
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 08-03-2023 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih  Pkksjhl xsyk eky feGkyk  

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

01 o/kkZ  

 xq-j-u-

105@23  

dye  

379  

Hkk-n-oh  

xqUgk izdkj 

cWx 

 pksjh 

Vzsu ua-

17609 

iV.kkiq.kkZ ,

Dl psdksp 

ua-,l@1 

e/kqujs-LVs 

ektjh ;sFksm

rjrsosGh 

05@03@2

023 

ps08@50 

ok nj- 

08@03@20

23 ps 

14@53 ok 

d'ehjk jkeizos'k flag 

o;&64 o"kZ 

/kank&?kjdke irk&okMZ 

ua-01 eksgch;knQkbZ 

ektjh rk-Hknzkorh ft-

panziqj  

eks-dza-

9890099468] 

9307506539 

vKkr ,dq.k 2]26]500@# 
,d ykbZV esganh jaxkph cWx 

R;kr 1½ 7 ux uohu 

lkMh fda-3]000@&:]2½ 

,dk FkSY;kr ,d lks.;kph 

pSu otu 10 xzWe fda-

48]000@:]3½,d 

lks.;kph pSu otu 5 xzWe 

fda-25]000@:]4½ ,d 

lks.;kph uFkh;k otu 5 

xzWe fda-

25]000@:]5½ ,d 

lks.;kph ekWUVh dkotu 5 

xzWe fda-25]000@&:] 

6½ ,d lks.;kps 

xG;krhy <ksyuk otu 3 

xzWe fda-

15]000@&:]7½ ,d 

lks.;kph vaxqBhotu 2 

xzWe fda-

10]000@&:]8½ ,d 

tksMlks.;kpsdkukrhy>qeds

otu 4 xzWe fda-

20]000@&:]9½ nksu 

tksM lks.;kps dkukrhy 

uFkuh otu 1 xzWe fda-

4]000@&:]10½ pkanhpk 

dej ca/k otu 15 rksGs 

fda-10]000@&:]11½ nksu 

tksM pkanhps ik;y otu 

12 xzWe fda-

10]000@&:]12½ nksu 

tksM pkanhps fcNh;k fda-

1500@&:]13½ ,d tksM 

pkanhph esganh NYyk fda-

7]000@&:] 14½ jks[k 

23]000@&: 

vlk ,dq.k 

2]26]500@&: pk 

eky 

ननरंक ueqn ?kVuk  rk osGh o fBd.kh ;krhy fQ;kZnh etdq j gs 

ueqn Vzsu us vkiys ijhokjklg js-LVs cDlj rs js-LVs ektjh vlk 

izokl djhr vlrkauk izoklk njE;k.k fQ;kZnh ;kauh js-LVs ektjh 

;s.ks iqohZ R;kaps toGhy yxst njokT;ktoG vk.kqu Bsoys o 

js-LVs ektjh ;sFks lnj xkMh vkys oj R;kauh yxst 

mrjoqu R;kauh R;kapsp ?kjP;k vWVks us yxst ?kjh ?ksoqu xsys o 

,dk :e e/;s Bsoys o Qzs'k gksoqu cWxk psd dsys vlrk oj 

ueqn o.kZukph cWx fnlqu vkyh ukgh R;kaph cWx js-LVs ektjh 

;sFks mrjrs osGh dks.khrjh vKkr pksjV;kus izok'kh yksdkaps 

xnhZpk Qk;nk ?ksoqu pks:u usyh- 

fVi&ueqn xqUg;kps dkxni= js-iks-pkSdhcYykj'kkg ;sFkqu tk-dza-

63@2023 fn-06@03@2023 vUo;s o bZdMhyiks-LVs vk-

dza-470@2023 fn-08@03@2023 vUo;s Vikyk Onkjs izkIr 

>kY;kus xqUgk nk[ky dj.;krvkyk- 

iks-mi-

fujh 

lyhe 

dk>h  



 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih  Pkksjhl xsyk eky feGkyk  

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

02 vdksyk 

 Xkq-j-u- 

91@23 

dye  

379 

Hkk-n-oh- 

xqUgk izdkj 

eksckbZy   

 pksjh 

ट्रेन नं- 
12880  

अप 
भुवनेश्वर 
एक्स कोच 
नं A/1बथथ 

नं 
49,50,51 
वरुन रेल्वे 

स्टेशन 
अकोला 

येथनु गाडी 
सटुताच 

 

07/03/23 
रोजी चे वेऴ 
नमदु नाही 

 

08/03/23 
रोजी चे 

19.23वा. 
 

अशोक कुमार के. 
सेनापती वय 46 वषथ 

रा. 112 मास्टर कँन्टींग 
यनुनट 03 भुवनेश्वर 

75100  
मो.नं. 

 8270003666 
 

अज्ञात 
 

,dq.k 26]800@# 
1) एक ननळ्या रंगाचा  

नववो कंपनीचा मोबाईल 
फोन त्यात नजओ नसम नं. 

7978420295 IMEI 
NO मानहत नाही. नकमंत 

16800/- रु चा माल 
 2) एक  ननळ्या रंगाचा  
ओपो कंपनीचा मोबाईल 
फोन त्यात नजओ नसम नं. 
7735626220  IMEI 

NO मानहत नाही. नकमंत 
10,000/- रु चा माल 

असा एकुन  26,800/- रु 
चा माल 

 

ननरंक नमदु ता वेळी व निकाणी यातील नफयादी मजकुर हे आपले 
पनरवारासह भुवनेश्वर ते मनमाड ट्रेन नं- 12880  अप भुवनेश्वर 
एक्स चे कोच नं A/1बथथ नं 49 ,50,51 वरुन  प्रवास कनरत 
असताना नफयादी यांच्या जवळील एक ननळ्या रंगाचा  नववो 
कंपनीचा मोबाईल फोन त्यात नजओ नसम नं. 7978420295 
IMEI NO मानहत नाही. नकमंत 16800/- रु चा माल 2) एक 
ननळ्या रंगाचा  ओपो कंपनीचा मोबाईल फोन त्यात नजओ नसम नं. 
7735626220  IMEI NO मानहत नाही. नकमंत 10 ,000/- रु चा 
माल असा एकुन  26 ,800/- रु चे मोबाईल चार्जजगला लावलेले 
कोणीतनर अज्ञात चोरट्याने नफयादी याचा  झोपेचा  फायदा घेवनू 
रेल्वे स्टेशन अकोला येथनु गाडी सटुताच मदु्दाम लबाडीने चोरुन 
नेल्या वरून कलम 379 IPC प्रमाणे  गनु्हा दाखल 
fVi  --  रे.पो.स्टे.मनमाड येथील अप कं्र. 0172/2023कलम 379 
IPCप्रमाणे दाखल असलेला गनु्हा ऑनलाईन CCTNS प्रणाली 
मध्ये पािनवल्याने इकडील पो.स्टे.ला गनु्हा दाखल केला  

WHC 
221 

भटकर 

03 ukxiwj 

Xkq-j-u- 

264@23 

dye  

379 

Hkk-n-oh- 

xqUgk izdkj 

eksckbZy   

   pksjh  

ट्रेन नं. 
12106 
नवदभथ 

एक्स. चे 
ईनजन 
कडील 

समोरील 
जनरल 

कोच मध्ये        
चढतेवेऴी  

रे. स्टे. 
नागपरु 

येथील PF 
NO 03वर 

 

05/03/23 
चे 17.00  

वा. 

08/03/23  चे 
17.49  वा. 

तषुार नवजय खैरे , 
वय18वषथ, धंदा- 

प्रायव्हेट जाब , रा. 
पलाटँ नं. २ जनुी 

मंगऴवारी                               
बाबानगर नसधी हहदी 
शाऴेचे  मागे नागपरू 

मो. नं.  
8237731772  

अज्ञात 
 

,dq.k 14]990@# 
एक ननळ्या रंगाचा नववो 
कं. चा मा.ँ नं.1938 Y-

30   मोबाईल ज्यात 
Airtel       कं. नसम नं. 

8177953773 
,IMEINO 

866001045301817/6
9 हक. 14990/-                                 

रु. चा माल  

ननरंक  नमदु ता वेळी व निकाणी यातील नफयादी मजकुर हे नद. 
05/03/23 रोजी 'ट्रेन नं. 12106 नवदभथ एक्स. ने नागपरू ते मबंुई 
असा प्रवास करणे कनरता रे. स्टे. नागपरू येनथल पलटँफामथ नं. 03 
वर अंदाजे 17.00 वा. असता ट्रेन आले वर ईनजन कडील नतसरा 
डब्यात चढले वर नफयादी यांचे पनँ्ट चे नखशात  िेवलेला मोबाईल 
पानहला असता तो नदसनु आला नाही नफयादी  यांनी  डयटुीवरील 
पोलीस कमथचारी RPF यांना मोबाईल बाबत सांनगतले व नफयादी 
यांची एक्झाम असल्याने मुंबई येथे ननघनु गेले आज रोजी परत 
आलेवर नरपोटथ देत आहोत नफयादी यांचे  मोबाईल  अज्ञात 
चोरटयाने नमदु ट्रेन मध्ये चढत असतांना नफयादी यांची  नजर 
चकुुन गदीचा फायदा घेउन लबाडी व कपटाने चोरून नेला नफयादी 
यांची त्या चोरटया नवरुध्द तक्रार आहे. SD/- ईग्रनजत अशा 
नफयादी च्या नफयाद वरुन सबब अपराध कलम 379 भादनव 
अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला तसेच गनु्हयांची वदी नरपोटथ 
मा. JMFC रेल्वे कोटथ नागपरु येथे पािनवण्यांत येत आहे.  
fVi आज रोजी आम्ही NK/1054डोऴस  स्टे. डा. चाजथ मध्ये हजर 
असतांना नफयादी यांनी पो.स्टे. ला येवनु लेखी नफयाद नदले वरुन 
नंबरी गनु्हा दाखल करण्यांत येत आहे.   

WNK/ 
805 
स्वामी    



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 08-03-2023 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 08-03-2023 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 08-03-2023 
 

 

 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 08-03-2023 

 

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 xksafn;k 10@23  

dye  

174 

 tk-QkS 

js-LVs-xksafn;k 

esu xsV 

frfdV 

cqfdax 

vkfQl 

leksj 

08-03-23 

ps 07-55 

ok-iqohZ 

08-03-23 

ps 11-58 ok-

iqohZ 

js-LVs-xksafn;k 

rQZZs iksVZj 

iqtk ftrsanz 

lgkjs o; 29 

o"kZ jkg- 

lkmFk dkWyksuh 

jsYos gkWLihVy 

xksafn;k 

,d vuksG[kh 

iq:"k o; va-

45 o"kZ 

;krhy e`rd gk js-LVs-xksafn;k esu xsV frfdV cqfdax vkfQl leksj cs'kq/n voLFksr feGqu 

vkY;kus ek-jsYos MkWDVjkauh R;kl psd d:u e`r ?kks"khr dsY;kus ueqn izek.ks exZ nk[ky 

dj.;kr vkyk 

l-QkS@ 

204 

xqIrk 

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- fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps 

uko o iRrk 

हकीकत riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad  fujad fujad 


