
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 09-12-2022  

 

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 ukxiwj 

xq-j-u- 

937@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

 pksjh 

js LVs ukxiwj 

IYkkWVQkeZ ua 

03 oj 

08@12@2022 

ps 16@30 ok 

09@12@202

2 ps 19@07 

ok- 

vkns’k jes’kjko 

;soys 24 o’ksZ jk 

199 xtkuu uxj 

fiiyk jksM foBksck 

ykWu ukxiwj  

eks ua 

9326679707 

vKkr एकुण  13,000/- रू 
एक रेडमी 9 Power 
कंपनीचा मोबाईल 

ब्लेझींग ब््य ूरंगाचा 
त्यात  ससम नं. 

9511832821,IMEI 
NO- 

864881057599183,
864881057599191
सकमत 13,000/- रु. 

असा एकुण 13,000/- 
रु चा माल 

 

fuajd अश्या प्रकारे आहे की ,सियादी हे सदनांक 08/12/22 रोजी आपले 
पसरवारासह शेगाव येथे जाणे करीता रे स्टे नागपरू PF NO 03 वर 
आलो.ट्रेन नं 12810 हावडा मुंबई या गाडीने आम्हाला शेगाव जायचे 
होते आमचे जनरल क्लासचे सतसकट होते.गाडी 02 तास उशीरा 
अस्याने गाडी अंदाजे 16/30 वा PF NO 03 वर आली.गाडी 
येताच मी बगँ घेवनू गाडीत चढत असतांना गदीचा िायदा घेवनू 
कोणीतरी अज्ञात इसमाने माझ्या पनँ्ट च्या सिशातनू माझा  एक 
रेडमी 9 Power कंपनीचा मोबाईल चोरुन नेला.मी मोबाईल चोरी 
झा्याने इकडे सतकडे इसमाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. परंत ू
मोबाईल समळून आला नाही. मला शेगाव येथे जाणे जरूरीचे 
अस्याने मी माझा प्रवास िंडीत न करता शेगाव येथे जावनू व 
आपले काम आटोपनू आज रोजी अज्ञात इसमासवरूध्द चोरीची 
कायदेसशर लेिी तक्रार देत आहे. SD इंग्रसजत अश्या सियासदच्या 
सियाद वरुन सबब अपराध कलम 379 भादसव प्रमाणे नंबरी गनु्हा 
दािल करण्यात आला. तसेच सदर गनु्हयाची वदी सरपोट मा. 
JMFC सो रे्वे कोटट नागपरु यांना पाठसवण्यात येत आहे. 
fVi& सियादी हे स्वत: पो.स्टे. ला येवनु लेिी तक्रार सद्यांने  वरुन 
नंबरी गनु्हा दािल करण्यांत आला 
 
  

HC/542 
समश्रा  

02 o/kkZ 

xq-j-u- 

464@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

ट्रेन नं.12615 
जीटी एक्सपे्रस 

चे कोच नं 
A/2बथट 

नं.38वरून 
रे.स्टे. 

ब्लारशाह 
येणेपवुी 

05/12/2022 
चे07/45वा 

दरम्यान 
 

09/12/22 चे 
00/52वा. 

 

सितीज सवक्रांत 
पंचोली, वय-
26वषट,धंदा- 

डॉक्टर ,राह.48,
49 गोदानरी 

सबहार कॉलनी 
मालिेडी 
हौशंगाबाद 

मो. नं 
9406957259 

vKkr एकुण  20,000/- रू 
एक ओपो कं. चा 

सनळ्या रंगाचा मोबाईल  
त्यात AIRTEL 

ससम नं 7772979551, 
IMEI नं माहीत नाही. 
कक.20,000/- रू. चा 

fuajd नमदु ता. वेऴी व सठकाणी यातील सियादी मजकुर हे ट्रेन नं. 12615 
जीटी एक्सपे्रस ने वसरल नमदु कोच व बथट वरुन रे. स्टे चैन्नई ते 
हौशंगाबाद  असा प्रवास कसरत असताना प्रवासा दरम्यान सियादी 
यांनी मोबाईल चासजिंगला लावनु झोपले असता रे. स्टे ब्लारशाह 
येण्या अगोदर सियादी यांची झोप उघडली असता. चासजिंगला 
लावलेला मोबाईल सदसनु आला नाही कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
सियादी यांच्या झोपेचा िायदा घेवनु रे. स्टे. ब्लारशाह येणे पवुी  
चोरुन ने्याचे मासहत पडले. नमदु गनु्याचे कागदपत्र  
fVi& रे.पो.स्टे नागपरु येसथल जावक क्र. 6343/2022 सद. 
06/1/2022अन्वये पो.स्टे ला प्राप्त झा्याने गनु्हा दािल करण्यात 
आला.   

HC/ 
214 
नेवारे   

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 09-12-2022  

 

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- 09-12-2022 

 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 09-12-2022 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 09-12-2022 

 

 

 

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 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 cMusjk  Xkq-ja 315/22 कलम 379, 34, 
120 B, 420 IPC 

fn  05/12/2022 ps 17/59 ok  
PCR 14.12.2022 

 
 

रोशन मानसींग साशी, वय 45 रा. सससाई ,जी. हीसार , राज्य  हरीयाणा 

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 

vaeynk

j  fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad  


