
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 16-03-2023 

 

 

 

 

 

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 नागपरु. 
297/2023 
कलम 379 

IPC 
गुन्हा izdkj  
मोबाईल  

pksjh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ट्रेन नं 
12833 

अहमदाबाद 
एक्सचे 
मागील  

जनरल कोच 
मध्ये चढताना 
 Pf नंबर 06  
रे स्टे  नागपरु  

येथे 
 

15/03/2023   
18 :00 वा 

 

1166//0033//22002233    
2200..4488  ????..  

 

कुमारी  
पजुा लोकचंद  

कटरे 
वय 19वषष, 
रा मोहगाव 

पो सपुलीपार 
ता आमगाव 
जज गोजदया 

मोनं  
7038909436 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 13,300/- @# 
एक आकाशी रंगाचा 

OPPO A16 
कंपनीचा चा 

मोबाईल त्यात जजओ 
जसम नं. 

9021849538 
IMEI NO 

86114405194349
0 /3482 जकमत 

13,300/- रु 

जनरंक  जफयादी नाम े कुमारी पजुा लोकचंद कटरे वय 19वषष, रा मोहगाव पो 
सपुलीपार ता आमगाव जज गोजदया मो नं 7038909436 नागपरु येथे V. 
M. institude  of Eng धटुी डोंगरगाव नागपरु येथे चार मजहन्यापासनु 
B.tech प्रथम वषात जशक्षण घेत आहे  जफयादी हे जनरल जटकीट काढुन 
रेल्वे स्टेशन नागपरु ते गोजदया  असा प्रवास करणे करीता  रे स्टे नागपरु 
येथे Pf नंबर 06 वर अहमदाबाद एक्सचे संध्याकाऴी 18.00 वाजता 
समुारास आली असता मागील जनरल कोच चढत असताना जफयादी यांचे 
पनँ्ट च्या जिश्यामध्ये ठेवलेला एक आकाशी रंगाचा OPPO A16 
कंपनीचा चा मोबाईल जफयादी यांच्या पनँ्ट च्या जिश्यामधनु  कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने  मदु्दाम लबाङीने व कपटाने प्रवासी लोकांच्या गदीचा 
फायदा घेवनु ट्रेन मध्ये चढत असताना चोरून नेले आहे  SD ईग्रजीत 
अशी जफयादीची जफयाद वरुन सबब अपराध कलम 379भादजव प्रमाणे 
गनु्हा दािल  
ffVVii:- रे.पो.स्टे. गोजदया येजथल अप क्र.  39/23 u/s 379 अन्वये गनु्हयांचे 
कागदपत्र क्राईम CCTNS प्रणाली तसेच पो. स्टे. चे टबँ वरुन गनु्हयांचे 
कागदपत्र  प्राप्त झाल्यांने .वरुन मा. PSO यांचे आदेशाने नंबरी क्रमांकाने 
गनु्हा दािल  

HC/599 
उके 

02 cMusjk 

80/2023 
कलम 379  

IPC 
 गनु्हा izdkj 
सटुकेस 

pksjh 

 

ट्रेन 12656 
ऩवजजवन 
एक्स.चे 
कोच नं. 

S/5 बथष नं. 
23,31 

वरुन ऱे.स्टे 
धामणगाव 
येथे लक्षात 

आले 

29/01/2023  
09.00वा. 
दरम्यान 

16/03/2022  
13/53 वा 

प्रकाशराम 
धरमाजी माळी 
रा.जवस्टेरीया 

अपाटषमेंट,फ्लटँ 
नं.503  जफतवाला 
मागष,प्रभादेवी रेल्वे 

स्टेशन 
जवळ,प्रभादेवी 

पश्श्चम मुंबई-13 
मोबाईल 

नं.9323954911 
 

अज्ञात 
 

,dq.k 1,05,000/-रु 
एक लाल रंगाची 

सटुकेस अमेजरकन 
क्लाजसक कं.ची 
त्याचे आत एक 

थैली मध्ये ठेवलेले 
रोि रु.5000/- 
तसेच 50000/- 
रु.चे दोन बंडल 

असा एकुण 
1,05,000/-रु 

 

जनरंक ता.वेळी व जठकाणी यातील जफयाजद हे ट्रेन 12656 ऩवजजवन 
एक्स.चे कोच नं . S/5 बथष नं . 23,31 वरुन रे . स्टे जवजयवाडा ते 
अहमदाबाद असा प्रवास करीत असतांना जद.29/01/23 चे 09/00 
वा  रे .स्टे.धामणगाव येथे त्यांचे लक्षात आले की , त्यांची वजरल 
वणषनाची बथषिाली ठेवलेली एक लाल रंगाची अमेजरकन 
क्लाजसक कं.सटुकेस मधनु रोि रु .5000/- तसेच 50000/- रु.चे 
दोन बंडल असा एकुण  1,05,000/-रु. कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने  लबाडीने जफयादीचे झोपेचा फायदा घेवनु चोरून 
नेल्याचे लक्षात आले . असे जफयादीने अहमदाबाद येथे जदलेल्या 
जफयाद नसुार प्राप्त कागदपत्रा वरुन मा . PSO सो. यांचे आदेशाने 
कलम 379, भादवी प्रमाणे  नंबरी गनु्हा दािल  
ffVVii  :- मा .पोलीस अजध .काया. जा.क्र.आर/23/गनु्हा वगष /2023 
जदनांक 11/03/2023 अन्वये इकडील आ .क्र. 338/2023 जदनांक 
15/03/2023 अन्वये गनु्हयाचे कागदपत्र टपाल द्वारे प्राप्त झाले 
वरुन मा. PSO सो.यांचे आदेशाने नंबरी गनु्हा दािल 

PSI 
वरठे 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 16-03-2023 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 16-03-2023 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 16-03-2023 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 16-03-2023 

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 

03 अकोला 
104/2023 

कलम 379  

IPC 

गुन्हा izdkj  
मोबाईल  

pksjh 
 

 टे्रन नं. 

22737 

ससकंदराबाद 

सहसार एक्स. 

चे पुढील 

जनरल 

डब्यातुन रेल्व े

स्टेशन 

अकोला येथ े

गाडी उभी 

असतांना. 

.15/03/2023 

10.50 वा. 

दरम्यान. 

.16/03/2023 
19.48 

रमेश मधुकरराव 

गुगळे, वय  58 

वषे, धंदा - 

पेंशनर, राह. 

भाग्यश्री कॉलनी 

कॉलेज रोड, 

अकोट, ता. अकोट, 

सज. अकोला 

 मो.नं. 

9168309663, 
9922477321 

 

एक अज्ञात 

इसम - रंग  

सावळा, 

उंची - 

5X2, क्रिम 

रंगाचे शटट, 

ब्राऊनरंगा

ची पँन्ट, 

थोडा 

पायान े

लंगडा 

असलेला 

,dq.k 13,999/- @# 
एक रेडमी कंपनीचा 

काळ्या रंगाचा 

मोबाईल माँडल नं. 

7 प्रो त्याचा IMEI 

No. 
8608480408573

52, 
8608480408573

60 त्यात सजवो 

कंपनीचे ससम नं. 

9021139047 

ककमत 13,999/- रु. 

चा मोबाईल. 

जनरंक .वररल ता. वेळी व ठिकाणी यातील ठियाादी नामे रमेश मधुकरराव 

गुगळे, वय  58 वरे्ष, धंदा - पेंशनर, राह. भाग्यश्री कॉलनी कॉलेज रोड, 

अकोट, ता. अकोट, ठज. अकोला मो.नं. 9168309663 , 

9922477321 हे ठद.15/03/2023रोजी  रे.से्ट. अकोला ते रे.से्ट. 

जळगांव असा प्रवास करण्याकरीता टर ेन नं. 22737 ठसकंदराबाद 

ठहसार एक्सचे पुढील जनरल कोचमधे्य   चढत असतांना ठियाादी यांच्या 

पँन्टच्या खिशात िेवलेला एक रेडमी कंपनीचा काळ्या रंगाचा मोबाईल 

एक अज्ञात इसम - रंग  सावळा, उंची - 5 X2, ठिम रंगाचे शटा, 

ब्राऊनरंगाची पँन्ट, थोडा पायाने लंगडा असलेला अशा वणानाच्या 

चोरट्याने प्रवाशी लोकांच्या गदीचा िायदा घेवुन मुद्दाम लबाडीने चोरुन 

नेला आहे. अशी ठियाादी यांनी रे.पो.से्ट. शेगांव येथे लेिी ठियााद 

ठदल्याने गुन्हा इकठडल रे.पो.से्ट. ऑनलाईन CCTNS प्रणाली मधे्य 

पािठवल्याने  मा.PSOसो.यांच्या आदेशान्वये सबब अप कलम 379 

IPC प्रमाणे गुन्हा दािल  

ffVVii  : यावेळी रे.पो.से्ट. शेगाव येथील अप िं.0071/2023 कलम 

379 IPCप्रमाणे दािल असलेला गुन्हा ऑनलाईन CCTNS प्रणाली 

मधे्य पािठवल्याने इकडील पो.से्ट.ला मा.PSO सो. यांच्या आदेशांन्वये 

गुन्हा दािल  

HC/517 

राठोड 

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 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 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 


