yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 22-06-2022
vØ

xq-j-ua

xqUgk ?kM
tkxk

xq- ?kMrkosG

xq-nk- rkosG

fQ;kZnhps
uko

vkjksih

01

नागपूर
428/22
कलम
379
IPC
गुन्हा प्रकार
ब ॅग

रे .स्टे .नागपूर
PF no.4वर

22/06/22
04:20
ते
04:30 वा.
दरम्यान

22/06/22
11:51 वा

ननकू चमकलाल यादव
वय-23 वर्ष,
धंदा -मजुरी
राह. खडकपुर पो.स्टे .
संग्रामपुर जज. मुंगेर
(जबहार) मो. नं.
8208486944

अज्ञात

रे .स्टे . नागपुर
प्ल ॅटिामष नं. 1
वर एसी वेटींग
रूमच्या समोर
बाकडयावर

.25/02/22
चे 01.15
वा.चे
दरम्यान

22/06/22
चे 21-39 वा

पृथ्वीराज मोहनराव
पाटील वय 33 वर्ष
धंदा-शेती राह. फ्ल ँट
नं. 304 ,3 रा.
मजला अक्षय नगर
िेज 2 जवशाल नगर,
न्यु डी.पी.रोड पपपळे
जनलख
पुणे . मो.नं.
9890555560

अज्ञात

pksjh

02

नागपूर
430/22
कलम
379
IPC
गुन्हा प्रकार
सॅकबॅग

pksjh

pksjhl xsyy
s k
eky

feGkyk
eky-

gdhdr

riklh
vaeynkj
ASI
296
झुरमुरे

एकुण 17,500/-

जनरं क

नमुद ता. वेळी व ठीकाणी यातील जिर्य़ादी हे जद. 19/6/22 रोजी
झारसीकुडा ते मीरज जाने कजरता ट्रेन हावडा अहमदाबाद एक्स नी प्रवास
कजरत असतांना प्रवासा दरम्यान जियादी हे जद. 21/06/22 रोजी रे .स्टे
नागपूर येथे रात्री 20:00 वा. PF no. 4 वर उतरून जेवन करून झोपले
असता त्यादरम्यान कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने जियादी यांच्या झोपेचा
िायदा घे वन
ु त्यांच्यी एक काळ्यारंगाचा कॉलेज बॅग त्यात एक सॅमसंग
कं.चा मोबाईल, रोख 2000/-रू., आधार काडष , प ॅनकाडष , ओटर आयडी,
ड्राव्हींग लायसन्स, जुने वापरते कपडे असा एकुण 17,500/- रू.चा माल
असलेली बॅग PF NO.4 वरून जद. 22/06/22 रोजी चे 04:20 ते 04:30
वा. दरम्यान मुद्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेले वरुन जिर्य़ादी पो. स्टे .
ला येवन
ु लेखी तक्रार जदले वरुन सबब अप कलम 379 भादजव प्रमाणे
गुन्हा दाखल

एकुण 49,500/एक एचपी कंपनीची
सॅकब ॅग काळया रं गाची
पक. 1000/-रू
त्यात एक 9 ग्रॅम वजनाची
सोण्याची अंगठी पक.
45000/-रू, आधार
काडष , प ॅनकाडष
कुटु बातील सदस्यांचे
पासपोटष साईज िोटो,
वापरते कपडे , एक
चानक्य जनतीचे पुस्तक,
पोस्टाचे जटकीट,
नामांकीत अजधकारी व
राजकीय नेते तसेच
स्वताचे व्व्हजीटींग काडष ,
3500/-रू. रोख त्यात
500 च्या एकुण 7 नोटा,
असा एकुण 49500/-रू.
चा माल

जनरं क

मपोना/
अशा प्रकारे आहे की यातील जियादी हे जदनांक 24/02/2022
805
रोजी ट्रेन नं.12222 पुणे दुरंतो एक्स चे कोच नं. 3/एसी बोगी नं.
स्वामी
12 बथष नं. 23 वरून जरझवेशन होते परं तु सदर गाडी ही 4 ते 5
तास उशीरा येत असल्याने जियादी हे रे . स्टे . नागपुर प्लाँटिामष नं.
1 वरील एसी वेटींच्या बाहे र बाकडयावर बसलो असता त्यांनी
त्याची एचपी कंपनीची सॅकब ॅग बाकडयाच्या बाजुला ठे वली व
काही वेळाने जियादी यांना झोप लागली असता जद. 25/02/22
रोजी पहाटे 01.15 वा चे सुमारास जियादी यांना जाग आली
असता त्यांची एक एचपी कंपनीची सॅकब ॅग काळया रं गाची पक.
1000/-रू. त्यात एक 9 ग्रॅम वजनाची सोण्याची अंगठी पक.
45000/-रू, आधार काडष , प ॅनकाडष , कुटु बातील सदस्यांचे
पासपोटष साईज िोटो, वापरते कपडे , एक चानक्य जनतीचे पुस्तक,
पोस्टाचे जटकीट, नामांकीत अजधकारी तसेच स्वताचे व्व्हजीटींग
काडष , 3500/-रू. रोख 500 च्या एकुण 7 नोटा, असा एकुण
49500/-रू. चा माल कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने जियादीचे
झोपेचा िायदा घे उन मुददाम लबाडीने कपटाने चोरून नेले वरून
रे .पो.स्टे . पुणे येथन
ु गुन्याचे कागदपत्र वगष होवुन आल्याने सबब
अप.कलम 379 भा.दं वी प्रमाणे नंबरी गुन्हा दाखल
fVi %&आर/23/गुन्हा वगष/2022-3688नागपुर, जदनांक 22/06/2022
अन्वये तसेच रे .पो.स्टे .नागपुर आवक क्रं. 1958/22 जदनांक
22/06/2022 अन्वये प्राप्त झाल्याने

एक काळ्या रं गाचा कॉलेज
बॅग त्यात एक सॅमसंग
कं.चा मोबाईल मॉ. नं.
माहीती नाही त्यात एअरटे ल
जसम नं. 9155646769
IMEI NO. माहीती नाही.
जक. 15500/- रू. चा रोख
2000/-रू., आधार काडष ,
प ॅनकाडष , ओटर आयडी,
ड्राव्हींग लायसन्स, जुने
वापरते कपडे असा एकुण
17,500/- रू. चा माल

03

बडनेरा
140/22
कलम
379
IPC
गुन्हा प्रकार
मोबाईल

pksjh

04

196/22
कलम
354,
354 ( अ),
354 (ड)
IPC
गुन्हा प्रकार

fou;Hkax

ट्रेन नं. 12834
अप हावडा
अहमदाबाद
एक्स.चे कोच
क्र.S/12 बथष
नं. 23 वरुन
रे .स्टे बडनेरा
र्य़ेण्याचे 20
जमजनटांपव
ु ी

ट्रेन नं 12139
सेवाग्राम एक्स
च्या कोच नं
B/1 मधील
बथष नं 39 वर
रे स्टे अकोला
येण्याच्या 10
जमनीट पुर्वव

18/06/22
01.15 वा.
दरम्यान

22/6/22
01.15 वा.
दरम्यान

22/06/22
00.11 वा.

22/06/22
11.42 वा.

साहील खान अय्या
खान
वय 20 वर्ष
धंदा -जशक्षण,
रा. पालनपुर
गुलिाम सोसायटी
अहमदाबाद
(गुजरात)
मो.क्र.
8488906451

अज्ञात

कु ईशा जशरीर्
पचचोळकर
वय-22 वर्ष
धंदा- जशक्षण
रा. सुभार् नगर
अंबाझरी नागपुर
मो.नं.
8554880709

अजवनाश
परसराम
गणजवर
वय 35 वर्ष,
धंदा AC कोच
अटें न्डन्स
रा.
पहगणघाट
िैल वाडष नं.
15 पुलगाव
जज. वधा
मो नं.
72494631
21

एकुण 10,000/- रू
एक जववो Y12 िॅ न्टम
ब्लु रं गाचा मोबाईल त्यात
जसम जजओ नं.
7861084438
IMEI No.माहीत नाही
जक.10000/- रु चा
मोबाइल

जनरं क

नमुद ता. वेळी व ठीकाणी यातील िीयादी हे आपल्या परीवारासह
ट्रेन नं. 12834 अप हावडा अहमदाबाद एक्स. चे कोच क्र. S/12
बथष नं. 23 वरुन हावडा ते अहमदाबाद असा प्रवास करीत
असतांना प्रवासा दरम्यान सदर िीयादी यांचा एक जववो Y12 ब्लु
रं गाचा मोबाईल त्यात जसम जजओ नं. 7861084438 IMEI No.
माहीत नाही जक. 10000/- रु चा मोबाइल त्यांचा भाऊ नामे
इमरान याचे प ँटच्या खीशातुन रे .स्टे बडनेरा र्य़ेण्याचे
20
जमजनटांपव
ु ी कुणीतरी अज्ञात चोरट्याने झोपेचा िायदा घे वन
ु
चोरून नेले असे प्राप्त कलम 379 भादजव प्रमाणे दाखल.

HC
231
वहे कर

fVi %&

रे .पो.स्टे अकोला येथील जा.क्र. 1330/22 जद.
18/06/2022 अन्वये इकडील रे .पो.स्टे बडनेरा
आ. क्र.
698/2022 जद. 19.06.2022 अन्वये प्राप्त गुन्हा दाखल

जनरं क

जनरं क

या वेळी रे ल्वे पोलीस स्टे शन बडनेरा येथील HC/93 खतीब,
PC/1124 श्रीरामे यांनी रे ल्वे पोलीस स्टे शन बडनेरा येथील अप
क्र 141/2022 कलम 354 IPC गुन्याची हद्द ही रे पो स्टे अकोला
ची येत असल्याने गुन्याचे कागदपत्र व एक आरोपी नामे
अजवनाश परसराम गणजवर ईकजडल पो स्टे ला गुन्याचे कागदपत्र
आनुन हजर केले वरून गुन्हा दाखल
वरील तारखेस वेळी व जठकाणी यातील जियादी मजकुर या ट्रेन नं
12139 सेवाग्राम एक्स च्या कोच नं B/1 मधील बथष नं 39 वर
CSTM मुंबई ते नागपुर असा प्रवास करीत असताना यातील
आरोपी मजकुर याने जियादीच्या जसट जवळ येवन
ु "म ॅडम आपकी
सीट कन्िॉमष है क्या "असे जवचारून जियादीशी ओळख वाढजवली
जियादी बरोबर चचा करून जियादीचा मोबाईल नंबर जमळवला
प्रवासा दरम्यान जियादी च्या कोच मध्ये वारं वार ये - जा करून
जियादी कडे घाणेरड्या नजरे ने पाहत होता. प्रवासादरम्यान आरोपी
मजकुर यांने स्वत: च्या मोबाईल नंबरवरून जियादी यांच्या
मोबाईल नंबरच्या व्हाट्सअँप वर हाय, हॅलो असे म ॅसेज करून
चार जमसड कॉल केले . तसेच चार पाच वेळा जियादीच्या जसट
जवळ येवन
ु जियादीस लाज वाटे ल अशा जठकाणी हात लावले .
जियादी ने त्याला हटकल्यानंतर ही अकोला रे ल्वे स्टे शन येण्याच्या
10 जमनीट पुवी पुन्हा जियादी जवळ येवन
ु जियादीच्या पाठीवर, व
बमवर, हात मारून उठजवले व जियादीला बाथरूम जवळ येण्याचा
इशारा केला. वगैरे मजकुर चे जियाद वरून कलम 354, 354
(अ), 354 (ड) भादवी प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे .

API
अचष ना
गाढवे

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 22-06-2022
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yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 22-06-2022
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yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 22-06-2022
v-dz-

js-iks-LVsps
uko

01

नागपूर

02

vdksyk

Xkq-ja-ua- o dye
311/22 कलम 20 (B) II (B),
NDPS ACT
196/2022 कलम 354, 354 (
अ), 354 (ड)

vVd fnukad o osG

vkjksihps uko

13.06.2022 चे 12.51 वा.
जद. 23.06.2022 ikosrks PCR
22.06.2022 चे 13.48 वा.

1) lkSjHk dqekj /keZiky jk- foysu iks- vkWfQl dks gjokM rg- cqgku ft- >qu>qu jktLFkku
2) अजवनाश परसराम गणजवर वय 35 वर्ष, धंदा AC कोच अटें न्डन्स, रा. पहगणघाट िैल वाडष नं. 15 पुलगाव जज. वधा

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 22-06-2022
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