
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 31-7-2022  

 

 

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 rlsp riklh 

vaeynkj 

01 नागपरु 
553/2022 
कलम 379 

IPC 
xqUgk Ádkj 

मोबाईल 

pksjh 

ट्रेन न. 
12159 
जबलपरु 
नागपरु  

एक्स. कोच 
नं S/5 बथथ 
नं 28 वरुन 
रेल्वे स्टेशन 

नागपरु. 
 

31/07/22 
चे  

07:20 वा.  
. 

31/07/22 
चे  

08:02 वा. 

ववनोदकुमार श्री 
दगवदशकुमार दवहया 

, वय36 वषथ,धंदा 
.नोकरी CRPF  रा. 
गाव वशलोडी  थाना 

विमरखेडा  वज 
.कटनी  म.प्र. मो. नं. 

9754790454 
 

अज्ञात 
 

एकुण 7200/- रु 
एक MI 5A कंपवनचा 

काळ्या रंगाचा मोबाईल  
त्यात वसम  Jio No. 

9366651383 
BSNL9437459654 IMEI 

No माहीती नाही ,कक. 
7200/- रु., असा एकुण 

7200/- रु. चा माल. 
 

वनरंक नमदु ता. वेळी व विकाणी यातील वियादी  हे वद. 
30/7/22 को  ट्रेन नं.  जबलपरु नागपरु  एक्स  ने  नागपरु 
प्रवास कवरत असता  प्रवासा दरम्यान वियादी हे ट्रेन न. 
12159 जबलपरु नागपरु  एक्स. कोच नं S/5 बथथ नं 28 
वर झोपले असता त्याची झोप  ट्रेन नागपरु  मध्ये  
31/07/2022 चे 07:20 वा . पोहचली   तेव्हा त्याची  
झोप उघडली असता त्यानी  त्याचा  चार्जजग लावलेला  
मोबाईल  MI 5A कंपवनचा   काळ्या रंगाचा मोबाईल  
असा एकुण 7200/- रु. चा माल असलेला वियादीच्या 
झोपेचा िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम 
लबाडीने व कपटाने चोरून नेले  वरुन  नंबरी  गनु्हा 
दाखल करण्यात आला  

WNK 
805 

स्वामी  

02 vdksyk 
253/2022 
कलम  379  

IPC 

xqUgk Ádkj     
ट्राँली बगँ 
pksjh 

रे. स्टे. 

अकोलर 

प्लाँटफराँर्म 

नं.02वरजु

न्यर दरद-

यरजवळ 

 

31/07/22 
चे सकरळी 

अ.ं 
02.00वा. 
ते  05.00 

वर.दरम्यरन 

31/07/22  
08.30 वा. 

 

ररष्ट्रपरल ववलरस 

विल्लररे वय 25 

वर्म,धंदर -नौकरी 

(आर्ी), रर. विर्रम 

तर. र्रलेगरंववज. 

वरविर् र्ो नं. 

7709584019 

 

अज्ञात 
 

एकुण 13,500/- रु 
एक अरे्ररकन टुररस्ट लरल 

रंगरची ट्राँली बाँगची कक. 

5,500/- रू.त्यर र्ध्ये र्रझे 

02युवनफराँर्म, करही ग्राँसरी 

सरर्रन कक.5,000,रोि 

3,000,र्रझे आधरर करर्म, 

ड्ररयव्हींग लरयसन्स, 

पाँनकरर्म,असे एकुण 13,500/-

रू चर र्रल 

वनरंक नमदु ता.वेळी व विकाणी यातील वियादी हे  दद. 

31/07/2022  रोजी  ट्र ेन सेवाग्राम एक्स ने भोपाल येथुन वाया 

भुसावळ  ते  रे.से्ट अकोला असा प्रवास करून आल्यानंतर  

रे.से्ट.अकोला पँ्लट्फाँमम नं. 02 वर उतरले व त्ांना सकाळी 

वादिम जायचे असल्याने गाडी नसल्यामुळे ते पँ्लट्फाँमम नं. 

02 वर जुन्या दाद-याजवळ त्ांची  एक अमेररकन टु्ररस्ट 

लाल रंगाची ट्र ाँली 13,500/-रू चा माल असलेली बँग बाजुला 

ठेऊन बसले व बसल्यानंतर त्ांना 02.00वा. दरम्यान झोप 

लागली जाग आली तेव्हा अं. 05.00 वा. होते त्ांची पाया 

जवळ बाजुला ठेवलेली ट्र ाँलीबँग पाहीली असता ददसुन आली 

नाही.ती दफयामदी यांचे झोपेचा फायदा घेवुन कोणीतरी अज्ञात 

चोरट्याने मुद्दाम लबाडीने  चोरून नेले  वरुन  नंबरी  गनु्हा 
दाखल करण्यात आला 

HC 
618 

बरबर 

03 xksafn;k 

79/2022 
कलम 379 

IPC 
xqUgk Ádkj 

मोबाईल 

pksjh 

xkMh ua 

11040 

egkjk"Vª 

,Dlps 

tujy 

dksp e/;s 

jsLVs 

xksafn;k 

;sFkqu 

xkMh 

lqVys 

uarj 

31/07/22 
08.50  

वर.दरम्यरन 
. 

31/07/22  
16.30 वा. 

 

jfoanz egsanz Mksaxjs 

o; 26 o"kZ 

O;olk;%& 

[kktxh dke¼ 

bZysDVªhf'k,u½ 
jkg jk/kkd̀".kokMZ 

fHke uxj xksafn;k 

8698134492 

 

अज्ञात 
 

एकुण 15000/- रु 
dkG;k jaxkpk jsMeh da 

eksckbZu ekW ua uksV 11Vh 

5
th
 R;kr fle ua 

8657780817¼ftoks½ 

vk;,ebZvk; ua 

861490058929408 fd 

15000@# pk eksckbZy 

वनरंक ;krhy fQ;kZnh gs ueqn rkjh[k o osGh xkMh ua 

11040 egkjk"Vª ,Dlus jsLVs xksafn;k rs frjskMk 

vlk  xkmhps tujy dksp e/kqu izokl djhr 

vlrkuk R;kpsa iWUVps f[k'kkr Bsoysyk ueqn 

eksckbZy xnhZpk Qk;nk ?ksoqu  o utj pqdhpk 

Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr pksjV;kus pks:u 

usys ckcr  frjksMk ;sFkqu ijr iskLVsyk ;soqu 

rdzkj fnys o:u xqUgk nk[ky 

lQkS 

567 

HktHkqts 



 

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 31-07-2022   

 

 

 

 

 

 

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 

04 

    o/kkZ 
264/2022 
कलम 406  

भादवव  
xqUgk Ádkj 
fo’okl?kkr 

ट्रेंन नं 
12844 

अहमदाबा
द-परुी 
एक्स चे 
समोरील 
जनरल 

कोच मध्ये 
रे. स्टे 
दहेगाव 

येथे गाडी 
थांबलेवर 

31/07/22 
10.00 वा. 

31/07/22   
19.10  वा. 

ररजेि वहनर 

बेहरर वय-19 

वर्म ररह. 

रंझली तर. 

पुरर्ोत्तर्पुर 

वज. गंजर्  

र्ो. नं 

720196700
6 

 

संकेत ददपक 

गुप्तर वय- 

35 वर्म 

ररह, रंवजत 

हनुर्रन 

र्ंदीर 

र्ौनरकर 

इंदौर 

र्ध्यप्रदेि 

र्ो. नं 

9529297
761 
 

vVd 

fnukad o 

osG 
दद.  

31/07/22  

च े 

19:10 वर 

 

एकुण 17,000/- रु 
एक ओपो कं. चर 

र्ोबरईल र्ॉर्ेल नं 

A16 ज्यरत त्यरत 

वसर् 9664717595 

IMEI no. 
8607330537934

31 

दक.17,000/-रू.चर 

र्रल 

 

एकुण 17,000/- रु 
एक ओपो कं. चर 

र्ोबरईल र्ॉर्ेल नं 

A16 ज्यरत त्यरत 

वसर् 9664717595 

IMEI no. 
8607330537934

31 

दक.17,000/-रू.चर 

र्रल 

 

अश्या प्रकारे आहे की ,यातील फियादी मजकुर हे नमदु 
ता.वेळी व फिकाणी यातील हे ट्रेंन नं 12844 अहमदाबाद-
परुी एक्स. चे समोफरल जनरल कोच मधनु रे. स्टे सरुत ते 
बरमपरु असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान रे. 
स्टे दहेगाव येथे गाडी थांबली असता यातील आरोपी नामे 
फदपक संकेत गुप्ता यांने फियाफद यांचा फवश्वास संपादन 
करुन मोबाईल बोलने करणे करीता माफगतला असता तो 
घेवनु चोरुन नेला बाबत तयांनी ऑन डयटुी RPF यांना 
माफहती फदली असता तयांनी नमदु आरोपीचा पािलाग केला 
असता तो तयांना मोबाईलसह फमळुन आला तया दरम्यान 
ACP झाली असनु तयानंतर पनु्हा नमदु गाडी पढुील 
प्रवासासािी रवाना झाली असल्याने वेळीच सदर घटनेची 
माफहती सदर फियादी देव ुशकले नाही सदर गाडी रे. स्टे 
नागपरु येथे गेलेवर तयांना माहीती झालेवर नमदु फियादी 
यांना RPFद्वारे माफहती पडलेवर तयांना रे. पो. स्टे वधा 
येथे येणे बाबत कळफवले वरुन नमदु फियादी हे रे. पो. स्टे 
वधा येथे आलेवर तयांनी लेखी  तक्रार फियादी यांनी रे. 
पो. स्टे वधा येथे फदले वरुन नमदु आरोपी यांनी फियादी 
मजकुर यांचा फवश्वाश घात करुन मोबाईल चोफर करुन 
घेवनु पळाल्याने तयाचे फवरुद्ध फियादी यांचे तक्रार वरुन  
सदरचा गुन्हा कलम 406 IPC प्रमाणे नंबरी गुन्हा दाखल 
करण्यात आला यातील आरोपी नामे संकेत फदपक गुप्ता 
वय- 35 वषष राह , रंफजत हनमुान मंदीर मौनाका इंदौर 
मध्यप्रदेश याचे कडुन सदर गुन्यात फवश्वासघाताने  चोफरस  
गेला मोबाईल दोन पंचासमक्ष नमदु आरोपी कडुन परुाव्या 
कामी हस्तगत करण्यात आला  

पो.हवा. 
70 
गाढवे 

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 



 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 31-07-2022 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 31-07-2022 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 31-07-2022 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                

                                                                

 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 xksafn;k 33@2022 dye 328] 

379   IPC 
fn 26@7@22 ps 14-00 ok 

fn 10@08@22 ikosrks ihlhvkj 

1) eksgEen etcqy oYn dqrqc vyh o; 40 o"kZ jkg djcyk Vksyk xzke mnxjk rk dksBh;k ft fd'kuxat 

¼fcgkj½ 

ueqn vkjksih rikldkeh  fnYyh ;sFks jokuk 

 
 

 

02 vdksyk 248/2022 कलम 379 IPC वद.  29/07/2022ps  23.12 वा. 
fn 01@08@22 ikosrks ihlhvkj 

2) मोहम्मद अब्दलु्ला मोहम्मद अशरि अन्सारी वय 25 वषथ, रा. पाहाडी मस्जीदच्या जवळ वचतपरु रामगड राज्य (झारखंड) 
 

03 o/kkZ 

 

264/2022 कलम 406 IPC दद.  31/07/22 चे 19:10 वर 

 
3) संकेत ददपक गुप्तर वय- 35 वर्म ररह, रंवजत हनुर्रन र्ंदीर र्ौनरकर इंदौर र्ध्यप्रदेि र्ो. नं 9529297761 

 

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 


