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01 नागपरु 
211/2021  
कलम 379 

भादवी 
xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

ट्रेन नं.08243 
भगत कि 

िोठी एक्स चे 
बथथ नं. S/3 
बथथ नं. 71 
वरुन रे. स्टे. 
नागपरु येथे. 

02/06/2021 
चे 01.45 वा. 

24/06/2021 
चे 12.13 वा. 

अरुणिुमार 
अमतृलाल, वय 

21 वर्थ, राह. प्लॉट 
नं. 05, सयुथनगर, 
कवस्तार रोड, 

जयपरु, राजस्थान 
मो नं. 

9950787423 

अज्ञात ,dq.k 39]000 : 

एि िाळ्या रंगाची िॉलेज 
बगॅ त्यात HP िं. चा 
लपॅटॉप मॉ नं.CND 

8328BxJ कि. 39000/-, 
SBI चे ATM िाडथ,BOB 
चे ATM िाडथ, िॉलेज चे 

12 वी चे मािथ किट, 
B.Tech, I II year 

मािथ किट,आधार िाडथ, पनॅ 
िाडथ असा एिुण 39000/- 

रु. चा माल 

कनरंि  नमदु ता.वेळी व कठिाणी यातील कियादी हे 
नमदु ट्रेन ने कबलासपरु ते जयपरु असा प्रवास 
िरीत असतांना प्रवासा दरम्यान कियादी यांची 
वर नमदु वणथनाची िॉलेज बगॅ आतील 
सामानासह िोणीतरी अज्ञात चोरट्याने कियादी 
यांचा झोपेचा िायदा घेवनु रे. स्टे. नागपरु 
आल्यावर चोरून नेले वरून सबब अपराध 
िलम 379भादकव प्रमाणे नंबरी गनु्हा  दाखल  
fVi%&  पोलीस अकधक्षि िायालय लोहमागथ 
अजनी नागपरु येकथल क्र.आर/23 गनु्हे 
वगथ/2021जा.क्र.3672/ नागपरु कद.21/06/021 
अन्वये रेपोस्टे नागपरु येकथल आवि क्र. 
1020/21 कद.02/06/2021 अन्वेय  नंबरी गनु्हा 
दाखल  
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,dq.k 9]000 : 

,d Realme narzo 
da- pk eksckbZy 

fdaer& 9000@: pk 

eky 

ueqn 

izekus 
;krhy fQ;kZnh etdqj gs ueqn Vsªu]dksp]o 

cFkZ o:u js-LVs xksj[kiqj rs gSnzkckn vlk 

izokl djhr vlrkauk izoklk njE;k.k js-LVs 

cYgkj”kkg ;s.ks vxksnj fQ;kZnh ;kaph >ksi 

m?kMyh vlrk R;kapk ueqn o.kZukpk 

eksckbZy fnlqu vkyk ukgh dks.khrjh vKkr 

pksjVÓkus fQ;kZnh ;kapk >ksispk Qk;nk ?ksoqu 

eqíke yckMhus pks:u usY;kps y{kkr vkys- 

fVi%&  ek- iksyhl v/kh{kd lks dk;kZy; 

yksgekxZ ukxiqj tkod dz vkj 

dzekad@23@xqUgk@oxZ@2021&3658 

ukxiqj fnukad 18-06-2021 vUo;s 

izkIr >kY;kus xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk- 

iksmifu 

lS¸;n  



03 अकोला 

68/2021 

कलम 379 

IPC,म.पो.

का.1951

चे कलम 

124 

प्रमाणे 

dye 

379 

 Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 

टे्रन नं. 02720 

ससकंदराबाद 

जयपरु एक्स.रे. 

स्टे अकोला 

येथे PF नं.03 

गाडी उभी 

असतांना 

 

24/06/21 

चे 06.00 

वा.दरम्यान 

24/06/21 

चे 16.26 

वा. 

पोउपसन ससुनल 

अशोक सभसे 

नेमणकु 

रे.पो.स्टे. 

अकोला 

शेख सिरोजशेख 

हसनिवय 27 

वषष रा. सससाला 

बाजार 

ता.सज.सहगंोली 

vVd 

fnukad o 

osG 

24/06/2021 

चे 18.53 वा. 

,dq.k 25]000 : 

एक VIVO कंपनीचा 

मॉडल नं.Y-51सनळ्या 

रंगाचा टच स्कीन चा ज्याला 

स्कीन पँटन लॉक असलेला 

मोबाईल सकंमत अं 

16,000/-रू  व 

1) 500दराच्या 4 नोटा 

एकूण 2000/-रू 2) 200 

दराच्या 33 नोटा एकूण 

6600/-रू ,  3) 20 दराच्या 

19 नोटा एकूण 380/-रू 

4)10 दराच्या 2 नोटा एकूण 

20/-रू असे एकूण 9000/-

रू रोख ,असा एकुण 

25,000/- रूपयाचा माल 

 

ueqn 

izekus 

नमदु ता.वेळी व सिकाणी यातील सियाषदी ह े रेल्वे परीसरात 

गुन्हगेार वॉच ड्यटुी करीत असतांना  टे्रन नं. 02720 

ससकंदराबाद जयपरु एक्स. रे. स्टे अकोला येथे  PF नं.03 वर 

येवनु थांबली असता पेट्रोलींग करीत असतांना  पेट्रोसलंग 

दरम्यान आम्हा व ON DUTY RPF स्टॉि    यांना   संशयीत 

इसमप्रवाशी लोकांच्या गदीत सदसनु आल्याने RPF व आम्ही 

सदर इसमास त्या जवळ जावनु हटकले त्याला सवचारपसु केली 

असता.त्याने त्याचे नाव  शेख सिरोज शेख हसनि वय 27 वषष 

रा.सससाला बाजार ता.सज.सहगंोली असे सांगीतले .हा प्रवासी 

लोकांच्या गदीत संशयीत हालचाली करतांना मीळून आला 

त्याला सतकीट बाबत सवचारले असता त्याने रेल्वे प्रवासाचे 

सतकीट दाखसवले नाही व उडवाउडवीची उत्तरे देऊ लागल्याने  

त्याची पंचा समक्ष अंगझडती घेतली असता त्याच्या कडे  नमदु  

माल मीळून आला.अंगझडती दरम्यान त्याचे जवळ असलेल्या 

मोबईलचे ससम नं.1) AIRTEL 6367116775 या 

क्रमांकावरून आलेला कॉल PSI सभसे यांनी उचलला असता 

एक व्यक्ती समोरून बोलली व त्यानी सांसगतले  ''सर   मेरा नाम 

गोपाल चेमनराम ह ैउम्र27 वषष तहसील सजुानगड सज.तुरू 

राजस्थान का रहने वाला हु ,यह मोबाईल मेरा ह ैमै टे्रन मे सोया 

था अकोला स्टेशन आते ही मेरी नींद खलुी तो मझुे मेरा 

मोबाईल नही सदखा मझुे तब पता चला की मेरा मोबाईल चोरी 

हो गया ह ैमैने पोलीस मे सशकायत करणे की कोशीश की लेकीन 

टे्रन छुट रही थी और मझुे मेरे गाव राजस्थान जाना जरुरी था इसी 

कारन मै टे्रन से सनचे ररपोटष देने नही उतर पाया.यह मोबाईल मेरा 

ही ह ैसाहब उस मोबाईल मे 1) AIRTEL कंपनीका सीम 

क्र.7207284301 ,2)IDIA कंपनीका सीम ह ैजो मझुे अभी 

याद नही आ रहा ह ैमोबाईल का IMEI NO. मझुे याद नही मै 

घर पोहचते ही आपको मोबाईलका सबल भेजता हु.मै सनंद मे था 

तब कीसी ने तो भी मेरा मोबाईल चरुाया ह ैमै राजस्थान पोहचते 

ही मोबाईल चोरी की ररपोटष देता हु.अभी मै सिर मे होने की 

वजह से मझुे कािी देर लग सकती है  ''असे सांगीतले .सदरहु 

ईसमास सवश्वासात घेवनु चौकशी केली असता त्यांनी वर नमदु 

वणषनाचा मोबाईल हा ससकंदराबाद जयपरु एक्सपे्रस  मधील 

प्रवाश्याचा चोरले असल्याचे सांसगतले व रोख रूपये बाबत 

कोणताही मालकी हक्क सीध्द केला  नसल्याने सदरहु रक्कम 

ही रेल्वे मधील प्रवासी लोकाची चोरली असल्याची दाट 

शक्यता आह.े सदरहु मोबाईल त्याने चोरल्याचे त्याने चोरले 

असल्याचे चौकशीत सनष्पण्ण झाले.वरून सबब गुन्हा दाखल 

करण्यात आला आह.े  
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js-iks-LVsps uko Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 cMusjk 68/21 कलम 379 भादवी 21@06@2021 ps 20@17  ok  
-¼  PCR – 24/06/2021 i;Zr ½  

eks- jf”knmYyk eks- bLyke lyhe “ks[k o; 26 jk- deykckjh iks-LVs- 

Qqyckjh ft- ekynk- i- caxky   

02 अकोला अपराध क्र. 68/2021 कलम 379 

IPC,म.पो.का.1951चे कलम 124 

प्रमाण े

दि.24/06/2021 चे 18.53 वा. शेख सिरोजशेख हसनिवय 27 वषष रा. सससाला बाजार ता.सज.सहगंोली    


