
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 24-08-2022  

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 xksafn;k 

xq-j-u- 

90@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgk 

izdkj  

xqUgk 

izdkj 

VªkWyh cWx 

pksjh 

Vªsu ua-

20846 

fcdkusj 

fcykliqj 

,Dl-ps 

dksp ua-

,l@7 cFkZ 

ua-72 o:u 

js-LVs-xksanh;k 

;s.ksiqohZ 

pkyq xkMhr 

24-08-22 

ps 04-30 

ok-njE;k.k 

24-08-22 

ps 12-51 ok- 

lqjs'k dqekj Jh 

'kqHkdj.k o; 

31 o"kZ /kank 

ITBP uksdjh 

jkg-xzke 

xksMh;kckMk rk-

Qrsgiqj 

]'ks[kkoVh ft-

fldj jktLFkku 

eks-ua-

978131998

4 

vKkr एकुण  3,500/- रू 
 czkmu jaxkph VªkWyh cWx fd-

2000@&: 2½ufou Mªsl 

fda-1500@&: 

3½ SBI ATM 4½ ITBP 

ps fMthVy vk;dkMZ 5½ 

;quhQkeZ]diMs vlk ,dq.k 

3500@&:  

 

fujad ;krhy ueqn fQ;kZnh gs ueqn rkj[ksl ueqn 

xkMhps ueqn dksp e/kqu js-LVs-t;iqj rs xksafn;k 

vlk izokl djhr vlrk izoklknjE;k.k rs >ksih 

xsys js-LVs-xksafn;k ;s.ksiqohZ R;kaph >ksi m?kMyh 

vlrk R;kaps cFkZ[kkyh Bsoysyh R;kaph ueqn 

o.kZukph VªkWyh cWx feGqu vkyh ukgh dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus fQ;kZnhps >ksispk Qk;nk ?ksoqu 

R;kaph ueqn o.kZukph cWx vkrhy lkekuklg 

pks:u usysckcr isk-LVs-yk ;soqu fnys rØkj o:u 

uacjh xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l-QkS@ 

567 

HktHkqts 

02 Xksakfn;k 

xq-j-u- 

91@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgk 

izdkj 

VªkWyh cWx 

pksjh 

Vªsu ua-

18238 

NRrhlx< 

,Dl-ps dksp 

ua-,l@4 cFkZ 

ua-62 o:u 

js-LVs-frjksMk rs 

xksanh;k 

njE;k.k  

pkyq xkMhr 

02-08-22 

ps 04-30 

ok-njE;k.k 

24-08-22 

ps 14-51 ok- 

egs'kdqekj 

f'kokthyky 

;kno o; 38 

o"kZ jkg-lfjrk 

fogkj  A/12 

iksdsV ua-2 uoh 

fnYyh 73  

eks-ua-

882629941

8 

vKkr एकुण  10,000/- रू 
 dkG;k jaxkph VªkWyh 

cWx R;kr 2½jks[k -

10]000@&: 

3½ HDFC ATM vk/kkj 

dkMZ]iWu dkMZ]foeku 

ikliksVZ]ikl cqd vlk 

,dq.k 10]000@&: pk 

eky- 

fujad ;krhy ueqn fQ;kZnh gs ueqn rkj[ksl ueqn 

xkMhps ueqn dksp e/kqu vkeyk dkUV rs jk;iqj 

vlk izokl djhr vlrk izoklknjE;k.k rs >ksih 

xsys js-LVs-frjksMk rs xksafn;k R;kaph >ksi m?kMyh 

vlrk R;kaps cFkZ[kkyh Bsoysyh R;kaph ueqn 

o.kZukph VªkWyh cWx feGqu vkyh ukgh dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus fQ;kZnhps >ksispk Qk;nk ?ksoqu 

R;kaph ueqn o.kZukph cWx vkrhy lkekuklg 

pks:u usys  

fVi & xqUg;kps dkxni= ek-iks-vf/k-lks-dk;kZ-tk-

Ø 4917@22 fnukad 22-08-22 vUo;s 

bdMhy iks-LVs-vk-Øa-856@22 fnukad 24-08-

22 vUo;s izkIr >kY;kus uacjh xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk 

 

 

 

 

 

iks-

gok@ 

456 

cosZ 



03 bZrokjh 

xq-j-u- 

50@22 

dye  

353] 

427] 

34 

Hkk-n-oh 

xqUgk 

izdkj 

ljdkjh 

dkekr 

vMFkGk 

गाडी क्र. 
12856 
इंटरसीटी 
एक्स कोच 
क्र. एस/5 
मध्ये रे. स्टे. 
कामठी वरुन 
गाडी सटुताच 

 

23/08/2022   
चे 16:05 ते 
16.10  वा 
दरम्यान 

 

24/08/2022   
चे 16:05 ते 
13:33  वा 
दरम्यान 

 

कंुदनकुमार 
जगददश प्रसाद 

कलवार  , वय 32 
वषष, व्यवसाय -
नौकरी दसनीयर 
दटकीट परीक्षक 

(द. प.ु म. 
र.नागपरु), 

पता - टेकानाका 
शेंडेनगर नागपरु  

मो.नं. 
9021269128 

 

1 ) 
सोहेल 
वल्द 

सखावत
उल्ला 
कुरेशी  
वय 25 
वषे रा. 
वाडष क्र. 

12 
दिलाई 
रोड 

लांजी दज. 
बालाघाट 

2) 
मोहम्मद 
जनेुदअ
ली वल्द 
मकबलु 
अली वय 
27 वषे 
रा. वाडष 
नं 02 

आंबेडक
र िवन 
च्या मागे 
लांजी दज. 
बालाघाट 

 

fujad एक 
HHT  

डाटादमनी 
कंपनीचा 
टबँ त्यात 
दजवो 
कंपनीचे 
दसम -

879992
9052 
IMEI 

NO173
546109
400793

69,  
354610
940204
363 दक 
माहीत 
नाही 

(सरकारी 
टबँ) 

 

वरील तारखेस वेळी व दठकाणी यातील दियादी मजकुर हे  
नमदु गाडी क्र 12856 ईटरदसटी एक्सपे्रस मध्ये आँन ड्युटी 
दटकीट पदरक्षक  म्हणनु रेल्व ेस्टेशन ईतवारी  ते दबलासपरु 
पयषत नमदु कोच चे S2 ते S6 पयषत  ड्युटी होती ड्युटी 
दरम्यान रे स्टे कामठी येथनु गाडी सटुताच S5 मध्ये दतकीट 
चेक करीत असतांना नमदु ट्रेन चे एस 05 कोच चे  पहील्या 
कँबीन मध्ये 02 प्रवासी  ईसम नामे ) सहेुल वल्द सखावत 
उल्ला कुरैशी वय 25 वषे राह वाडष नंबर 12 दिलाई रोड 
लांजी तह लाजी दजल्हा बालाघाट ) मोहम्मद जनेुद अली 
वल्द मकबलु अली वय 27 वषे राह वाडष नंबर 02 
आबेडकर िवन  चा मागे लाजी तह लाजी दजल्हा 
बालाघाट  हे दसगरेट दपण्याचा प्रयत्न करीत असताना   
ददसनु आल्याने दियादी यांनी यातील दोन्ही ईसमांना 
टोकले  असता दियादी यांचे सोबत हुज्जतबाजी झाली व  
त्याचाजवळील ड्युटी चाटष एच .एच टी  कंपनीचा  टबँ डेटा 
दमनी कंपनीचा यातील दोघानी हातातनु दहसकावनु घेतला  
व दियादीला पकडले  व मारण्याचा प्रयत्न  केला  तसेच 
दियादी स्व ला वाचवनु कोच S5  वरुन S4 कडे पळाले   
व लगेच सह आँन ड्यटी टीटीई , AC ATTENDENT  व 
गादडदतल सिाई कमषचारी  यांना संपणुष घटनेची  माहीती 
देवनु परत  S6मध्ये येवनु पाहता  दरजवेशन चाटष व  टबँ 
खाली पडुन होता व टबँचा दडस्पले िुटल्या गेला   वरुन  
आज रोजी दियादी यांनी रे पो.स्टे.गोंददया येथे  लेखी तक्रार 
ददल्याने  गनु्हा दाखल करण्यात आला असनु सदर 
गनु्हयाची हद्द ही रे. पो. स्टे. इतवारी ची येत असल्याने 
सदरचे  कागदपत्र व दोन्ही आरोपी यांचा सह  NK/1109, 
1058 PC/454  यांनी आननु रे पो. स्टे. इतवारी येथे हजर 
केल्याने  नंबरी गनु्हा दाखल  

HC/ 
886 

जैस्वाल 

04 ukxiwj 

xq-j-u- 

619@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh   

jsYos LVs’ku 

ukxiwj ;sfFky 

ih-,Q-u- 08 

o:u   

24/08/22 चे 
04.00वा 
दरम्यान 

  

24/08/22 चे 
07.57वा 

  

panudqekj Jhjke 

jkW; o; 26 o"kZ 

/kank jsYos gkWml 

fdihx jk-cgkjuiwj 

iks-LVs ‘’kgiwj 

ft-Hksktiqj fcgkj 

802166  

eks-u-

9955625081   

अज्ञात  एकुण  21,000/- रू 
,d fooks da- >s-1  

izks fgjO;k jaxkkP;k  

eksckbZy  

R;kr fle u-

9708456530] 

8373186004  

vlk ,dq.k  

21]000@: pk eky    

fujad ueqn rk- osGh o fBkdkuh ;krhy fQ;kZnh etdqj gs fn-

23@08@2022 jksth Vsªu u- 12807 lerk ,Dlus 

fo’kk[kkiVue ls fnYyh tkus ds fy,s cSBk Fkk mlh 

njE;ku js-lVs ukxiwj ;gk xkkMh ls mrjdj nqljh xkkMh 

ls fnYyh tkuk Fkk  bZlfy;s eS js-LVs ukxiwj ds ih-,Q-

u- 08 ij tkdj eksckbZy pkftZx ij yxkdj eq>s fuan 

vkus ls eS lska x;k ml nkSjku esjk vksisk da eksckbZy 

fdlh pksj us esjs fuan dk Qk;nk mBkdj js-LVs ukxiwj ih-

,Q-08 ls fn- 24@08@2022 ds dfjcu 04-cts ds 

nkSjku pqjkdj ys x;k gS v’kk fQ;kZfnP;k fQ;kZno:u 

dye 379 Hkk-n-oh xqUgk nk[ky 

  
  

PPSSOO    
?????????? 



05 o/kkZ 

xq-j-u- 

308@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgk izdkj 

jks[k :i;s 

pksjh 

ट्रेंन नं 22737 
हहसार 

एक्सपे्रस 
मधनु रे.स्टे. 

बल्लारशाहये
थनु गाडी 

सटुल्यानंतर 
माहहत पडले 

24/08/22 चे 
04.00वा. ते 
05.30 वा. 
दरम्यान 

 

24/08/22 चे 
15/04 वा. 

 

हनमुान केसरीमल 
सोनीवय 55 वषष, 

रा. हाउस नं. 
14/2/168/1शाह 
इनामत गंजबेगम 
बाजार,हैद्राबाद  

हपन कोड 
500012, मो. 

नं.9032885247, 
9182254740 

अज्ञात एकुण  10,650/- रू 
रोख रक्कम 10,650 रू. 
( 500 X20, 50 X 13 ) 
असा एकुण हक.10,650/-

रू.चा माल 
 

fujad नमदु ता.वेळी व हठकाणी यातील हियादी मजकुर हे 
रे.स्टे.हसकंद्राबाद ते रे.स्टे. नागोर असा हद. 23/08/2022 
रोजी राञी ट्रेंन नं 22737 हहसार एक्सपे्रस मधनु बसनु  
प्रवास कहरत असताना प्रवासा दरम्यान हियादी यांना झोप 
लागली असता  हियादी यांचे झोपेचा िायदा घेवनु  
पनँ्टच्या हखशा ब्लेड ने कटकरून हखश्यात ठेवलेली रोख 
रक्कम 10,650 रू. ( 500 X20, 50 X 13 ) असा एकुण 
हक.10,650/-रू.चा माल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
चोरून नेले वरून रे.स्टे. बल्लारशाह येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर समजले बाबत हियादी यांची  तक्रार  घेवनु 
कलम 379 IPC प्रमाणे  नंबरी गनु्हा दाखल  

HC/ 
640 
भुरले 

06 o/kkZ 

xq-j-u- 

309@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgk izdkj 

cWx pksjh 

ट्रेन नं 12642  
हथरूक्कुरल  
एक्सपे्रस चे 

कोच नं. S/5, 
बथष नं. 41 

वरून रे.स्टे. 
बल्लारशाह 
येथे माहहत 

पडले 
 

29/05/22 चे 
01/44 वा. 

दरम्यान 
 

24/08/22 चे 
15/37 वा. 

 

श्री बालम राम ु
S/O हचन्हैया वय 

29 वषष, रा. 
सी/एससी मधीगा, 
थमु्मागपु्प ूहवलेज, 
अंकोडुरू, पोस्ट-

हभमवरम 
(म),पश्श्चम 

गोदावरी, मो. नं. 
9971144868 

अज्ञात एकुण  6,200/- रू 
एक रेड कलर बगँ ज्यामध्ये 
(1)I.T.B.P.F ID काडष (2) 
M.H.A पास (3) बाईक RC 
बकु  (4) ATM काडष (5) 

C.G.H. S काडष (6) 
आयषु्मान काडष (7) हलव्ह 
लेटर (8) आधार काडष (9) 
ड्रायव्हींग लायसन्स (10) 

INFINEX मोबाईल हसम नं 
9971144868  ककमत 

5000/- रू. (11) रोख रक्कम 
1200/- रू.(12) ट्रेन हतकीट  
असा एकुण 6200/- रू. चा 

माल 

fujad नमदु ताहरख वेऴी व हठकाणी  यातील हियादी मजकुर  हे 
आपल्या पहरवारासह ट्रेन नं 12642  हथरूक्कुरल  एक्सपे्रस 
चे कोच नं. S/5, बथष नं. 41 ते 44 वरून हदल्ली ते 
हवजयवाडा असा प्रवास कहरत असताना प्रवासा दरम्यान 
हियादी यांना झोप लागली असता हियादी यांचे झोपेचा 
िायदा घेवनु तयांची वर नमदु बगँ आतील सामानसह 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरून नेले बाबत  रे.पो.स्टे. 
बल्लारशाह येथे माहहत पडले आहे. 
fVi & नमदु गनु्याचे कागदपञ मा.पोलीस अहधक्षक 
कायालय  लोहमागष नागपरु जावक क्र. आर/ 23/गनु्हा 
वगष/2022-4924 नागपरु हद. 22/08/2022अन्वये गनु्याचे 
कागद पञ टपालव्दारे पो.स्टे.ला प्राप्त झाल्याने नंबरी गनु्हा 
दाखल करण्यात 

HC/ 
74  

महेशक
र . 

07 cMusjk 

xq-j-u- 

207@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 

Vsªu- u- 

12140 

lsokxzke  

,Dlps iq<hy 

tujy 

dkspe/kqu 

izoklh 

yksadkP;k 

xfnZr js-LVs 

cMusjk ;s.;kP

;k 10 feuhV 

vxksnj y{kkr 

vkys  

06@07@22 

ps 23-55 ok 

lqekjkl xqUgk 

izdkj   

24@08@22 

ps 11-50 ok  
ujsnz bZPNkjke 

/kuxj o; 19 o"kZ 

/kank f’k{k.k 

 jk-osYgkyk 

 rk- HkqlkoG 

 ft- tGxkko 

 eks-u- 

9325785790  
  

अज्ञात एकुण  14,000/- रू 
,d vksikss da-  

ika<&;k jaxkkP;k  

eksckbZy ekWMy u-, 5  

R;kr fle u-

8830212758] 

7773985861 

  IIMMEEII  NNOO  

868301049437232 

vlk ,dq.k  

14]000@: pk eky    

fujad  ueqn rk- osGh o fBkdkuh ;krhy fQ;kZnh etdqj gs 

ukxiwj rs HkqlkoG vlk izokl dfjr vlrkauk izoklk 

njE;ku fQ;kZnh ;kaP;k >ksisP;k Qk;nk ?ksoqu tujy 

dkspe/kqu izoklh yksadkP;k xfnZr js-LVs cMusjk ;s.;kP;k 

10 feuhV vxksnj R;kaP;k ueqn o.kZukP;k eksckbZy 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus eqnnke yckMhus pks:u usyk 

v’kh ys[kh fQ;kZn fnY;kus vi-dye 379 Hkk-n-oh 

izek.ks xqUgk nk[ky  

fVi& ek-iks-vf/k{kd lks- yksg-ukxiwj ;kaAPks vkns’k dz 

vkj@23@xqUgkoxZ@2022&4901 fn-22@08@2022 

vUo;s xqUg;kps dkxni= iks-LVsyk izkIr >kY;kus dye 

379 Hkk-n-oh izekk.ks xqUgk nk[ky    

HHCC//  
445599    
????????????  



08 vdksyk 

xq-j-u- 

284@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं. 
12859 

हगतांजली  
एक्स.चे 

जनरल  कोच 
मधनु रेल्वे 

स्टेशन  
अकोला  

येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर 

 

19/08/2022 
के15.00 वा. 

दरम्यान 

 24/08/22 चे  
00.15  वा. 

 

हवजय नामदेव 
कहगणकर वय 
60वषष  पत्ता 
344हवजय 
कहगणकर 

हसरसपेठ तेलीपरुा 
NIT गाडषन जवऴ 

नागपरु मो न 
8237306695 , 
7083548695 

अज्ञात एकुण  8,500/- रू 
एकVIVO Y53 गोल्डन 

रंगाचा मोबाईल तयाचा IMEI 
NO. 

866614033936031/023,  
तयामध्ये हजयो हसम न 

9011404314, हकमत   
8500 /- रु. मोबाईल 

 

हनरंक 
 

नमदु ता. वेळी व हठकाणी यातील हियादी हे हद 
19/08/2022 रोजी ट्रेन नं. 12859 हगतांजली  एक्स.चे 
जनरल कोच मधनु रे. स्टे.  शेगाव ते नागपरु असा प्रवास 
करत असतांना प्रवासा दरम्यान रेल्वे स्टेशन  अकोला  
येथनु गाडी सटुल्यानंतर  प्रवाशी  लोकांच्या गदीत 
हियादीचे हखश्यातनु एक VIVO Y53 गोल्डन रंगाचा 
मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवाशी लोकांच्या 
गदीचा िायदा घेउन मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेला आहे.  
अशी  हियादी यांनी रे.पो.स्टे.नागपरू येथे हदले हियाद वरुन 
गनु्याचे कागदपत्र इकडील पो.स्टे.ला प्राप्त झाल्याने  कलम 
379  IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल  
fVi & रेल्वे पोलीस स्टेशन नागपरु यांचा जा क्र  
4204/2022  हद.19/08/2022 अन्वये  गनु्याचे कागदपत्र 
ईकहडल पो.स्टे.ला आवक क्र 1263/22 हद. 23/08/2022 
गनु्याचे कागदपत्र प्राप्त झाल्या वरून गनु्हा दाखल  
 
 
 
 
 

HC/46
5 खान. 

09 vdksyk 

xq-j-u- 

285@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रेस्टे. अकोला 
येथनु गाडीत 

चढत 
असताना 

10/07/2022 
चे 07.15वा. 

समुारास. 

24/08/22 चे 
12.21वा 

हपयषु राजेंद्र भोंडे 
वय 27 वषष धंदा 
खाजगी नोकरी 

राह- कंुदन 
अपाटषमेंट प्लाटँ 
नं.8 माधव नगर 

गौरक्षण रोड 
अकोला 

मो.नं.98227415
66 

 

अज्ञात एकुण  35,000/- रू 
  एक हववो कंपनीचा गोल्डन 
रंगाचा व्ही 23 मोबाईल तयात 
हजओ हसम न.7498546373, 

एअरटेल 7276505160 
तयाचा IMEI NO. माहहत 
नाही. हक.35000/- रु चा 

मोबाईल. 
 

हनरंक 
 

नमदु ता. वेळी व हठकाणी यातील हियादी हे तयांचे आई 
वडीलांसह अकोला ते भुसावळ असा असा प्रवास 
करण्याकरीता रेस्टे. अकोला येथनु नमदु गाडीत चढत 
असताना  तयांचे पटँचे हखशातील एक हववो कंपनीचा 
गोल्डन रंगाचा व्ही 23 मोबाईल  कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने   गदीचा िायदा घेवनु चोरुन नेले वरुन हियादी 
यांचे हदले हियाद वरुन गनु्हा दाखल  
 fVi & पोलीस अधीक्षक कायालय लोहमागष नागपरु 
येथील जा.क्र.4899/22 हद.22/8/22 अन्वये गनु्याचे 
कागदपञ ईकडील पो.स्टे.ला आ.क्र.1261/22 
हद.23/08/2022 अन्वये प्राप्त झाल्याने गनु्हा दाखल  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गे्रड 
PSI 

जळम
कर 



 

10 vdksyk 

xq-j-u- 

286@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgk izdkj 

ysMht 

gWUMcWx 

pksjh 

ट्रेन न. 
12105 DN 
मबंुई गोंहदया 

हवदभष एक्स चे 
कोच न. 

A/3बथष क्र, 
25,27,28,30 
मधनु  रे स्टे 

मरु्ततजापरु येथे 
लक्षात आले. 

 

24/08/2022 
चे 05.00वा. 

समुारास. 
 

24/08/2022 
चे 20.44 वा. 

समुारास. 
 

जयमाला  हदलीप  
डेकाटे  वय 51वषष 

धंदा गहृणी  
संताजी सोसायटी 
नरेंद्र नागर नागपरु  

मो.नं 
7507770641,91

45202342 
सहफिर्यादी नामे- 
माला राजेशकुमार 
गपु्ता  वय 52 वषष  

धंदा गहृणी रा. 
पलटेवार हाऊस 

उजवल नगर  
प्लॉट नं 55 नरेंद्र 
नगर  नागपरु मो. 
9820507921 

 

 अज्ञात एकुण  10,28,928/- रू 
एक काऴ्या  रंगाची लेडीज 

हेन्डबगँ मधनु  दोन पाऊच  कथ्या 
रंगाचे  व कपक रंगाचे पाऊच होते  
1) कथ्या रंगाच्या पाऊच मध्ये 
चार सोँण्याच्या बांगड्या  वजन 

35 ग्राम ककमत अंदाजे 2,50,000 
/-रू, 2) एक सोण्याचे मंगळसतु्र 

वजन अंदाजे 50ग्राम ककमत 
3,00,000/- रू  3) दसुरा कपक 
रंगाचा पाऊच तयात सोण्याचा 
नेकलेस वजन अंदाजे 20 ग्राम 
कानातले सह ककमत अंदाजे  

1,00,000 /-रू.4) बकुली हार 
सोण्याचा वजन अंदाजे 30ग्राम 

ककमत अंदाजे  1,20,000/-रू 5) 
एक सोण्याची ठुसी वजन अंदाजे 

8ग्राम हक. 50,000/-रू. 6) 
सोण्याचे कानातील जोड वजन 

20ग्राम  हक. 1,00,000/- रू.  7) 
एक जोड लहान चेनवाले 
कानातले वजन 6ग्राम हक. 

40,000/-रू. 8) दोन सोण्याचे 
नाकातले हक. 1,400/-रू. 9) 

एक वन प्लस कंपहनचा मोबाईल  
तयाचा  IMEI NO माहहत नाही 

तयात वोडािोन नं. 
9421282056 हजयो हसम न. 

8010441763   हक. 30,000/-
रू. असा एकुण  हियादी यांचा 
9,91,400/-रू. चा माल तसेच 
सहफिर्यादीयांचा एक बगॅ तयात 

एक समँसगँ गलेँक्सी 
A/53कंपनीचा मोबाईल  तयाचा 

IMEI NO 
353881480546924  तयात 

वोडािोन  हसम न. 
9820507929 हजयो हसम न. 

7020105499  हक. 31528/- रू 
चा मोबाईल ,  रोख 6,000/-रू. , 
के्रडीट काडष , ड्रयव्हींग लायसन, 

पनँ काडष ,  असा एकुण  
37528/- रु. चा माल.  

तसेचफिर्यादी व 
सहफिर्यादीयांचा हमळुन एकुण 
माल 10,28,928/-रू चा माल 

 

हनरंक
 
            
 

नमदु ता. वेळी व हठकाणी यातील हियादी नामे जयमाला  
हदलीप  डेकाटे  वय 51वषष धंदा गहृणी संताजी सोसायटी 
नरेंद्र नागर नागपरु  मो.नं 7507770641 ,9145202342 
सहफिर्यादी नामे- माला राजेशकुमार गपु्ता  वय 52 वषष  
धंदा गहृणी रा. पलटेवार हाऊस उजवल नगर  प्लॉट नं 55 
नरेंद्र नगर  नागपरु मो. 9820507921  हद.23/08/22 रोजी 
हियादी या आपल्या परीवारा सह  ट्रेन न. 12105 DN 
मबंुई गोंहदया हवदभष एक्स चे कोच न. A/3बथष क्र , 
25,27,28,30 वरून रेल्वे स्टेशन ठाणे ते रे स्टे नागपरु 
असा प्रवास करीत असताना प्रवासा दरम्यान 
हद.24/08/2022 रोजी सकाळी 05.00 वाजता  हियादी 
यांच्या जवळ सह हियादी आल्या व तयांची पण एक बगॅ 
आतील सामानासह चोरी झाल्याचे सांगीतले. वरून 
हियादी यांनी तयांची बथष खाली ठेवलेली बगॅ पाहीली 
असता तयातील दोन पाऊच आतील सामानासह चोरी 
झाल्या झाल्याचे रे स्टे मरु्ततजापरु येथे हियादी यांच्या लक्षात 
आले. वरून हियादी यांनी रे पो स्टे नागपरु येथे हदले हियाद 
वरून सदर गनु्याचे कागदपञ रे पो स्टे अकोला येथे  
सरकारी टबॅ वर व्हॉटसप द्वारे प्राप्त झाल्याने कलम 379 
भादवी प्रमाणे गनु्हा दाखल  
fVi & रेल्वे पोलीस स्टेशन नागपरु येथील गनु्याचे 
कागदपञ रे पो स्टे अकोला येथील सरकारी टबॅ वर 
व्हॉटसप द्वारे प्राप्त झाल्याने गनु्हा दाखल  

API 
गाढवे 
सो. 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 24-08-2022   

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 24-08-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 24-08-2022  

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 24-08-2022  

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 ukxiqwj 258@16 dye 328] 379 

Hkkanfo 

16@08@2022 ps 15-57 ok- 

25@08@2022 ikosrks ihflvkj 

 

1) मोहम्मद मजबलू वल्द कुतबू अली रा.करबला तेला ग्राम ऊदगरा जी. हकशनगंज हबहार. 
(( )  2) जहीउद्दीन वल्द समशदु्दीन रा. इकलचा ता. इस्लामपरू हज. हदनाजपरू प. बंगाल 

02 cMusjk 

 

vkj-lh-lh-u- 564@2017  

dye 379] 34   Hkkanfo 

24@08@2022 ps 14-23 ok o 

11-58 ok vVd  

 

'ks[k lnnke ’ks[k dej  o; 33 o"kZ jk- jtkuxj cMusjk cMusjk  

ek-ts-,e-,Q-lh dksVZ  vejkorh ;kauh ih-vkj-ckWUMoj lksMysa 

 
03 bZrokjh Xq-j-u- 50@2022 dye 353] 

427] 34 ] Hkk-n-oh 

24@08@2022 ps 14-23 ok o 

14-28 ok vVd 

1 ) सोहेल वल्द सखावतउल्ला कुरेशी  वय 25 वषे रा. वाडष क्र. 12 दिलाई रोड लांजी दज. बालाघाट 
2) मोहम्मद जनेुदअली वल्द मकबलु अली वय 27 वषे रा. वाडष नं 02 आंबेडकर िवन च्या मागे लांजी दज.बालाघाट 

 

                   

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 



 


