
 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 14-03-2023 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih  Pkksjhl xsyk eky  feGkyk  

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

01 नागपरु. 
285/2023 
कलम 379 

IPC 
गुन्हा izdkj  
मोबाईल 

pksjh 
 

ट्रेन  20858 
गाांधीधाम -
परुी  एक्स. 
चे कोच नां. 
S/1, बथथ नां. 

79,80 
वरून  रे. 

स्टे. नागपरु 
येथनु गाडी 

सटुण्या 
पवुी 

 

06/02/23 
01.58 वा. 
दरम्यान 

 

14/3/23 
00.28 

 

सबुाश कुमार 
राउत S/O सरुेंद्र 

कुमार राऊत , वय 
36 वषथ,  

रा. ईट्टानगा 
,बेगनुनया, पो. स्टे 

नततरोल नि. 
िगतससगपरु, 

ओनडसा  
मो. नां. 

8917531979 
 

अज्ञात 

 

,dq.k 10]000@# 
एक नववो Y 33 S कां . 
चा मोबाईल नसम नां. 

9853364812, 
8917246783 ,IMEI 

NO नमदु नाही 
नक. 10,000/-रू. चा 

माल 
 

fujad नमदु ता वेऴी व निकाणी यातील नियादी मचकुर हे ट्रेन न  
20858 चे कोच न . S/1 ,बथथ  no. 79,80  वरून साईनगर 
टमीनल ते  BBSR  पयंत प्रवास करीत असताांना प्रवासा दरम्यान. 
नद . 06/02/23  रोिी चे  01.58 AM वा ट्रेन रेल्वे स्टेशन नागपरु 
येण्याअगोदर   कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  नियादी याांचे झोपेचा 
िायदा घेवनु तयाांचा वर नमदु सामान मदु्दाम लबाडीने व कपाटाने 
चोरून नेले    अश्या  नियादी याांनी  रे.पो.स्टे भुनेश्वर  येथे नदल्या 
नियाद वरुन सबब अपराध कलम 379 भादनव अन्वये गनु्हा 
दाखल करण्यात आला  
fVi &   पोलीस अनधक्षक लोहमागथ नागपरु येनथल िावक क्र. 
आर/23/गनु्हा वगथ /2023 /185 अन्वये नद. 11/03/23 रोिी 
तसेच आपले पो. स्टे. चे आवक क्र. 961/23 नद. 13/03/23 
अन्वये गनु्हयाांचे कागदपत्र क्राईम रायटर याांनी दाखल करणे 
कनरता नदले  वरुन मा. PSO सो. याांचे आदेशान्वये नांबरी गनु्हा 
दाखल करण्याांत येत आहे.  

Hc/319
निचकार   

02 नागपरु. 
286/23 

कलम 379 
IPC 

गुन्हा izdkj  
मोबाईल 

pksjh 
 

ट्रेन   
12621 

तनमलनाडू  
एक्स. ने   
रे. स्टे. 

नागपरु  येथे 
लक्षात 
आले  
वरून 

 

07/02/23  
00.00 वा. 
दरम्यान 

 

14/03/23 
01.26 वा. 

 

मांथीरामतुी डी. 
S/o दरुाई राि रा. 

घर क्र. 276 , 
नचथ्मबरु नगर, 
सांकर नगर , 

नथरूनलवेली - 
627357  
मो. नां. 

9500798302 
 

अज्ञात 

 

,dq.k 10]000@# 
एक टेक्नो  LC-8  कां . 
चा मोबाईल Airtel  

नसम नां. 
9894559302,VI 

नसम नां.  
7092051502 IMEI 

NO 
355792117126444/

51 
नक. 10,000/-रू. चा 

माल 
 

fujad  नमदु ता वेऴी व निकाणी यातील नियादी मचकुर हे ट्रेन न 12621  
तमीलनाडु  exp ने   तमीलनाडु  to न्य ु नदल्ली पयंत प्रवास करीत 
असताांना प्रवासा दरम्यान नियादी याांचा  . एक टेक्नो LC-8  कां . चा 
मोबाईल चा माल  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  नियादी याांचे झोपेचा 
िायदा घेवनु तयाांचा वर नमदु सामान मदु्दाम लबाडीने व कपाटाने 
चोरून नेले SD   अांगे्रिीत सदर  गनु्हयातील कागद पत्रा मघ्ये 
मालाची नकमत नमदु नसल्याने  नियादी याांना सांपकथ  करून 
मोबाईल ची नकमत  नवचारले असता तयाांनी मोबाईल ची नक. 
10,000/-साांनगतले तसेच नियादी याांनी  रे.पो.स्टे न्य ु नदल्ली  येथे 
नदल्या नियाद वरुन सबब अपराध कलम 379 भादनव अन्वये गनु्हा 
दाखल करण्यात आला  
fVi &  पोलीस अनधक्षक लोहमागथ नागपरु येनथल िावक क्र. 
आर/23/गनु्हा वगथ /2023 /184 अन्वये नद. 11/03/23 रोिी 
तसेच आपले पो. स्टे. चे आवक क्र. 960/23 नद. 13/03/23 
अन्वये गनु्हयाांचे कागदपत्र क्राईम रायटर याांनी दाखल करणे 
कनरता नदले  वरुन मा. PSO सो. याांचे आदेशान्वये नांबरी गनु्हा 
दाखल करण्याांत येत आहे.   

Wnk/ 
779 

भलावी 



 

 

 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih  Pkksjhl xsyk eky  feGkyk  

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

03 नागपरु. 
287/2023 
कलम 379 
गुन्हा izdkj  
पसथ pksjh 

  

ट्रेन  12670 
गांगा कावेरी  

एक्स. चे 
कोच नां. 
A/1, बथथ 
15,16 रे. 

स्टे. नागपरु  
येथनु ट्रेन 
सटुल्या 
नांतर 

 

01/03/2023 
12:15वा. 
दरम्यान 

14/03/2023 
13:31 वा. 

 

रोनहनी चल्ला 
W/o रमेश चल्ला, 

वय 45 वषे, रा. 
कम्मा III रोड 
लाईन नसध्दाधथ 

नगर 
मोघलरािपरुम 

नवियवाडा, (AP)   
मो. नां. 

8639085185 
 

अज्ञात 

 

,dq.k 85]000@# 
एक गे्र कलरका लेडीि 

पसथ (पाऊच) तयात 
रोख 25000/- रु, 

सोन्याची चैन विन 10 
ग्रमॅ सक. 60000/- रु, 
ATM काडथ (Karur 
vysya )  असा एकुण  
85000/- रु. चा माल. 

fujad यातील नियादी ह्या नद. 28/02/23 रोिी आपल्या पनरवारासह  ट्रेन  
12670 गांगा कावेरी  एक्स. चे कोच नां. A/1, बथथ 15,16 वरुन  
वारानसी से नवियवाडा असा प्रवास करीत असताांना प्रवास 
दरम्यान तयाचे झोपेचा िायादा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
तयाांचे बथथ वर िेवलेली पसथ आतील सामानासह चोरुन नेले बाबत 
नियादी याांना नद. 01/03/23 चे 12:15 वा. दरम्यान रे. स्टे. नागपरु  
येथनु ट्रेन सटुल्यानांतर नियादी याांना िाग आल्यानांतर  लक्षात 
आले. नियादी याांनी रे.पो.स्टे नवियवाडा येथे नदल्या नियाद वरुन 
अपराध कलम 379 भादनव अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला  
fVi &&पोलीस अनधक्षक लोहमागथ नागपरु येनथल िावक क्र. 
आर/23/गनु्हा वगथ /2023 /182 नद. 11/03/23 अन्वये तसेच 
इकडील पो. स्टे. चे आवक क्र. 959/23 नद. 13/03/23 अन्वये 
PSO सो. याांचे आदेशान्वये नांबरी गनु्हा दाखल करण्याांत येत आहे  

Hc/319
निचकार   

04 नागपरु. 
290/23 

कलम 379 
भादवी 
गनु्हा izdkj 
मोबाईल 

pksjh 

 
 

रेल्वे स्टेशन 
नागपरु येथे  

ट्रेन नां. 
12859 

नगताांिली 
एक्स.चे 
समोरील 
िनरल 

कोच मध्ये 
गाडी सरु 

झाल्यानांतर  
PF.No 06 

वरून 
 

06/03/2023 
19.30 

बा.दरम्यान 
 

14/03/2023 
21.38 बा. 

 

नांदकीशोर 
ज्ञावेश्वर 

चलुपार.वय 29 
वषे राह.लाहेटोला 

पो.पाांढराबोडी 
तह+नि.गोंनदया 

अज्ञात 

 

,dq.k 11]999@# 
एक रेडमी  नोट 10 T 
5G कां पनी चा मोबाईल 
तयात नियो नसम 
नां.7709259541 
IMEI NO 
863190050317739/
7747  

नक.11,999/- 

fujad अश्या प्रकारे आहे की ,मी नांदकीशोर ज्ञावेश्वर चलुपार.वय 29 
वषे राह.लाहेटोला पो.पाांढराबोडी तह+नि.गोदीया 
मो.नां.9130288367  असनु नद.06/03/2023 रोिी ट्रेन नां. 
12859 नगताांिली एक्स.चे समोरील िनरल चे नटनकट काढुन मी 
गाडीचे सनोरील कोच मध्ये प्रवाशी लोकाांच्या गदीत PF.NO 06 
वरून सदर ट्रेन मध्ये चढलो.व गाडी सरुू झाल्यानांतर मी माझे 
पनॅ्टचे समोरील नखशातील माझा रेडमी  नोट 10 T 5G कां पनीका 
मोबाईल सांध्याकाळी नागपरु ते गोंदीया िात असताांना 7.30 
वािे.दरम्यान बनघतला असता नदसनु आला नाही. माझा मोबाईल 
गाडीत चढत असताांना कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने लोकाांच्या 
गदीचा िायदा घेवनु माझा मोबाईल चोरून नेला आहे.तसेच मी 
आि रोिी पो.स्टे ला येवनु मोबाईल चोरी झाल्याची तक्रार देत 
आहे.  SD अश्या प्रकारच्या नियादीच्या नियाद वरून सबब 
अप.क्र.379 IPC  प्रमाने नांबरी गनु्हा दाखल करण्यात  
fVi &नियादी हे स्वाता पो.स्टे ला आले वरून मोबाईल चोरी ची 
लेखी नियाद नदली असता मा.PSO सो याांच्या आदेशान्वये नांबरी 
गनु्हा दाखल करण्यात आला  

HC/313 
िाकुर 



 

 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih  Pkksjhl xsyk eky  feGkyk  

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

05 अकोला 

99/2023   
कलम 379  

IPC 

गुन्हा izdkj  
मोबाईल 

pksjh 
 

टे्रन नं 

12720 

हदै्राबाद 

जयपुर 

एक्स चे 

समोरील 

जनरल 

कोच मधुन 

रे.स्टे. 

अकोला 

PF 
NO.03 

वर गाडी 

ऊभी 

असतांना 

 

.14/03/23 

वेळ नमुद 

नाही. 

 

14/03/23 

08.08 वा. 
शेख मुकद्दर शेख 

रफिक वय28वषष, 

धंदा - ममस्ञी काम 

रा.साखरखेडी,मज.

बुलढाणा 

मो नं 

9011686820 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 19200@# 
एक पांढ-या रंगाचा 

ररअल मम कं.चा 

मोबाईल त्याचा IMEI 

NO.माहीत नाही. 

Idea Sim 
NO.9623614940

कक.19,200/-रु,चा 

मोबाईल.असा 

एकुण19,200/-रु, चा 

माल. 

fujad वररल ता. वेळी व ठिकाणी यातील ठियाादी नामे शेख मुकद्दर 

शेख रठिक वय 28 वर्ा,धंदा - ठमस्ञी काम 

रा.साखरखेडी,ठि.बुलढाणा मो नं 9011686820 हे 

ठद.14/03/23रोिी त्ांचे मामा चा मुलगा नामे सलमान ठमर्ाा 

िावेद हा ट्र ेन नं 12720 हैद्राबाद ियपुर एक्स चे समोरील 

िनरल कोच रे.से्ट.अकोला PF NO.03वरुन अकोला ते 

अिमेर  असा प्रवास करणे करीता िात असल्याने ठियाादी हे 

चहापाणी देण्यासािी व त्ास सोडण्यासािी आले असता 

ठियाादी यांचे मामे भाऊ नामे सलमान ठमर्ाा िावेद हे नमुद  

ट्र ेन मधे्य चढत असतांना त्ांच्या पँन्टच्या खखशातील एक पांढ-

या रंगाचा ररअल ठम कं.चा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 

प्रवासी लोकांच्या गदीचा िायदा घेवुन  मुद्दाम लबाडीने  चोरुन 

नेला. ठियाादी यांनी ठदले  . ठियाादी वरुन मा.PSOसो.यांच्या 

आदेशान्वये सबब अप कलम 379 IPC प्रमाणे गुन्हा दाखल 

करण्यात आला   

fVi &यावेळी ठियाादी नामे शेख मुकद्दर शेख रठिक यांनी 

07.00 वािता पो.से्ट.ला येवुन मोबाईल चोरी बाबत ठदले 

िबानी  तक्रारी वरुन  मा.PSO सो यांच्या आदेशांन्वये गुन्हा 

दाखल केला  

HC 240 

वाघाडे 

06 अकोला 

100/2023 

कलम 379  

IPC 

गुन्हा izdkj  
मोबाईल 

pksjh 
 

रे.स्टे. 

अकोला 

बुककग 

ऑफिस 

मुसाफिर 

खाना येथ े

झोपल े

असता 

 

14/03/2023 

वेळ नमुद 

नाही. 

 

14/03/2023 

11.25 वा. 
केशव धोंडीराम 

राठोड वय 39वषष, 

धंदा - मजुरी रा. 

राम नगर तंडा 

ता.माजलगाव  

मज. मबड  

मो नं 

7620273784 

अज्ञात 
 

,dq.k 10500@# 
एक ओपो कं.चा 

महरव्या रंगाचा 

मोबाईल त्याचा IMEI 

NO.माहीत नाही. 

त्यात वोडािोन मसम 

नं. 7499758753 

कक.10500/-रु,चा 

मोबाईल 

fujad वररल ता. वेळी व रठकाणी यातील फियाषदी नामे  केशव धोंडीराम 

राठोड वय 39वषष,धंदा -मजुरी रा. राम नगर तंडा ता. माजलगाव 

मज. मबड मो नं 7620273784 ह े फद.14/03/23रोजी रे.स्टे. 

वामशम येथुन प्रवास करून आल ेव रे.स्टे. अकोला बुककग ऑफिस 

मुसाफिर खाना येथे झोपले असता फियाषदी  त्यांच्या शटषच्या 

वरच्या मखशातील एक ओपो कं.चा महरव्या रंगाचा मोबाईल 

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने यांच्या झोपेचा  िायदा घेवुन रे स्टे 

अकोला  बुककग ऑफिस मुसाफिर खाना येथुन मुद्दाम लबाडीने  

चोरुन नेला. असे फियाषदी यांनी फदल े तक्रारी वरुन 

मा.PSOसो.यांच्या आदेशान्वये सबब अप कलम 379 IPC 

प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला  

fVi &यावेळी ठियाादी नामे केशव धोडंीराम रािोड यांनी 

10.00 वािता पो.से्ट.ला येवुन मोबाईल चोरी बाबत ठदले 

िबानी  तक्रारी वरुन  मा.PSO सो यांच्या आदेशांन्वये गुन्हा 

दाखल केला  

HC 647 

पठाण 



 

 

 

 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih  Pkksjhl xsyk eky  feGkyk  

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

07 अकोला 

101/2023   
कलम 379  

IPC 

गुन्हा izdkj  
मोबाईल 

pksjh 
 

रे.स्टे. 

अकोला 

साऊथ 

बुककग 

ऑफिस 

येथे  

मतकीट 

काढत 

असतांना 

 

14/03/2023 

12.55वा. 

दरम्यान 

.14/03/2023 
14.50 

श्री अरूण 

मामणकराव भटकर  

वय 59वषष, 

धंदा - सेवामनवृत्त 

रा. दगुाष नगर 

अकोला 

मो. 

नं.9604595231 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 12999@# 
एक रेड्मी Note 10/T 

कं.चा काळ्या रंगाचा 

मोबाईल त्याचा IMEI 

NO.86458105637
3891,  

86458105637390

9Jioमसम 

नं.9359462422,  

Airtel  मसम 

नं.8600453382 

कक.12,999/-रु,चा 

मोबाईल. 
 

fujad वररल ता. वेळी व रठकाणी यातील फियाषदी नामे  श्री अरूण 

मामणकराव भटकर  वय 59 वषष,धंदा - सेवामनवृत्त रा. दगुाष नगर 

अकोला मो. नं.9604595231 ह े फद.14/03/23रोजी  रे.स्टे. 

अकोला साऊथ बुककग ऑफिस येथे मतकीट काढत असतांना 

फियाषदी  त्यांच्या शटषच्या वरच्या मखशातील एक रेड्मी Note 

10/T कं.चा काळ्या रंगाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 

रे स्टे अकोला  साऊथ बुककग ऑफिस येथे मतकीट काढत असतांना 

मुद्दाम लबाडीने  चोरुन नेला. असे फियाषदी यांनी फदल े तक्रारी 

वरुन मा.PSO सो.यांच्या आदेशान्वय े सबब अप कलम 379 

IPC प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला  

fVi &यावेळी ठियाादी नामे श्री अरूण माठणकराव भट्कर 

यांनी 14.00 वािता पो.से्ट.ला येवुन मोबाईल चोरी बाबत ठदले 

िबानी  तक्रारी वरुन  मा.PSO सो यांच्या आदेशांन्वये गुन्हा 

दाखल केला  

HC 
/1024 

अवचार 

08 वर्धा 
108/23 

कलम 

379 

भा.द.मव. 

गुन्हा izdkj  
पसथ pksjh 

 

टे्रन न.ं 

12975 

म्हैसुर- 

जयपुर 

एक्स.चे 

कोच न.ं 

A/2 बथष 

नं.  25,27 

वरून रेल्व े

स्टेशन 

बल्लारशहा 

ते सेवाग्राम 

दरम्याण. 

12/02/2023 

08/45 वा.ते 

09/45 वा.  

दरम्यान 

14/03/2023 

17/34 वा. 

संगीता बाबलुाल 
गुप्ता  वय- 

58वर्ष, रा. घर 
क्र. 990-P, 
मजमुदार रोड 

कस्बा,कलकत्ता, 
78 थन कस्बा, 
पश्चिम बंगाल 

मो.नं. 
9051635809 

अज्ञात 
 

,dq.k 3]00]000@# 
एका मसल््हर रंगाची 

लेडीज पसष त्यात 

ज्वेलरी बॉक्स ज्यात 

एक सोन्याची माळा 

त्यात पेंडल असलेल े

वजन  40 ग्राम , 

एक सोन्याची चैन 

कक. 20 ग्राम, एकुण 

वजन  60 ग्राम 

एकुण ककमत  

300,000/ - रू. चा 

माल 

 

fujad अश्या प्रकारे आह ेयातील फियाषदी मजकुर हे त्यांच ेपती 

सह वररल नमुद टे्रन चे नमुद कोच व बथष वरून रे.स्टे. 

बॅगलौर त े कोटा असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा 

दरम्याण रे.स्टे. बल्लारशहा त ेसेवाग्राम दरम्याण  त्याची 

एक मसल््हर रंगाची लेडीज पसषची चैन उघडी फदसुन 

आल्या नंतर बघीतल ेअसता त्यातील ज्वलरी बॉक्स ज्यात 

एक सोन्याची माळा त्यात पेंडल असलेल े वजन  40 

ग्राम , एक सोन्याची चैन कक. 20ग्राम, एकुण वजन  60 

ग्राम एकुण ककमत  300,000/ - रू. चा माल असलेला 

बॉक्स कोणीतरी अज्ञात चोरट्यान े बॅग ची चैन उघडून 

मुद्दाम लबाडीन ेव कपटान ेचोरून नेल ेआह ेअश्या फियाषद 

वरून अप. क्र. 108/2023 कलम 379 भा.द.मव. प्रमाण ेगुन्हा 

दाखल, 

fVi &पोलीस अधीक्षक कायाषलय लोहमागष नागपुर क्रमांक 

आर/23/ गुन्हा वगष/ 2023- 1250  फद. 09/03/2023 

अन्वय ेइकडील आवक क्र. 503/23 फद. 14/03/2023अन्वय े

प्राप्त झाल्यान े
 

मा.PSI 

सैय्यद 
lks 



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 14-03-2023 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 14-03-2023 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 14-03-2023 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 14-03-2023 

                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                         

                                                        

 

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 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- fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps 

uko o iRrk 

हकीकत riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad  fujad fujad 


