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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 
94/2023 

कलम 
379 IPC 

xqUgkizdkj  
पॉकेट 
pksjh 

सेकें डक्लास 
बकुकग 

ऑफीस   रे 
स्टे नागपरु 

 

27/01/2023 
चे 

23:00 वा. 
 

28/01/2023 
चे 

01.29वा 
 

दगुाराम जजतकुाम जाट 
, वय 43  वषष, धंदा - 
खाजगी जॉब , राह. 
ग्राम पोस्ट छापला 

वायाडे ता. जायेल जज. 
नागोर राज्य राजस्थान  
मो नं. 8825250430,  

8875420815 
 

अज्ञात ,dq.k 1700@# 

एक काळ्या रंगाचा 
मनी पॉकेट  त्यात  रोख 
1700/- रु (500 चे 1 , 
200 ची 4, 100 ची 2, 

50 ची 4),  हॉटेल 
जबल,आधार काडष ,जन 
आधार काडष, ATM  
काडषHDFC बैक चा, 

जग्रन काडष SBI चा 
असा ऐकुण माल 

1700/- रु 
 

जनरंक वरील ता. वेळी व जिकाणी   जफयादी हे जदनांक 27/01/23 ला 
आकोला जाने करीता नागपरु बकुकग हॉल मध्ये 23.00 वा 
आकोला जाने करीता  जनरल जटकीट काऊंटर ला जटकीट काढणे 
करीता लाईनीत उभे असता लगल्याने प्रवासी लोकांची गदीत 
जफयादीचे मगील पॉनटे जखसातनु एक काळ्या रंगाचा मनी पॉकेट  
त्यात  रोख 1700/- रु असा ऐकुण माल 1700/- रु कोणी  तरी 
अज्ञात चारट्याने मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेले .अशा 
जफयादी यांचे जफयाद वरुन कलम 379भादजव प्रमाणे गनु्हा दाखल 
करण्यात येत आहे.  
fVi%&    जफयादी यांनी पोलीस स्टेशन ला येवनु लेखी तक्रार जदले 
वरुन 
  

NK 
1139 
बरुडे 

02 ukxiqj 
95/2023 

कलम 
379 IPC 

xqUgkizdkj    
मोबाईल 
pksjh 

सेकें डक्लास 
बकुींग  रे स्टे 
नागपरू येथे 

28/01/2023

चे 

04:00 वा 

ते 05.00वा 

दरम्यान 

28/01/23 

चे 

07:03वा 

शोएब शहाज खान पिान      
, वय 19 वषष, धंदा - 

जशक्षण, राह. कन्नमवार 
वाडष न्य ुकॉलनी रोड 

बल्लारशाह टेकडी जज 
चंद्रपरु  मो नं. 

9022044539 

अज्ञात ,dq.k 12999@# 

एक जक्रस्टल परपल 
रंगाचा Realme5  कं.चा 
मो त्यात  जजओ  जसमनं- 
8262838563  IMEI 
No.8629260498749
54/47 कक. 12999/-रु. 

जनरंक वरील ता. वेळी व जिकाणी   जफयादी हे जदनांक  28/01/23 ला 
बल्लारशाह  जाने करीता नागपरु बकुकग ऑफीस  मध्ये 01.00 वा 
आले व त्यांचे सोबत त्यांचे जमत्र नामे   फरजान जदल्दार शेख  वय 
20  नंतर 02.45 वा दोघांची जनरल जटकीट काढली त्यांची गाडी 
सकाऴी 06.00वा ची असल्याने जफयादी हे 04.00 वा मोबाईल 
चाजजिंग ला लाऊन साईड ला बसले बस्लया बस्लया जफयादी यांची 
झोप लगली व 05.00वा  झोप उघडली तर जफयादी यांचा मोबाईल 
द्सनु आला नाही जफयादी यांचे झोपेचा फायदा घोऊन कोणी  तरी 
अज्ञात चारट्याने मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेले .अशा 
जफयादी यांचे जफयाद वरुन कलम 379भादजव प्रमाणे गनु्हा दाखल 
करण्यात येत आहे.  
fVi%& जफयादी स्वत पो.स्टे.ला येवनु लेखी जफयाद जदले वरुन 

NK 
1054 
डोळस 

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 



 

 

 

03 ukxiqj 
96/2023 

कलम 
379 IPC 

xqUgkizdkj     
लेजडज 

बगँ 
pksjh 

ट्रेन नं.16787 
श्री माता 
वैष्णोदेवी 

कटरा एक्स. 
चे कोच नं. 
S/6 बथष 
नं.26/27 
वरून रेल्वे 

स्टेशन नागपरु 
येथे गाडी 

आल्यानंतर 

11/01/2023
चे 

14:00वा. 
दरम्यान 

28/01/23 
चे 

07:57 वा. 

जववेक शमा S/o 
रामजीलाल शमा, वय 
42 वषे पत्ता- बदु्धनगर, 
खंडुआ थाना, चंदौसी, 

जजल्हा-संभल  
उ.प्र.मो नं. 

9719774367, 
9720499501 

 

अज्ञात ,dq.k 64290@# 

एक लेजडज बगँ ज्यात 2 
मोबाईल 1)जववो कं.चा 
नोबाईल Voda जसम 

नं.9719774367 IMEI 
NO 

860192048328979/
61 जक.10990/- रू. 2) 
Redme-9कं.चा जजयो 
जसम नं.9528337908 

IMEI NO 
864799049078548/
55जक.9300/-रू.,दोन 
सोन्याची अंगिी 2+2 

ग्रमॅ 4 ग्रमॅ चा 24000/-
रू की नगद 20,000/-
रू,2 ATM काडष UP 
ग्राजमन बकँ को स्टेट 
बकॅ ऑफ इंजडया का, 
जतन आधार काडष एसा 

कुल जमलाकर 
64,290/-रू.का सामान 

 

जनरंक वरील ता. वेळी व जिकाणी जफयादी हे जद. 11/01/2023 
रोजी ट्रेन नं.16787 श्री माता वैष्णोदेवी कटरा एक्स.से 
कोच नं.S/6 बथष नं.26/27 ने मदरुाई ते जदल्ली प्रवास 
करीत असतांना प्रवासा दरम्यान ट्रेन रेल्वे स्टेशन नागपरु 
जद.11/01/02023 रोजी चे 14:00 वा. पोहचली तेव्हा 
त्याच्या पत्नी ची लेडीज बगॅ आतील सामानासह कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने चोरुन नेले बाबत रे.स्टे नागपरु 
जद.11/01/2023 रोजी 14:00 वा.  दरम्यान माहीती पडले 
वरुन चोरी ची जरपोटष GRP आग्रा कॅन्ट येथे जदली परंत ु.पणुष 
रक्क्म सांजगतले नसल्याने अंदाजे 50,000/-रू सांजगतले. 
अशा जफयादी यांचे सांगणे प्रमाणे बयान वरुन कलम 
379भादजव प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात येत आहे.  
fVi%&  कायालय पोजलस अजधक्षक नागपरु यांचे जा. 
क्र.आर/23/गनु्हा वगष /2023-465 नागपरु जद.25/01/2023 
असनु पो.स्टे चे आ.क्र.282/23 जद.25/01/2023वरुन 

NK 
482 

तमुडाम 
 
 
 
 

04 ukxiqj 
97/2023 

कलम 
379 IPC 

xqUgkizdkj     
मोबाईल 
pksjh 

रेल्व ेस्टेशन 
नागपरु चे 

पवुषगेट कडील 
बकुींग ऑजफस 

चे जतकीट 
वेंडींग मजशन 

जवळुन. 
 

28/01/2023
चे 

08:55 वा. 

28/01/2023 
चे 

10:55वा 

आजशष तळुजशराम 
आखरे, वय 36 वषष, 
राह. प्लॉट नं. 16,  
न्य ुस्वराज नगर,  
बेसा, जपपळा रोड,  
जयंजत नगरी-7,  
नागपरु 440043  

मो. नं. 8956670851 
 

अज्ञात ,dq.k 7000@# 

एक लेनोवो K8plus 
काळ्या रंगाचा मोबाईल 
त्यात आयजडया जसम नं. 

9595212713 JIO 
NO. 7499829802, 
IMEI NO नं माहीत 
नाही कक. 7000/- रु. 

जनरंक नमदु तारखेस वेळी व जिकाणी यातील जफयादी हे जद. 28/1/23 
रोजी नागपरु ते पांढुणा असा प्रवास करने करीता रेल्वे स्टेशन 
नागपरु चे पवुषगेट संत्रा माकेट कडील जतकीट वेंडींग मजशन 
मधुन जतकीट काढत असतांना गर्ददमध्ये कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने 08:55 वा. चे दरम्यान त्यांचे पनॅ्ट चे जखशातनु एक 
लेनोवो K8 plus काळ्या रंगाचा मोबाईल त्यात आयजडया 
जसम नं. 9595212713 JIO NO. 7499829802, IMEI 
NO नं माहीत नाही कक. 7000/- रु.चा मोबाईल मदु्दाम 
लबाडीने व कपटाने चोरुन नेला अशा जफयादी यांचे जफयाद 
वरुन कलम 379भादजव प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात येत 
आहे.  
fVi%& जफयादी  स्वत पो.स्टे.ला येवनु लेखी जफयाद जदले 
वरुन 

WHC 
1011 
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05 ukxiqj 
98/2023 

कलम 
379 IPC 

xqUgkizdkj   
मोबाईल 
pksjh 

रे. स्टे. नागपरु 
येथे पवुषगेट 
संत्रा माकेट 

कडील बकुींग 
ऑफीसचे 

जतकीट 
वेंन्डीग मशीन 

जवळ 
 

28/01/2023
चे 

09:25 वा. 
दरम्यान 

28/01/2023 
चे 

11:08 वा. 

अनरुाग गजानन 
टालाटुले, वय 51 वषष, 

धंदा - जसव्हील 
इंजजजनअर, राह. प्लॉट 

नं. 40 SE रेल्वे 
कॉलोजन नं. 2 प्रताप 

नगर, नागपरु, 40022, 
मो. नं. 9823050428 

 

अज्ञात ,dq.k 17000@# 

एक काळा कव्हर 
जनळ्या रंगाचा 

Samsung कं. चा 
 M-30 मोबाईल त्यात 

BSNL जसम नं.  
9422147719, IMEI 
No माहीत नाही कक. 

17000/- रु. 
 

जनरंक जफयादी हे जदनांक 28/01/23 रोजी नागपरु ते गोंदीया असा 
प्रवास करणे करीता रे. स्टे. नागपरु चे पवुषगेट संत्रा माकेट 
कडील बकुींग ऑफीसचे जतकीट वेंन्डीग मशीन मधनु जतकीट 
काढत असतांना गदी मध्ये कोणीतरी अज्ञात चारट्याने 09:25 
वा. दरम्यान त्यांचे शटषच्या जखशातनु एक Samsung कं. चा M-
30 काळा कव्हर जनळ्या रंगाचा मोबाईल कक. 17000/- रु. चा 
मोबाईल मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेले. अशा जफयादी 
यांचे जफयाद वरुन मा. PSOयांचे आदेशान्वये कलम 379भादजव 
प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात येत आहे.  
fVi%& जफयादी स्वत पो.स्टे.ला येवनु लेखी जफयाद जदले वरुन  

HC 
640 
भुरले 

06 ukxiqj 
101/202
3 कलम 
379 IPC 

xqUgkizdkj   
मोबाईल 
pksjh 

ट्रेन नं. 
12160 

जबलपरु-
अमरावती 

एक्स चे कोच 
S/3 बथष नं. 

24 रेल्वे 
स्टेशन नागपरु    
येण्याचे 10 
जम. पवुी. 

28/01/2023
चे 

 06:00 वा. 
 

28/01/2023 
चे  

14:44 वा. 

चंदनकसग श्री 
तलुसीराम राजपतु,  
वय 41 वषष, राह. 

बाबलुबन, कापोरेशन 
शाळे जवळ, नागपरु 

440008 मो. नं. 
8623908236 

 

अज्ञात ,dq.k 17500@# 

एक OPPO A5 कं. 
चा ब्लल्य ुरंगाचा 

मोबाईल ज्यात IMEI 
NO.   

866278047177360, 
JIO NO. 

8698020883 कक. 
17500/- रु. 

 

जनरंक नमदु तारखेस, वेळी व जिकाणी यातील जफयादी हे जद. 
27/1/23रोजी ट्रेन नं. 12160 जबलपरु-अमरावती एक्स चे 
कोच S/3 बथष नं. 24 वरुन कपपरीया ते नागपरु प्रवास करीत 
असता प्रवासा दरम्यान रेल्वे स्टेशन नागपरु येण्याचे 10 जमनट 
पहले जद. 28/1/23 चे 06:00 वा. दरम्यान जफयादी यांची झोप 
उघडली असता लक्षात आले की, त्यांचे पनॅ्ट चे जखशातील एक 
OPPO A5 कं. चा ब्लल्य ु रंगाचा मोबाईल कक. 17500/- रु. चा 
मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे झोपेचा फायदा घेवनु 
मदु्दाम, लबाडीने व कपटाने चोरुन नेला आहे. अशा जफयादी 
यांचे जफयाद वरुन कलम 379भादजव प्रमाणे गनु्हा दाखल  
fVi%& जफयादी स्वत पो.स्टे.ला येवनु लेखी जफयाद जदले वरुन 

HC 
319 
जजचकार 

07 ukxiqj 
102/2023 

कलम 
379 IPC 

xqUgkizdkj   
मोबाईल 
pksjh 

ट्रेन नं. 
12810 

हावडा मुंबई 
एक्स. चे 
मागील 

जनरल कोच 
मधनु  रेल्वे 

स्टेशन नागपरु 
प्लाटँफामष नं. 
03 वर ट्रेन 

मध्ये 
चढल्यावर 

28/01/2023
चे 

14.20वा. 
दरम्यान  

28/01/2023
चे 

16.24वा.  

वैभव चंद्रकांत गारकर  
वय 18 वषष, धंदा- 

जशक्षण ,राह.रांजाडा 
ता. औढा जज. कहगोली  

431705  मो. नं. 
9730739957 

अज्ञात ,dq.k 15500@# 

एक OPPO  A 76 
स्काय ब्लल ूरंगाचा 

मोबाईल त्यात जजओ 
जसम नं. 8484974825 

IMEI NO 
865763059527959   

कक. 15,500 /- रु. 

जनरंक अशा प्रकारे आहे की, जफयादी हे  जद. 28/01/23 रोजी ट्रेन नं. 
12810 हावडा मुंबई एक्स. चे मागील जनरल कोच मधनु 
नागपरु ते अकोला  असा प्रवास करीत  असतांना रेल्वे स्टेशन 
नागपरु चे प्लाटँफामष नं. 03 वर गाडी उभी असतांना 14.20 वा. 
चे दरम्यान मी गाडीत चढले वर गाडीचे आत कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने माझ्या पनॅ्ट चे जखशातनु एक OPPO  A 76 स्काय 
ब्लल ू रंगाचा मोबाईल   कक. 15,500 /- रु. .चा मोबाईल मदु्दाम 
लबाडीने व कपटाने गदीचा फायदा घेवनु चोरुन नेला असल्याने 
मोबाईल चोरीची तक्रार देत आहे. SD ईंग्रजजत. अशा जफयादी 
यांचे जफयाद वरुन कलम 379भादजव प्रमाणे गनु्हा दाखल  
fVi%& जफयादी स्वत पो.स्टे.ला येवनु लेखी जफयाद जदले वरुन 

Hc 
542 
जमश्रा 

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 



 

 

 

 

 

 

 

08 ukxiqj 
105/2023 

कलम 
379 IPC 

xqUgkizdkj   
मोबाईल 
pksjh 

ट्रेन नं 
12641 

कन्याकुमारी 
हजरत 

जनजामदु्दीन 
एक्स चे कोच 
S/2 बथष नं  

47  वरुन  रे 
स्टे नागपरू . 

13/01/2023
चे वेळ नमदु 

नाही. 
 

28/01/2023
चे 23:12 

छोटेलाल कसह जपता 
राम कसह वय 45 वषष 
राह.ग्राम चखहसना 
जजला गोपालगंज 

जबहार मो नं 
8521190877 

 

अज्ञात ,dq.k 2000@# 

एक ब्लल ुरंगाचा 
रेडमी 8कं चा 
मोबाईल त्यात 
जजयो जसम नं-
9362311259  
कक. 2,000/-रु. 

 

जनरंक नमदु तारखेस वेळी व जिकाणी यातील जफयादी  हे  
जद.13/01/2023 रोजी  ट्रेन नं 12641 कन्याकुमारी हजरत 
जनजामदु्दीन एक्स चे कोच S/2 बथष नं  47  वरुन  रे स्टे मदरैु ते 
रे.स्टे  झासँी असा प्रवास करीत असता  प्रवासा दरम्याण त्यांनी 
त्यांचा मोबाईल चार्दजग पाईँट वर लावनु वर नमदु बथष वर 
िेवला  त्यांचा मोबाईल ब्लल ु रंगाचा जरअल मी 8कं चा मोबाईल 
कक. 2,000/-रु. चाजजिंगला  पाईँट वर लावनु झोपले  असता 
जफयादी यांची रे.स्टे नागपरु येथे झोप उघडली  तेव्हा त्यांनी 
त्याचा मोबाईल बजगतला असता नव्हता  कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने  जफयादी याचा झोपेचा फायदा घेऊन मोबाईल मदु्दाम 
लबाडीने व कपटाने चोरून नेले वरून  कलम 379भादजव 
प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात येत आहे.  
fVi%&  मा. पोलीस अजध. लोह नागपरु पत्र क्र. आर/23/गनु्हा 
वगष/2023-503 जदनांक 27/01/23 अन्वये तसेच ईकजडल आ. 
क्र.238/23 जद. 27/01/23प्रमाणे गनु्याचे कागदपत्र दाखल करणे 
कामी जदले वरुन 
  

Hc 
406 
राखडेु 

09 vdksyk 
36/2023 

कलम 
363 IPC 

xqUgkizdkj 

vigj.k    

हनमुान मंजदरा 
जवळील 

कपपळाच्या 
झाळा  खालनु 
रे.स्टे.अकोला 

येथे 
 

27/01/2023 
चे 

17.00वा. 
दरम्यान 

 

28/01/2023 
 चे 

00.37 वा 

पजुा जसद्धाथष खरात 
वय 25 वषष,धंदा - 
जभक मागणे, रा. 

जफरस्ती रेल्वे 
स्टेशनजज. अकोला 

 

अरकवद 
कैलास अंभोरे 
वय २८ वषष 
रा. सोनाळा 

पोलीस स्टेशन 
बोरगाव मंज ु

ता. जज. 
अकोला 
vVd  

fnukad o osG 

28/01/2023  
चे  

14.00 वा 

जनरंक  जनरंक यावेळी जफयादी नामे पजुा जसद्धाथष खरात हे  पो.स्टे.ला हजर 
येवनु त्यांचा मलुगा नामे ओम यास कोणीतरी अज्ञात ईसमाने 
पळुन नेले बाबत जदले जबानी  तक्रारी वरून अशा प्रकारे आहे 
जक नमदु घटना तारीख वेळी व जिकाणी जफयादी ही आपले दोन 
मलुासह  वजरल नमदु जिकाणी बसली असता जतचा मोिा मलुगा 
नामे ओम जसद्धातष खरातवय 04वषष हा मंजदर पजरसरात खेळत 
असतांना कोणीतरी अनोळखी इसमाने त्यास फुस लावनु 
जफयादी यांची नजर चकुवनु जफयादीची संमती जशवाय 
रखवालीतनु कोिेतरी घेऊन गेला आहे त्याचा शोध घेतला 
असता जमळुन न आल्याने जफयादी यांच्या  जबानी तक्रार वरुन 
गनु्हा कलम 363 IPC प्रमाणे दाखल  
fVi%&  जफयादी नामे पजुा जसद्धाथष खरात हे पो.स्टे.ला हजर 
येवनु  लेखी जफयाद जदले वरुन  

PSI 
वानखडे 



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 

10 इतवारी 
07/2023 

कलम 
379 IPC 
xqUgkizdkj    
कॉलेज 
बगँ pksjh 

रेल्वे स्टेशन 
कामिी 

मेनगेट समोर 

28/01/2023   
चे 

13.15 वा.  
दरम्याण 

 

28/01/20
23  चे 

18.11 वा. 

संस्कृती अशोक तमुडाम 
वय 18वषष राह. दरेकसा 
जमाकुडो वाडष नं. 02 
तह.सालेकस, जजल्हा 

गोंजदया मो.नं.  
8247252961 

अज्ञात ,dq.k 15200@# 

एक गलुाबी रंगाची 
कॉलेज बगँ त्यात 

एक काळ्या रंगाची 
मोिी हनँ्ड पसष, 
त्यात एक जववो 
कं.सोनेरी रंगाचा 
मॉडल नं. नोट 6 

प्रो. त्यात 1) जीओ 
जसम 

नं.9021843061 
2) आयडीया जसम 
नं. 7057219506 
IMEI NO. माहीत 
नाही जक. 8,200/- 

रु. चा मोबाईल रोख 
7,000/- रु.  बकँ 

ऑफ इंडीयाचे 
पासबकु स्पोटषचे 
सटीजफकेट असा 

एकुण 15,200/- रु 
चा माल 

जनरंक नमदु तारखेस वेळी व जिकाणी यातील जफयादी  हे  
28/01/2023 रोजी ट्रेन दगुष इतवारी लोकल ने रे स्टे दरेकसा 
ते कामिी असा प्रवास कजरत असतांना गाडी रेल्वे स्टेशन 
कामिी येथे आल्यावर जफयादी हे मेनगेटच्या बाहेर जनघाले 
असता ते आपली कॉलेज बगँ बाहेर िेवनु वॉशरुमला गेली 
वाशरुम वरुन परत आल्यावर नमदु बगँ मधील मोिी काळी 
हनँ्ड पसष त्यात एक काळ्या रंगाची मोिी हनँ्ड पसष, त्यात एक 
जववो कं.सोनेरी रंगाचा मॉडल नं. नोट 6 प्रो. जक. 8,200/- रु. 
चा मोबाईल रोख 7,000/- रु.  बकँ ऑफ इंडीयाचे पासबकु 
स्पोटषचे सटीजफकेट असा एकुण 15,200/- रु चा माल  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने जफयादीचे गैरहजरीचा फायदा 
घेवनु मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेले वरुन जफयादीयांच्या लेखी 
तक्रार वरुन कलम 379 भा.दं.जव  प्रमाणे गनु्हा दाखल  
fVi%& जफयादी स्वत पो.स्टे.ला येवनु लेखी जफयाद जदले वरुन 

NK 
155 

भदोजरया 

11 xksafn;k 
15/2023 

कलम 
379 IPC 

xqUgkizdkj   
मोबाईल 
pksjh 

js-LVs-xksafn;k 

IyWVQkeZ  

ua-01 ofjy 

tujy 

osfVax 

gkWye/kqu 

28-01-23 

ps 

01-30 ok-

njE;k.k 

28-01-23 

ps 

13-07 ok- 

?ku';ke vezryky 

efPNjds o; 23 o"kZ 

jkg-ika<jh rk-lkysdlk 

ft-xksafn;k eks-ua- 

9765819369 

vfouk'k 

mQZ ukE;k  

f'kolktu 

[kksczkxMs 

o; 22 o"kZ 

jkg-

vkacsMdj 

okMZ] 

falaxyVksyh] 

iks-LVs-

xksafn;k rk-

ft-xksfn;k 

ueqn 
vkjksihl 
vVd u 

djrk dye 
41¼v½1 tk-
QkS vUo;s 
lti=koj 
lksM.;kr 
vkys- 

,dq.k 14000@# 

,d fooks 

daiuhpk 

vkdk'kh jaxkpk 

eksckbZy ekW-ua- 

ok;@19 R;kr 

ftvks fle ua- 

7972371725 

vk;-,e-bZ-vk;-

ua-

869846046274

458] 

869846046274

441 fdaer 

14]000@&: 

,d fooks 

daiuhpk 

vkdk'kh 

jaxkpk 

eksckbZy 

ekW-ua- 

ok;@19 

R;kr 

ftvks 

fle ua- 

7972371

725 

vk;-,e-

bZ-vk;-ua-

8698460

4627445

8] 

8698460

4627444

1 fdaer 

14]000

@&: 

v'kk izdkjs fd ;krhy fQ;kZnh etdqj gs fnukad 

27-01-2023 jksth vkexkao ;sFks ;s.ks djhrk ukxiqj 

rs vkexkao  ikosrks jsYos izoklkps tujy frfdV 

dk<qu fxrkatyh ,Dl-us xksafn;k js-LVs-yk vkys 

ijarq vkexkao ;sFks tk.ks djhrk jk=hyk dqBysgh 

lk/k.k miyC/k ulY;kus  js-LVs-xksafn;k IyWVQkeZ  

ua-01 ofjy tujy osfVax gkWye/khy >ksi xsys 

fnukad 28-01-2023 ps 01-30 ok-njE;k.k fQ;kZnhyk 

tkx vkyh vlrk R;kauk R;kaps iWUVps f[k'kkr 

Bsoysyk ueqn o.kZukpk eksckbZy fnlqu vkyk ukgh-

dks.krjh vKkr pksjV;kus fQ;kZnh ;kaps >ksispk 

Qk;nk ?ksoqu R;kapk ueqn o.kZukpk eksckbZy eq|ke 

yckMhus pks:u usys ckcr iks-LVs-yk ;soqu fnys 

ys[kh rØkj o:u ueqn izek.ks xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk- ueqn xqUg;kpk vkjih,Q lg 

rikl djhr vlrkuk xqIr ckrehn~okjs ekghrh 

?ksoqu ueqn vkjskihl rkC;kr ?ksrys vlrk  pksjhl 

xsyk eksckbzy R;kps toG feGqu vkY;kus  ueqn 

xqUgk dsY;kps dcqy dsys vkgs- 

iksuk 

1058 

Hkks;j 



 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 28-01-2023 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 28-01-2023 

 

 

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 

12 ???????????? 
33/2023 

कलम 
379 IPC 

xqUgkizdkj   
मोबाईल 
pksjh 

ट्रेन नं. 
02844अहम
दाबाद परुी 

एक्स. चे कोच 
नं. B/4 बथष 
नं. 55 वरुन 

रे. स्टे. बडनेरा 
येथे 

 

23/01/2023 
चे  

07.00 वा 
दरम्यान 

28/01/2023 
चे  

 17.18  

जमलन अंबर नाहक, 
वय 24 वषष, राह. पोस्ट 

कोईरासी, जजल्हा 
मंगम, ओरीसा 

761029 मो. नं. 
7788027150 

अज्ञात ,dq.k 22000@# 

एक जववो Z1X 
कं. चा ब्लल्य ुरंगाचा 

मोबाईल त्यात 
जसम JIO NO. 
7078313247, 

Airtel NO. 
7377121589 

कक. 22000/- रु. 
चा मोबाईल 

जनरंक अशा प्रकारे आहे की , नमदु तारखेस वेळी व जिकाणी यातील 
जफयादी हे जद . 22/1/23 रोजी ट्रेन नं . 02844अहमदाबाद परुी 
एक्स. चे कोच नं . B/4 बथष नं . 55 वरुन रेल्वे स्टेशन 
अहमदाबाद से परीकोट असा प्रवास करीत असता प्रवासा 
दरम्यान रे. स्टे. बडनेरा येथनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचा 
एक जववो Z1X कं. चा ब्लल्य ुरंगाचा मोबाईल कक . 22000/- रु. 
चा मोबाईल जफयादी यांचे झोपेचा फायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने 
व कपटाने चोरुन नेला . असे  प्राप्त जफयाद  आदेशानव्ये  कलम 
379 IPC प्रमाणे  गनु्हा दाखल करुन  
fVi%& ueqn xqUg;kps dkxni= js-iks-Bk.ks ukxiqj tk-Øa- 

480@2023 fnukad 24@01@2023 bZdMhy iks-LVs-

vk-Øa 118@23 fnukad 28@01@2023 vUo;s izkIr 

>kY;kus xqUgk nk[ky 

NK 
1148 
जाधव 

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- 28-01-2023 

 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 28-01-2023 

                                                                    

 

 

 

 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 o/kkZ 

 

vi dz 22@2023 dye 

379]34 

Hkk-n-oh 

 

21@01@2023  चे  03%30 ok 

fn 30@01@23 

jksth ikosrks iks 

dLVMh e/;s 

vkgsr- 

01½ lat; S/O jkeLo:Iklklh] o; 37 o"ksZ]] /kank&etqjh]jkg.kkj%&iqFkh leu 60 

iqrhlekbZuiks-LVs ckl] rk- ckl] ftYgk fglkj- 

02½ banjx.kirlklh] o; 36 o"ksZ] /kank&etqjh]jkg.kkj%&mtkykuxj lkeku] okMZ dz 13] 

ege] iksLVsege] rk- ege] ft- jksgrd]jkT; gjh;kuk-o/kkZ 

;ksX; lqj{kkxkMZ e/;s rikldkeh jokuk- 

 

02 vdksyk 36/2023 कलम 363 IPC  28/01/2023  
चे  

14.00 वा 

01½ अरकवद कैलास अंभोरे वय २८ वषष रा. सोनाळा पोलीस स्टेशन बोरगाव मंज ुता. जज. 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 


