
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 13-12-2022  

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  

feGkyk  

eky- 

gfddr riklh 

vaeynkj 

01 अकोला 
429/2022 
कलम 379 

भादवव  
xqUgk Ádkj  

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं.22709 
अप नांदेड 
एक्सपे्रस चे 
समोरील 
जनरल 

कोचमध्ये 
चढत 

असतांना 
रे.स्टेअकोला 
प्लटॅफामम क्र 
03 वरून.  

 

13/12/22 
15.30 वा. 

 

13/12/22  
19.19 वा. 

शेख अलताफ 
कुरेशीवपता नबाब 
कुरेशी वय 47वषम 

वकील रा. 
रामेश्वर रोड 

परदेशीपरुाता वज   
खंडवा 

मध्यप्रदेशमो नं 
9981458880,78

69191927 
 

अज्ञात ,dqu 10]999@&: 
एक रेडमी कंपनीचा 
MINT GREEN 

रंगाचा मोबाईल मॉ नं 9 
PRIME 

त्याचा IMEI NO. 
86995605463710
6,869956054637
114 त्यात JIO वसम 

नं.7999323388 
BSNL वसम नं 

9425086525 ककमत 
10,999/-रू. चा  

 

वनरंक         नमदु ता. वेळी व विकाणी यातील वफयादी हे वद.12/12/2022 
रोजी रे.स्टे अकोला ते रे.स्टे खंडवा असा प्रवास करणे करीता रे.स्टे 
अकोला PF No. 3 वर आले व समुारे 15.30 वा दरम्यान ट्रेन 
नं.22709 अप नांदेड एक्सचे चे समोरील जनरल कोचमध्ये चढत 
असतांना वफयादी यांच्या शटम च्या वखशात िेवलेला एक रेडमी 
कंपनीचा MINT GREENरंगाचा मोबाईल मॉडल नंबर 9 
PRIME त्याचा IMEI NO. 
869956054637106,869956054637114 त्यात JIO वसम 
नं.7999323388 BSNL वसम नं 9425086525 ककमत 
10,999/-रू. चा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवासी 
लोकांचे गर्ददचा फायदा घेवनु रे.स्टे अकोला वरून मदु्दाम लबाडीने 
चोरून नेला. अशी वफयादी यांनी वदले लेखी वफयाद वरून मा. PSO  
सो यांच्या आदेशान्वये कलम 379  IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल 
करण्यात आला 

HC/ 
618 
बाबर   

02 नागपरू 
944/2022 
कलम 379 

IPC 

xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं. 
12809 मुंबई 
हावडा मेल 
एक्सपे्रस चे 
जनरल बोगी 

मधनु   
रे.स्टे.अजनी 

09/12/2022 
10.45 वा. 

13/12/2022 
18.32 वा. 

मोईज वल्द कलीम 
उल्ला खान वय 24 
वषम धंदा मजरुी रा 
सैपी नगर गरीब 

नवाज मजीद 
मोमीनपरुा मो न  
7083462021 

अज्ञात 
 

,dqu 14]999@&: 
वरअल मी 8  5 G 

वनऴ्या रंगाचा मोबाईल 
त्यात AIRTEl कंप 

वसम न 8237763370 
IMEI No 

863510055144475 
की 14999/- 

वनरंक 
 

नमदु ता वेऴी न विकाणी यातील वफयादी  हे वद 
08/12/2022रोजी रात्री 09/30 वा CST येथनु PF NO 15 
वरून गाडी क्र 12803 मंबई हावडा मेल EXP चे जनरल बोगी 
मधनु नागपरु येणे कवरता प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान 
वफयादी यांचे जवऴ असलेली  बगँ त्यांनी  हुक ला लटकलेली 
बगँ  त्यात वफयादी यांनी त्यांचा वरअल मी 8  5 G वनऴ्या 
रंगाचा मोबाईल त्यात AIRTEl कंप वसम न 8237763370 
IMEI No 863510055144475 की 14999/ चा िेवनु 
खाली झोपलो असता त्यांचा  वद 09/12/2022 चे सकाळी 
10.45 वा   वर  नमदु वणमनाचा मोबाईल  वदसनु आला नाही  
त्या वेऴी रे स्टे अजनी आले होते. वफयादी यांचा मोबाईल 
कोणीतरी अज्ञात ईसमाने वफयादीच्या  झोपेचा फायदा धेवनु  
मदु्दाम लबाडीने चोरून नेला.  अश्या वफयावदच्या वफयाद वरुन 
सबब अपराध कलम 379 भादवव प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल 
Tipe-   आज रोजी आम्ही Hc/381 धंदर स्टे.डा.चाजम मध्ये 
हजर असतांना वफयादी स्वत: पो स्टे ला आल्याने चोरी ची तक्रार 
वदल्याने   मा. PSO यांचे आदेशाने नंबरी गनु्हा दाखल करण्यांत 
आला तो खालील प्रमाणे..... 

 

Hc/381 
/kanj 

 

 

 

 

 



  

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 13-12-2022  

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 13-12-2022 

 

 

 

 

 

v

Ø 

xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky /kanj 

feGkyk  

eky- 

gfddr riklh 

vaeynkj 

1 xksafn;k 
139@22 

dye  

379] 356 

Hkknafo  

xqUgk Ádkj 

eksckbZy pksjh 

xkMh ua 12906 

iksjcanj ,Dlps 

tujy 

dkspe/;s jsLVs 

HkaMkjk ;sFkqu 

xkMh lqVys 

uarj 

11@12@22  

18-00 ok-  

13@12@22  

14-35 ok- 

'kqHke f'kodqekj 

HkaMkjdj o; 26 o"kZ  

O;olk;& [kktxh 

uksdjh jkg Vhch 

Vksyh xksafn;k 

9764213714 

vKkr ,dqu 19]999@&: 

ou Iyl da- ekW ua 

ukWM&2 fuG;k ajxkpk 

eksckbzy R;kr fle ua 

8554971469] 

7020658259 

IMEI No 

864835065844536 ] 

864835065844528 

fd 19]999@# 

fuajd gdhdr v';kizdkjs vkgs dh  ;krhy fQ;kZnh 

gs ueqn rkjh[k o osGh ueqn xkMhus jsLVs 

xksafn;k rs ukxiqj vlk xkMhps tujy dkspps 

xsVtoG clqu izokl djhr vlrkuk jsLVs 

HkaMkjk ;sFkqu xkMh lqVrkp  dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus  R;kaps gkrkyk QVdk ekjyk vlrk 

R;kps gkrkrhy ueqn eksckbzy [kkyh iMyk 

vlrk rks eqn~nke yckMhus pks:u usys o#u 

v’;k fQ;kZfnP;k fQ;kZn o#u dye 379 

izek.ks  uacjh xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk- 

fVi %& vkt jksth  fQ;kZnh us iksLVsyk ;soqu 

ys[kh rdzkj fnyh vlrk fnys rdzkjh o:u 

ueqn izdkjs xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk- 

 

Js.kh 

ih,lvk;@

453 ;kno 

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 

vaeynkj 

01 xksafn;k 51@22 

dye 

174 

tkQkS 

jsLVs xksafn;k 

IykWVQkWeZ ua 

02 ukxiqj 

,UMdMs 

13@12@22  

14-55 ok 

iqohZ 

13@12@22 

16-56 ok 

vkWu  M;qVh 

Mhok;,l,l 

xksafn;k rQsZ& 

vKkr ble 

o; vankts 

50 o"kZ 

gdhdr v';k izdkjs vkgs dh] vkt jskth vkWu M;qVh 

Mhok;,l,l xksafn;k ;kauh  ys[kh eseks fnyk dh ,d vKkr ble 

o; vankts 50 o"kZ gk jsLVs xksafn;k ;sFkhy IykWVQkWeZ ua 02 oj 

ukxiqj ,UM dMs vpsr voLFksr feGqu vkyk vlrk R;kl ek 

oS|dh; vf/kdkjh jsYos ;kauh riklqu e`r ?kks"khr dsYks vkgs v';k 

eseks o:u iksLVsyk exZ nk[ky dsys vlrk iapukek dk;Zokgh 

dkeh ih,lvk;& fude o iksgok@38 jkBksM o izsr igkjk M;qVh 

dkjhrk iksdkW@30 xk;dokM ;kauk jokuk dsys 

iksgok@ 

38 

jkBksM 



yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 13-12-2022 

 

 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 13-12-2022 

 

 

 

 

 

 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 cMusjk  315/22 कलम 379, 34, 120 
B, 420 IPC 

fn  05/12/2022 ps 17/59 ok  
PCR 14.12.2022 

 
 

1½ रोशन मानसींग साशी, वय 45 रा. वससाई ,जी. हीसार , राज्य  हरीयाणा 

v-d iksLVs o Ø- feflax  tkxk feflax rk-osG  feflax nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps 

uko o iRrk 

gfddr riklh 

vaeynk

j  fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad  


