
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  03-12-2021    

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 नागपरु 
578/21 

कलम 379 
IPC 
xqUgkizdkj 

मनी पर्स   
pksjh 

ट्रेन 
नं.12860गग
तांजली एक्र् 
चे कोच B/1 

बर्स नं.29 
वरून रे.स्टे 

नागपरु 
 

30/11/21 
चे  

08:00 
 ते 

 09.00 
वा. 

दरम्यान 

03/12/21  
चे 

 12.47 
दरम्यान 

श्रेयांश मकेुश मरु्ा 
वय 21वर्स रा 

मेनरोड रायपयुा 
 गज झाबोआ  

मो न 
8435640243  

अज्ञातअज्ञात एकुण 500/-    
एक ब्राउन रंगाची मनी पर्स 
त्यात रोख 500/- रू आधार 
काडस , फोर व्हिलर ड्रायहिींग 

लायर्न्र् , दोन ATM , 
(BOB , AXIS) अर्ा एकुन 

500 रू चा 
 

गनरंकगनरंक िकीकत – नमदु ता.वेळी व गिकाणी यातील गफयादी 
मचकूर िे नमदु ट्रेंन चे कोच व बर्स वरून  रे स्टे िावडा 
ते वधा  अर्ा प्रवार् करीत अर्तांना गफयादी यांची  झोप 
रे.स्टे. नागपरु येरे् ऊघडले अर्ता त्यांचावगरल नमदु 
वणानाचा  एक ब्राउन रंगाची मनी पर्स बगँ मधील र्ाईड 
पाकेँट मधुन गदर्नु आली नािी  कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्यांचा झोपेचा फायदा घेवनु वरील नमदु 
वणसनाची मनी पर्स आतील र्ामानार्ि चोरून नेल्याचे 
रे.स्टे.नागपरु मािीती पडले वरून  
 fVi %& गफयादीच्या लेखी तक्रारी  वरून पो. स्टे ला  
नंबरी  क्रमांकाने    गनु्िा दाखल  

HC/ 
235 
वधारे 

02 नागपरु 
580/21 
कलम  

379 IPC 
 

xqUgkizdkj 

मोबाईलमोबाईल   
pksjh 

रे.स्टे नागपरु  
रे्कंट क्लार् 
बकुींग च्या 
बािेर कँनेरा 

ATM जवऴ 

24/11/21 
चे 

02.00AM
वा. 

दरम्यान 

03/12/21 
चे  

18.19 
दरम्यान 

य़श नरेंद्र पटले वय 
18 वर्स रा  पोस्ट 
र्ावरी तिगर्ल 

गजल्िा गोंगदया मो न 
7798551265 

अज्ञातअज्ञात एकुण 16,500/-    
एक गरयल मी 8 काळ्या 

रंगाचा मोबाईल त्यात एअर 
टेल गर्म न 8775689165 

IMEI NO 
868098054166678 की 

16500 रू चा माल 
 

गनरंकगनरंक र्मक्ष पछुने पर बताता िु गक मै गद 23/11/21 रे स्टे 
गोंगदया ते नागपरु आया र्ा ओर मेरा गद 24/11/21को 
र्बुि 09/00बजे SSC GD का पेपर िोणे की वजर रे् मै 
रे स्टे नागपरु  रे्कंट क्लार् बकुींग के बािर ATM के 
पार् र्ोया र्ा मै जब ननद रे् जागा तो मैने देखा की मेरे 
मोबाईल एक गरयल मी 8 काले रंग का उर्मे गर्म न 
8775689165 IMEI NO 868098054166678 की 
16500 रू का मोबाईल गद 24/11/21 के 02.00बजे 
दौरान मेरा मोबाईल गदखा निी कीर्ी अज्ञात चोर ने मेरी 
ननद का फायदा लेकर रे स्टे नागपरु  रे्कंट क्लार् 
बकुींग के बािर ATM के पार् रे् चरुा कर ले गया िै  
fVi %& मै आज गद 3/12/21 को रो स्टे मे आकर उर् 
चौर के गखलाफ मेरी गशकायत दजस कर रिा िु यिी मेरा 
बयान िै मैने पढकर देखा र्िी िै गफयादी गफयाद वरून  
नंबरी गनु्िा दाखल  

WHC/1
003 
रंगारी   

03 o/kkZ 

269@21 

dye 379 

Hkknfo- 

xqUgkizdkj 

मोबाईलमोबाईल   
pksjh 

Vªsu ua- 

22846 iq.ks 

gVh;k 

,Dl]ps 

dksp ua 

,l@3 cFkZ 

ua-65 o:u 

js-LVs- o/kkZ 

njE;ku 

28-11-21 

ps  

00-30  

ok 

njE;ku 

03-12-21 

ps  

17-59  

ok- 

e;qj vuhy 

dkouk o; 31 

o’kZ 

/kank%&O;olk; 

jkg]flanh 

dkWEi]iDdh 

[kksyh jkts”k 

gkMZosvj toG 

ft]vdksyk eks-dza-

9028398152 

अज्ञातअज्ञात  एकुण 9,999/-    
,d infinix daiuhpk 

ekW-ua- th&70 flYoj 

jaxkpk eksckby fda]9999 

o eksckby doj e/;s 

nqpkdhps Mªk;foax 

yk;lu vlk ,dqu 

9999@& : pk eky- 

गनरंकगनरंक  
  

gdhdr v”kk izdkjs vkgs dh ;krhy fQ;kZfnps 

oMhy gs vdksyk rs ukxiqj vlk izokl djhr 

vlrk izoklk njE;ku js-LVs-o/kkZ toG 

fQ;kZfnph >ksi m?kMyh vlrk dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus R;kps >ksispk Qk;nk ?ksmu 

ueqn o.kZpk eksckby pks:u usys  

fVi% js-iks-LVs- vdksyk ;sFkhy tk-Ø-1377@21 

fn-30@11@21 vUo;s vkt jksth VikykOnkjs 

izkIr >kY;kus xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk- 

Ikks-uk-

@993 

?kjMs 



 

 

yksgekxZ  ukxiqj  ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh   

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh  

 

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh  

 

 

04 बडनेराबडनेरा 
192/21   

dye 379 

Hkknfo- 

xqUgkizdkj 

मोबाईलमोबाईल   
pksjh 

 

ट्रेन ट्रेन 
नंनं..2080320803गवगव

शाखा शाखा 
पट्टणम पट्टणम 

गांधीधाम गांधीधाम 
एक्र्एक्र्..चे चे 
कोच कोच 

नंनं..BB//11,,बर्स बर्स 
नंनं. . 3131वरून वरून 
रेल्वे स्टेशन रेल्वे स्टेशन 
बडनेरा येरे् बडनेरा येरे् 
गाडी उभी गाडी उभी 
अर्ताना अर्ताना 
लक्षात लक्षात 
आलेआले..  

 

0303//1212//21 21 
चे वेळ चे वेळ 

नमदु नािीनमदु नािी..  
 

0303//1212//21 21 
चेचे  

2121::4848  
  वावा..  

 

अरूण रमेश चंद्र अरूण रमेश चंद्र 
गमश्रा वयगमश्रा वय--  3030वर्स वर्स 
धंदाधंदा--  नेहिी जॉब नेहिी जॉब 
रािराि--  BB9999  तेजेंद्र तेजेंद्र 
प्रर्ाद र्ोर्ायटी प्रर्ाद र्ोर्ायटी 

गनकोल गाव गनकोल गाव 
अिमदाबाद मोअिमदाबाद मो..नंनं. . 

96014119259601411925  
 

अज्ञातअज्ञात एकुण 10,000/-    
एक गरयलमी कंपनीचा ब्लकॅ एक गरयलमी कंपनीचा ब्लकॅ 
ग्रीन रंगाचा मोबाईल त्याचा ग्रीन रंगाचा मोबाईल त्याचा 
IIMMEEII  नं मािीत नािी त्या नं मािीत नािी त्या 
मध्ये एअरटेल गर्म नंमध्ये एअरटेल गर्म नं. . 

95035783159503578315  त्याची गकमत त्याची गकमत 
1000010000//--  रु अर्ा एकुण रु अर्ा एकुण 
1000010000//--रू  चा मोबाईलरू  चा मोबाईल..  

 

गनरंकगनरंक  
 

नमदु तानमदु ता..वेळी व गिकाणी यातील गफयादी नामे अरूण वेळी व गिकाणी यातील गफयादी नामे अरूण 
रमेश चंद्र गमश्रा वयरमेश चंद्र गमश्रा वय--  3030वर्स धंदावर्स धंदा--  नेहिी जॉब रािनेहिी जॉब राि--  
BB9999  तेजेंद्र प्रर्ाद र्ोर्ायटी गनकोल गाव अिमदाबाद तेजेंद्र प्रर्ाद र्ोर्ायटी गनकोल गाव अिमदाबाद 
मोमो..नंनं. . 9601411925 9601411925 िे ट्रेन नंिे ट्रेन नं..2080320803गवशाखा गवशाखा 
पट्टणम पट्टणम गांधीधाम एक्र्गांधीधाम एक्र्..चे कोच नंचे कोच नं..BB//11  बर्स नंबर्स नं. . 
3131वरून  गवशाखा पट्टनम ते अिमदाबाद अर्ा प्रवार् वरून  गवशाखा पट्टनम ते अिमदाबाद अर्ा प्रवार् 
आपल्या पत्नी र्ि करीत अर्तांना रेल्वे स्टेशन आपल्या पत्नी र्ि करीत अर्तांना रेल्वे स्टेशन 
बडनेरा येरे् गाडी उभी अर्ताना गफयादी िे त्यांच्या बडनेरा येरे् गाडी उभी अर्ताना गफयादी िे त्यांच्या 
मलुाला वेपर घेवनु देण्याकरीता गाडी खाली उतरले मलुाला वेपर घेवनु देण्याकरीता गाडी खाली उतरले 
अर्ता त्यांचा एक गरयलमी कंपनीचा ब्ल ॅअर्ता त्यांचा एक गरयलमी कंपनीचा ब्लकॅ ग्रीन क ग्रीन 
रंगाचा मोबाईल गर्ट वर िेवलेला कोणीतरी अज्ञात रंगाचा मोबाईल गर्ट वर िेवलेला कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने त्यांच्या पत्नीच्या नजर चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने त्यांच्या पत्नीच्या नजर 
चकुवनु मोबाईल चोरून नेले बाबत लक्षात आले चकुवनु मोबाईल चोरून नेले बाबत लक्षात आले 
अशी गदले गफयाद वरून कलम अशी गदले गफयाद वरून कलम 379379भादगव गनु्िा भादगव गनु्िा 
दाखल दाखल   

HHCC//119922    
घोडकरघोडकर 

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 

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 o#u riklh 

vaeynkj 

fuja

d 
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 

vaeynkjj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 



 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy iksyhl dLVMh e/;s vlysY;k vkjksih ckcr ekghrh   

 
                                    

 

         

                         

 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 fujad fujad fujad fujad 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 o/kkZ 445@2019 dye 

328]379 Hkknfo 

  30-11-2021 ps 11-30 ok- 

filhvkj fn- 09-12-2021 ikosrks 

eqDdnj vyh fulkj vyh o; 44 o"kZ] jk- ddjkyk iks-LVs-vkykiwj ft- 

cnk;w m-iz-  


