
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 07-01-2023 

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 

vaey

nkj 

01 नागपरु 
अप क्र 

12/2023 
कलम 
379 
 IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं 20843  
भगत की 

कोटी एक्स के 
जनरल कोच  
मधनु रे. स्टे. 
नागपरु येथनु 

 

20/12/22 चे 
5:10वा. 

 

07/01/23 
चे 

16:41वा. 
 

मान ससग S/O  
रामचंद्रजी,  वय - 27  
वषे  रा. वार्ड नं. 05 

दलीराज हराथाना, जज.  
वालोद र्ौर्ी छ.ग.  

मो. नं. 9406293287 

अज्ञात . ,dq.k 12]000@& # 

एक जववो कंपनी का 
मोबाईल मा ाँर्ल नं. 
Y11जसम जजओ नं. 

9569328143  
दसुर जसम  

आयर्ीया नं. 
7345668949 

 सक. 12,000/- रु 

जनरंक  
 

वरील ता. वेऴी व जिकाणी यातील जफयादी  हे जदनांक 19/12/22 रोजी 
ट्रेन नं 20843  भगत की कोटी एक्स के जनरल कोच वरुन राजनांदगाव 
ते जोधपरु असा प्रवास करत असतांना गोंजदया स्टेशन नंतर जेवऩ करुन 
झोपले असता जदनांक 20/12/22 रोजी चे 5:10 वा रे.स्टे. नागपरु येथे 
जफयादी यांची झोप उघर्ली असतां जफयादी यांचा एक जववो कंपनीचा 
मोबाईल जमऴुन आला नाही. कोणीतरी अज्ञात चोरटयांने मदु्दाम लबार्ीने 
व कपटाने तयांचे झोपेचा फायदा घेवनु चोरुन नेले वरुन सबब अपराध 
कलम 379 IPC गनु्हा दाखल करणयांत  आला असनु सदर गनु्हयाचा 
पढुील तपास  WNK/610 राऊत यांना देणयांत येत आहे तसेच गनु्हयाची 
वदी जरपोटड मा. JMFC रेल्वे कोटड नागपरु यांना पािजवणयांत येत आहे. 
fVi& पोलीस अजधक्षक लोहमागड नागपरु येजथल जा. क्र. 92/2022 
जदनांक 04/01/2023 अन्वये इकर्ील पो. स्टे. चे आवक क्र. 28/23 
जदनांक 04/01/2023 अन्वये गनु्हयांचे कागदपत्र पो. स्टे. ला प्राप्त झाले 
वरुन नंबरी गनु्हा दाखल करणयांत आला  

WNK
/610 
राऊत  

02 o/kkZ  

अप क्र. 
05/2023 

कलम 
379 

भादवी  
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh   

ट्रेंन नं 12975 
मैसरु जयपरु 
एक्स . चे 

कोच नं B/2 
बथड नं 

31,32वरुन 
रे. स्टे 

बल्लारशाह 
येथनु गार्ी 
सटुताच 

16/12/22चे 
09/10वादर

म्यान 
 

07/01/23 
चे15/30वा. 

 

केलवरॉर्जरचS/O
जलमोरॉर्जरच,धंदा-

जटचर,वय-
45वषड,राह.घरक्र.24/
A,स्ट्रीटनं12/Aअम
ननगर,पजटयालापंजा
बमो.कं्र.90357305

00 
 

अज्ञात . ,dq.k 11]000@& # 

एक रेर् मी 8गे्र रंगाचा 
मोबाईल ज्यात Airtel 

जसमनं 
 9739005105 
जक.11,000/-रु, 

चामाल 
 

जनरंक  
 

अश्या प्रकारे आहे की , नमदु ता. वेऴी व जिकाणी यातील जफयादी 
मजकुर हे आपल्या पतनी सोबत जद. 15/12/2022रोजी ट्रेंन नं 
12975मैसरु जयपरु एक्स .चे कोच नंB/2 बथड नं31,32वरुन रे. स्टे मैसरु 
ते इटारसी असा प्रवास करीता असतांना प्रवासा दरम्यान जद. 
16/12/2022रोजी जफयादी ने आपल्या पतनीचा मोबाई जसट 32 वर 
चाजजिंग ला लावनु िेवले असता रे. स्टे बल्लारशाह येथनु गार्ी सटुल्या 
नंतर 10-15मी. जफयादीनी चाजजिंग वर लावलेला मोबाईल पाहीले असता 
ते तयांना जदसनु आले नाही तयांनी आजबुाजलुा मोबाईलचा शोध घेतले 
असता तयांचावर नमदु वणडनाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
जफयादी यांचे गैरहजरीचा फायदा घेवनु रे. स्टे बल्लारशाह येथनु गार्ी 
सटुल्यानंतर चोरुन नेल्याचे माहीती पर्ले आहे.गनु्याचे कागदपत्र  

fVi& पोलीस अजधक्षक कायालय लोहमागड नागपरु क्रमांक -आर 
/23/गनु्हा वगड/ 2022 -86नागपरु जदनांक 27/10/2022अन्वये तसेच 
ईकर्ील पो.स्टेआ.कं्र. 07/2022जद.06/01/2023अन्वये गनु्याचे 
कागदपत्र पो.स्टेला प्राप्त झाल्याने  नंबरी गनु्हा दाखल. 

HC/
32 
कुळ
मेथे 

03 cMusjk 

अप क्र. 
12/2023 

कलम 
379 

भादवी  
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

टे्रन 12106 

विदर्भ एक्स. 

चे मागील 

जनरल 

कोचमधुन 

रेस्टे 

धामणगाि 

येथे चालु 

गाडीत 

07/01/2023 

19/41वा 

दरम्यान 

07/01/23 

23/38 वा 
अवमत राजेश 

गजवर्ये िय 24 

िरे्ष धंदा मजुरी 

रा. जरीपटका 

पोलीस स्टेशनच्या 

माग ेकुशीनगर 

नागपुर  मो नं 
9518521664 

अज्ञात 

 

,dq.k 27]990@& # 

एक Vivo कं चा 

मोबाईल मा नं V25 

विरव्या वनऴ्या 

रंगाचा त्यात Jio 

वसम नं 

9284296031 

 IMEI NO 

867261069889277/0

0 कक. 27990/- रु 

 

जनरंक  
 

वरील ता .वेऴी व जिकाणी यातील जफयादी हे नमदु ट्रेन ने आपले 
नातेवाईकासह रे .स्टे नागपरु ते मनमार् असा प्रवास करीत असतांना  
प्रवासा दरम्यान मागील जनरल कोचमधनु रेस्टे धामणगाव येथे चाल ु
गार्ीत तयांचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवासी लोकांचे 
गदीचा फायदा घेवनु चोरुन नेल्याचे लक्षात आले . असे जदले लेखी 
जफयादी चे जफयाद वरुन    कलम 379 IPC प्रमाणे  नंबरी गनु्हा दाखल 
केला . 
 

ASI

/964 

गडिे 



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 07-01-2023 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 07-01-2023 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 07-01-2023 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 07-01-2023 

                                                                                                                                                                                    

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 
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eky  
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eky- 
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vaey

nkj 
04 अकोला 

अप क्र. 
11/23  
379  
 IPC  

xqUgkizdkj 

ysMht 

ilZ pksjh   

ट्रेन 12905 
पोरबंदर 

हावर्ा एक्स. 
चे कोच नं. 
B/4 बथड नं. 

18 वरुन रे.स्टे 
अकोला 

येणयाचे 10 
जमनीटे 
अगोदर 

 06/01/23 चे 
05.30 वा 
दरम्यान 

07/01/23 चे  
17.32 वा. 

आकांक्षा शंतन ु
श्रीवास्तव वय 34 
वषे धंदा नोकरी रा. 
राजकोट गोल्र्न 
पाकड  गल्ली नं 1 

जबल्र्ींग रास जनयर 
रजवरतन पाकड  

राजकोट गजुरात मो. 
नं. 9978320858 

अज्ञात . ,dq.k 14]000@& # 

एक लाईट ब्राउन 
रंगाची लेर्ीज पसड 
तयामधील वायलेट 

तयामध्ये रोख 14000/- 
रु , ड्रायव्हींग 

लायसन्स, आधार 
कार्ड, वोटर कार्ड, 

मोबाईल चाजडर, असा 
एकुण 14000/- रु 

 चा माल 

जनरंक वरील ता.वेऴी व जिकाणी यातील जफयादी हे ट्रेन 12905 पोरबंदर हावर्ा 
एक्स. चे कोच नं. B/4 बथड नं. 18 वरुन रे.स्टे रार्कोट ते रे.स्टे रायपरु 
असा प्रवास कजरत असतांना प्रवासा दरम्यान तयांचे बथडवर लटकवलेली 
एक लाईट ब्राउन रंगाची लेर्ीज पसड तयामधील वायलेट तयामध्ये रोख 
14000/- रु  , ड्रायव्हींग लायसन्स , आधार कार्ड , वोटर कार्ड , मोबाईल 
चाजडर, असा एकुण 14000/- रु चा माल  रे.स्टे अकोला येणयाचे 10 
जमनीटे अगोदर जफयादी यांचे झोपेचा फायदा घेउन कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने मदु्दाम व लबार्ीने चोरुन नेले असे रे.पो.स्टे बर्नेरा येथे 
जफयादीनी जदले लेखी जफयाद वरुन  कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल 
fVi& रे.पो.स्टे. बर्नेरा येथील जा.क्र. 34/2023 जद.05/01/2023 
अन्वये गनु्हयाचे कागदपत्र टपालव्दारे इकर्ील आ. क्र 21/2023 
जद.07/01/2023 अन्वये प्राप्त झाल्याने गनु्हा दाखल  

HC/
465 
खान 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 
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osG 
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01 fujad fujad fujad fujad fujad   fujad  fujad fujad fujad 

vdz jsiksLVs exZ Ø o 
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exZ ?kM tkxk exZ ?kM- rk-

osG 

exZ nk- rk- osG fQ;kZnh@[kcj  
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e`rdkps uko 
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j 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 fujad fujad fujad fujad 

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

osG 

fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps 

uko o iRrk 

gfddr riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 


