
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 20-01-2023 

 

 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  

feGkyk  

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

01 ukxiqj 
54/2023 

कलम 379 
IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं. 
12409 

गोंडवाना 
एक्स. चे 
समोरील 
जनरल 

कोच मध्ये 
चढत 

असतांना 
रे.स्टे. 
नागपरु 

प्लटॅफामम 
नं. 6 वर 

19/01/22  
चे  

 16:30 वा. 

20/01/2023 
चे  

09:27वा. 

ददपाली रामभाऊ 
जामडे, वय 21 वरे्ष, 
धंदा - दिक्षण, रा. 

गोपालपेठ, वाडम क्र. 2, 
नरखेड दज. नागपरु. 

मो. नं.  9922536936 
 

अज्ञात ,dq.k 8000@# 

एक दरअलमी कं. 
चा काळ्या रंगाचा 
मोबाईल मा ाँ. नं. 

CPH1859 
मोबाईल त्यात 
JIO दसम नं.  

7410747845, 
IMEI NO. 

869003032544
656/49  कक. 
8000/- रु. चा 

 

दनरंक दफयादी ह्या मैत्रीनी सोबत कॉलेज सटुल्यानंतर नरखेड ला जाणे 
करीता दद. 19/01/2023 चे 15:30 वा. रेल्वे स्टेिन वर आले 
असता जनरल दतकीट घेवनु गोंडवाना एक्स. ट्रेन नं. 12409 चे 
समोरील जनरल कोच मध्ये रे.स्टे. नागपरु प्लटॅफामम नं. 6 वरुन 
16:30 वा. बसले त्यानंतर त्या ट्रेन येण्याआधी माझे सगॅ बगॅ 
मध्ये  एक दरअलमी कं. चा काळ्या रंगाचा मोबाईल मा ाँ. नं. 
CPH1859 मोबाईल कक. 8000/- रु. चा मोबाईल बगॅ मध्ये 
ठेवलेला मोबाईल बदगतले असता तो दमळुन आला नाही 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने गर्ददचा फायदा घेवनु चोरुन नेले 
अिा दफयाद वरुन सबब अप कलम 379 भाददव प्रमाणे गनु्हा 
दाखल  
fVi%&  दफयादी यांनी स्वत पो. स्टे. ला येवनु मोबाईल चोरीची 
लेखी तक्रार ददल्याने 

NK 
1054 
डोळस.. 

02 ukxiqj 
57/2023 

कलम 379 
IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रे.स्टे. 
नागपरु 

सेकंडक्ला
स बकुींग 

मध्ये MCO 
जवळ 

20/01/22 
चे 

01:00 
ते 

05:00 वा. 
दरम्यान 

20/01/2023 
चे 

12:20 वा. 

बैजनाथ ब्रम्हा 
कंुजदबहारी, वय 19 

वरे्ष, धंदा - मजरुी, रा. 
दसतापरु, ता. दसदोनी 
गंधोळी, गाव, दज. 

दसलापरु उत्तर प्रदेि 
261303मो. नं.  
9529693583 

 

अज्ञात ,dq.k 13600@# 

एक दरअलमी कं. 
चा काळ्या रंगाचा 
मोबाईल मा ाँ. नं. 
C-35मोबाईल 

त्यात Airtel दसम 
नं.  

9529693583, 
IMEI NO. 

863433067028
976/68 कक. 

13600/- रु. चा 
 

दनरंक नमदु दफयादी हे दद. 19/01/23 रोजी उत्तरप्रदेि जाने करीता 
रात्री 20:30 वा. दरम्यान प्लटॅफामम दतकीट काढुन गाडी ची 
चौकिी केले असता आज दद. 20/01/2023 रोजी गाडी 
असल्याने दफयादी रेल्वे स्टेिन सेकंड क्लास बकुींग में MCO 
जवळ झोपले असता त्यांचे झोपेचा फायदा घेवनु त्यांचे फुलपनॅ्ट 
चे दखिातील एक दरअलमी कं. चा काळ्या रंगाचा मोबाईल कक. 
13600/- रु. चा दद. 20/01/2023 रोजी 01:00 वा. झोपले 
तेव्हा मोबाईल होता नंतर 05:00 वा. मोबाईल  बदघतले असता 
ददसला नाही 01:00 ते 05:00 वा. दरम्यान कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने चोरुन नेले आहे. अिा दफयाद वरुन सबब अप 
कलम 379 भाददव प्रमाणे गनु्हा दाखल  
fVi%&  दफयादी यांनी स्वत पो. स्टे. ला येवनु मोबाईल चोरीची 
लेखी तक्रार ददल्याने 

  

  

NK/482 
तमुडाम 



 

 

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 20-01-2023 

 

 

 

 

 

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 

03 ukxiqj 
59/2023 

कलम 
379 IPC 

xqUgkizdkj  
लाँपटा ाँप  
pksjh 

ट्रेन नं. 
16031 
अंदमान 

एक्स. चे कोच 
नं. S/7, बथम 
नं. 20 वरुन 

रे. स्टे. नागपरू 
येणेपवुी  

06/01/2023 
चे 

12:40 वा. 
 

20/01/2023 
चे 

21 : 09 वा 

िेख िफी उल्ला 
S/O िेख करीम  

उल्ला , वय 18  वर्षम, 
राह. घर क्र .18/1827 

वनतला बी.डी. 
नन्दयाल दज.करनाल 
आध्रप्रदेि  मो. नं. 
9030132806 

 

अज्ञात ,dq.k 56800@#  
एक लाँपटा ाँप ब ाँग ज्यात  
HP कंपनीचा लाँपटा ाँप  

,दडप्लोमा,TC 
प्रोदवजनल 

सर्दटदफकेट,कास्ट   
सर्दटदफकेट,आय 

प्रमाणपत्र,ATM ब ाँक 
आाँफ आन्ध्रा ,B-टेक 
सर्दटदफकेट ,मोबाईल 

चाजमर,आधार 
काडम,एयरफोन 

नगदी,1800रु,एकुण 
कक. 56,800/- रु,  चा  

माल 

दनरंक अश्या प्रकारे आहे की. नमदु  दफयादी हे दद. 05/01/23 रोजी  
ट्रेन नं. 16031 अण्डमान एक्स. चे कोच नं. S/7, बथम नं. 20 
वरुन  रे.स्टे दवजवाडा ते रे,स्टे.फगवाडा असा प्रवास दमत्र 
नामे-दसवमी िेट्टी,सोबत करत होता.प्रवासा दरम्यान दफयादी 
व त्याचा दमत्र जेवन करून बथम वर झोपले व दफयादी यांनी 
आपला लपॅटॉप बगॅ बथम वर ठेवनु झोपले.दफयादी यांच्या 
लाँपटा ाँप ब ाँग त्यामध्ये HP कंपनीचा लाँपटा ाँप असा एकुण कक. 
56,800/- रु,चा ब ाँग कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने दफयादी 
यांच्या झोपेचा फायदा घेवनु  रे.स्टे नागपरु येणे अगोदर  
आऊटर  वर  जेव्हा दफयादी बाथरुम करीता  उठले तेव्हा  
त्यांनी  त्यांची ब ाँग बदघतली असता ददसनु आली नाही 
,दफयादी व त्याच्या दमत्राने आजबुाजलुा िोध  घेतला असता 
दमळुन आली नाही त्यावरुन त्यांनी रे.पो.स्टे आमला येथे 
चोरीची तक्रार ददल्याने  व आज रोजी सदरचे कागदपत्र प्राप्त 
झालेवरुन कलम 379 भाददव प्रमाणे गनु्हा दाखल  

fVi%& आज रोजी पो ,स्टे  च्या  E-Mail  वर  गनु्ह्याचे 
कागदपत्र प्राप्त झाले  वरुन 
 

NK 
1139 
बरुडे 

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 



yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 20-01-2023 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 20-01-2023 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 20-01-2023 

                                                                         

 

 

 

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 अकोला 24/2023  354, 354 (अ), 

354(ड),323, 504,506 भा.द.वि 

सह बालकाांचे लैगिंक अपराधाां पासून  

सांरक्षण अवधवनयम, 

2012,8,11(4),12 प्रमाणे  

दद. 19/01/2023 

चे 

18.55 िा 

(1 ददिसाचा 

PCR)  

1)  रोहीत श्रीकाांत वमश्रा, िय 19 िर्ष, रा. जिंजीिन रामनिंर, टेलीफोन कााँलनी, दबेुिाडी, अकोला 

 

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

osG 

fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps 

uko o iRrk 

हकीकत riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad  fujad fujad 


