
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 23-03-2022 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky- 

feGkyk  

eky- 

gdhdr riklh 

vaeynkj 

01 गोदिया 
 vi-dz-

25@2022 

dye 392 

Hkknoh 

xqUgkizdkj  

tcjh 

pksjh  

ट्रेन नं 
बल्लारशहा 
गोदिया मेमो 
गाडीत रे स्टे 
गणखैरा येथे 
आलेनंतर 

गाडी सटुताच 

20-3-2022 ps 

20-30 ok 

njE;ku 

-23-3-2022  

ps 14-56 ok- 

लोकेस अशोक 
गोबाडे वय.21 
रा.मलकानपरु 

ता.अर्ुुनी 
मोरगाव ,गोदिया  

मो.न 9075918582 
 

एक 
अज्ञात 
इसम 

वय.अं.2
5 लाल 
रंगाची 
हाफ 

बाह्याची 
दटशटु व 
दर्न्स 

,dq.k 7]000 : 

एक  MI-5 कंपनीचा 
मोबाईल .  IMEI no. माहीत 
नाही  ,त्यात दर्ओ  कं  दसम 

नं. 1) 9359642672   
दकमत- 7000/ रु असा 

एकुन .7000/ रु चा माल 
 

दनरंक वरील ता.वेळी व दिकाणी यातील दफयािी हे दि 
17/03/022 रोर्ी होऴी सणादनदमत्त आपले मऴुगावी गेले 
होते व दि.20.3.2022 रोर्ी गोदिया येते आपले कामावर 
रर् ुहोणेकरीता  ट्रेन बल्लारशहा गोदिया मेमो गाडीने  रे स्टे 
अर्ुुनी ते गोदिया असा प्रवास करीत असता प्रवासात नमिु 
गाडी दह रे स्टे गणखैरा येथे आली असता  नमिु गाडी सरुु 
होताच एक अज्ञात इसम वय.अं.25 लाल रंगाची हाफ 
बाह्याची दटशटु व दर्न्स घातलेला  इसमाने यातील दफयािी 
यांचेकडील नमिु वणुनाचा मोबाईल र्बरीने दहसकावनु 
नेले त्यास दफयािी यांनी अज्ञात इसमास पकडण्याचा प्रयत्न 
केले असता दफयािी हे गाडीतनु पडुन गंभीर र्खमी होवनु 
बेशधु्ि झाले वरुन यातील दफयािीस त्याचे मालपे भाऊ 
मनोहर कापगते यांनी सेन्ट्रल हा ाँस्पीटल गोदिया येथे 
उपचारकामी भरती केले असता पो स्टे रामनगर येथनु 
स.फौ./712 सरेुश मेश्राम र्ा क्र.1253/22 दि.22.3.2022 
अन्वये अरु्िार र्खमी इसम नामे लोकेस अशोक गोबाडे 
वय.21 रा.मलकानपरु ता.अर्ुुनी मोरगाव ,गोदिया यांचे 
चौकशीबाबत मेमो आणनु सािर केले वरुन कलम 392 भा 
ि वी प्रमाणे गनु्हा िाखल करण्यात आले 

iksmifu 

dokl 

 

02 

नागपरु  
CR No. 

195/2022 
कलम 379 

IPC 
xqUgkizdkj  

eksckbZy pksjh 

ट्रेन नं.12649  
कनाटक 

संपकु क्रांती  
एक्स.चे कोच 
नं.S/5बथु नं. 
57 वरून  रे 
स्टे नागपरु 
येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर 

27/02/2022 
चे वेळ 18.00ते 

18.30 वा 
िरम्यान 

23/03/2022 
चे 20.40 वा 

तादलव  र्मील 
अहमि ,वय- 27वरु्, 
धंिा- नमार् पढाना, 
रा. र्ाकीर का ाँलोनी 
गल्ली नं. २७ थाना 
दनसाडी रोड दर्ला 
मैदरट  उ.प्र.मो. नं. 
8755162076 

vKkr ,dq.k 11]000 : 

एक साँमसंग कं. का काऴ्या 
रंगाचा  त्यात दसम ,jio 
9356700103 ,IDEA  

दसम नं. 8057972735 IMEI 
NO- 

माहीत नाही असा एकुन दक 
11,000 /-रू चा 

-दनरंक आर् रोर्ी आम्ही  NK/1139 बरुडे  असे स्टे.डा.चारु् 
मध्ये हर्र असतांना गनु्यांचे कागिपत्र मा.SP सो कायालय 
आर/23/गनु्हा वगु /2022/1952 दि.21/03/2022 अन्वेय 
गनु्हाचे कागिपत्र प्राप्त झाले वरून मा.प्रभारी अदधकारी 
साहेब यांचे आिेशाने नंबरी गनू्हा िाखल करण्यात आला. 
नमिु ता.वेळी व दिकाणी दफयािी हे दि.27/03/22  को ट्रेन 
नं.12649  कनाटक संपकु क्रांती  एक्स  से करनौल से 
दिल्ली र्ा रहा था नागपरू स्टेशन पर हम लोगो ने खाना 
खाया और मेरे िोस्तो ने भी खाना खाया और नमार् पढने 
के दलए हम सभी लोग उसी कोच के िसुरे तरफ चले गये 
और र्ब नमार् पढकर वादपस आये तो मैंने िेखा दक मेरा 
मोबाईल साँमसंग काले कलर का कोई अंर्ान व्यक्ती चरुा 
ले गया है दर्सकी दरपोटु मैंने GRP थाना भोपाल में दकया है 
। मोबाईल दमलने पर मझेु कृपया करके दिये गये पते एंव 
मोबाईल नंबर पर सदुचत करे यही मेरा कथन है। अश्या 
दफयािी यांचे दफयाि वरून वरून सबब अपराध कलम 
379 भािवी प्रमाणे  नंबरी गनू्हा िाखल आहे 

ASI/296 
झरूमरेु 



03 नागपरु 
196/2022 
कलम 379 

IPC 
xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं.12286  
िरंुतो    

एक्स.चे कोच 
नं.S/7बथु नं. 
17,20 वरून  

रे 
स्टे.नागपरु 
िरम्यान 
 

12/02/2022 
चे वेळ 

06.00ते 6.17 
वा िरम्यान 

 

23-03-2022 

ps 22%52  

ok- 

श्री मोहम्मि 
खलीलदु्दीन S/O 

मोहम्मि खलीलदु्दीन  
,वय- 24वरु्,रा घर 

क्र 2-2-185/40/A3 
आर के नगर बाग 
अंबे्रपेट हैद्राबाि  -

.मो. नं. 
9700200199 

vKkr ,dq.k 3]000 : 

एक MIA-1कं. चा मोबाईल   
दसम नं. 6281104403 

IMEI NO- 
866410039653088/096 
असा एकुन दक 3,000 /-रू  

दनरंक आर् रोर्ी आम्ही NK/1139 बरुडे  असे स्टे.डा.चारु् मध्ये 
हर्र असतांना  गनु्यांचे कागिपत्र मा.SP सो कायालय 
आर/23/गनु्हा वगु /2022/1950 दि.21/03/2022 अन्वेय 
गनु्हाचे कागिपत्र टपाला द्वारे प्राप्त झाले वरून मा.प्रभारी 
अदधकारी साहेब यांचे आिेशाने नंबरी गनू्हा िाखल 
करण्यात आला.  
            I Mohammed khuleeluddin S/O  
Mohammed khuleeluddin age 24 , occ student 
Residence of  2-2-185/40/A3R.K nagar bagh 
amberpet Native of Hyderabad World like to 
bring to your kind notice that on date b12 Feb 
time 06.00 am to 06.17 amplace nagpur   . I was 
travelling from hazrat Nizamuddin  station to sec-
bad in duronto exprell 12286lost my mobile under 
the journey near nagpur station   ( MI A1) mobile 
model sim no  6281104403  , PNR 2235173675 
S/7 seat no 17,20 . I  therefore request you to take 
action asperlow SD ईंग्रर्ीत । अश्या दफयािी यांचे 
दफयाि वरून वरून सबब अपराध कलम 379 भािवी 
प्रमाणे  नंबरी गनू्हा िाखल आहे 

ASI/988 
मरापे 

04 नागपरु 
197/2022 
कलम 379 

IPC 
xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं.12807 
समता  एक्स   
एक्स.चे कोच 
नं.S/3बथु नं. 
52 वरून  रे 
स्टे नागपरु  
यथे  गाडी 

उभी 
असतांना 

 

27/02/2022 
चे वेळ 01.20 

वा िरम्यान 
 

23-03-2022 

ps 22%54 वा 
दश्र श्रेयांस S/o रार्ेंद्र 
तातेड वय  30 वरे्  
राह. दसमेंट रोड, 

कोिीबार्र, मरािी 
मोहल्ला बैतलु मोबा. 
नं. 6266537400 

 

vKkr ,dq.k 50]000 : 

एक I phoneX म़ॉडल चा 
काळ्या रंगाचा  त्यात दर्वो 
दसम नं. 798793560 की 

50,000/रु. 
 

-दनरंक आर् रोर्ी आम्ही   NK/1139 बरुडे  असे स्टे.डा.चारु् 
मध्ये हर्र असतांना  गनु्यांचे कागिपत्र मा.SP सो कायालय 
आर/23/गनु्हा वगु /2022/1952 दि.21/03/2022 अन्वेय 
गनु्हाचे कागिपत्र टपाला द्वारे प्राप्त झाले वरून प्रभारी 
अदधकारी साहेब यांचे आिेशाने नंबरी गनू्हा िाखल 
करण्यात आला.  
     म ैदश्र श्रेयांस S/o रार्ेंद्र तातेड वय  30 वरे्  राह. दसमेंट 
रोड, कोिीबार्र, मरािी मोहल्ला बैतलु मोबा. नं. 
6266537400 मै अपने कथनो मे बताया की मै अपरोक्त 
पतेपर रहता हु तथा व्यवसाय करता हु म ैदि. 26/02/22 को 
रायपरु ते बैतलु यात्रा  ट्रेन नं.12807 समता  एक्स के कोच 
नं.S/3बथु नं. 52 पर यात्रा कर रहा था मैने  नागपरु से पहले  
फोन पर बात कीया था दफर चारु् मे अपना मोबाईल लगा 
कर सो गया | र्ब ट्रेन स्टेशन  नागपरु आई तो मैरी नींि  
खलुी तो िेखा की नागपरु  मे मेरा चारु्पाइंट पर लगा 
मोबाइल नही था| कीसी अज्ञात  चोर द्रारा चोरी कर  ले गया  
मेरा मोबाईल I phoneX म़ॉडल चा काळ्या रंग का दर्समे  
दर्वो दसम नं. 7987093560 की 50,000/रु. होगी  यही 
मेरा कथन है| अशा दफयादि च्या दफयाि वरून वरून सबब 
अपराध कलम 379 भािवी प्रमाणे  नंबरी गनू्हा िाखल 
आहे. 

Nk 1139 
बरुडे 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



05 नागपरु 
198/2022 
कलम 379 

IPC 
xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 
 

ट्रेन नं.12621 
डा. 

तादमलनाडु 
एक्स चे कोच 
नं.S/7बथु नं. 

25,28 
वरून  रे स्टे 
नागपरु येथे 
ट्रेन मध्ये 

चढते वेळी 
 

26/02/2022 
चे वेळ 

14.00 वा 
िरम्यान 

 

23-03-2022 

ps 23%35 ok- 

श्री केशव s/O 
श्यामराव पांडे वय 
73 वरे् राह बंगला 

नं. 12 डीके 
हदनहोम कोलार रोड, 

नयापरुा भोपाल 
मोबा.नं. 

9179121364 
 

vKkr ,dq.k 9]500 : 

एक मोबाईल नोकीया कं. चा 
त्यात दसम एयरटेल  दसम नं. 

9893694969 की.  
9,500/रु  

-दनरंक आर् रोर्ी आम्ही   NK/1139 बरुडे  असे स्टे.डा.चारु् 
मध्ये हर्र असतांना  गनु्यांचे कागिपत्र मा.SP सो कायालय 
आर/23/गनु्हा वगु /2022/1952 दि.21/03/2022 अन्वेय 
गनु्हाचे कागिपत्र प्राप्त झाले वरून मा.प्रभारी अदधकारी 
साहेब यांचे आिेशाने नंबरी गनू्हा िाखल करण्यात आला.  
         मै श्री केशव s/O श्यामराव पांडे वय 73 वरे् राह 
बंगला नं. 12 डीके  हदनहोम कोलार रोड, नयापरुा भोपाल 
मोबा.नं. 9179121364 मै ट्रेन नं.12621 डा. तादमलनाडु 
एक्स के  कोच नं.S/7बथु नं. 25,28 पर पर नागपरु से 
भोपाल की यात्रा कर रहा था यात्रा के िौरान मैने अपना 
मोबाइल शटु के सामने की रे्ब  में रखा था रेल्वे स्टेशन 
नागपरु  में चढते  समय मेरा  नोकीया कं. चा त्यात दसम 
एयरटेल  दसम नं. 9893694969 की. 9,500/रु  का 
मोबाईल  कीसी  अज्ञात बिमाश ने चढते समय शटु की 
रे्ब से मोबाईल दनकालकर चोरी कर दलया है| कायुवादह 
की र्ावे अशा दफयादि च्या दफयाि वरून वरून सबब 
अपराध कलम 379 भािवी प्रमाणे  नंबरी गनू्हा िाखल 
आहे. 

 

06 o/kkZ 

94@2022 

dye 379 

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh  

jsYos LVs’ku 

o/kkZ ;sFkhy 

IyW-dza-02 

oj csapoj 

clysys 

vlrkauk 

23-03-2022 

ps 01-00 ok 

njE;k.k 

23-03-2022 

ps 01-27 ok 

 

Eakxs’k izdk’k nqcs 

o;&42 o”kZ 

/kank&[kktxh 

ukSdjh jk-13 , 

ekr`Le`rh 

lkslk;Vh fcgkbaM 

mRd”kZ fo|ky; 

xks=h jksM 

xknkiqjk oMksnjk 

ft-cMksnjk 

xqtjkr eks-dza-

9687666713 

vKkr ,dq.k 21]000 : 

,d xzs jaxkpk vksiks da-

pk eksckbZy R;kr 

oksMkQksu fle ua-

9687666713 

vk;,ebZvk; ua ekfgrh 

ukgh fda-21]000@&:  

-दनरंक ;krhy fQ;kZnh ;kauh le{k iks-LVs yk ;soqu 

fQ;kZnh fnyh rh [kkyhyizek.ks gfddr v’kk 

izdkjs vkgs dh]ueqn ?kVuk rk osGh o 

fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh etdqj gs ukxiqj ;sFkqu 

js-LVs o/kkZ ;sFks ;soqu R;kauk Vzsu ua-12656 

uothou ,Dl us o/kkZ rs oMksnjk vlk izokl 

dj.ks djhrk js-LVs o/kkZ ;sFkhy IyW-dza-02 oj 

csapoj clysys vlrkauk eksckbZy csapoj Bsoqu 

>ksi ykxY;kus R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kapk ueqn o.kZukpk 

eksckbZy pks:u usyk- 

lQkS@ 

284 

jkeVsds  



07 o/kkZ 

95@2022 

dye 379 

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj 

gW.McWx pksjh  

Vzsu ua-

22738 

fldanjkckn 

Lis’ky 

,Dl ps 

dksp ua-

,l@5 cFkZ 

ua-65]67]68 

o:.k jsYos 

LVs’ku 

cYykj’kkg 

njE;k.k 

pkyq 

xkMhr 

22-02-2022 

ps 02-00 ok 

23-03-2022 

ps 13-00 ok 

Jh-ih;q’k ine 

tSu o;&34 o’kZ 

/kank&O;olk; jk-

IykWV ua-21 ft-

,l-vkj bUDyso 

jhlkyk ck>kj 

fldanjkckn 

vKkr ,dq.k 63]000 : 

,d czkmu jaxkph 

gW.McWx R;kr ,e vk; 

da-pk eksckbZy R;kr 

ftvks fle ua-

9885515955 

vk;,ebZvk; ua-

]8640920397754@75 

fda-18]000 :]jks[k 

15]000 :]lksU;kps 

dkukrhy jhax otu 3 

xzWe]eaxGlq= 2 

rksGs]lksU;kps VkWIl otu 

4-5 rksGs ,dq.k 

40]000@&: vlk ,dq.k 

63]000@&: pk eky 

-दनरंक Ukeqn xqUg;kps dkxi= ek-iksyhl vf/k{kd lks 

dk;kZy; ;sFkhy tk-dza-1960@2022 fn-

21@03@2022 vUo;s Vikykus izkIr >kY;kus 

xqUgk nk[ky-  

gfddr v’kk izdkjs vkgs dh];krhy fQ;kZnh 

etdqj gs vkiys ijhokjklg nksaMkbZpk rs 

fldanjkckn vlk izokl djhr vlekauk izoklk 

njE;k.k js-LVs cYykj’kkg toG dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu ueqn 

o.kZukph gW.McWx vkrhy lkekuklg pks:u usyh- 

iksgok

@ 

64 

?;kjs  

08 अकोला 
अप कं्र. 

83/2022क
लम 379 

IPC प्रमाणे  
xqUgkizdkj 

gW.McWx 

pksjh 

रे.स्टे अकोला 
येथे PF NO- 
03  वर ट्रेन नं 

17642 
नरखेड 

काचीगडुा 
एक्सपे्रसचे 

कोच नं.D/3 
मध्ये  चढत 
असताना 

11/02/2022 
चे 09.30 वा 

समुारास 

23/03/2022 
चे  00.03 वा. 

 

सौ माधरुी अदनल 
साकरकर  वय 62 

वरु्  व्यवसाय 
घरकाम रा.  र्गिंबा 
B /16 मयरु दवहार 
क़ॉलनी पावडे वाडी 
नाका ता. दर्. नांिेड  

मो.नं. 
7558377441 

vKkr ,dq.k 15]898 : 

एक हाँड ब ाँग त्यात छोटी 
काऴ्या रंगाची क़ॉटनची पसु 

त्यात रेडमी 6 प्रो काऴ्या 
रंगाचा मोबाईल त्याचा 

एअरटेलचे दसम नं 
9075480811, jio  

8668565296 , त्याची 
दक.12998/-रु.चा मोबाईल व 

तसेच त्यात िोन छोटी पसु 
त्यामध्ये एका छोट्या पसु मध्ये 
रोख 900/-रु. व िसु-या पसु 
मध्ये रोख 2000/-रु  आधार 
काडु, प ाँन काडु, असे एकुण 

15898/- रु. चा माल 
 

दनरंक वरील ता.वेळी व दिकाणी यातील दफयािी मर्कुर  सौ 
माधरुी अदनल साकरकर  वय 62 वरु्  व्यवसाय घरकाम 
रा.  र्गिंबा B /16 मयरु दवहार कलनी पावडे वाडी नाका 
ता. दर्. नांिेड  मो.नं. 75583774412  ह्या ट्रेन नं 17642 
नरखेड काचीगडुा एक्सपे्रसचे कोच नं.D/3 मधनु रे स्टे 
अकोला ते नांिेड अशा प्रवासा कामी नमिु गाडीचे नमिु 
कोच मध्ये रे.स्टे अकोला येथे PF NO- 03  वरून चढत 
असताना  दफयािी यांच्या र्वऴील एक हाँड ब ाँग आतील 
सामानासह एकुण 15898/- रु  चा माल कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने दफयािी यांची नर्र चकुवनु मदु्दाम लबाडीने 
चोरून नेले अशा दफयाि वरून  कलम 379 भािवी प्रमाणे 
गनु्हा िाखल करून  सिर गनु्ह्याचा पढुील तपास मा.PSO 
मडॅम से यांच्या आिेशान्वये HC/198 चव्हाण यांना िेण्यात 
आला.  
Ukeqn xqUg;kps dkxi= ek-iksyhl vf/k{kd lks 

dk;kZy; ;sFkhy tk-dza-1958@2022 fn-

21@03@2022 vUo;s Vikykus izkIr >kY;kus 

xqUgk nk[ky  

 

HC/ 
198 
चव्हाण 



09 अकोला 
अप कं्र. 

85/2022  
कलम 379 
IPC प्रमाने 

िाखल  
xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh   

  रेल्वे स्टेशन  
अकोला PF 
NO1वर ट्रेन 
अमरावती 
भुसावळ 
प ाँसेंर् च्या 
मागच्या 
बार्चु्या 

बोगीत चढत 
असतांना 

24/02/2022 
चे 15.00 वा 

समुारास 

23/03/2022 
चे16.20 वा 

प्रदवन दवलास 
शेगोकार  वय 25 
वरु्   रा.  इंिीरा 

नगर, शेगांव  मो.नं. 
8010341189 

vKkr ,dq.k 9]000 : 

- एक OPPO कंपनीचा 
मा ाँडल नं.A55 मोबाईल 

त्याचा IMEI No. 
869577048031014 (2) 

869577048031006  त्यात 
Jio दसम नं. 

7820873878कक. 9000 / 
रू.  असा एकुन 9000 / रू. 

माल 
 

दनरंक यातील दफयािी मर्कुर हे आर् दि. 24/02/2022चे  समुारे 
15:00वा. त्यांच्या पत्नी व बहीनी सह अकोला ते शेगांव   
येण्यासािी रे. स्टे. अकोला येथे PF. NO.1 वर आले व 
थोड्या वेऴानी  ट्रेन नं. अमरावती भुसावळ प ाँसेंर्र ही PF. 
NO.1 वर  आली असता  दफयािी हे आपल्या पत्नी व 
बहीनी सह सिर ट्रेन च्या मागील बार्सु असलेल्या कोच 
मध्ये चढले व लगेच त्यांनी त्यांचा मोबाईल पाहीला असता 
त्यांच्या लक्षात आले की त्यांच्या शटाच्या वरच्या दखशातील 
एक OPPO कंपनीचा मोबाईल मोबाईल र्ो दफयािीचे 
भाऊ नाम-े समुीत दवलास शेगोकार वय-27 वरे् रा. इंिीरा 
नगर ता. शेगांव दर्. बलुढाणा  यांच्या नावाने असलेला 
मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने गिीचा फायिा घेऊन 
मदु्दाम लबाडीने चोरून नेला असल्याचे रे. स्टे. अकोला येथे 
PF. NO.1 समर्ले आहे. बाबत दफयािी यांनी दिले लेखी 
तक्रारी वरून  कलम 379 भा.िं.वी प्रमाणे गनु्हा िाखल 
करण्यात आला आहे. सिर गनु्ह्याचा पढुील तपास  मा. 
PSO सो. यांचे आिेशांन्वये  HC/971 वङतकर हे कदरत 
आहे . 
 Ukeqn xqUg;kps dkxi= ek-iksyhl vf/k{kd lks 

dk;kZy; ;sFkhy tk-dza-1958@2022 fn-

21@03@2022 vUo;s Vikykus izkIr >kY;kus 

xqUgk nk[ky vkgs- 

 

HC/
971 
वङत
कर 

10 अकोला  
अप कं्र. 

86/2022  
कलम 379 
IPC प्रमाने 

िाखल  
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

   रेल्वे स्टेशन  
अकोला PF 
NO 3वर 

ट्रेननं 19713 
र्यपरू, 

दसकंिराबाि  
एक्स चे कोच 
नं. S/6, मधनु 

उतरत 
असतांना 

27/02/2022 
 चे 20.25 वा. 

िरम्यान 

23/03/2022 
 चे 22.02  वा 

रारे्न्द्र शामराव 
काळे  वय 49 वरु्  

धंिा- शेती  रा. 
गव्हाण ता.शेगांव 

दर्. बलुढाणा 
मो.नं. 

7972298117 
 

vKkr ,dq.k 9]990 : 

एक OPPO कंपनीचा  मा ाँडल 
नं.A7गोल्डन रंगाचा मोबाईल 

त्याचा IMEI No. 
869366041142071 , त्यात 

Jio दसम नं. 
9922283738कक. 9990 / 
रू.  असा एकुन 9990 / रू. 

मोबाईल 
 

दनरंक या वेळी  पोलीस अदधक्षक कायालय लोहमागु नागपरु यांचा 
र्ा क्र 1958/22 दि.21/03/2022 यांच्या माफुतीने गनु्ह्याचे 
कागिपत्र  त्र िाखल करणे कामी दिलेवरून गनु्हा िाखल 
केला  तो खालील प्रमाणे 
यातील दफयािी नामे हे दि.  26/02/2022 रोर्ी त्यांचे मीत्र 
मंडऴी सोबत ट्रेंन नं.19713 र्यपरु दसकंिराबाि एक्स. चे 
कोच नं. S/6 बथु नं.18वरून र्यपुर ते अकोला असा 
प्रवास करून दिनांक  27/02/2022 रोर्ी समुारे 
20:25वा.िरम्यान रेल्वे स्टेशन अकोला PF. NO.3 वर 
नमिु ट्रेंन मधनु उतरत असतांना त्यांच्या प ाँन्ट च्या 
दखश्यातील िेवलेला एक OPPO कंपनीचा  मोबाईल  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवाशी लोकांच्या गिीचा 
फायिा घेऊन मदु्दाम लबाडीने चोरून नेला असल्याचे रेल्वे 
स्टेशन अकोला PF. NO.3 वर ट्रेंन नं. 19713 र्यपरु 
दसकंिराबाि एक्स.मधनु उतरत असतांना  समर्ले आहे. 
बाबत दफयािी यांनी दिले लेखी तक्रारी वरून  कलम 379 
भा.िं.वी प्रमाणे गनु्हा िाखल करण्यात आला आहे.  

HC 
/537 
सांगडे 



 

 

yksgekxZ  ukxiqj ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 23-03-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 23-03-2022   

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 23-03-2022  

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 23-03-2022  

                                                         

                                                              

 

 

 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

feGkyk eky vkjksih gdhxr  riklh 

vaeynkj 

01 दनरंक दनरंक दनरंक दनरंक दनरंक दनरंक दनरंक दनरंक दनरंक 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 

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 

gdhdr riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v-d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG feflax nk- rk-osG fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps uko o iRrk gdhxr riklh vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 


