
     Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn-15@01@2019 

 

v-

dz- 

iks-LVs- 

xq-j-ua 

xqUgk ?kM tkxk xqUgk ?kM rk-  

osG 

xqUgk nk[ky rk- 

osG 

fQ;kZnhps ukao vkjksih xsyk eky feGkyk 

eky 

gdhdr o m’khjkps dkj.k riklh 

vaeynkj 

1 नागपुर 

88@19 

dye 

 379 

 Hkk-n-fo  

 

xqUgkizdkj 

मनीपसस 

pksjh 

 

टे्रन न 

12160 
जबलपुर 

अमरावती   
एक्स चे 

मागील 

जनरल कोच 

मध्ये 

चढतेवेळी रे 

स्टे नागपुर 

 

13.01. 19 
चे 07.10 

वा 
 

15.01.19    

च े19.55वा 
राजकुमार डोमाजी 

तळेगाांवकर वय 57  

वषस, धांदा खाजगी, 

नोकरी, रा. प्लाट 

नां. 18 द्वारका 
नगर जुना कामठी 

कळमना रोड 

नागपुर मो नां. 

9850208074 
 

vKkr ,dq.k 15]000:- 

 एक   ब्राऊन रां गाचे 

मनीपसस त्यात 

15000/-रु रोख, 

ड्रायववांग लायसांन्स, 

एटीएम काडस इांवडयन 

बँकेचेच सायकल 

स्टँन्डची पावती गाडी 

नां. MH 49 M 

2139  असा एकुन 

15,000/-रु. चा माल 

 

fujad नमुद ता वेळी व वठकाणी यातील 

वियासदी मजकुर हे रे स्टेनागपुर ते 

पुलगाव  असा  प्रवास कररत असताांना 
प्रवासा दरम्यान रे स्टे नागपुर  येथुन  

टे्रन मध्ये चढतेवेळी गदीचा िायदा 
घेवुन वियासदी याांचा पसस आतील 

सामानासह  कोणीतरी अज्ञात 

चोरट्याने   मद्दाम लबाडीने चोरुन 

नेले वरुन सबब कलम 379 IPC 

प्रमाने    गुन्हा दाखल  

 
  
 
  

HC 
181 
शेख 



 

    

     

 

    jsYos iks- LVs’ku e/;s nk[ky >kysY;k Hkkx 06 [kkyhy nk[ky  xqUgs %&    

vd xq-j-ua xqUgk ?kM tkxk xq- ?kM- 

rk-osG 

xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko vkjksih feGkysyk ekykps o.kZu gdhxr riklh 

vaeynkj 

          

 

     

 

       

2 नागपुर 

90@19 

dye 

 379 

 Hkk-n-fo  

 

 

xqUgkizdkj 

ysMht ilZ 

pksjh 

 

टे्रन 18237 

छत्तीसगढ  

एक्स चे कोच 

नां S/1 बथस नां 

65 66 वरुन  

रे स्टे नागपुर 

येथुन 

सुटल्यानांतर 

 

वद.20 

.12. 18 
चे  23.25  

वा 
 

वद.15 .1. 

19 चे  

23.32  वा 

 

राजवकशोर घनाराम 

नरवरे वय 43 राह 

चांदोराकला क्र 

थाना मुलताई वज-

बतुैल हल्लीमुक्काम 

नाकापारा डोंगरगढ 

वज-राजनाांदगाव छ 

ग 

मो.नां.92241130

36 

vKkr ,dq.k 80]000:- 

एक ब्राऊन रां गाची 
लेडीज पसस त्यात एक 

जोड हातातील सोन्याचे 

कां गन व 2 

तोळा,मांगळसुत्र 

रानीहार वजन वदड 

तोऴा,दोन चष्मे ,दोन 

मोबाईल एक सँमसांग 

कां .चा माँ.नां गँलेक्सी 

कोर-२ काळ्या रां गाचा 
त्यात वजयोचे वसम नां 

7974605339 दुसरा 

नोकीया कां .चा मोबा 

माँ.आशा 301 लाल 

रां गाचा त्यात bsnl 

चेवसम नां 

9406118094 
सरोज नावाचे आधार 

काडस, रोख 14000/-

रु असा एकुण 

80,000/-रु चा माल 

 

fujad नमुद ता वेळी व वठकाणी यातील 

वियासदी मजकुर हे नमदू गाडीने 

डोगरगळ  ते मुलताई असा प्रवास 

कररत असता प्रवासा दरम्यान रे स्टे 

नागपुर येथुन गाडी सुटलेचे 

सुटल्यानांतर त्याची नमुद वरणनाची 
पसस आतील नमुद सामानासह 

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्याची 
नजर चुकीचा िायदा घेवुन मुद्दाम 

लबाडीने चोरुन नेले. वरुन सबब 

कलम 379 IPC प्रमाने गुन्हा दाखल 

मा.पो.अवधक्षक कायास.लोह नागपुर 

येथुन जा क्र.421/19 वद. 13.01.19 व 

इकडील पो स्टे चे आ क्र 214/19  

वद.15.01.19 अन्वये गुन्हायाचे 

कागदपत्र  टपालद्वारे प्राप्त झाल्याने 

पोहवा

/64 
घ्यारे 



 

 

 

 

       jsYos iks- LVs”ku e/;s nk[ky  vlysY;k exZ ckcrph ekghrh%&  

 

v

d

z 

iksLVs  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 

    gdhxr   riklh 

vaeynkj 

1 cMusjk exZ 

Ø02@19 o 

dye 174 

lhvkjihlh 

iksy dz- 

663@47& 

647@45 

P;ke/;s vi 

esu ykbZuoj 

15@01@1

8 ps 08-30 

oktrk iqohZ 

15@01@18 

ps 12-05 

oktrk 

vkWuM;qVh 

Dy.SS js-
LVs-cMusjk 

ukxs'k 

,dukFk 

jksMxs o; 

35 o’ksZ 

jkg- jkgqy 

uxj tquh 

oLrh 

cMusjk 

-ojhy rk- osGh o fBdk.kh ;krhy e;r ble gk 

dks.kR;krjh /kkoR;kxkMhus dVqu tkxhp èr 

>kY;kus  o:u exZ nk[ky 

iksgok 

1022 

cksjdj 

      

   yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 

 

   ukxiqwj  yksgekxZ ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

                                                                  

v-

dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG vkjksihps uko 

1 jsiksLVs 

o/kkZ 

  667@18 d 379 Hkknaoh fn  15@01@2019 ps 19-20 ok  

 

  

“ks[k ulhe “ks[k gtu o; 29 o’kZ jk nqcbzZ eksgYyk /kkj.kh ft- vejkorh 

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

& & & & & & & & & 


