
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 26-08-2022  

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 नागपरु 
627@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh  

xqUgk izdkj  
मोबाईल 
pksjh  

ट्रेन नं. 
12139 
सेवाग्राम  

एक्स चे इंजजन 
जवळील 

जनरल कोच 
मधनू 

रे.स्टे.नागपरू 
येथे बगँ चेक 
केल्यावर 
समजले. 

26/08/22   
06:30 वा. 

26/08/22 
07.52वा 

फुलकोर मोहन परदेशी 
वय 56 वषष धंदा-

अंगणवाडी जशक्षीका 
रा.म.ुपो.लोहटार 

ता.पाचोरा जज.जळगाव 
मो नं.9096929017 

अज्ञात एकुण 10,000/- रु.  
एक पनँासोनी कंपनीचा 
जनळ्या रंगाचा मोबाईल 

त्यात जजओ कंप.जसम       

नं.9022004165कक10,0

00/-रू असा एकुन 

10,000/-रू चा माल 

  

जनरंक 
 

जफयादी हे जद.25/08/22ला ट्रेन नं. 12139 सेवाग्राम एक्स चे 

इंजजनजवळील जनरल कोच मधनू रे.स्टे.पाचोरा ते नागपरू  असा 
प्रवास करीत असताना मी माझा पनँासोनी कंपनीचा जनळ्या रंगाचा 
मोबाईल माझे बगँ मध्ये ठेवनू व बगँ डोक्या खाली घेवनू झोपले 

असता प्रवासा दरम्यान जेव्हा ट्रेन ही रे.स्टे.नागपरू प्लॉटफामष नं.3 

वर सकाळी 06.30वा आली असता मी गाडी खाली उतरल्यावर 

माझे मलुीला फोन करण्या करीता बगँत फोन पाहला असता तो 
जदसला नाही. माझी खात्री झाली की माझा मोबाईल कोणीतरी 
अज्ञात चोरटयाने माझ्या झोपेचा फायदा घेवनू मदु्दाम लबाडीने 

चोरुन नेले. करीता चोरट्याजवरुध्द माझी तक्रार आहे. अशा 
जफयादीच्या जफयाद वरून कलम 379 भा.द.जव प्रमाणे नंबरी  गनु्हा 
दाखल. 

fVi -  आज रोजी जफयादी स्वता पो.स्टे ला येवनु लेखी तक्रार जदले 

वरून नंबरी क्रमांकाने गनु्हा दाखल करण्यात आला  

iksgok 

59 

olfud   

02 नागपरु 
628@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh  

xqUgk izdkj  
मोबाईल 
pksjh  

ट्रेन नं. 
12105 जवदभष 
एक्स. चे 
माजगल 

जनरल कोच 
मध्ये रे. स्टे. 
अजनी  येथे 
गाडीत चढत 
असतांना 

25/08/22 
08:50 वा 

26/08/22 
12.12वा. 

 

जकशोर जिनीवास 
बजाज, वय 56 वषष, 
राह. प्लॉट नं. A/8-

125 मकंुद अपाटषमेंट, 
सदानंद पेठ दजक्षण 

अंबाझरी रोड, नागपरु 
मो. नं.  

9421209037 

अज्ञात 
  

एकुण 19,000/- रु.  
एक समॅसंग M-31 कं. 
चा काळ्या रंगाचा 
मोबाईल त्यात 
 IMEI NO. 

355458118599159, 
355459118599157, 

JIO No. 
 9423373080  

कक. 19000/- रु. चा 

जनरंक 
 

यातील जफयादी हे जद. 25/08/2022 रोजी चे सकाळी 08:50 वा 
रेल्वे स्टेशन अजनी ते भंडारा असा प्रवास करणे करीता रेल्वे 
स्टेशन अजनी येथनु ट्रेन नं. 12105 जवदभष एक्स. चे माजगल 
जनरल कोच मध्ये चढत असतांना कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
त्यांचे पनॅ्टचे जखशातील एक समॅसंग M-31 कं. चा काळ्या रंगाचा 
मोबाईल प्रवासी लोकांचे गर्ददचा फायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने व 
कपटाने चोरुन नेला. SD ईंग्रजजत अशा जफयादी चे जफयाद वरुन 
कलम 379 भादजव प्रमाणे गनु्हा दाखल  
fVi - जफयादी यांनी स्वत: पो. स्टे. ला येवनु लेखी तक्रार जदले 
वरुन गनु्हा नोंद  

iksgok 

59 

olfud 

03 नागपरु 
631@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgk izdkj 

ilZ pksjh   

रे. स्टे. नागपरु 
येथे प्लटॅ नं. 4 
वरुन ट्रेन नं. 

11040 
महाराष्ट्ट्र 

एक्स. चे कोच 
S/1 मध्ये 
चढत 

असतांना 

26/08/22 
10:45 वा 

 

26/08/22 
13:21 वा 

 

 बाळासाहेब बाबसाहेब 
खंदारे, वय 40 वषष, 
राह जजल्हा पजरषद 

क्वॉटषर नं. 4, जबल्डींग 
नं. 2, नजगनाबाद चंद्रपरु 

मो. नं.  
9923529410 

 

अज्ञात 
  

एकुण 5,000/- रु.  
एक कथ्या रंगाचा पॉकीट 
त्यात BOM चे ATM 
काडष, चंद्रपरु जजल्हा 

मध्यवर्दत बकँ चे ATM 
काडष, आधार काडष, 
ड्रायव्व्हग लायसन्स, 
गाडी नं. MH05, CM 
2705 चे RC बकु, रोख 
5000/- रु. असा एकुण 

5000/- रु चा माल. 

  

जनरंक 
  

जफयादी हे जद. 26/08/2022 रोजी ट्रेन नं. 11040 महाराष्ट्ट्र एक्स. 
चे कोच S/1 बथष नं. 60 वरुन नागपरु ते कोल्हापरु असा प्रवास 
करने करीता रे. स्टे. नागपरु प्लटॅफॉमष नं. 4 वर आले असता, 
10:45 वा. गाडी मध्ये चढतेवेळी कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
त्यांचे पनॅ्टच्या समोरील जखशातनु एक कथ्या रंगाचा पॉकीट त्यात 
BOM चे ATM काडष, चंद्रपरु जजल्हा मध्यवर्दत बकँ चे ATM 
काडष, आधार काडष, ड्रायव्व्हग लायसन्स, गाडी नं. MH05, CM 
2705 चे RC बकु, रोख 5000/- रु. असा एकुण 5000/- रु चा 
पॉकीट मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेले. SD ईंग्रजजत अशा 
जफयादी चे जफयाद वरुन कलम 379 भादजव प्रमाणे गनु्हा दाखल  
 

iksgok 

59 

olfud 



04 नागपरु 
632@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgk izdkj 

ilZ pksjh 

टे्रन नं. 
18237 

छत्तीसगड 
एक्स चे कोच 
S/1 बथथ नं.22 

वरून रेल्वे 
स्टेशन नागपरु 
येथे पाहहले 

असता 

.04/08/22 
22:20 वा 

 

26/08/22 
रोजी 22:44 
वा 

 

आकाश कुमार कमल 
प्रसाद हतवारी , वय 26 
वषथ, राह.ग्राम मरेुहटा 

पो.स्टे मऊ गंज 
 हज.हरवा म.प्र 

.मो. नं. 
 7879576507 

 

अज्ञात 
 

एकुण 29,000/- रु.  
एक मोबाईल वन प्लस 

NORD-CE हजसमे हसम 
नं.8698955304 हजयो 
कं.चा त्यात  एयरटेल 
हसम नं.9109182814 
हक,29000रू. असा 

एकुण 29000/- रु चा 
माल. 

 

जनरंक 
  

यातील हियादी हे हद. 04/08/2022 रोजी टे्रन नं.18237 छत्तीसगड 
एक्स चे कोच S/1 बथथ नं.22 वरून हबलासपरु ते रानी कमलापती 
असा प्रवास  करीत असताना प्रवासादरम्यान रात्री  22:20 वा 
हियादी यांचा हसट जवळ असलेला चार्जजग पॉईट वर लावलेला 
माबाईल वन प्लस NORD-CE रे. स्टे. नागपरु .येथे पाहहले असता 
तो हमळुन आला नाही  ,तो कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम 
लबाडीने व कपटाने चोरून नेला आले . SD ईंग्रहजत अशा हियादी 
चे हियाद वरुन कलम 379 भादहव प्रमाणे गुन्हा दाखल 
fVi -  पोहलस अहधक्षक लोहमागथ नागपरु येहथल 
जा.क्र.आर/२३/गुन्हा वगथ/2022-713 नागपरु हदनांक 25/08/2022 
असनु पो.स्टे चे आवक क्र .2802/22 हद. 26/08/2022 गुन्हा हदले 
वरुन गुन्हा नोंद केला   

शे्रणी  
PSI  
पवार  

05 cMusjk  

211@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh  

xqUgk izdkj 
मोबाईल 
pksjh   

ट्रेन नं  
12105 जवदभष 
एक्स. चे 

जनरल कोच 
मधनु  

रे.स्टे.चांदरु 
येथे 

प्लटँफामँषवर 
गाडी आली 
असता 

 

23/08/20
22 चे 
06.15 

वा.समुारास 
 

26/08/20
22 चे  
00/09 

जवनयकुमार वेनबंसी 
वय 30 वषष धंदा 
खाजगी काम 

रा.नाराघाट परेल लानँ 
जवळ ,नागपरु 

मो.क्र.9619584429 

अज्ञात एकुण 22,000/- रु.  
एक I phone -6कंपनीचा 

मोबाईल गे्र रंगाचा  
त्यात जसम 
 जजओ नं. 

9326705305,  
IMEI NO. 

359220077184381  
जक.22,000/- 

  

जनरंक 
  

वरील नमदु ता. वेळी व जठकाणी यातील जफयादी हे जद. 22/8/2022 

रोजी ट्रेन नं  12105 जवदभष एक्स. चे जनरल कोच मधनु रे.स्टे मुंबई 

ते नागपरु असा प्रवास करीत असताना जद.23.08.2022 रोजी चे 

06.15 वा.फीयादीची झोप उघडल्याने त्यांचे पनँ्टचे जखशातील एक 

I phone -6 कंपनीचा मोबाईल गे्र रंगाचा मोबाईल त्यांचे झोपेचा 
फायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने व 

कपटाने रे.स्टे.चांदरु येथे प्लटँफामँषवर गाडी आली असता चोरुन 

नेली. अशी प्राप्त कागदपत्रावरुन कलम 379 IPC नंबरी गनु्हा  
दाखल  

fVi -  सदर गनु्याचे  कागदपत्र  रे. पो.स्टे.नागपरू येथनु जावक कं्र. 

4259/2022जद.23/08/2022तसेच इकडील आवक कं्र. 1362/22 

जद. 25/08/2022अन्वये गनु्याचे कागदपत्र पोस्टे ला प्राप्त झाल्याने 

कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल  

WHC/ 

1010  

मेिाम  

06 अकोला 
290@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh  

xqUgk izdkj  
मोबाईल 
pksjh  

ट्रेन 
DN.सेवाग्राम 
एक्स.चे 

समोरीलजनर
ल कोच मध्ये 
रे.स्टे.मतुीजापु
रयेथनु  चढत 
असतांना 

25/08/22 
चे 02.40 
वा.समुारास 

26/08/22 
चे 14.12 

वा. 
 

शभुम बबनराव 
राउतवय 25वषष,धंदा 
जशक्षण,रा.पातरु नंदापरु 
ता.जज.अकोलामो.नं.8

698010265 

अज्ञात एकुण  13,000/- रु.  
एक जववो y 69कं.चा  

गोल्डन रंगाचा 
,IMEI NO 

.867363038066753, 
867363038066746 

,जजओ जसम नं. 
7030315152   

ककमत 12000/-रु.व 
रोख मोबाईलचे कव्हर 
मध्ये 1000/-रु,रेल्वेचे 
जटकीट गाडी पाकींग 
जटकीट असा एकुण 

13000/-रु.चा  

जनरंक
 
            

वरील ता.वेळी व जठकाणी यातील जफयादी हे जद.25/08/2022 
रोजी ट्रेन  DN.सेवाग्राम एक्स.चे समोरील जनरल कोच मधनु 
रे.स्टे.मतुीजापरु  येथनु  बडनेरा असा प्रवास करणे करीता सदर 
ट्रेन मध्ये चढत असतांना जफयादी यांचे पनँ्ट च्या जखशातीलएक 
जववो y 69कं.चा गोल्डन रंगाचा , कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
गदीचा फायदा घेवनु  मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेला.असे जफयादी 
यांचे जदले जफयाद वरुन सदरचा गनु्हा कलम 379 IPCप्रमाणे 
दाखल  
fVi -  जफयादी यांनी स्वता पो.स्टे. ला येवनु लेखी जफयाद जदले 
वरून गनु्हा दाखल केला  
 

1024 
अवचा
र 



 

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 26-08-2022   

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 26-08-2022 

 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 26-08-2022  

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 26-08-2022  

 

                                             

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 अकोला 286/2022 कलम 379, 34 
भा.द.जव. 

25/08/2022 चे  14.40 वा. 
28@08@2022 ikosrks ihflvkj 

 

1) शेख रईस शेख रशीद वय २६ वषष रा. पंचशील नगर मच्छीमाकेट च्या मागे आठवडी बाजार भुसावळ, 
2) जफरोज अहमद फारूख अहमद शेख वय ३२ वषष रा. जहमालय सोसायटी  रूम नं. १०४ संतोषी माता मंदीरजवळची 
झोपडपट्टी, घाटकोपर मुंबई.  3) मोहम्मद समशेर शाह सलीम शहा वय २४ वषष  रा. पंचशील नगर , मदीना मश्जजदजवळ, 
जचमटा मोहल्ला, भुसावळ जज. जऴगाव. 4) शाहरूख जनसार खान वय २५ वषष धंदा- ऑटो जरक्षा चालक रा. उदना यार  ड, 
कलबायत, सरुत , जज. सरुत राज्य- गजुरात 

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 


