
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 02-01-2023 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 
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01 xksafn;k 

अप क्र. 
02/23 
कलम 
379 

IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

jsLVs xkafn;k 

IykWVQkWeZ ua 

01 jsYos 

vksOgj fczt 

toG 

02@01@23  

10-00 ok rs 

12-00 ok 

njE;ku 

02@01@23 

20- 35 ok 

lafni fxjh/kkjh 

MkseGs mez 30 

lky O;olk;& 

etqjh irk&  okMZ 

ua 06 dkyh eanhj 

ds ikl dVaxh  

¼e izns'k½ 

eks ua  

8516984565 ] 

9285135743 

 

vKkr ,dq.k 10]500@& # 

dkG;k jaxkpk jsMeh 

10 da eksckbzy ekW ua 

4$64 ftles fle ua 

8516984565 

vk;,ebZvk; ua 

86156806433447

1 fd 10]500@# dk 

eksckbZy 

fuajd ;krhy fQ;kZnh ;kauk fn 02@01@23 jskth egkjk"Vª ,Dlus iq.ks ;sFks 

tkus djhrk rs jsLVs dVaxh ;sFkqu  xksafn;k ;sFks ;s.kkjh  iWlsatj xkMh 

mf'kjk iksgpY;kus egkjk"Vª ,Dlizsl fu?kqu xsyh gksrh R;keqGs rs ueqn 

xkMhus iq.ks ;sFks tkoq 'kdys ukgh- uk"krk oxSjs d:u rs jsLVs xksafn;k 

;sFks IyWVQkWeZ ua 01 ;soqu ,dk ckdM;koj ;soqu clys iajrq R;akuk 

>ksi ;sr vlY;kus R;akuh vkiyk ueqn eksckbzy tWdsVps ojhy 

f[k'kkr Bsoqu >ksiys vlrk dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;akpk ueqn 

eksckbZy R;kps >ksispk Qk;nk ?ksoqu pks:u usys ckcr iksLVsyk ;soqu 

ys[kh rdzkj fnys o:u ueqn xqUgk nk[ky 

iskgo

k 

505 

Hkkys

jko 

02 o/kkZ  

अप क्र. 
01/23 
कलम  
379  
 IPC 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

ट्रेननं. 22737 
ससकंदराबाद-

सहसार 
एक्स.चेकोचनं 
S/8 बथथ नं.05 

वरुन रे.स्टे 
सवहीरगाव 
दरम्यान 

29/12/22 चे 
05/45वा 
दरम्यान 

 

02/01/23 
चे16/05वा. 

 

हषथल जगसदश 
गोवधथन वय- 33 
वषथ,धंदा-प्रायव्हेट 
नौकरी,रा. प्लटँ नं 

206 सतरुपती 
प्राईम अपाटथमेंट 
सेंन्ट मायकल 
स्कुल जवळ 

नगीना बाग चंद्रपरु 
मो.कं्र. 

9503971768 

vKkr ,dq.k 4]000@& # 

एक ब्राऊन रंगाची 
लेदर मनी पसथ त्यात 

आधार कार्थ, टु व्हीलर 
फोर व्हीलर ड्रायव्व्हग 
लायसन्स,पनँकार्थ,  
ATM कार्थ (SBIव 
इलाहाबाद),के्रसर्ट 
कार्थ (SBI),रोख 

4000 (500X8)रुपये 
असा एकुण 4000/-रु, 

चा माल 

सनरंक अश्या प्रकारे आहे की , नमदु ता. वेऴी व सिकाणी यातील सफयादी 
मजकुर हे ट्रेंन नं. 22737 सहसार एक्स.चे कोच नं S/8बथथनं.05 वरुन 
आपल्या परीवारासह रे. स्टे ससकंदराबाद ते बल्लारशाह असा प्रवास 
करीत असतांना प्रवासादरम्यान सफयादीने झोपते वेळी त्यांची मनी पसथ 
स्कुलबगँमध्ये िेवनु झोपले व सकाळी 05/45वा. उटल्यानंतरत्यांनी बगँ 
बसघतली असता त्यांना सदसनु आला नाही.  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
सफयादी यांचे झोपेचा फायदा घेवनु त्यांची वरील नमदु वणथनाची मनी पसथ 
आतील नमदु रोख व सामानासह रे. स्टे सवसहरगाव 
दरम्यान चोरुन नेल्याचे माहीती पर्ल्या ने आहे,  
fVi& गनु्याचे कागदपत्र रे.पो.चौकी बल्लारशाह येसथल जावक क्र. 521/2022 
सद. 29/12/2022अन्वये तसेच ईकर्ील पो.स्टे आ.कं्र. 01/2023 
सद.02/01/2022अन्वये गनु्याचे कागदपत्र पो.स्टेला प्राप्त झाल्याने मा.प्रभारी अ 
सधकारी सो यांचे आदेशान्वये 
नंबरी गनु्हा दाखल  
 

शे्रणी 
PSI/ 
सिरसा

गर 

02 cMusjk 

अप क्र. 
01/23 
कलम  
379  
 IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

टे्रन नं 20858 
शिडी साईनगर  
परुी शिकली  
एक्स. चे 

जनरल कोच 
मधनु   रेल्िे 

स्टेिन  
बडनेरा येथे 

गाडी 
आल्यािर 

  

01/01/23 
22.30 िा 

  

02/01/23 चे 
12.53 

  

मयरु उबास कटरे  
िय 18  िर्ष, 

राह.ओमसाईनगर 
जनुा कामठी 
रोड,कलमना 
,नागपरु.  मो. 

नं.7028709679. 
  

अज्ञात.  ,dq.k 12]500@& # 

एक शरयल-मी C-35 
काऴ्या रंगाचा मोबाईल  
त्यात शजयो शसम  नं. 

9284498464, 
IMEI No. 

861856069025337 
12,500/- रु. चा 

मोबाईल  

निरंक. नमदु ता .िेऴी ि शठकाणी यातील शियादी हे टे्रन परुी शिकली  एक्स . चे 
जनरल कोच मधनु  रेल्िे स्टेिन शसडी ते रे .स्टे नागपरु असा प्रिास करणे 
कशरता  त्यांचे शमत्रासोबत  शनघाले गाडी 14:00 िा शिडी  रेल्िे 
स्थानकािरुन  सटुली प्रिासा दरम्याण रेल्िे स्टेिन  बडनेरा येथे गाडी 
आल्यािर  शियादी टायलेट ला गेले ि परत  आल्यािर त्यांना चक्कर 
आल्यासारखे िाटल्याने  ते कोचमध्ये खाली पडले  तेव्हा त्याच्या  पनँ्टच्या 
शखश्यातील एक शरयल -मी C-35 काऴ्या रंगाचा मोबाईल  कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने चोरुन नेला त्यांनी  कोचमध्ये बसलेल्या लोकांना 
शिचारपसु केली पंरत ुमोबाईल  शमऴाला नाही   
fVi& रे.पो.स्टे नागपरु येथनु  प्राप्त  कागदपत्रा िरुन   कलम 379 भादिी 
प्रमाणे नंबरी गुन्हा दाखल   

HC/ 
697 
भांद
गे 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 
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yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 02-01-2023 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 02-01-2023 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 02-01-2023 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 02-01-2023 

 

                                             

04 vdksyk 

अप क्र. 
03/23 
कलम  
379  
 IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन अप बर्नेरा 
भुसावळ मेमो 
पसॅेंजर गार्ी चे 
जनरल कोच 
मधनुरे.स्टे 

मरु्ततजापरु ते रे 
स्टेअकोला 

दरम्यान 
 

.01/01/2023 
चे वेळ नमदु 

नाही 
 

.02/01/2023 
चे  21.11 वा 

अनंता बाळकृष्ण 
केजे  वय 32 वषथ,रा. 
झोर्गा ता. कारंजा 
(लार्) सज. वासशम 

मो.नं.7499602667 
 

अज्ञात. ,dq.k 14]500@& # 

एक सववो कंपनीचा 
मोबाईल मॉ.नं.V2111 

त्याचा IMEI No. 
869669057397533, 
869669057397525 

त्यात JIO ससम नं. 
7620746354 

सक.14500/- रू, चा 
मोबाईल 

 

सनरंक नमदु ता. वेळी व सिकाणी यातील सफयादी हे सद.01/01/2023 रोजी ट्रेन अप 
बर्नेरा भुसावळ मेमो पसॅेंजर गार्ी चे जनरल कोच मधनु रे स्टे मरु्ततजापरु ते रे स्टे 
शेगाव असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान रे.स्टे मरु्ततजापरु ते रे स्टे 
अकोला दरम्यान त्यांचा एक सववो कंपनीचा मोबाईल मॉ.नं. V2111, मोबाईल 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने सफयादी यांचे नजर चकुवनु प्रवाशी लोकांच्या गर्तदचा 
फायदा  घेवनु मदु्दाम लबार्ीने चोरुन नेला.  सफयादी यांनी रे पो दरुिेत्र मरु्ततजापरु  
येथे सदले सफयाद वरुन कलम 379  IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला 
असनु सदर गनु्याचा तपास WHC/221 भटकर हे करीत आहेत. 
fVi& यावेळी रे पो दरुिेत्र मरु्ततजापरु येथील ऑकरन्स क्रमांक 01/2023 
सद.02/01/2023 अन्वये गनु्याचे कागदपत्र इकर्ील पो.स्टे.ला  प्राप्त झाल्याने 
आज रोजी बारसनशी रायटर HC/752 पाटील यांनी गनु्याचे कागदपत्र गनु्हा दाखल 
करणे कामी सदले वरून गनु्हा दाखल केला 

HC 
221 
भटक

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 cMusjk 

  

Xkq-ja-ua 01/2023 dye 379 Hkknoh 

  

fn- 02@01@2023 Pks 12-53 ok-  

let i= nsoqu lksMys  Rk`rh;iaFkh fl/nkFkZ mQZ fl/nh jes’k lksuous o; 32 o"ksZ jkg& jsYos dkWy.kh uanqjckj 

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 


