
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 15-03-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 अकोला 
103/2023 
कलम 379  
IPC प्रमाणे  

गनु्हा  izdkj 
मोबाईल 
pksjh 

 

रे.स्टे. 
अकोला 

PF No.2 
वर ट्रेन DN 

मालदा 
एक्स चे 
मागगल 
जनरल 

कोचमध्ये 
चढत 

असताांना. 
 

13/03/2023 
22.00 वा.  

 

15/03/2023 
19.15 वा. 

पवन भाऊराव मोरे 
वय 19 वषष, धांदा- 

गशक्षण रा. 
फाळेगाव थेट 

मारोती मांगदराच्या 
बाजनेु ता.गज. 
वागशम मो. 

नां.9699538325 
 

अज्ञात 
 

,dq.k 7]499@# 
एक आकाशी 
गनळसर रांगाचा 

गववो कां .चा 
मोबाईल मा ाँडल नां. 

Y15 त्याचा 
IMEI 

NO.861326052
418677,861326

052418669 
त्यात Jio गसम 

नां.9699538325, 
VI गसम 

नां.8605434627  
कक. 7499/-रु,चा 

मोबाईल 

गनरांक.     वगरल ता. वेळी व गठकाणी यातील गफयादी हे गद. 13/03/23 
रोजी नागपरु येथे DRDO चा पेपर असल्याने रे.स्टे. वागशम येथनु 
ट्रेन परळी अकोला पकॅसजर ने प्रवास कगरत रे.स्टे.अकोला येथे 
आले. त्याांना रे.स्टे. अकोला ते रे.स्टे.नागपरु असा प्रवास करणे 
असल्याने ते रे.स्टे. अकोला PF No.2 वर ट्रेन DNमालदा एक्स 
चे मागगल जनरल कोचमध्ये चढत असताांना त्याांच्या पनॅ्टच्या 
गिशात ठेवलेला एक आकाशी गनळसर रांगाचा गववो कां .चा 
मोबाईल कक. 7499/-रु , चा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
प्रवाशी लोकाांच्या गर्ददचा फायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने चोरुन 
नेल्याने गफयादी याांनी दरुके्षत्र वागशम येथे गदली गफयाद वरून मा. 
PSOसो.याांच्या आदेशान्वये सबब अप कलम 379 IPC प्रमाणे 
गनु्हा दािल. 
  fVi &  पो.स्टे. अकोला दरुके्षत्र वागशम येथील ऑकरन्स 
क्रमाांक 04/2023 गद.15/01/2023 अन्वये गनु्याचे कागदपत्र 
इकडील पो.स्टे.ला PC/10 इांगळे याांनी आज रोजी आणनु हजर 
केल्याने. 

HC/537 
साांगडे 

02 वर्धा 
109/2023 
कलम 324 

IPC  

रेल्वे स्टेशन 
बल्लारशाह 

येथील 
बकुींग 

ऑफीस 
समोरील 
वराांडा 

14/03/2023  
18/00 वा.  

 

15/03/2023 
00/30 वा. 

 

योगेश रामकसग 
ठाकुर वय 37 वषष, 

धांदा- मजरुी, रा. वाडष 
नां. 1 नांगद गजवणे 
याांचे घराजवऴ,  

कोठारी ता. 
बल्लारपरु गज. 
चांद्रपरु मो. नां. 

6301034872 

एक 
अनोळिी  
इसम वय 

अांदाजे- 40 
वषष, गपवऴा 

शटष घातलेला  

गनरांक. गनरांक. अश्या प्रकारे आहे की,वरील ता. वेऴी व गठकाणी यातील गफयादी 
हेआपल्या पत्नीला ट्रेनमध्ये बसवनु रे.स्टे. बल्लारशाह येथील 
बकुींग ऑफीस समोर असलेल्या वराांड्यात झोपण्या कगरता 
यातील नमदु अनोऴिी आरोपीच्या डोक्यािालची ब ाँग ओढुन 
झोपला असता यातील नमदु अनोऴिी आरोपीने ब ाँग का ओढली 
म्हणनु चपलेनी लाथा –बकु्क्याांनी मारहाण करून ब्लेडने 
कानावर मारल्याने गफयादीचे कान कटुन रक्तगनघनु दिुापत 
झाली. गफयादी चे तोंडी गरपोटष व पो.स्टे. बल्लारपरु गज. चांद्रपरु 
याांनी केलेल्या गफयादीचे वैद्यगकय तपासणी अहवाल ( MLC) 
वरून अप क्र. 109/2023 कलम  324 IPC प्रमाणे दािल.  
 fVi &  सदरचा गनु्हा रेल्वे पोलीस चौकी बल्लारशाह ऑक्रन्स 
क्र. 10/2023 कलम 324 IPC प्रमाणे नोंद करून सदर गनु्हयाचे 
कागदपञ पो.स्टे. च्या सरकारी ट ाँबवर पाठगवल्याने. 

PSI/ 
दत्तात्रय 

एम 
क्षीरसागर 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 15-03-2023 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 15-03-2023 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 15-03-2023 
 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 15-03-2023 

                                                                                                                                                                                                                                                   

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 

03 नागपरु  
294/2023 
कलम 379 

IPC 
 गुन्हा izdkj  
बगॅ pksjh 

  
 

ट्रेन नां 
12651सांपकष  
क्राांती एक्स चे  
कोच बी/05 
चे बथष नां 70 
वरुन रे स्टे 

नागपरु येथनु 

20/02/2023  
02.00 वा 

 

15/03/2023 
16.39 वा 

 

श्री गनतीन 
उपाध्याय s/o सत्य 
प्रकाश उपाध्याय, 
वय 29वषष, रा सी-

२४ ब्रीज कापष 
कॉलनी एफ ब्लॉक 

िागजयार 
गागजयीबाद उत्तर 

प्रदेश, मो नां 
7376841185 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 2000@# 
 एक अमेरीकन टुरीस्ट 
बगॅ, ब्ल ुवॉलेट, आधार 
काडष, एटीएम, गडएल, 
वापरते कपडे, चादर, 

रोि 2000/-रु चा माल 
 

गनरांक 
 

अशा प्रकारे आहे की, यातील नमदु गफयादी हे ट्रेन नां 12651सांपकष  
क्राांती एक्स चे  कोच बी/05 चे बथष नां 70 वरुन रे स्टे मदरुाई से 
गनजामदु्दीन   असा  प्रवास करीत असता प्रवासा दरम्याण रे स्टे 
नागपरु येथनु गफयादी याांचा  एक अमेरीकन टुरीस्ट बगॅ, ब्ल ु
वॉलेट, आधार काडष, एटीएम, गडएल, वापरते कपडे, चादर, रोि 
2000/-रु चा माल झोपेचा  फायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने चोरून नेला आहे. अशा गफयादीच्या गफयादीवरुन 
सदरचा गनु्हा वगष होवनु आल्याने सदर गनु्याचे कागदपत्राांवरुन 
कलम 379 भादगव प्रमाणे गनु्हा दािल  
Tip--- आज  रोजी आम्ही पोहवा/319 गजचकार स्टे. डा. चाजष 
मध्ये हजर असताांना क्राईम रायटर याांनी गनु्हाचे कागदपत्र गदले. 
मा पोलीस अगधक्षक सो कायालय याांचे जा.क्र. आर/23/गनु्हा 
वगष/2023-192 नागपरु  गद. 14/03/2023 असनु रे.पो.स्टे नागपरु 
चे आ.क्र. 974 /23गद.14/03/2023 वरुन. 

ASI/549 
फुसाटे 

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 

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 


