
 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 25-02-2023 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih  pksjhl xsysyk eky  feGkyk  

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

01 अकोला 
अप क्र. 

79/2023  
379  IPC 

प्रमाणे  

xqUgk Ádkj  
nkxhus 

pksjh  

   टे्रन नं 

12105 

विदर्भ एक्स 

कोच न S/7 

बर्भ नं 55 

िरुन रे स्टे 

मुर्तिजापुर 

येर्ुन टे्रन 

सुटल्यानंिर 

23/02/23 

05.00 वा. 

दरम्यान 

.25/02/23 

17.38  िा. 

 

ददपाली सविश िािरे  

िय 26 िर्भ धंदा-  

गृहीणी रा. E-151/4 

प्रकाश नगर कााँलोनी 

खापरखेडा िा. 

सािनेर  वज. नागपुर  

मो नं 

8208281138, 
8275567300 

अज्ञात एकुण 14,102 /- रु 
 एक मंगळसुत्र  काळे 

मनी असलेला त्याि 

चार सोनयांचे मनी ि 

दोन पेनडनट  िजन 

2.560 ग्राम दक. 

14,102 /- रु. चा 

माल 

 

ननरंक वररल ता. वेळी व ठिकाणी यातील ठियाादी नामे ठदपाली सठतश 

वावरे  वय 26 वर्ा धंदा-  गृहीणी रा. E-151/4 प्रकाश नगर कााँलोनी 

खापरखेडा ता. सावनेर  ठि. नागपुर   ठद 23/02/23 रोिी ट्र ेन नं. 

12105 ठवदर्ा एक्स. कोच न.S/7 बथा नं 55  वरुन रेले्व से्टशन 

नाठशक ते रेले्व से्टशन नागपुर असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा 

दरम्यान ठियाादी यांचा बथा RAC असल्ांने पती पत्नी एकाच बथावर 

रे. से्ट.. शेगांव येथुन गाडी सुट्ल्ावर झोपुन गेलो सकाऴी अंदािे 

05:00 वा. सुमारास ठियाादी  बाथरुम ला िाणे कररता झोपेतुन 

उिली असता त्ांच्या  गळयातील एक मंगळसुत्र त्ात काळे मठन 

पेन्डनट् पाहले असता ते ठदसुन आले नाही नंतर  लगेच आिुबािुला 

पॅठसंिर लोकांना ठवचारपुस केली परंतु कोणीही काही सांठगतले 

नाही.तेव्हा रे. से्ट. मुठतािापुर येथुन ट्र ेन सुट्त होती त्ांचे  एक 

मंगळसुत्र  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्ांच्या झोपेचा िायदा घेवुन 

मुद्दाम लबाडीने कपट्ाने चोरुन नेला असे रे. से्ट. मुठतािापुर येथुन 

गाडी सुट्ल्ानंतर ठियाादी यांच्या लक्षात आले वरून त्ांनी रे पो से्ट 

नागपुर येथे ठदले ठियााद वरून गुन्हा ऑनलाईन CCTNS प्रणाली 

मधे्य पािठवल्ाने  इकडील पो.से्ट.ला मा.PSO सो. यांच्या 

आदेशानवे्य सबब अप कलम 379 IPC प्रमाणे गुन्हा दाखल 

करण्यात आला  

Vhi %& यावेळी रेले्व पोलीस से्टशन नागपुर येथील अप कं्र. 

0208/2023 कलम 379 IPCप्रमाणे दाखल असलेला गुन्हा 

ऑनलाईन CCTNS प्रणाली मधे्य पािठवल्ाने  इकडील पो.से्ट.ला 

मा.PSO सो. यांच्या आदेशांन्वये गुन्हा दाखल केला  

HC/752 

पाटील 

02 अकोला 
अप क्र. 

80/2023 
Us 354  

र्ादवी 

प्रमाणे 

दाखल    

टे्रन नं 12129 

आझाद हहद  

एक्स च ेAC 

IIकोच नं A2 

,बर्भ नं 

25,26  मधुन 

रे स्टे अकोला 

आल्यािर 

.25/02/23  
05.50 

िा.दरम्यान 

 

.25.02.23  

20.13 वा. 
प्रत्युर्ा प्रसुन 

माहोरकर िय 20 

िर्े धंदा- वशक्षण 

II years वशिाजी 

सायनस कााँलेज 

कााँगे्रस नगर 

नागपुर रा. 

िेलंखेडी राम नगर 

वनअर बौद्ध विहार 

दरगाह गल्ली 

नागपुर  

मो. नं. 

8830808736 

 

दिरदौस हुसैन 

िय 45 िर्े 

रा. नागपुर 

 

fujad ननरंक वरील नमुद तारीख वेळी व ठिकाणी यातील ठियाादी ह्या 

ठद.24/02/2023 रोिी आपली मैठत्रण नामे अंठकता रािेन्द्र रोडगे 

ठहचे सह ट्र ेन नं 12129 आझाद ठहंद  एक्स चे AC IIकोच नं A2 ,बथा 

नं 25 ,26  वरून  रे.से्ट. पुणे ते रे.से्ट. नागपुर असा प्रवास करत 

होत्ा. प्रवासादरम्यान ठियाादी हे नमुद कोचच्या बथा नं 26 वर गाढ 

झोपेत असतांना यांतील बथा नं. बथा नं. 27 वर बसलेला नमुद आरोपी 

यांने ठियाादीच्या मांडी वर हाथ िेवला. त्ामुळे ठियाादी यांना िाग 

आली तेव्हा आरोपी यांने ठियाादी कडे वाईट् निरेने पाहुन त्ांच्या 

गुप्ांगावर हाथ िेवुन ट्च केले. ठियाादी यांनी आपल्ा मैठत्रणीला 

आवाि ठदला त्ा वेळेस नमुद  आरोपी हा बाथरुम कडे पळुन गेला. 

सदर बाबत ठियाादी यांनी रेले्व पोलीस से्टशन नागपुर येथे ठदले लेखी 

ठियााद वरुन गुन्हा ऑनलाईन CCTNS प्रणाली मधे्य पािठवल्ाने  

इकडील पो.से्ट.ला मा. PSO सो, यांचे आदेशांन्वये सबब अप कलम 

354 र्ादवी प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला 

Vhi %&   यावेळी रेले्व पोलीस से्टशन नागपुर येथुन अप क्र 

216/2023 कलम 354 , 354(A) र्ादवी दाखल झालेल्ा गुन्ह्याची 

ठियााद CCTNS ला ऑनलाईन पािठवल्ाने  मा. PSO सो. यांच्या 

आदेशांन्वये गुन्हा दाखल केला 

PSI/ 

जळम

कर 



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 25-02-2023 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 25-02-2023 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih  pksjhl xsysyk eky  feGkyk  

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

03 cMusjk 
62/2023 

कलम 
379 

भादवी 
xqUgk Ádkj  

हनॅ्ड बगॅ 
pksjh 

ट्रेन नवदभभ 
एक्स. चे कोच 
नं. S/7 बथभ 
नं. 57,60 
वरुन ऱे.स्टे 
धामणगाव 
येणे पवुी 

22/02/23 
06.30वा. 
दरम्यान 

25/02/23   
22.15 वा. 

जबीन अलबाज शेख 
वय 27 वषे धंदा 

घरकाम रा. प्लटँफामँभ 
नं. 601 शंकर हरॅीटेज 
रुपाल नबल्डींग फेस 4 

अबरनाथ वेस्ट 
अबरनाथ नज. ठाणे 

मो.नं.  
8087987814 

अज्ञात एकुण 17,830 /- रु 
एक लेनडज हनॅ्ड बगॅ 
त्यात एक नरअल मी 
कंपनीचा मोबाईल 
मॉ.नं. 71 पांढ-या        
रंगाचा त्यात नसम नं. 
7709288395, 
वोडाफोन नसम नं. 
703907659 IMEI 
NO- 
869945058147642
/86994505814765
9 नकमंत 15500/- 
रु.दोन चष्मे नक 
 700/- रु. 
ब्ल ुटु्यथ ककम 630/- 
असा  

एकुण नकमंत 
17830/- 

ननरंक   यावेऴी  अश्या प्रकारे आहे की, वरील ता.वेळी व नठकाणी यातील 
नफयानद हे  ट्रेंन नवदभभ एक्सचे   कोच नं .S/7 बथभ नं. 57,60 वरुन  रे. स्टे 
कल्याण ते वधा असा प्रवास करीत असतांना नद .22/02/23 चे 06/30 वा  
रे.स्टे.धामणगाव येणे पवुी      वनरल वणभनाची लेडीज हनँ्ड बगँ बनघतली 
असता नदसनु आली ऩाही ,सदर वरील वऩाची लेनडज बगँ आतील सामान 
व मोबाईलसह रे.स्टे.धामणगाव येणे पवुी कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चष्मा   
मदु्दाम लबाळीने चोरून नेल्याचे लक्षात आले अश्या प्राप्त नफयादीच्या 
नफयाद वरून  मा . PSO सो. यांचे आदेशाने कलम 379, भादवी  प्रमाणे  
नंबरी गनु्हा दाखल केला 
Vhi       Vhi %&     ASI/964 प्रनदप गडवे असे स्टेशन डायरी चाजभ मध्ये 
हजर असतांना रे.पो.स्टे  वधा येनथल जा.क्र. 435/23 नदनांक 23/02/2023 
इकडील आ .क्र. 254/2023 नदनांक 25/02/2023 अन्वये गनु्हयाचे 
कागदपत्र टपाल द्वारे  प्राप्त झाले वरुन मा . PSO सो. यांचे आदेशाने नंबरी 
गनु्हा दाल गनु्हा दाखल 

WHC/ 
1010 
मेश्राम 

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 o/kkZ 08@2023 

dye 174 

tk-QkS 

js-LVs fgax.k?kkV 

fd-eh-ua-791@0 

toG 

25@02@23 

07@15 ok 

25@02@23  

13@45 ok 

vkWu M;qVh mi 

LVs'ku izca/kd 

js-LVs o/kkZ rQsZ 

i=okgd jk?ko 

ihls ikWbV 

leu  

ukensojko 

/kksaMhjke 

ikbZdjko 

o;&65 o"kZ jk-

'kkL=h okMZ 

>ksiMiVVh 

iksyhl DokWVj 

ekxs fgax.k/kkV 

ft-o/kkZ 

ueqn ?kVukrkosGh o fBdk.kh ;krhy [kcj ns.kkj ;kauh ,d ys[kh eseks 

fnyk dh]f'krkx ihlqMMs mi LVs'ku izca/kd js-LVs fgax.k?kkV Onkjk izkIr 

lqpuk uqlkj ,d vKkr O;Drh fgax.k?kkV LVs'ku ds vi jksM fd-eh-ua-

791@0 toG èr voLFkk es iMk gSAv'kk eseks o:.k iq<hy dk;Zokgh 

dkeh iks-mi-fujh dk>h o iksgok@32 o izsr igkjk M;qVh dkeh iksf'k@18 

equ ;kauk jokuk dj.;kr vkys 

iksgok

@32 

dqGesFks 



 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 25-02-2023 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 25-02-2023 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps uko Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 ukxiwj Xqk-j-u-996@2022 due 

379 Hkk-n-oh 
fn- 24@02@2023 ps 13-05ok 1) राजकुमार वल्द मांगेराम वय 47 वषभ राह- हंसापत्ती धमतान साहीब नज.कजद हरीयाणा 

2) राजनबरकसह वल्द चंद्रकसह वय 53 वषभ राह-घर कं्र.203क वाडभ कं्र.17 रामकसह कॉलनी हॉसी नज.नहसार हरीयाणा  

3) राजेन्द्रकुमार वल्द टेकचंद्र वय 47 वषभ राह-दखल ुपाना गाव पेटवाड पतवार 92नज.नहसार हरीयाणा  

4) अमनकुमार  वल्द वेदपाल वय 27 वषभ राह- घर कं्र.131कंुगर तह भवानी खेडा नज.भवानी  हरीयाणा  

5) सरेुन्द्र  वल्द भरथ ुवय 48 वषभ राह-अशरफगड 71कपडारा नज.कजद हरीयाणा  

6) नरेन्द्र  वल्द भरथ ुवय 40 वषभ राह-अशरफगड  71 कपडारा नज.कजद हरीयाणा 

 ukxiwj गु.र.नं. 187/23 U/S 379 IPC ????..  2255//0022//22002233  ????  
1155::2233  ???? 

1)रािेश वय 40 वर्ा रा. ठिरस्ता 

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 



 

                                                                &xks"kokjk & 

Hkkx 1 rs 5 [kkyhy nk[ky xqUgs 

 

 

03 

Hkkx 1 rs 5 [kkyhy vVd vkjksih 07 

Hkkx 6 [kkyhy nk[ky xqUgs  fujad 

Hkkx 6 [kkyhy vVd vkjksih fujad 

izfrca/kd dk;Zokgh dslsl fujad 

vdLekr e`R;q 01¼ 1 okjl iq:"k½  

fHk{ksdjh o QsjhokY;koj dsysY;k dslsl fujad 

feflax ilZu fujad 

brj dslsl ,ulh fujad 

fjQzs’kj dkslZ fujad 

t[eh fujad 

                                                

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vf/kdkjh yksds’ku 

 

1 iksyhl vf/k{kd 
Jh- Xk.ks’k f’kans ¼ vfrjhDr dk;ZHkkj½ 

iksyhl vf/k{kd 

gtj 

2 vij iksyhl vf/k{kd 

Jherh oS’kkyh f’kans  

Jh- Xk.ks’k f’kans ¼ vfrjhDr dk;ZHkkj½ 

iksyhl vf/k{kd  

 

 

 

vftZr jtsoj  

 

gtj 
3 Mhok;,lih ¼gkse½ 

 

Jh- gsaer f’kans 

 

 

gtj 

4 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos ukxiwj 
Jh- gsaer f’kans 

 

gtj 

5 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos vdksyk 
Jh- vuar rkjxs 

 

 

 

 

gtj 

 


