
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 25-11-2022  
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 Hkk-n-oh 

xqUgk izdkj 

eksackbZy 

pksjh  

ट्रेन नं. 
12975जयपरु
म्हैसरु एक्स.चे 

कोच नं. 
A/1,बथथ 

नं.41वरुन 
रे.स्टे चंद्रपरु 

दरम्यान 

.25/11/22 
चे 09/30वा. 
दरम्यान 

.25/1122चे1
4 /36वा. 

 

वरुनS/o  सत्य 
प्रकाश त्रिपाठी वय 
24वषथ,रा आर ए 
एन जे ए चौक 

एसय ु
एमईएल,सनेुला,

झालावाडा 
राजस्थान 
326513   
मो.कं्र. 

7406552666 

अज्ञात ,dq.k 1]55000@: 

एक संमसंग कंप.चा 
मां.नं.S/21पपथल रंगाचा 

मोबाईल त्यात 
एअरटेल त्रसमनं 
.8209080896, 

कक.55000/- 
रु.,आयफोन 

मा ाँ.नं.13कंप.चा त्यात 
एअरटेलत्रसम नं. 
9154321272 

कक.100000/-  असा 
एकुण कक.155000/- 

रू. चामाल 

त्रनरंक  नमदु ता. वेऴी व त्रठकाणी यातील त्रफयादी मजकुर हे वरील 
नमदु ट्रेंन चे कोच व बथथवरुन रे.स्टे काची गडुा ते भवानी मंडी 
असा प्रवास कत्ररत असतांना प्रवासा दरम्यान त्रफयादी यांचा 
वरील वमथणाचे मोबाईल रेस्टे चंद्रपरु दरम्यान कोणी तत्रर अज्ञात 
चोरट्याने त्रफयादी यांच्या झोपेचा फायदा घेवनु त्यांचा वत्ररल 
नमदु वणथनाचा मोबाईल चोरुन नेलेबाबत त्रदलेल्या तक्रारी वरून 
सबब अ पक्र 447/2022 कलम 379 IPC प्रमाणे नंबरी गनु्हा 
दाखल करण्यात आला असनु सदर गनु्याची एक प्रत मा. 
JMFCकोटथ नागपरु येथे रवाना करण्यात आली सदर गनु्याचा 
पढुील तपास श्रेणी PSI  रामटेके यांना देण्यात आला. 
 

श्रेणीPS
I  

रामटेके 

02 cMusjk 

xq-j-u- 

303@22 

dye 379 

Hkk-n-oh 

xqUgk izdkj 

ikdhV pksjh 

रे स्टे बडनेरा 
येथनु प्लटॅफॉम 
नं. 01 वरून 
टे्रन महाराष्ट्ट्र 

एक्स चे 
समोरील 
जनरल 

डब्यामध्ये 
चढत असताना 

  

22/11/2022 
चे अंदाजे 

14.50 वाजता 
.  

25/11/202
2 चे 14.54  

मोहम्मद सलीम 
अब्दलु हकीम 

वय36 वषष,धंदा  - 
एम.आर रा. 

मोमीनपरुा पातरु 
जज. अकोला  

 मो. नं.  
9028729926 

  

अज्ञात  ,dq.k 500@: 

एक काळ्या रंगाचे 
पाकीट ज्या मध्ये 

रोख 500/-रू, ATM 
काडष (ICICI, SBI ) 
बॅंक चे, आधारकाडष , 

पनॅ काडष , असा 
एकुण 500/-रू  चा 

माल 
  

त्रनरंक नमदु ता . वेळी व जिकाणी यातील जफयादी हे जद .22/11/2022 
रोजी  टे्रन महाराष्ट्ट्र एक्स नी रे स्टे बडनेरा ते रे स्टे अकोला असा 
प्रवास करणे करीता   रे स्टे बडनेरा येथनु प्लटॅफॉम नं . 01 वरून 
टे्रन महाराष्ट्ट्र एक्स चे समोरील जनरल डब्या मध्ये चढत असताना 
तयांच्या पनॅ्टच्या मागील जखशात िेवलेला  एक काळ्या रंगाचे 
पाकीट ज्या मध्ये रोख 500/-रू, माल असलेला पाकीट कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने प्रवाशी लोकांच्या गर्ददचा फायदा घेवनु मदु्दाम 
लबाडीने  चोरुन नेला अशी जफयादी यांनी लेखी जफयाद वरुन 
कलम 379 IPC प्रमाणे गुन्हा दाखल  
fVi&रेपोसे्ट अकोला येथील जा. कं्र. 2802/22दद.22/11/22 तसेच 

इकडील आ. कं्र. 1775/22दद.25/11/22अन्वये गुन्ह्याचे कागदपत्र 

प्राप्त झाल्याने गुन्हा दाखल   

NK/ 
1148
जाधव 

03 अकोला  
अप क्र . 

408/2022 
कलम  

379  IPC  

रे.स्टे.अकोला 
येथनु PF 

No.02 वरून 
ट्रेन नं.12105 

DN मुंबई 
गोंदीया त्रवदभथ 
एक्स. मागील 

जनरल 
कोचमध्ये 

चढत 
असताना 

 

 24/11/22 चे 
वेळ नमदु नाही. 

 

25/11/2022 
 चे  18.29 वा. 

त्रमलीनंद पुंजाजी 
मेढे वय 44 वषथ,  

व्यवसाय –
सरकारी नौकरी, 
रा. येवता रोड 

पषु्पराज त्रबल्डींग 
मलकापरु अकोला 

त्रज. अकोला  
मो.नं. 

7498659014 
 

अज्ञात ,dq.k 12]600@: 

एक समॅसंग गलेॅक्सी 
कंपनीचा  मा ाँ. नं. A-
20 S काळ्या  रंगाचा 
मोबाईल त्याचा IMEI 

NO 
404222872103393   
त्यात  Vi कं. चे त्रसम 

नं. 
7030915736ककमत 

12600/-रू. चा  
मोबाईल 

 

त्रनरंक नमदु ता. वेळी व त्रठकाणी यातील त्रफयादी  हे  त्रद. 24.11.2022रोजी   
ट्रेन नं. 12105 डाऊन मुंबई गोंदीया त्रवदभथ एक्सपे्रस नी रे.स्टे.अकोला ते 
रे.स्टे. नागपरु जाणे करीता ट्रेन च्या मागील जनरल कोच मध्ये चढत 
असतांना त्रफयादी यांच्या पनॅ्टच्या त्रखशात ठेवलेला एक समॅसंग गलेॅक्सी 
कंपनीचा  मॉ नं. A-205 काळ्या  रंगाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 
चोट्याने प्रवाशी लोकांच्या गर्ददचा फायदा घेवनु त्यांची नजर चकुवनु 
मदु्दाम लबाडीने चोरून नेला. अशी त्रफयादी यांनी त्रदले लेखी त्रफयाद 
वरून कलम 379  IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल.  
fVi& यावेळी त्रफयादी त्रमलीनंद पुंजाजी मेढे यांनी आज fn-25-11-

2022रोजी पो स्टे ला येवनु लेखी तक्रार त्रदले वरून गनु्हा दाखल केला  

HC/ 
517 
राठोड 



 

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 25-11-2022 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 25-11-2022 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 25-11-2022 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 25-11-2022 
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vkjksihps uko 

01 अकोला Xq-j-u-504@2022 dye 379 

Hkk-n-oh fujad 
fn- 25@11@2022 ps 13-25 ok अब्दलु साजीद उफथ  राजा अब्दलु रत्रफक वय 23 वषथ रा. अकबर प्लॉट परुत्रपत्रढत कॉलनी अकोट फैल अकोला 


