
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad 01-02-2022    

 

yksgekxZ  ukxiqj  ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 01-02-2022 

 

 

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 ukxiwj 

72/2022 
कलम 379 

IPC 
xqUgk Ádkj 

euhilZ  

pksjh  

ट्रेन नंट्रेन नं. . 11406 11406 
दिक्षाभुमी एक्सदिक्षाभुमी एक्स. . 
से कोच नंसे कोच नं. . SS//22  

बर्थ नंबर्थ नं. . 57 57 
वरुन रेल्वे वरुन रेल्वे 

स्टेशन नागपरु स्टेशन नागपरु 
येणेपवुीयेणेपवुी 

0101//0202//2022 2022 
चे चे 1111::1515वावा..  

.. 

0101//0202//2022 2022 
चे चे 1133::3322वावा..  

.. 

रदिमा िातनु रदिमा िातनु 
मोहम्मि हसनैनमोहम्मि हसनैन,,  
वय वय 61 61 वर्थवर्थ,,  राहराह. . 
घर नंघर नं. . 1818,,  शाही शाही 
मस्स्िि िवळमस्स्िि िवळ,,  
दकल्ला महलदकल्ला महल,,  
नागपरु मोनागपरु मो. . नंनं. . 

91721675099172167509,,  
95790552279579055227  

अज्ञातअज्ञात ,dq.k 03]300 : 
एक दनळ्या रंगाचा मनीपसथ त्यात एक दनळ्या रंगाचा मनीपसथ त्यात 

एक दकएक दक--पडॅ समॅसंग कंपडॅ समॅसंग कं. . चा काळ्या चा काळ्या 
रंगाचा मोबाईल त्यात दसम रंगाचा मोबाईल त्यात दसम 

एअरटेल दसम नंएअरटेल दसम नं. . 9934007309 9934007309 
18001800//--  रुरु..,,  आधाआधारकाडथरकाडथ ,,  रोि रोि 

15001500//--रुरु. . असा एकुण असा एकुण 33003300//--  रुरु. . 
चा मालचा माल.. 

fujad नमिु ता.वेळी व दिकाणी यातील दियािी हे  ट्रेन   
नंनं. . 11046 11046 दिक्षाभमुी एक्सदिक्षाभमुी एक्स. . के कोच नंके कोच नं. . SS//22  
बर्थ नंबर्थ नं. . 57 57 पर से रेपर से रे..स्टेस्टे. . गया से नागपरु सिर गया से नागपरु सिर 
कर रहे रे्। ताकर रहे रे्। ता. . 0101//0202//22 22 को को 1111::15 15 बिे रेबिे रे. . 
स्टेस्टे. . नागपरु आने के नागपरु आने के 10 10 दमनट पहले मै अपना दमनट पहले मै अपना 
मनीपसथ मनीपसथ मैने बर्थ पर रिकर बार्मैने बर्थ पर रिकर बार्रुम रुम गयी। गयी। 
बार्रुम से बार्रुम से 5 5 दमदम. . बाि आकर िेिा तो मेरा मनी बाि आकर िेिा तो मेरा मनी 
पसथ पसथ दििाई नही दिया। दकसी अज्ञात चोर ने मेरे दििाई नही दिया। दकसी अज्ञात चोर ने मेरे 
गैरहिेरी का िायिा लेकर िानगैरहिेरी का िायिा लेकर िान  बझुकरबझुकर,,  
छलकपट करकर चरुाकर लेकर गया। करके छलकपट करकर चरुाकर लेकर गया। करके 
मनीपसथ चोरी की दशकायत दलिा रही हु। मनीपसथ चोरी की दशकायत दलिा रही हु। SSDD  
ऊिुथ मध्ये अशा दियािी वरुन सबब अप कलम ऊिुथ मध्ये अशा दियािी वरुन सबब अप कलम 
379 379 भािदव प्रमाभािदव प्रमाणे गनु्हा िािल णे गनु्हा िािल  

AASSII//116644  
कंुवरकंुवर 

02 o/kkZ 

38/2022 
कलम 379 

IPC 
xqUgk Ádkj 

eksckbZy  

pksjh 

टे्रन नं.22738 
सिंकदराबाद 
िंपुरफास्ट 

एक्िं चे कोच 
नं.S/3 बर्थ 
नं.36वरून 

रे.स्टे.बल्हारशा
हा येर्नु गाडी 
िंटुल्यानंतर. 

03/01/2022 
02.00 

वा दरम्यान 
 

01/02/2022  
13.00 वा. 

 

श्री. रामेश्वर लाल 
S/O नथ्र् ुवय19 
वर्थ रा.कंगासिंया 
सवलेज सज.नागौर, 
राजस्र्ान 341022  

मो.नं. 
9588201863 

 

अज्ञातअज्ञात ,dq.k 3]000 : 
एक वन प्लिं नॉडथ कं.चा  

मोबाईल IMEI 
no.86220205047499/ 
862202050474781, 

त्यात सिंम नं. 
9001124882, 
9588819384, 

सक.3,000/-रू.चा माल 

fujad नमदु ता. वेऴी सिकाणी यातील सफयादी हे नमदु 
टे्रन चे कोच व बर्थ वरून रे. स्टे. vks[kk 

 ते रे. स्टे. सिंकंदराबाद अिंा प्रवािं करीत 
अिंतांना प्रवािंादरम्यान त्याच्या झोपेचा फायदा 
घेवनु रे.स्टे.बल्हारशाहा येर्नु गाडी िंटुल्यानंतर 
त्याच्या      वणथणाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 
चोरटयाने िीयादि यांचे  निर  चकुवनु मदु्दाम 
लबाडीने नमिु वणथणाचा मोबाईल चोरुन  नेला      
कलम 379 IPC प्रमाणे  गनु्हा िािल  
fVi %&नमदु गुन्ह्याचे कागदपत्र मा.पोलीिं 
असिक्षक िंो. लोहमागथ नागपरु याचें जा.क्र. 
आर./23/गुन्ह्हा वगथ/2022-542,  सद. 31/01/2022 
अन्ह्वये पो.स्टे ला टपालाद्वारे प्राप्त झाल्याने  
38/2022 कलम 379 भा.द.वी प्रमाणे नंबरी गनु्ह्हा 
दाखल करण्यात आला. 

ASI/45क्षी
रिंागर 

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 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 



yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 01-02-2022 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 01-02-2022 

 

 

 ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 01-02-2022                                                                                      

                                                                                                                   
 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01  xksafn;k अप कं्र 236@19 dye 379 Hkkanfo fn 01@02@22 ps 10-48 ok vVd  

 

fcjflg f'kofoØe oekZ o; 26 o"kZ jkg gkoql ua 494 okMZ ua 09vesjh iksLVs 

ldjh rk ft fcykliqj ¼N-x-½ rlsp ueqn vkjksihl ek jsYos U;k;ky;kus ,e lh vkj 

eatqj d:u tkehukoj eksdGs dsys 

02 vdksyk अप कं्र. 66/21 कलम  379 Hkkanfo fn 01-02-22 ps 17%44 ok  

 

रामेश्वर उर्फ  ट्युबलाईट देवीदास राठोड वय 26वर्फ रा.खेडी जि.यवतमाळ 

vdz jsiksLVs exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- rk-osG exZ –k- rk- osG fQ;kZnh@[kcj  

ns.kkjk uko 

e`rdkps uko o 

iRrk 

gdhdr  riklh 

vaeynkj 

01 ukxiwj मगथमगथ  क्रक्र  
0033//22002222  uu//ss  

117744  CCrrppcc  
 

मेयोमेयो  हा ाँस्पीटलहा ाँस्पीटल  
वाडथवाडथ   नन  3333  

नागपरुनागपरु 

fn01-02-22  

02%50ok 

iqfoZ 

fn 01-02-

22  03%35 

ok- 

मेयोमेयो  हा ाँस्पीटलहा ाँस्पीटल  
पोलीसपोलीस  बरु्बरु्    

नागपरुनागपरु  येर्ीलयेर्ील  
AASSII//  11006633  
रदवबागडेरदवबागडे       

,d vuksG[kh 

iq:"k o; 

vankts 40 

o"kZ 

आिआि  रोिीरोिी  AASSII//      11006633  रदवरदव  बागडेबागडे    मेयोमेयो  हा ाँस्पीटलहा ाँस्पीटल  पोलीसपोलीस  बरु्बरु्    नागपरुनागपरु      यांनीयांनी  
िोनिोन  द्वारेद्वारे  मादहतीमादहती  दिल्यावरूनदिल्यावरून  पोपो  स्टेस्टे  लाला    नंबरीनंबरी  मगथमगथ  िािलिािल  करण्यातकरण्यात  आलाआला..  AASSII//      
11006633  रदवरदव  बागडेबागडे  यांनीयांनी  सचुनासचुना  दिलीदिली  कीकी      एकएक  अनोऴिीअनोऴिी  ईसमाचेईसमाचे    हातहात  िऴालेनेिऴालेने  
तोतो  पासथलपासथल  आदिसआदिस  मघ्येमघ्ये  कामकाम  करतोकरतो        ईसमईसम    नामेनामे    िशरर्िशरर्  बिुािीबिुािी  हिारेहिारे  यांनीयांनी  
और्धऔर्ध  उपचारउपचार  करणेकरणे  कामीकामी  त्यासत्यास    मेयोमेयो  हा ाँस्पीटलहा ाँस्पीटल  नागपरुनागपरु  येरे्येरे्  एडमीडएडमीड  केलेकेले  होतेहोते  
त्याचात्याचा  उपचाराउपचारा  िरम्यानिरम्यान      वाडथवाडथ   क्रक्र  3333येरे्येरे्  सरुूसरुू    असतांनाअसतांना  वाडथवाडथ   चेचे  HH..OO  डा ाँडा ाँ..  मलतीमलती  
श्रीश्री  वास्तववास्तव  यांनीयांनी  दिदि  0011//22//22002222रोिीरोिी  चेचे  0011..3300वावा  मतृमतृ    घोदर्तघोदर्त  केलेकेले  वरूनवरून  
मतृकाचीमतृकाची  डेडडेड  बाडीबाडी  पढुीलपढुील  कायथवाहीकायथवाही  कामीकामी  मेयोमेयो  हास्पीटलहास्पीटल  मरचरुीमरचरुी  येरे्येरे्  िेवण्यातिेवण्यात  
आलीआली  आहेआहे  असेअसे  माहीतीमाहीती  दमऴाल्यादमऴाल्या  वरूनवरून    रेरे..  पोपो..  स्टेस्टे..  नागपरुनागपरु  येरे्येरे्  मगथमगथ  क्रक्र..0033//2222  
कलमकलम  117744  CCRRPPCC  प्रमाणेप्रमाणे    नंबरीनंबरी  मगथमगथ  िािलिािल  करुनकरुन  पे्रतावरपे्रतावर  पढुीलपढुील  ईकंवेस्टईकंवेस्ट  
पंचनामापंचनामा  कायथवाहीकायथवाही  करणेकरणे  कामीकामी    AAssii//  884477र्ा ाँमसर्ा ाँमस  वव  पे्रतपे्रत  पहारापहारा  डयटुीडयटुी  PPCC//116655  
लांिेवारलांिेवार        यांनायांना  रवानारवाना  करण्यातकरण्यात  आलेआले  आहेआहे..    

AAssii//  884477  
र्ा ाँमसर्ा ाँमस   

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 


