
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 20-08-2022  

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 20-08-2022   

 

 

 

 

 

 

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 वधा 
296/22 
कलम 
379 

भा.द.वी 
xqUgk 

Ádkj 

मोबाईल 
pksjh 

ट्रेन नं 12721 
दक्षिण 

एक्स .चे कोच 
नं S/7 बथथ नं 
41 वरुन रे. 

स्टे भुगाव येथे 
माहीती पडले 

18/08/2022  
07/20 वा.  

20/08/2022 
17/05 वा. 

 

नंदक्षकशोर 
मनोहरराव लोखंडे 
वय-43 वषथ, धंदा-
शेती राह.भुगाव पो. 
सेल ुकाटे ता.क्षि. 

वधा मो. नं. 
7083407841 

अज्ञात एकुण  11,100/- रू 
एक ओपो  क. मॉडेल नं 

A15 क्षसल्वर रंगाचा 
मोबाईल त्यात BSNLक्षसम 
नं-9764970089,IMEI 

no.863723055666997/
89, 

क्षक. 11,100/- रु, असा 
एकुण 11,100/- रू चा 

माल 

क्षनरंक 
 

अशा प्रकारे आहे की वरील ता.वेऴी क्षिकाणी यातील क्षफयादी 
मिकुर हे क्षद. 18/08/2022 रोिी ट्रेन नं  12721 दक्षिण 
एक्स .चे कोच नं S/7 बथथ नं 41 वरुन रे. स्टे क्षसकंदराबाद ते 
सेवाग्राम असा प्रवास कक्षरत असतांना प्रवासा दरम्यान 
क्षफयादी यांचा झोपेचा फायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्यांचा वक्षरल वणथनाचा मोबाईल रे. स्टे भुगाव येथनु 
चाल ुगाडी पास होताच मदु्दम लबाडीने  चोरुन नेल्याचे 
माहीती पडले वरुन अप.कं्र. 296/2022 कलम 379 भा.द.वी 
प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल. 
 fVi%& fQ;kZfn iks-LVs-yk fQ;kZn n;k;yk 20@08@2022 

jksth  vkY;kus- 

HC/136 
थोटे 

02 cMusjk 
201/22    
कलम 
379 

भा.द.वी 
xqUgk 

Ádkj 
लोखंडी 
अंगल 

pksjh 

रेल्वे स्टेशन 
अमरावती 

पोस्ट आफीस 
चे बािलुा व 
हमालपरुा चे 

बािलुा 

20/08/2022 
10/00 वा. 

20/08/2022 
22/24 वा. 

शभुम क्षवलासराव 
बाभुऴकर वय 27 
वषथ धंदा टु साईऩ 

क्षमडीया कंपनीमध्ये 
मनेॅिर रा. 

माधवीक्षवहीर कालनी 
तपोवन गेटच्या आत 

अमरावती मो नं 
9765567685 

 

अज्ञात 
 

एकुण  10,000/- रू 
टु साईन क्षमडीया या 

कंपनीचे िाहीरातीकरीता 
लावलेले वेगवेगऴ्या 

साईिचे लोखंडी अंगल क्षक. 
10000/- रु. चा माल 

क्षनरंक 
 

   यावेळी क्षफयादी हे पोस्टे ला येवनु लेखी तक्रार क्षदलेवरुन  
PSO सो यांचे आदेशान्वये गनु्हा दाखल  केला.  
वरील ता . वेऴी व क्षिकाणी टु साईन क्षमडीया या कंपनीचे 
िाहीरातीकरीता लावलेले लोखंडी अंगल  रेल्वे स्टेशन 
अमरावती पोस्ट आफीसचे बािलुा साईन 40 x 20 तसेच 
रे.स्टे अमरावती हमालपरुाच्या बािलुा लावलेले 40 x 20 
आर.ओ.बी. पोस्ट आफीस च्या बािलुा रुक्मीनीनगर फेसींग 
ला लावलेले टु साईन क्षमडीया या कंपनीचे िाहीरातीकरीता 
लावलेले वेगवेगऴ्या साईिचे लोखंडी अंगल क्षक . 10000/- 
रु. चा माल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने 
चोरुन नेले . बाबत क्षदले तक्रार वरुन  कलम 379 भा.द.वी 
प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल 
 
 

ASI/217 
 खारोडे 

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- 20-08-2022 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 20-08-2022  

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 20-08-2022  

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01  
 
 
नागपरु 
 

258@16 dye 328] 379 

Hkkanfo 

16@08@2022 ps 15-57 ok- 

25@08@2022 ikosrks ihflvkj 

 

1) मोहम्मद मिबलू वल्द कुतबू अली रा.करबला तेला ग्राम ऊदगरा िी.क्षकशनगंि क्षबहार.  
2) िहीउद्दीन वल्द समशदु्दीन रा.इकलचा ता.इस्लामपरू क्षि.क्षदनािपरू प.बंगाल 

  496@22   dye   20(b) ii(b) 
29 ndps act  

18@08@2022 ps 08@27

22@08@2022 ikosrks ihflvkj 

3) “kadj nkl o; 30 o’ksZ jk- bfnojk uxj mTtsu

584/2022 कलम 379 भादवी 18@08@2022 ps 22-32

21@08@2022 ikosrks ihflvkj 

 

4) साक्षहबखान उफथ  साक्षहल वल्द साक्षहदखान वय 36 वषे, रा. गौक्षसया का ाँलोनी क्षदघोरी नागपरु 

  660077//22002222   कलम 379 भादवी  /08/22 ,05 
MCR

 

5)  वय   2211 वषे, ,,   रा  ,,    क्षि.  

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 cMusjk 13/22 
174 िा.फौ. 

प्रमाणे 

चांदरु रेल्वे 
क्षक.मी नं. 

691/15-13 
िवळ 

19.08.2022 
18.10 वा.  

20.08.2022 
00.44 वा. 

ON Duty स्टेशन 
अक्षधिक मध्य 

रेल्वे  चांदरु रेल्वे 

अनोळखी इसम वय 
अंदािे 30 वषे 

- अशा प्रकारे आहे की , ON Duty स्टेशन अक्षधिक मध्य रेल्वे  चांदरु रेल्वे यांनी 
लेखी मेमो द्वारे माक्षहती क्षदली क्षक , अप रेल्वे लाईन क्षक .मी नं. 691/15-13 िवळ 
एक अनोळखी इसम वय 30 वषे हा रेल्वे गडु्स PNVBTPN गाडीने रनओवर 
होउन मरण पावला बाबत मेमो क्षदल्याने कलम 174 CRPC प्रमाणे मगथ  दाखल. 

HC/ 
231 
 व-हेकर  

v-d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG 

e/kqu 

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 


