
 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 03-01-2023 
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01 o/kkZ 

अप क्र. 
02/23 
कलम 
379 

IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रे. स्टे पलुगाव 
येथे बकुींग 
ऑफीस 
जवळ 

30/12/2022 
चे 16/15 वा 

दरम्यान 

03/01/23 चे 
17/20 वा. 

 

राहुल छोटेलाल 
समदेु्र वय-37 वषष, 

धंदा- प्रायव्हेट 
नौकरी, राह.प्लटँ नं 
283 गणेश नगर 
भगत कॉलनी 

चंद्रभागा ऑईल 
ममल नागपरु मो.कं्र. 

8793421525, 
8554916465 

vKkr ,dq.k 24]490@& # 

एक vivo Y35 लाईट 
पोपटी गोल्डन मसल्वर 
रंगाचा मोबाईल ज्यात 

मजओ मसम नं 
8459835190, 
9309217386, 

 IMEIno 
867681067379411/
03मक. 24,490 असा 
एकुण 24,490/-रु, चा 

माल 
 

fuajd नमदु ता. वेऴी व मिकाणी यातील मफयादी मजकुर हे मद. 30/12/2022 
रोजी  रे. स्टे पलुगाव  ते नागपरु  असा प्रवास करणे करीता रेल्वे स्टेशन 
पलुगाव येमथल बकुींग ऑफीस मध्ये रेल्वे प्रवासाचे मतकीट काढीत 
असतांना अंदाजे 16/15 वा. दरम्यान माझा  एक vivo Y35  लाईट 
पोपटी गोल्डन मसल्वर रंगाचा मोबाईल  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
मफयादी यांचे नजर चकुीचा फायदा घेवनु चोरुन नेल्याचे माहीती पडल्याने  
fVi&  रे. पो. स्टे वधा येथे मफयादी लेखी तक्रार मदल्याने  अप क्र. 
02/2023कलम 379 भादवी प्रमाणे  नंबरी गनु्हा दाखल करुन  सदर 
गनु्याचा पढुील तपास ASI/ 64 घ्यारे हे करीत आहे 

ASI/
64 

घ्यारे 

02 cMusjk 

अप क्र. 
03/23 
कलम 
379 

IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं 
22848 LTT 
ववशाखापटट
नम कोच नं. 
S/7 बथथ नं. 

19 वरुन 
रे.स्टे बडनेरा 
येथनु गाडी 
सटुताच 

लक्षात आले 
वरुन 

  

 03/01/2023 
रोजी 10.45 
वा दरम्यान  

.03/01/23 
चे 13.56 

  

जहैुब उर रहमान 
अहफाज उर 

रहमान वय 40 वषे 
रा. वैरण बाजार 

वजम खाना 
ग्राउंडच्या जवळ 
रायपरु (छ.ग) 

धंदा- हॉटेल काम 
मो.नं. 

8770551950,88
18811100  

अज्ञात.  ,dq.k 45]000@& # 

एक  One plus 8 T  
वफका हरे रंग का 
वजसमे Airtel वसम 
नं. 9300007862  
वोडाफोन वसम नं. 

9516541415 
 वकमंत 45000/- 

  

वनरंक.  नमदु ता .वेऴी व विकाणी यातील नमदु वफयादी  हे  वद . 
03/01/2023 रोजी  ट्रेन नं 22848 LTT ववशाखापटटनम कोच 
नं. S/7 बथथ नं . 19 वरुन आपल्या वमत्रासोबत LTT ते रायपरु 
असा प्रवास कवरत असतांना प्रवासा दरम्यान तयांचा नमदु बथथ 
जवळ जावजिंग पोईंट वर लावलेला  एक  One plus 8 T 
मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने वफयादी यांचे झोपेचा फायदा 
घेउन चोरुन नेला असे  रे .स्टे बडनेरा येथनु गाडी सटुताच लक्षात 
आले वरुन वदले लेखी तक्रार वरुन कलम 379 भादवी प्रमाणे 
गुन्हा दाखल करुन गुन्हयाचा पढुील तपास केस डायरी सह 
NK/1148 जाधव यांना देण्यात येत आहे.  
  

NK/
1148 
जाधव 

03 vdksyk 

अप क्र. 
04/23 
कलम 
379 

IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं. 
12485ट्रेन 

गंगानगर नांदेड 
एक्स चे जनरल 
कोचमध्ये चढत 
असतांनारे.स्टे. 
अकोला  येथे 

02/01/23 चे  
16.50 वा. 
दरम्यान 

 

03/01/23 चे 
12.46 वा. 

 

उमेश कुमार श्री रमेश 
कुमार वय 30वषष, रा. 
वाडष नं. 4  कलेक्ट्रेट 

कालँनी PWD ऑफीस 
च्यामागे मज. रायसेन 

(म.प्र)मो.  
7724806928 

 

अज्ञात. ,dq.k 16]000@& # 

 एक रेड्मी नोट 10,S कं. 
चा गे्र, ब्लल्य ुरंगाचा 
मोबाईल  त्याचा 

 IMEI NO 
माहीत नाही त्यामध्ये 

मजओ मसम नं. 
9770312242,  
एअरटेल मसम नं. 
9294732242 

मक.16,000/- रू, चा 
मोबाईल 

 

मनरंक यातील मफयादी हे ट्रेन नं. 12485 ट्रेन गंगानगर नांदेड एक्स ने रे.स्टे अकोला ते 
भोपाल असा प्रवास करणे करीता जनरल चे मतकीट घेऊन सदर ट्रेन मध्ये रे.स्टे. 
अकोला PF NO. 03 येथनु जनरल कोच मध्ये चढत असतांना मफयादी यांच्या  
पनँ्टच्या उजव्या मखश्यातील एक रेड्मी नोट 10,S कं. चा गे्र, ब्लल्य ुरंगाचा मोबाईल  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरून नेला वरून चोरीची तक्रार मफयादी यांनी  
रे.पो.स्टे. भोपाल येथे  अप कं्र. 07/2023कलम 379भा. द.मव. मद.03.01.2023 
अन्वये लेखी तक्रार मदली असनु  गनु्याचे कागदपत्र इकडील पो.स्टे.च्या टबँफोन 
वर व्हाट्सअँप द्वारे प्राप्त झाल्याने कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात 
आला असनु सदर गनु्याचा तपास  PSI  जाधव सो. यांना देण्यात आला. 
 fVi& यावेळी रेल्वे पोलीस स्टेशन भोपाल येथील अप कं्र. 07/2023 कलम 379 
भा. द.मव. मद. 03.01.2023 गनु्हयाचे कागदपत्र रे.स्टे. अकोला येमथल  टबँफोन 
वर व्हाट्सअँप द्वारे प्राप्त झाले वरून गनु्हा दाखल केला  

PSI    
जाधव  
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yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 03-01-2023 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 03-01-2023 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 03-01-2023 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 03-01-2023 

 

 

04 vdksyk 

अप क्र. 
05/23 
कलम 
379 

IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रे.स्टे अकोला 
प्लटँफामँष 

नं.1वरटे्रनं. 
12106UP 

मवदभष एक्स च्या 
मागीलजनरल 
कोचमध्ये चढत 

असतांना 

01/01/23  चे  
21.00वा. 
दरम्यान 

 

03/01/23  
चे  13.58 

वा. 
 

अभय अशोक 
धामनेवय 21वषष, धंदा- 
मशक्षण, रा. दगुषवाडा ता. 
मतुीजापरुमज. अकोला  
मो नं. 9511889525 

 

अज्ञात. ,dq.k 10]200@& # 

 एक OPPO कंपनीचा 
काळ्या रंगाचा मोबाईल 

त्याचा IMEI NO.  
86285305392296 

862853052392288त्या
त JIO कंपनीचे मसम नं. 
7038658350ककमत 

10,200/-रू चा मोबाईल , 

मनरंक नमदु ता. वेळी व मिकाणी यातील मफयादी हे मद.  01.01.2023 रोजी रेस्टे 
अकोला प्लटँफामँष नं. 1वर ट्रेनं. 12106 UP मवदभष एक्स ने  रे.स्टे. अकोला ते 
मनमाड असा प्रवास करण्याकरीता गाडीच्या मागील जनरल कोच मध्ये चढत 
असतांना मफयादी यांच्या  पनँ्टच्या उजव्या मखश्यात िेवलेला  एक OPPO 
कंपनीचा काळ्या रंगाचा मोबाईल  प्रवासी लोकांच्या चढण्या उतरण्याच्या 
गदीमध्ये कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मफयादी यांची नजर चकुवनु चोरून नेले 
बाबत मदले मफयाद वरून सबब अपराध कलम 379 भादमव प्रमाणे गनु्हा दाखल 
केला असनु सदर गनु्हयाचा पढुील तपास  WHC/1009 पचांगे  हे करीत आहेत. 
fVi& मफयादी नामे अभय अशोक धामने यांनी पो.स्टे. ला येवनु मदले लेखी 
मफयाद मदले वरून गनु्हा दाखल केला  

WH
C/ 
1009 
पचांगे 
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js-iks-LVsps uko Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 Ukkxiqj अप. क्र. 537/2022 कलम  379 भादंमव  ffnn--  0033@@0011@@22002233  ppss  

1111%%4455  ookk--  

भान ुरामेष्वर धवृ वय  28 वषष रा. शामनगर गरुूद्वारा जवळ रायपरू  

02 xksafn;k अप- कं्र 02@23 dye 379 

Hkkanfo 

fn- 03@01@23 ps 07-59 ok  lwjt jkefoykl ;kno o; 25 o"kZ  jkg f'kopj.k Mksaxjh;k iksLVs eqaxsyh  yksjeh  rk MksaxjxM ft 

jktukanxko ¼N-x½ 

 03 अकोला  अप  कं्र.  04/2023 कलम 379 भा.द.मव     मद .03.01.2023  चे  15.28 वा. मरझवान शाहा  इरफान शाहा उफष  DM रा. परुपीडीत कालँनी  अकोट फैल 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 

gfddr riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 


