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

 

 

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 अकोला 
अप क्र. 
01/23 
कलम  
379  
 IPC  

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रे.स्टे. अकोला 
प्लटँफामँम नं.02 

वर मागील 
बाजसु 

शौचालया 
जवळ 

31/12/22 चे 
20.35 वा  
दरम्यान 

01/01/23  चे 
07.31 वा 

सनुीलकुमार बधु्दसेन 
राठोड वय 20वषम, 

धंदा- मजरुी रा. धनगवा 
जेठारी अनंतपरु पोस्ट 

धनगवा  राज्य- 
मध्यप्रदेश  मो नं. 
9713581603 

vKkr ,dq.k 12]899@& # 

एक ब्ल्य ुरंगाचा  रेडमी 
नोटेड 8 कंपनीचा मोबाईल 

त्याचा 
IMEI NO. 

868269044019356, 
868269044019364 

त्यात JIO कंपनीचे 
ससम नं. 

7489120167 
ककमत 12,899/-रू चा 

मोबाईल 
 

सनरंक
  

नमदु ता. वेळी व सठकाणी यातील सफयादी  हे आप्या समत्रासह 
कामधंदा करण्यासाठी नागपरुला जाणे साठी रे्वे ची सतकीट काढुन रे 
स्टे अकोला प्लटँफामँम नं.02 वर मागील बाजसु शौचालया जवळ  
त्यांचा मोबाईल चासजिंग पॉईंटला लावनु गाडीला वेळ अस्याने ते 
त्यांच्या समत्राला मोबाईल कडे लक्ष देण्याचे सांगनु ते पे्रश होण्या साठी 
बाथरूमला गेले.व फे्रश होवनु परत आले व त्यांनी चासजिंगला 
लावलेला मोबाईल सदसनु आला नाही. त्यांनी त्यांचा समत्र नामे 
गलुाबकसग राठोड यांना सवचारले असता त्यांनी सांगीतले की मला 
फोन आ्याने बाजलुा गेलो सफयादी व त्यांच्या समत्रानी अकोला स्टेशन 
परीसरात अज्ञात चोराचा शोध घेतला मोबाईल समळुन न आ्याने ते 
समक्ष पो स्टे ला हजर आले व त्यांचा  चासजिंग पॉईंटला लावलेला  एक 
ब्ल्य ुरंगाचा  रेडमी नोटेड 8 कंपनीचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्यांच्या गैरहजेरीचा फायदा चोरून नेले बाबत सदले सफयाद 
वरून सबब अपराध कलम 379 भादसव प्रमाणे गनु्हा दाखल  
fVi& यावेळी सफयादी नामे सनुीलकुमार बधु्दसेन राठोड  यांनी पो.स्टे. 
ला येवनु सदले लेखी सफयाद सदले वरून गनु्हा दाखल केला तो खालील 
प्रमाणे. 
 

HC/76 
खान 

02 अकोला 
अप क्र. 
02/23 
कलम  
379  
 IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं. 07115 
जयपरु स्पेशल 
एक्स चे कोच 
नं. A/4 बथम 
नं.24 वरून 
रे.स्टे वासशम 
येण्याच्या 10 
समनीटापवुी 

लक्षात आले. 

03/12/22 चे 
12.00 वा 
दरम्यान. 

 

01/01/23 चे  
11.36 वा. 

श्रीमती संतोष शमा 
W/O श्री. रेबाशंकर 

शमा, वय 57 वषम, रा. 
13-14-735, जैन मंसदर 
कारवानशव, हैद्राबाद, 

(तेलंगना) मो.नं. 
9290639429 

vKkr ,dq.k 31]000@& # 

एक गे्र रंगाचा 1+ कं.चा 
मोबाईल त्याचा  

IMEI No. मासहत नाही. 
त्यात Airtel ससम नं. 

9177226245 
सक.31,000/- रू,  

मोबाईल 

सनरंक नमदु ता. वेळी व सठकाणी यातील सफयादी हे सद. 02/12/2022 रोजी ट्रेन नं. 
07115 जयपरु स्पेशल एक्स चे कोच नं. A/4 बथम नं.22,24 वरून आप्या 
पसत सोबत रे.स्टे. हैद्राबाद ते रे.स्टे. अजमेर असा प्रवास करीत असतांना 
प्रवासा दरम्यान रे.स्टे वासशम येण्याच्या 10 समनीटापवुी सफयादी यांची झोप 
उघड्यावर त्यांचा लक्षात आले की, त्यांचा  एक गे्र रंगाचा 1+ कं.चा मोबाईल 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने सफयादी यांचे झोपेचा फायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने 
चोरुन ने्याचे सफयादी यांनी  रे.पो.स्टे. खांडवा येथे सदले सफयाद कलम 379  
IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल. 
fVi& यावेळी पोलीस असधक्षक कायालय लोहमागम नागपरु येथील क्रमांक 
आर/23/गनु्हा वगम/2022-7417  सद.30/12/2022 अन्वये गनु्याचे कागदपत्र 
इकडील पो.स्टे.ला आ.क्र 2130/2022 सद.31/12/2022 अन्वये प्राप्त झा्याने 
आज रोजी बारसनशी रायटर  HC/752 पाटील यांनी गनु्याचे कागदपत्र गनु्हा 
दाखल करणे कामी सदले वरून गनु्हा दाखल केला  
 

HC/28 
वडसगरे   

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- 01-01-2023 

 

 

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

 

 

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

                                              

 

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 ukxiwj exZ Ø 
01/2023  
dye  

174 CRPC 

ट्रेन नं. 12975 
जयपरु मैसरु 
एक्सपे्रस चे 

समोसरल जरनल 
कोच मधनु रे. 

स्टे. नागपरु येथे 

01/01/2023  
वेऴ   11:30  

वा.पवुी 
 

01/01/2023  
वेऴ   13:09  

वा. 
 

आँन डयटुी 
DYSS.मध्य रे्वे 
नागपरु तफे सवक्की 
धनराज बांगडे वय  
- 32 वषे रा. प्रताप 

नगर नागपरु 
 

मयत परुुष  नामे 
मोहम्मद इमरान 
कसकदर  अली 
वय 25  वषम 

 

आँन डयटुी DYSS.मध्य रे्वे नागपरु तफे सवक्की धनराज बांगडे वय  - 32 वषे रा. 
प्रताप नगर नागपरु यांनी एक लेखी मेमो आणनु सदले की , प्रसत थाना प्रभारी GRP/RPF 
मध्य रेल नागपरु , महोदय आपको ससुचत सकया जाता है सक ट्रेन नं. 12975 के यात्री 
मोहम्मद इमरान कसकदर अली की जाचँ डाकँ्टर अंसार (न्य ुईरा हासँ्पीटल) ने की 
तत्पश्चात मतु्य ुघोसषत सकया है। मतु्य ुघोसषत पत्र साथ मे  संलग्न है।  सदनांक 
01/01/2023 समय 11:30 AM अशा प्राप्त मेमो वरुन कलम174 CRPC प्रमाणे मगम 
दाखल करण्यात येत आहे. घटनास्थळ व इन्क्वेस्ट पंचनामा कायमवाही करने कामी API/ 
गोडाणे यांचा मागमदशमनाखाली व उपस्स्थतीत घटनास्थळ व इन्क्वेस्ट पंचनामा कायमवाही 
करने कामी HC/542 समश्रा व पे्रत पहारा डयटुी कामी PC/1129 रामटेके यांना रवाना 
करण्यात येत आहे. तसेच मगम खबरीची प्रत मा. SDM सो नागपरू शहर यांना 
पाठसवण्यात येत आहे. 
 

HHCC//5544
22  ???????????? 

02 xksafn;k exZ Ø 
01@23 

dye 174 

tkQkS 

xkMh u18029 

'kkyhekj ,Dlus 

izokl djhr 

vlrkuk izd`rhZ 

[kjkc >kY;kus 

ft lk : 

xksafn;k ;sFks 

ek ,e vks 

lkas ;kauh 

e`r ?kks"khr 

dsY;kus 

31@12@22 

ps 20-05 ok 

01@01@23 ps 

06-38 ok 

vkWu M;qVh ,e 

vks lks ft lk : 

xksafn;k 

eks  ;kdqc 

vyh 'ks[k o; 

43 o"kZ jkg 

nkSyriqj ft 

eq'khZnkckn ia 

caxky 

;krhy e;r ble gk xkMh ua 18029 'kkyhekj ,Dlus jsLVs dqykZ rs 

'kkyhekj vlk izokl djhr vklrkuk  izoklkr R;akph izd`rhZ [kjkc >kY;kus 

jsLVs xksafn;k ;sFks mrjoqu R;akps ukrsokbZdkalg ft lk : xksafn;k ;sFks   

vkS"k/kksipkjk djhrk  usys vlrk ek ,evks lkas rikl.kh d:u ueqn 

O;Drhl e`r ?kks"khr dsYks vlrk ,e vks lks a;kps eseks o:u iksLVsyk exZ 

nk[ky dj.;kr vkyk iapukek dk;Zokgh dkeh lQkS@ 968 Bkdqj  o 

iksdkW@ 736 xk;/kus ;akuh dsyh vkgs 

lQkS@ 

968 

Bkdqj   

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-

osG 

fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps 

uko o iRrk 

gfddr riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 


