
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 30-08-2022  

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  
645/ 2022 

कलम  
379 
 IPC  

xqUgk izdkj 

बगॅ pksjh 

ट्रेन कं्र  
22126 

अमतृसर 
नागपरु 

एक्स. चे 
कोच नं B -
2  बथथ कं्र 
33, 36 

वरुन रे स्टे 
नागपरु 
येथनु 

 

30/08/22 
03.15 वा 

 

30/08/22 
08.16 वा 

 

लखववदर वसग 
S/O हरवजदर 
वसग, वय- 49 
वषथ,  व्यवसाय 

– सोनार 
 ( एल. एस 

ज्वेलसथ ) , पत्ता- 
न्य ुआझाद नगर 

गली नं 05 
सलुतान ववड 
रोड अमतृसर, 
पंजाब मो. नं. 

9417931846 
 
 

अज्ञात 
 

एकुण 52,78,680/- रू 
एक सफारी कंपनीचे ननळ्या 

रंगाचा बगॅ त्यात एक 
काल्या रंगाचे मीडीयम 
साईज चे बगॅ त्यात एक  

पांढरा प्लास्टीकचा डब्यात 
नमक्स गोल्ड ऑनामेट 
1) हाथ की अंगठुी, 2) 

बच्चो के हाथ की अंगठुी, 
3) कान की बाली, 4) तार 

की कान की बाली,  5) 
कान मे के लेडीज टॉप्स, 6) 
सानीया मीझा नडझाईन के 
कान की बाली, 7) प्लेन 

कान की बाली, 8) नाक मे 
पहनने वाले लोंग, 9) कान 
मे पहनने वाले सईु धागा 
डीझाईन की बाली असा 
एकुण 1 नकलो 300 ग्रमॅ 

330 नमली. वकमत 
52,78,680/- रू का माल 

 

ननरंक 
 
 

मै लखववदर वसग S/O हरवजदर वसग, वय- 49 वषथ,  व्यवसाय – सोनार ( एल. 
एस ज्वेलसथ ) ,  पत्ता- न्य ुआझाद नगर गली नं 05 सलुतान ववड रोड अमतृसर, 
पंजाब मो. नं. 9417931846 समक्ष रेल्वे स्टेशन नागपरु को हाजीर होकर मै 
नफयाद नलखकर देता हु की, मै उपर नलखे हुये पते पर मेरे पनरवार के साथ रहता 
हु,  मेरा एल एस ज्वेलसथ नाम से सोने के गहनो का दकुाण है । मै वहा कारीगरो 
से सोने के गहने बनाकर महाराष्ट नागपरु और एम पी बैतुल मे जाकर वहा के 
सोनारो को बेचते हु। मेरा ज्यादातर सोने का व्यवहार नागपरु शहर के व्यापारी 
लोगो के साथ ही होता है ईसलीये हम लगभग मनहने मे एक बार नागपरु आते-
जाते है।  
        नदनांक 29/08/2022 को हम गहणे बेचने के नलये नागपरु जाना था ईस 
नलये मै,  मेरा बेटा नवक्रमनजत वसग का और मेरा नटकट मैने एक नदन पहले ही 
बना लीया था । हम घरसे ननकले तब नतन ट्रॅव्हलींग बगॅ साथ मे लीये थे। 
नजसमे से एक सफारी कंपनी का ननले रंग का रेक्क्झन का बगॅ था।  नजस के 
अंदर मैने एक काले रंग का नमडयम साईज का बगॅ रखा था।  नजस मे एक 
सफेद प्लसॅ्टीक के नडबे मे  नमक्स गोल्ड ऑनामेट  1) हाथ की अंगठुी, 2) बच्चो 
के हाथ की अंगठुी, 3) कान म ेकी बाली, 4) तार की कान की बाली,  5) कान 
मे के लेडीज टॉप्स, 6) सानीया मीझा नडझाईन के कान की बाली, 7) प्लेन कान 
की बाली, 8) नाक म े पहनने वाले लोंग, 9) कान मे पहनने वाले सईु धागा 
डीझाईन की बाली ईनका अलग अलग वजन म ैनठकसे नही बता पाऊंगा कुल 
वजन 1 नकलो 300 ग्रमॅ 330 नमली. वकमत 52 ,78,680/- रू का माल 
प्लास्टीक के नडब्बे मे रखा था   । प्लसॅ्टीक के नडब्बे को उपर खाकी रंग के 
सेलो टेप से पकॅ लपेटकर पकॅ करणे के बाद उसे काले रंग के बगॅ मे रख कर 
वह बगॅ ननले रंग के सफारी बगॅ मे रखा था। घर से हमे मेरा छोटा बेटा रेल्वे 
स्टेशन अमतृसर छोडने को आया । हम अमतृसर रेल्वे स्टेशन से ट्रेन कं्र 
22126 अमतृसर नागपरु एक्स. के कोच नं B -2  बथथ कं्र 33, 36 पर बैठ कर 
अमतृसर से नागपरु सफर कर रहे थे । सफर के दसुरे नदन नद. 29/08/2022 को 
ट्रेन मे रात करीब 22.00 बज के बाद हम खाना खाकर सो गये। उसके बाद 
नागपरु स्टेशन आने पर गाडी मे काम कर रहे अटेंडन्स ने हमे सरदार जी उठो 
नागपरु स्टेशन आ गया है । यह कहकर उठाया ।उस समय नद 30/08/22 के 
03.15 बजे थे उसके बाद हम उठ कर  स्टेशन पर उतरणे के लीये हमने हमारा 
सामान चेक नकया तो मझेु ननले रंग के सफारी बगॅ की चेन खलुी नदखी उस मे से 
उपर नलखा हुआ काले रंग का बगॅ उसके अंदर के सोने के साथ नही नदखा तो 
मझेु समझ आया की नकसी अंजान चोर ने हमारे वनद का फायदा लेकर हमारा 
सोने का बगॅ चरुा नलया है।  
 मै आज अमतृसर एक्सपे्रस से मेरे बेटे के साथ सफर कर रहा था 
सफर के दोरान 22.00 बज के करीब मझेु वनद लगी , और हमारी नागपरु रेल्वे 
स्टेशन पर वनद खलुी उस दौरान नकसी अनजान चोर ने हमारा गहणे रखा बगॅ 
गहनो के साथ चरुा लीया ईस लीये मेरी उस अनजान चोक के नखलाफ चोरी की 
नफयाद है । यह मेरी उपर वहदी मे टंकनलखीत नकया हुयी नफयाद मझेु पढकर 
बतायी और समझायी गयी है ।  वह मेरे कहे अनसुार ही नलखी है और सत्य है। 
नफयादी यांनी पो स्टे ला येवनु लेखी नरपोटथ नदले वरुन  गनु्हा दाखल करण्यात 
आला   

  API  
श्री गोंडाने 



vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  

feGkyk  

eky- 
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02 ukxiwj  

xq-j-u- 

651/22 
कलम  
379 
 IPC  
xqUgk 

izdkj euh 

ilZ pksjh- 

ट्रेन नं 
16094 

एक्स कोच 
चे मागील 
जनरल 

कोच मधनु 
रे स्टे 

नागपरु 
येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर 

 

26/08/22 
चे 09:55वा 

 

30/08/22 
चे 14:33 

वा 
 

झाकीर हुसेन 
अष्पाक हुसेन, 
वय 31 वषथ, 
राह. - ACC 

वसमेंट फक्टरी, 
मंचेरीयलम, 

तेलंगाना मो. नं. 
6302348717 

अज्ञात  
 

एकुण 1180/- रू 
एक मननपसथ काळ्या रंगाचा 

त्यात रोख 1180/- रू., 
ATM  काडथ यनुनयन ब ॅंक, 
SBI  ATM काडथ,असा 

एकुण 1180/- रु. चा माल. 
 

ननरंक वरील ता.वेऴी नठकाणी यातील नफयादी हे नद.26/8/22रोजी ट्रेन नं 
16094 एक्स कोच चे मागील जनरल कोच मधनु नागपरु  ते मंचेरीयम 
असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्याण रे. स्टे. नागपरु येथनु 
गाडी सटुताच कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने नफयादी यांचा एक मननपसथ 
काळ्या रंगाचा त्यात रोख 1180/- रू., ATM काडथ यनुनयन ब ॅंक, SBI 
ब ॅंकेचे, असा एकुण 1180/- रु. चा माल मदु्दाम लबाडीने व कपटाने 
प्रवासी लोकांच्या गदीचा फायदा घेवनु चोरून नेले वरून सबब अप 
कलम 379 भा.द.नव. अन्वये गनु्हा दाखल  
fVi &  आज रोजी  CCTNS प्रणाली मध्ये रे. पो. स्टे. वधा येथील 
गरु.नं. 318/22 कलम 379 भादनव चा गनु्हा Online प्राप्त झाले वरुन 
गनु्हा दाखल करण्यात आला  

WNK/77
9 भलावी 

03 ukxiwj  

xq-j-u-

652/22 
कलम  
379 
 IPC 
 xqUgk 

izdkj euh 

ilZ pksjh 

ट्रेन नं 
22940 

नबलासपरु 
हापा एक्स 
चे कोच क्र 
S-1 मध्ये 

चढत 
असताना 

29/08/22 
चे 06:15वा 

 

30/08/22 
चे 14:35 

वा 
 

जयश्री 
अमतराव 

कोल्हे, वय 43 
वषथ, शासान 

नमदंडा, जनुागढ, 
गजुरात मो. नं. 
9727597256 

अज्ञात 
 

एकुण 1500/- रू 
 एक छोटी लेडीज सोनेरी 

रंगाची पसथ त्यात रोख 
रक्कम 1500/ रू., पनॅकाडथ 

वनडलांचे, कुटंूबातील 
व्यक्तीचे पासपोटथ फोटो, 

इलेक्शन काडथ (अमतराव 
कोल्हे,प्रनवन 

कानावार),असा एकुण 
1500/- रु. माल. 

 

ननरंक वरील ता. वेऴी नठकाणी यातील नफयादी मजकुर हया  नद. 29/08/22 
रोजी ट्रेन 22940 नबलासपरु हापा एक्स चे कोच क्र S-1 बथथ क्र 26 
वरून नागपरु ते राजकोट असा प्रवास करण्यासाठी रे.स्टे. नागपरु येथनु 
सदर गाडीचे कोचमध्ये चढत असताना तसेच गाडी रे स्टे नागपरु येथनु 
सटुताच त्यांची  एक छोटी लेडीज पसथ सोनेरी रंगाची कोणीतरी  अज्ञात 
चोरट्याने प्रवाशयांच्या गदीचा फायदा घेवनु नमदु नफयादी यांचे नकळत 
मदु्दाम, लबाडीने व कपटाने चोरून नेले बाबत नदलेल्या तक्रारी वरून 
सबब अप कलम 379 भा.द.नव. अन्वये गनु्हा दाखल 
fVi & आज  रोजी  CCTNS प्रणाली मध्ये रे. पो. स्टे. वधा येथील 
गरु.नं 319/22 कलम 379भादनव चा गनु्हा Online प्राप्त झाले वरुन 
गनु्हा दाखल  

 
WNK/ 
610  
राऊत 

04 o/kkZ 

xq-j-u-

321/22 
कलम  
379 
 IPC 
 xqUgk 

yWiVkWi cWx  

pksjh 

ट्रेन 
नं.12967ज
यपरु एक्स 
चे कोच 

नं.A/1बथथ 
नं.34वरून 
रेल्वे स्टेशन 
बल्हारशाहा 
येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर 

24/08/22 
चे 08.00 

वा. 
दरम्यान 

 

30/08/22
चे  13.31   

वा. 

एस.एस.व्ही 
कुडाली 

वय31वषथ धंदा 
प्रायव्हेट जॉब 
रा.लॅंगसेक्स 

कॅं मीकल नागदा 
नबलरला ग्राम 

नज.उजैन्न(उ.प्र.)
मो.नं. 

799544124 
 

अज्ञात 
 

एकुण 1,55,000/- रू 
एक ब्राऊन रंगाची ल ॅंपटॉप 
ब ॅंग त्यात HPकं.चा ल ॅंपटॉप 
नक.1,00,000/-रू.चा  वन 

प्लस 7कं.चा मोबाईल 
त्यात वोडाफोन नसम 
नं.9742171835, 

IMEI no.मानहती नाही 
नक.50,000/-रू. 

रोख 5,000/-रू.आधार 
काडथ, कंपनीचा IDकाडथ, 

मोबाईल चाजथर  
असा एकुण 

नक.1,55,000/-रू.चा माल 

ननरंक नमदु ता.वेळी व नठकाणी यातील नफयादी मजकुर हे नमदु ट्रेन चे कोच 
व बथथ वरून रे.स्टे.नवजयवाडा ते नागदा असा प्रवास करीत असतांना 
प्रवासादरम्यान त्यांचेजवळ ठेवलेला  ल ॅंपटॉप ब ॅंग व मोबाईल 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने रे.स्टे.बल्हारशाहा ननघाल्यानंतर नफयादी 
यांची झोप उघडल्यानंतर त्यांचे झोपेचा फायदा घेवनु 
नद.24/08/2022चे 08.00वा.समुारास मदु्दाम लबाडीने व कपटाने 
चोरून नेले वरून सबब अप क्र. 321/2022 कलम 379 
भा.द.नव.प्रमाणे दाखल 
fVi & नमदु गनु्याचे कागदपत्र रे.पो.स्टे.नागपरु येथील 
जा.क्र.4366/2022नद. 24/08/2022 अन्वये मधील इकडील 
पो.स्टे.चा आ.क्र. 1479/2022 नद.30/08/2022 अन्वये पो.स्टे.ला 
टपाला व्दारे प्राप्त झाल्याने नंबरी गनु्हा दाखल  

PSI 
सैय्यद 



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 

05 o/kkZ 

xq-j-u-

322/22 
कलम  
379 
 IPC 
 xqUgk 

euh ilZ  

pksjh 

ट्रेन 
नं.12105

नवदभथ एक्स 
चे जनरल 
कोच मध्ये 
येथे चढत 
असतांना 

रेल्वे स्टेशन 
वधा येथे 

25/08/22 
चे 08.00 

वा. दरम्यान 
 

30/08/22 
चे 14.44  

वा. 
 

अशोक 
अंगदराव 

वाघमारे,  वय 
48 वषथ, धंदा- 
नोकरी, राह. 
गोठेवाडी, न्य ू

रेल्वे का ॅंटरच्या 
बाजलुा, वाडथ नं. 
38 वधा, C/o 

रतमाला 
वंसतराव मन ू

यांचे घरी 
नकरायाने  

मो.नं. 
9021168256 

अज्ञात 
 

एकुण 2,000/- रू 
एक  कथ्या रंगाचा मनी पसथ 

त्यात कॅं श 2000/-, दोन 
यनूनयन ब ॅंक ATM, स्टेट 
ब ॅंक आॅंफ इंडीया ATM,  

प ॅंन काडथ, ड्रायवींग 
लायसन्स टू-क्व्हलर,  

फोर क्व्हलर  
असा एकूण 2000/- रु चा 

माल 

ननरंक नमदु ता.वेळी व नठकाणी यातील नफयादी मजकुर हे नमदु ट्रेन चे 
जनरल कोच मधनु रे.स्टे.वधा येथनु नागपरु येथे जाण्याकरीता  नवदभथ 
एक्स. चे जनरल कोच मध्ये येथे चढत असताना रेल्वे स्टेशन वधा येथे  
त्याचा एक  काऴया रंगाचा मनी पसथ कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने नद. 
25/08/2022 चे 08.00 वा. सदर गाडीत चढतेवेऴी गदीचा फायदा 
घेवनू मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरून नेले वरून सबब अप 
क्र.322/2022 कलम 379 भा.द.नव.प्रमाणे दाखल  
fVi & नमदु गनु्याचे कागदपत्र रे.पो.स्टे. नागपरु येथील 
जा.क्र.4372/2022नद.25/08/2022अन्वये पो.स्टे.ला टपालाव्दारे 
प्राप्त झाल्याने  नंबरी गनु्हा दाखल  

HC/69
7भांदगे 

06 o/kkZ 

xq-j-u-

323/22 
कलम  
379 
 IPC 
 xqUgk 

ysMht ilZ  

pksjh 

ट्रेन 
नं.12615 
GT एक्स 
चे कोच 

नं.A/2बथथ 
नं.11वरून 

रे.स्टे. 
बल्हारशाहा 

येथे 

27/08/22 
चे 09.32 

वा. दरम्यान 
. 
 

30/08/22 
चे 15.22 

वा 

अरववद वबदआु, 
वय 65 

वषथ,धंदा-
व्यापार,राह. 
बरेली-नाहार 
कलोनी नज 

रायसेन म. प्र. 
मो. नं. 

9425036371 

अज्ञात 
 

एकुण 9,000/- रू 
एक हलक्या नपवळ्या 

रंगाची लेडीज पसथ त्यात 
एक मोबाईल MI कं. चा 

काळ्या रंगाचा त्यात नजओ 
नसम नं. 4435696147 वक. 
8000/- रु., रोख 1000/- 

रु. चष्मा, कस्मेनटक सामान 
असा एकुण 9000/-चा 

माल 

fujad नमदु ता.वेळी व नठकाणी यातील नफयादी मजकुर हे नमदु ट्रेन चे कोच 
व बथथ वरून चेन्नई ते भोपाल असा त्यांचे पत्नी सोबत प्रवास करीत 
असता प्रवासा दरम्यान कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांची एक हलक्या 
नपवळ्या रंगाची लेडीज पसथ त्यात एक मोबाईल MI कं. चा काळ्या 
रंगाचा त्यात रोख 1000/- रु. चष्मा , कस्मेनटक सामान असा एकुण 
9000/-चा माल असलेली लेडीज पसथ आतील सामानासह मदु्दाम 
लबाडीने व कपटाने त्यांचे झोपेचा फायदा घेवनु रे. स्टे. बल्लारशाह 
येथनु मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरून नेले आहे..   
fVi & नमदु गनु्याचे कागदपत्र रे.पो.स्टे.नागपरु येथील जा. क्र. 
4404/2022 नद. 27/08/2022 अन्वये पो.स्टे.ला टपाला व्दारे प्राप्त 
झाल्याने नंबरी गनु्हा दाखल  

शे्र.PSI 

क्षीरसा

गर 

07 o/kkZ 

xq-j-u-

324/22 
कलम  
379 
 IPC 
 xqUgk 

VªkWyh cWx  

pksjh 

ट्रेन नं. 
22138 

पे्ररणा एक्स. 
चे कोच नं. 
B/4 बथथ नं. 

25, 26, 
27, 

28वरुन  
रे.स्टे.वधा 
येणेपवुी   

26/08/22 
चे 09.00 

वा. दरम्यान 
 
 

30/08/22 
चे 17.18  

वा 

अंकुर राजेश 
गाडगेलवार, 

वय 31 वषथ,धंदा 
खाजगी काम  
राह. प्लट नं. 

19, गावंडे-ले-
आऊट, खामला 

रोड, नागपरु 
 मो. नं. 

9766024188 

अज्ञात 
 

एकुण 13,900/- रू 
काळ्या रंगाची एक 

एनरस्ट्रोक्राफ्ट कं. ची ट्रली 
बग वक. 1900/-रु., त्यात 
ननवन चार वननपस डे्रसेस 

वक. 3000/- रु., जनेु 
चप्पल, सन्डल, मेकअप चे 

सामान वक. 1000/- रु., 
सोन्याचे कानानतल टप 

वजन दोन ग्राम वक.  
8000/- रु. असा एकुण 
13900/- रु. चा माल 

 

fujad नमदु ता.वेळी व नठकाणी यातील नफयादी मजकुर हे नद. 25/08/2022 
रोजी ट्रेन नं. 22138 पे्ररणा एक्स. चे कोच नं. B/4 बथथ नं. 25, 26, 
27, 28 वरुन आई , बाबा बनहन सोबत रे. स्टे. अहमदाबाद ते नागपरु 
असा प्रवास करीत होतो प्रवासा दरम्यान  झोपलो. नद. 26/08/2022 
रोजी चे 09:00 वा. चे दरम्यान रे. स्टे. वधा येणे अगोदर उठलो असता 
बथथ नं. 28 च्या खाली ठेवलेली त्याच्या बनहनीची काळ्या रंगाची एक 
एनरस्ट्रोक्राफ्ट कं. ची ट्रॉली बग त्यात ननवन चार वननपस डे्रसेस वक.. , 
जनेु चप्पल , सन्डल, मेकअप चे सामान , सोन्याचे कानानतल टॉप 
असलेली ट्रॉली ब ॅंग कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्याच्या झोपेचा फायदा 
घेवनु मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेले आहे..  
fVi & नमदु गनु्याचे कागदपत्र रे.पो.स्टे.नागपरु येथील 
जा.क्र.4402/2022नद.27/08/2022अन्वये पो.स्टे.ला टपालाव्दारे 
प्राप्त झाल्याने नंबरी गनु्हा दाखल  

HC/49

5म ुंजेवा

र 



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 

08 o/kkZ 

xq-j-u-

325/22 
कलम  
379 
 IPC 
 xqUgk 

eksckbZy  

pksjh 

ट्रेन नं. 
12707संपकथ  
क्रांती एक्स 

चे कोच 
नं.S/4बथथ 
नं.47वरून 
रेल्वे स्टेशन 
बल्हारशाहा 
येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर 

10नम. 

04/08/22 
चे 00.10 

वा. दरम्यान 
 

30/08/22 
चे 18.00    

वा. 
 

बंजरंग S/oपथृ्वी 
वसह वय 23वषथ 

रा.ग्राम 
जोगीवाला 

पो.स्टे.नाथजुी 
चौपटा 

नज.नसरशा 
हरीयाणा मो.नं. 
8302700010 

अज्ञात 
 

एकुण 15,000/- रू 
एक नववो Z Pro कं.चा 
काळ्या रंगाचा मोबाईल 

त्यात नजओ नसम 
नं.9812143981,दसुरी 

नसम नं. मानहती नाही,IMEI 
no.नमदु 

नाही.नक.15,000/-रू.चा 
माल 

fujad नमदु ता.वेळी व नठकाणी यातील  नफयादी  नमदु कोच व बथथ वरून 
रे.स्टे.केचगुडुा ते हजरत ननजामदु्दीन असा प्रवास करीत असतांना 
प्रवासा दरम्यान रात्री जेवण झाल्यानंतर मोबाईल चार्जजगला लावनु 
झोपेले असता झोप उघडल्यानंतर त्याच्या बथथवर ठेवलेला मोबाईल 
रेल्वे स्टेशन बल्हारशाहा येथनु गाडी सटुल्यानंतर मानहती पडले 
की,एक नववो Z Pro कं.चा काळ्या रंगाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्यांच्या झोपेचा फायदा घेवनु चोरून नेले आहे  
fVi &नमदु गनु्याचे कागदपत्र पोलीस अनधक्षक कायालय लोहमागथ नागपरु 
येथील क्रमांक आर / 23/ गनु्हा वगथ / 2022-4735 नागपरु 
नद . 29/08/2022अन्वये पो.स्टे.ला टपाला व्दारे प्राप्त झाल्याने नंबरी गनु्हा 
दाखल  

पो.हवा. 

74 

महशेक

र 

09 cMusjk 

xq-j-u-

220/22 
कलम  
379 
 IPC 
 xqUgk 

eksckbZy  

pksjh  

रे.स्टे 
बडनेरा 
येनथल 
बवुकग 

ओनफस 
जवळ  

30/08/22  
चे  00.40 

वा. दरम्यान 
  

30/08/22  
चे  02.12 

वा. 

शेख समीर शेख 
नजीर वय 37 वषे 

धंदा प्रायव्हेट 
ड्रायव्हर रा. नेर 

परसोप नज. 
यवतमाळ रा. 
पठान परुा नेर 

मो.नं. 
7821000251  

 
अज्ञात  

एकुण 4,500/- रू 
एक MI कंपनीचा मोबाईल 
ज्यामध्ये नजयो नसम नं . 
8767471615 IMEi NO 
मानहत नाही वकमत 4500/- 
रु. चा मोबाईल.  
  

 
ननरंक  

 वरील तारखेस वेळी व नठकाणी यातील नफयादी हे दादर एक्स ने वधा 
येथे जाण्यासाठी रे.स्टे बडनेरा येथे आले असता गाडीले वेळ असल्याने 
ते बकुींग येथे थांबले व झोप येत असतांना ते बाकावर लेटताच 
अचानक झोप लागली असता कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने नफयादी 
यांचे झोपेचा फायदा घेउन एक MI कंपनीचा मोबाईल  चोरुन नेले असे 
नदले फीयाद वरुन कलम 379 IPC  प्रमाणे  गनु्हा दाखल.  

WNK/ 
1005 
पचौरी 

10 cMusjk 

xq-j-u-

221/22 
कलम  
379 
 IPC 
 xqUgk 

eksckbZy  

pksjh  

ट्रेन नं 
12860 

नगतांजली 
एक्स चे 
समोरील 
जनरल 

कोचमधनु  
रे.स्टे बडनेरा  

30/08/22  
चे 12.55 

वा. दरम्यान 

30/08/22 
चे 15.17 

वा. 

सनचन नवजयवसग 
रबडे वय 26 वषथ 

रा. खामगाव 
अकोला बायपास 
,जलसंपदा नवभाग 

का ॅंलनी नज. 
अकोला मो.क्र. 
9322418070 

 

अज्ञात एकुण 26,500/- रू 
एक XAIOMI 

(शाओमी) कंपनीचा 
काळ्या रंगाचा मोबाईल 
ज्यामध्ये नजयो नसम नं. 

9623490235 IMEi 
869406056678534,86940

6056678542 वकमत 
26500/- रु. चा मोबाईल. 

ननरंक वरील तारखेस वेळी व नठकाणी यातील नफयादी हे ट्रेन नं 12860 
नगतांजली एक्स चे समोरील जनरल कोचमधनु नागपरु ते शेगाव असा 
प्रवास करीत असता ट्रेन रे.स्टे बडनेरा येथनु हळुहळु जात असताना 
अज्ञात 02  इसम एकाने व्हाईट नट-शटथ व दसुरा इसम यांनी काळ्या 
रंगाचा नट-शटथ घातलेला दोन्हीचे वय अंदाजे 21 वषथ दरम्यान यांनी 
फीयादीचे हाताला धक्का मारुन त्यांचे हातात असलेला वर नमदु 
मोबाईल चोरुन घेवनु चाल ुगाडीतनु उतरुन पळुन गेले असे नदले 
फीयाद वरुन 379 IPC  प्रमाणे  गनु्हा दाखल  
 

WHC/ 
257  
रामटेके 

11 vdksyk 

xq-j-u-

301/22 
कलम  
379 
 IPC 
 xqUgk 

eksckbZy  

pksjh 

ट्रेन नं. 
22152 अप 
काजीपेठ पणेु 
एक्सचे कोच 
नं. S/6 बथथ 
नं. 2,3 रे स्टे 
अकोला नंतर 
05 नमननटांनी 

लक्ष्यात 
आले. 

 

11/07/22 चे 
वेळ नमदु 

नाही 
 

30/08/22  
चे 23.18 वा. 

 

रंजना शयामराव 
बावने वय 38 वषथ 
धंदा समाजसेवीका 
राह- नांदगाव सयुा 

हनमुान मंनदरा 
जवळ ता. कोरपना 

नज. चंद्रपरु 
मो.नं.85510214

48 
 

अज्ञात एकुण 15,500/- रू 
१)Relme कंपनीचा काळ्या 
रंगाचा मोबाईल त्यात वोडा 

नसम नं. 8551021448 त्याचा 
IMEI NO. मानहत नाही. 

नक.12000/-रू.,२) समसंग 
कंपनीचा ननळ्या रंगाचा 

मोबाईल नसम नसलेला त्याचा 
IMEI NO. मानहत नाही. नक. 
1500/-रू., रोख 2000/-रू. 
असा एकुण 15500/-रू.चा 

माल 
 

ननरंक
  

 नमदु ता. वेळी व नठकाणी यातील नफयादी हे ट्रेन नं. 22152 अप 
काजीपेठ पणेु एक्सचे कोच नं. S/6 बथथ नं. 2 ,3 वरुन रे स्टे चंद्रपरु ते 
पणेु असा प्रवास करीत असताना प्रवासा दरम्यान कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्यांच्या झोपेचा फायदा घेवनु १) Relme कंपनीचा काळ्या 
रंगाचा मोबाईल चोरून नेला. अशी  नफयादी यांनी रे.पो.स्टे.भुसावळ 
येथे नदले वरुन गनु्याचे कागदपत्र इकडील पो.स्टे.ला प्राप्त झाल्याने  
कलम 379  IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल 
  fVi & यावेळी पोलीस अधीक्षक कायालय लोहमागथ नागपरु येथील 
जा.क्र.4899/22 नद.22/8/22 अन्वये गनु्याचे कागदपञ ईकडील 
पो.स्टे.ला आ.क्र.1261/22 नद.23/08/2022 अन्वये प्राप्त झाल्याने 
गनु्हा दाखल केला तो खालील प्रमाणे. 
 

HC/ 
537 
स ांग़ळे 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 30-08-2022   

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 30-08-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 30-08-2022  

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 30-08-2022  

 

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 fVi fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 vdksyk Xq-j-u-297 @2022 dye 

379 Hkk-n-oh 

fn-30@08@2022 ps 00-

25 ok 

रुस्तम खान ईब्रानहम खान वय23वषथ,रा.सौदागर परुा नबलाल नगर .वानशम 

vdz jsiksLVs exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- rk-

osG 

exZ nk- rk- 
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मगथ नं. 
20/2022 
कलम 174 
CRPC 

ऑन Duty 
DYSS श्री 
शेकोकार 
मध्य रेल्वे 
अकोला 

 

.30/08/22 चे 
01.55 
वा.पवुी 

30/08/22 चे 
04.22वा. 

ऑन Duty 
DYSS श्री 

शेकोकार मध्य 
रेल्वे अकोला 

 

अनोळखी परुुष 
वय अं. 30 ते 35 

वषथ, 
 

यावेळी ऑन Duty DYSS श्री शेकोकार मध्य रेल्वे अकोला बा ॅंसक्स बा ॅंय नामे 
गोपाल महादेव आकोतीकर यांचे हस्ते लेखी मेमो नदलेवरुन मगथ दाखल करण्यात येत 
आहे तो खालीलप्रमाणे .आम्ही HC 76 खान रे.पो.स्टे.अकोला स्टेशन डायरीवर हजर 
असतांना ऑन Duty DYSS श्री शेकोकार मध्य रेल्वे अकोला यांनी लेखी मेमो नदला 
नक  समय 01.55बजे RPF का ॅंन्स्टेबल जय व्ही राकोड व्दारा सचुना नदया नक एक 
अज्ञात व्यक्ती ट्रेन नं.12139 से PFNO.02पर कटा  है अशा प्राप्त मोमो वरुन 
पो.हवा.214 व PC 13  असे  घटनास्थळी जावनु शहाननशा पंचनामा कारवाई करुन  
तसेच पे्रत PM कामी नज.सा.रु अकोला येथे PC 13 शेगोकार यांच्या हस्ते पाठनवण्यात 
आले असनु त्यांना पे्रत पहारा डयटुी कामी नेमण्यात आलेले आहे.  

HC/ 
214  
नेवारे 

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 


