
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 09-03-2023 

 

 

 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih  Pkksjhl xsyk eky feGkyk  

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

01 vdksyk 

Xkq-j-u- 

92@23 

dye 

379 

Hkk-n-oh- 

xqUgk izdkj 

लेडीज पसस 

pksjh 

टे्रन नं. 

07054 

बिकानेर 

काचीगुडा 

एक्स चे 

कोच नं. 

S/10 िथस 

नं. 42 वरुन 

रे स्टे 

अकोला येथे 

09/03/23 

चे 

01.00 वा. 

दरम्यान 

 

09/03/23 

चे  

 19.20वा. 

 

सोनल ददनेश 

भानुशाली वय 39 वषे 

धंदा-व्यापार रा. 

बवनायक नगर पटेल 

कालोनी नांदेड बज. 

नांदेड मो.नं. 

9422871724 

 
 

अज्ञात 
 

,dq.k 79]500@# 
1)  एक जुनी वापरती 

िदामी रंगाची लेडीज 

पसस त्यात, 2) एक 

Realme  कंपनीचा  

जांभळ्या रंगाचा 

मोिाईल त्याचा IMEI 

no. 
860583055128932 

त्यात बसम नं. 

9168221279  ककमत 

13500/ रु. चा मोिाईल 

3) एकSamsung 

कंपनीचा बनळ्या रंगाचा 

मोिाईल त्याचा  त्यात 

IMEI no. 
355604115452906, 

त्यात बसम नं. 

9657569084, ककमत 

15000/- रु चा मोिाईल 

4) एक बववो कंपनीचा 

मोिाईल त्याचा  IMEI 

no माहीत नाही त्यात 

बसम नं. 9326071833, 

8668379769,ककमत  

17000/रु चा मोिाईल  

5) रोख रक्कम 25000/-

रु. (500रु दराच्या व 

2000 रु दराच्या नोटा, 

6) एक सोन्याची अंगठी 

वजन 3गँ्रम दक. 9000/- 

रु, 7) दियासदीच े, 

वडीलाचे आईचे आधार 

काडस, 8)  मेडीबसन असा 

एकुण  79,500/- रु चा 

माल 

 

ननरंक वरील ता.वेळी व ठठकाणी यातील दियासदी महीला ह्या दद. 

08/03/2023 रोजी त्यांचे पठरवारासह  टे्रन न.ं 07054 बिकानेर 

काचीगुडा एक्स चे कोच न.ं S/10 िथस नं. 41, 44, 42, 45 वरुन  

सुरत ते नांदेड असा प्रवास करीत येत असताना प्रवासा दरम्यान 

यांनी त्यांची िदामी रंगाची पसस िथस नं. 42 वर उशाखाली ठेवुन 

झोपी गेल्या असता नमुद टे्रन रे स्टे अकोला येथे आली त्यावेळेस 

त्यांची झोप उघडली असता लेडीज पसस आतील मुदे्दमालासह 

बमळुन आली नाही. कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने रे स्टे अकोला येथ े

त्यांच्या झोपचा िायदा घेवून त्यांची िदामी रंगाची लेडीज पसस 

मुद्दाम लिाडीने चोरुन नेली आह.े िाित दियासदीने यांनी  रे.पो 

स्टे. नांदेड येथ े ददल े लेखी दियासद  वरून गुन्हा ऑनलाईन 

CCTNS प्रणाली मध्ये पाठबवल्याने इकडील पो.स्टे.ला कलम 

379 भादवी प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला  

fVi  --   रे.पो.स्टे.नांदेड येथील अप कं्र. 214/2023कलम 379 

IPCप्रमाणे दाखल असलेला गुन्हा ऑनलाईन CCTNS प्रणाली 

मध्ये पाठबवल्याने  इकडील पो.स्टे.ला गुन्हा दाखल केला  

WHC 
869 

राऊत   



 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 09-03-2023 

 

 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 09-03-2023 

 

 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih  Pkksjhl xsyk eky feGkyk  

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

01 ukxiwj 

Xkq-j-u- 

266@23 

dye 

379 

Hkk-n-oh- 

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रे. स्टे. 
नागपरु 

येथे परु्वगेट 
चे नटकीट 
काऊंटर 
जर्ळ 

 

08/03/23 
चे  

21:30 र्ा. 

09/03/23 
चे  

07:46 र्ा. 

रोहीत सधुीर भोसले, 
र्य 31 र्र्व,  

धंदा- ब्ांच मनेॅजर 
(बडा नबजनेस) , 

राह. संकल्प नगरी 
प्लटॅ नं 07 जयश्री 

नबल्डींग परांडे नगर 
धानोरी पणेु -

411015  
मो नं 7264955811 

 

vKkr ,dq.k 8]499@# 
एक नरअल मी कं चा 
मोबाइल मॉ नं 9A 
midnight रंगाचा 
त्यात नजयो नसम नं 

9356275068 त्याचा 
IMEI NO 

860563050788195
/203 नक. 8499/- रु 

चा मोबाईल 
 

ननरंक नियादी हे नद. 08/03/23 रोजी 'ट्रेन नं. 12808 समता 
एक्स. ने  हजरतननजामदु्दीन ते नागपरू असा प्रर्ास करुन 
12/40 र्ा AM आलो र् नद 09/03/23 रोजी महाराष्ट्ट्र 
एक्स ने पणेु येथे जाणे असल्याने मी नद 08/03/23 रोजी रे 
स्टे नागपरु येथे परु्वगेट चे नटकीट काऊंटर जर्ळ रात्री 
09.30 र्ा झोपलो असता माझ्या पनॅ्टच्या निशात नमदु 
र्णवनाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने माझा झोपेचा 
िायदा घेर्नु चोरुन नेलेला आहे. करीता सदरता चोरट्या 
नर्रुध्द माझ्या मोबाईल चोरीची तक्रार आहे  SD/- ईग्रनजत 
अशा नियादी च्या नियाद र्रुन सबब अपराध कलम 379 
भादनर् अन्र्ये गनु्हा दािल करण्यात आला  
fVi  --    नियादी यांनी पो.स्टे. ला येर्नु लेिी नियाद नदले 
र्रुन 

मपोना 
826 
कोल्हे    

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 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 



 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 09-03-2023 
 

 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 09-03-2023 

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                         

                                                               

 

 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 fujad fujad fujad fujad 

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 


