
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 04-09-2022  

 

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 बडनेरा 
228/22 
कलम  

379 IPC 
गनु्हा 
प्रकार   

मोबाईल 
चोरी 

ट्रेन नं 
12105 

विदर्भ एक्स 
चे कोच S/5 
बथभ नं 05 
िरुन रेल्िे 
स्टे चांदरु 

येथनु गाडी  
सटुल्यानंतर 

30/08/22  
06.30 िा. 
दरम्यान 

 

04/09/22  
16.28 िा. 

ममता नारायण 
र्लािी िय 
52 िरे्ष धंदा 
घरकाम  रा. 
हुडकेश्िर 
वििऴा रोड 

गजानन  नगर 
पला ाँट नं 153 

नागिरु  
मो.नं. 

9766249202 

अज्ञात 
 

एकुण  13, 500/- रू 
एक वििो कंिनीचा 

मोबाईल लाईट रंगाचा 
तयांत वसम आयवडया 

वसम नं. 9763231691 
IMEI no 

863794062288943  
वकमत 13,500/- रु. 

असा एकुण 13,500/- 
रु. चा  मोबाईल . 

वनरंक 
 

यातील फियाादी  महिला g;k फद. 29/8/22 रोजी  टे्रन न.ं 

12105 हिदर्ा एक्स चे कोच S/5 बथा नं. 05 िरुन ठाणे त े

नागपुर असा प्रिास कररता असतांना प्रिासा दरम्यान 

फियाादी झोपली फद. 30/8/22 रोजी 06:30 िा. जेव्िा 

जाग आली तेव्िा  फियाादी ;kauh  मोबाईल पािला तेव्िा 

मोबाईल फदसुन आला नािी तेव्िा रे. स्टे. चांदरु येथुन गाडी 

सुटली िोती  फियाादी ;kapk  एक हििो कंपनीचा मोबाईल 

फकमत 13,500/- रु. असा एकुण 13,500/- रु. चा 

मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने .रे. स्टे. चांदरु येथुन 

गाडी सुटले नंतर  फियााफद यांच्या झोपेचा िायदा घेिुन 

चोरुन चोरी करुन घेिुन गेला.  कररता  फियाादी चे फियााद 

िरुन कलम 379 IPC प्रमाणे  गुन्िा दाखल  

fVi %& रे पो स्टे नागपुर येथील जािक कं्र. 4475/2022 

अन्िये ईकङील पोस्टे आिक कं्र. 1402/2022 अन्िये 

गुन्ियाचे कागदपत्र प्राप्त झाले िरुन 

AASSII    

 Vkys 

02 अकोला 
311/ 22 
कलम 

379 IPC 
गनु्हा 
प्रकार   

मोबाईल 
चोरी 

टे्रन  नं. 

17641 

काचीगुडा 

नरखेड 

इंटरहसटी  

एकस नी रे 

स्टे िाहिम 

येथे गाडीत 

चढते िेळी 

04/09/22 
17.00 िा. 

04/09/22 
19.50 िा. 

 

फकरण प्रल्िाद 

सुि े िय 

50िर्ा  धंदा- 

व्यिसाय राि- 

फ्लॅट नं. 02 

सािी 

अपाटामेंट 

जुन्या िपॅी 

केसेस 

िाळेजिळ 

हतरूपती पाका  

हिगोली नाका 

िाहिम मो.नं. 

951166244
6 

 

अज्ञात 
 

एकुण  1,79, 899/- रू 
एक सीआरा ब्लल्यु रंगाचा 

I  िोन  (अँपल) 

कंपनीचा मॉ. नं.I 

phone 13 pro max 

1TB  त्याचा IMEI 

NO. 
353287213805258, 

त्यात Airtel  हसम नं. 

9665288188 ककमत 

1,79,899/- रू.चा 

मोबाईल 

वनरंक 
 

नमुद ता. िेळी ि रठकाणी यातील फियाादी ि े फद. 

04/09/2022 रोजी   टे्रन  नं. 17641 काचीगुडा नरखेड 

इंटरहसटी एकस नी जनरल कोच मधुन रे स्टे िाहिम  ते  रे 

स्टे अकोला असा प्रिास करणे करीता रे स्टे िाहिम येथ े  

टे्रन मध्ये चढत असताना फियाादी यांच्या  टी िटाच्या 

िरच्या हखिात ठेिलेला त्यांचा एक सीआरा ब्लल्यु रंगाचा I  

िोन  ( अँपल) कंपनीचा ककमत 1 ,79,899/-रू. चा 

मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांच्या नजर 

चुकीचा िायदा घेिुन प्रिािी लोकांच्या गर्ददत मुद्दाम 

लबाडीने चोरून नेला. अिी  फियाादी यांनी फदले फियााद 

िरून  कलम 379  IPC प्रमाणे गुन्िा दाखल करण्यात 

आला  

PSI 

िानखडे   



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 04-09-2022  

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 04-09-2022 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 04-09-2022 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 04-09-2022 

 

 

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 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 

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 


