 ok- dksyq <ksydflax ijrsdh o; 47 o"kZ] jk- jkeuxj okMZ ua 18 fHkykbZ ikWoj gkoql ft- nqxZ ¼N x½ 

 

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 


