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1 नागपरु 
vi  क्र.  
301/21 
कलम 

379 IPC  
xqUgkizdkj 

cWx pksjh 
 

ट्रेन नं. 08238 
अमतृसर 
बबलासपरु 

कोरबा एक्सपे्रस 
चे कोच नं. B/4, 
बथथ नं. 52 वरुन, 

रे. स्टे.  
भरतवाडा येथे 
गाडी थांबली 
असता 

 

08/08/20 
चे 00:40 
वा. 

 

08/08/20 
चे 02.38  
वा . 

 

गोबपका W/o 
रोत्तमु कुमार 

देवांगन, वय 37 
वषे, धंदा - 

हाऊस वाईफ, रा. 
सेक्टर – 4, नं. 
9, ब्लॉक 4 के 
सामने झोपडी, 
बज. दगुथ, छ.ग. 

मो. नं. 
9086085424 

संशईत 
एक इसम 
व्हाईट शटथ 
घातलेला, 
लंबा कद, 
लठ्ठ 

असलेला 

,dq.k 20]800 : 

एक बपक रंगाचा हनॅ्ड बगॅ कक. 
800/- रु, त्यात छोटा पसथ कक. 
5000/- रु, कॅश, आधार काडथ, 
पनॅ काडथ, आमी इंबडपेंडन 

काडथ, एक ब्ल ुकलर चा रेडमी 
कंपनी चा मोबाईल त्यात बसम  
8103222404, कक. 15000/- 
रु, बाईक ची चावी, घराची 
चावी, असा एकुण 20800/- 

रु. चा माल. 

 बनरंक नमदु ता. वेळी व बिकाणी यातील बफयादी 
ह्या ट्रेन नं. 08238 अमतृसर बबलासपरु 
कोरबा एक्सपे्रस चे कोच नं. B/4, बथथ नं. 
52 वरुन रे.स्टे. जालंधर ते बभलाई असा 
प्रवास करीत असतांना बफयादी यांचे झोपेचा 
फायदा घेवनु बफयादी यांच्या डोक्याखाली 
असलेली एक बपक रंगाph हनॅ्ड बगॅ  मदु्दाम 
लबाडीने व कपटाने चोरुन नेले o:u ueqn 

izek.ks xqUgk nk[ky   

ASI/ 
809 

02 नागपरु 
vi  क्र.  
303/21 
कलम  

379 IPC  
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 
 

 ट्रेन नं. 03425 
मालदा - सरुत 
एक्सपे्रस चे कोच 
नं. D/4, बथथ नं. 

12, 13, 14 
वरुन, रे. स्टे.  
नागपरु येथनु 

गाडी 
सरुुझाल्यावर 

08/08/202
1 चे 15:20 
वा. दरम्यान 

08/08/202
1 चे 22:10 

वा. 

समसदु्दीन मसु्तफा 
अंसारी, वय 30 
वषे, रा. रदीलछछा 
स्ट्रीट, चनुारवाडा 
मजीद, घर नं. 06, 
सरुत गजुरात मो. नं. 

9574143786 

अमर कुमार 
मनुी वृंदोवन 
मनुी, वय 25 
वषे, रा. 

सनुार शाही 
आस्का, 
धाराकोट, 
बज. गंजाम 
उडीसा, 

 vVd rk- 

08@08@2

1 ps 

22%39 ok- 

 

 
 

,dq.k 12]000 : 

एक बनळ्या व पांढ-या रंगाचा 
Vivo कंपनीका चा मोबाईल 
त्यात बसम Airtel Sim 

9974935963 कक. 12000/- 
रु. चा 

ueqn 

izek.ks 
नमदु ता. वेळी व बिकाणी  यातील बफयादी हे ट्रेन 
नं. 03425 मालदा - सरुत एक्सपे्रस चे कोच नं. 
D/4, बथथ नं. 12, 13, 14 वरुन रे.स्टे. नागपरु ते 
सरुत असा प्रवास करीत असतांना बफयादी यांनी 
रे. स्टे.  नागपरु येथनु गाडी सरुु झाल्यानंतर 
आपला एक बनळ्या व पांढ-या रंगाचा Vivo 
कंपनीका चा मोबाईल बथथ वर िेवनु बाथरुमला 
गेले असता कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचा 
मोबाईल मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेले 
 fVi&रे.पो.स्टे. वधा  जा. क्र. 1000/21 बद. 
08/08/2021 अन्वये वगथ होवनु आल्याने गनु्हा 
दाखल 

 
 
  

HC/54
9 फुसाटे 

03   vdksyk         

 vi- क्र 
106 /21 

कलम  
379 IPC  
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 
 

ट्रेन नं 02105  
fonHkZ  एक्स चे 
समोररल  tujy  
कोच  नं DL/2,                
वरुन रेल्वे स्टे 
मरु्ततजापरु  येथे 

08/08/20 
चे 05.00 
वा दरम्यान 

 

08/08/20 
चे 11.59 

वा. 

अरनल ज्ञानेश्वर 
राऊत , वय – 50   
o"kZ /kank etqjh  रा.   

गांरधिी नगर                
बरजरंग का ाँलनिी ,   

रज भसुावल   
मो नं  

9028953167 

अज्ञात ,dq.k 16]000 : 

एक पांढया रंगाचा मोबाईल 
मा ाँडल नं. 105 रेडमिी नोट 

कंपनिीचा IMEI NO    
865008051908082, 

865008051908090  तयांत 
रसम नाहिी. रकमत             

16000/- रु. चा माल.    

रनरंक नमदु ता.वेळिी व रिकाणिी यातिील रियायादिी 
ह्या नमदु ट्रेन ने वरिील बथ या व कोच मरधनु 
रे.स्टे. भसुावळ  ते नागपरु असा प्रवास करिीत  
असतांना प्रवासा दरम्यान  रियायादिी यांचा 
एक ika<&;k   रंगाचा मोबाईल मा ाँडल नं. 
105 रेडमिी नोट कंपनिीचा रे. स्टे. मरु्ततजापरु  
येथे गाडिी उभिी असतांना कोणिीतरिी अज्ञात 
चोरट्ांने रियायादिी  झोपेचा  फायदा घेवनु 
ueqn o.kZukP;k मोबाईल चोरुन  नेले वरुन 
गुन्हा दाखल करण्यात आला.  

पोहवा 
/1024  
अवचार 



 

Ikksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

 

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

 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  
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dye 
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vaeynk 

1 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

vØ 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 

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 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 ukxiqj vi dz- 303@2021 dye 379] 

Hkknfo 

fn-08@08@2021   

ps 22-39 ok 

1½ अमर कुमार मनुी वृंदोवन मनुी, वय 25 वषे, रा. सनुार शाही आस्का, धाराकोट, बज. गंजाम 
उडीसा 

01 cMusjk vi dz- 65@2021 dye 379] 

Hkknfo 

05@08@2021   

00-37 ok- 

filhvkj fn- 09-08-2021  

 

1½lksuq fot; xxZ o; 25 o"kZ /kank& etqjh]   jkg& ?kj ua- 8@69] f=yksdiqjh ] 

fnYyh 

2½iou dqekj jkegsrlhax oekZ  o; 50 o"kZ   H.W.458 , lqHkk"k ikj[k 1] 

[kksaMk dkWy.kh] ft- xkft;kckn jkT;&mRrj izns'k 

  

 


