
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  22@07@2021  

 

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

 

Ikksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

v

Ø 

xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsyk 

eky 

feGkyk eky gdhdr  riklh 

vaeynkj 

1 ukxiwj  

vi-dz-

263@21 

dye 379 

Hkknoh   

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh   

रेले्व से्टशन 

नागपुर येथथल 

सेकंडक्लास 

बुक गं मधे्य 

 

15/07/21  

18.00 वा   

 

22/07/21 

19.02 वा  
थबन्द्रा साहु शंभु 

साहु वय 28 वर्ष, 

राह ग्राम पकलथ , 

पो.से्ट बहर , थि. 

थसध  म.प्र. मो. नं. 

7838646513 

lwjsanzflax 

rkeflax 

jgkaxMkys 

o; 30] 

jkg- xko 

tsoukGk] 

rk-cjxV] 

ft- 

f”kouh e-

iz- 

,dq.k 15]000 : 
थववो कं. चा थनळ्या 

रंगाचा मोबाईल 

त्यात थिओ थसम नं. 

9354704810, 

IMEI NO. 

8689640539919

96, थकं. 15000/-:  

,d थववो 

कं. चा 

थनळ्या 

रंगाचा 

मोबाईल 

त्यात थिओ 

थसम नं. 

93547048

10, IMEI 

NO. 

86896405

3991996 

नमुद ता. वेळ  व थिकाण  याथतल थफयाषथद हे  

िबलपुर येथे िाऩे कर ता रेले्व से्टशन 

नागपुर येथ ल सेकंडक्लास बुक गं मधे्य 

आराम कर त असता त्यांना झोप लागल  

दरम्यान कोण तर  अज्ञात चोरट्याने थफयाषद  

यांचे झोपेचा फायदा घेवुन त्यांचा वर ल नमुद 

वणषनाचा मोबाईल मुद्दाम लबाड ने व कपटाने 

चोरुन नेले वरुन सबब अपराध कलम 379 

भादथव प्रमाणे नंबर  गुन्हा  

 fVi %& से्ट. चे E-Mail द्वारे थफयाषद  यांच  

थफयाषद प्राप्त झाले वरुन - 

 

NK/542 

थमश्रा 

2 ukxiwj  

vi-dz-

264@21 

dye 379 

Hkknoh   

xqUgkizdkj  

cWx pksjh 

टर ेन नं. 

02851 

स्वणषियंत  

एक्सपे्रस चे 

कोच नं. S/2, 

बथष नं. 71 

वरुन रे.से्ट. 

नागपुर येथुन 

गाड  

सुटल्यानंतर 5 

थमन टांन   

 

03/07/21 

00:00 ते 

00:30 वा. 

दरम्यान 

22/07/21 

23:37 वा.  

कुमार  

थवियालक्ष्म  

D/o मोहनराव, 

वय 38 वरे्, 

राह. हाऊस नं. 

1-112, िोसेफ 

नगर, पाण  

टाक  िवळ, 

पेडावेग  मंडल 

दुग राला, 

पथिम गोदावर  

आध्रप्रदेश 

534003, मो. 

न. 

8299783715 

अज्ञात ,dq.k 35]000 : 
एक बॅग त्यात एक 

Oppo F-5 कं.चा. 

मोबाईल त्यात थसम 

न. 9005421631, 

7007964633, 

IMEI No. 

8689870509551

36  थकं.20,000/- 

रु चा, दुसरा Oppo 

A-15 कं.चा 

मोबाईल IMEI No. 

8689870509551

28 थकं. 15000/- 

रु. चा, ATM Card  

थनरंक – नमुद ता वेऴ  व थिकाण  यात ल थफयाषद  

हे नमुद टर ेन ने प्रवास कर त असताना 

प्रवासा दरम्यान रे.से्ट. नागपुर येथुन गाड  

सुटल्यानंतर 5 थमन टांन  कोण तर  अज्ञात 

चोरट्याने थफयाषद  यांचे झोपेचा फायदा 

घेवुन त्यांच  नमुद बॅग vkfry lkekuklg 

मुद्दाम लबाड ने चोरून नेल  बाबत थफयाषद  

यांन  रे. पो. से्ट. झास  येथे थफयाषद थदले 

वरुन इकड ल पो.से्ट. ला गुन्हाचे कागदपत्र 

वगष होवुन आल्याने सबब अपराध कलम 

380 भादथव प्रमाणे नंबर  गुन्हा दाखल 

 fVi %&  िा.क्र.आर/23/गुन्हा वगष/2021 – 

4220 नागपुर थद.20/07/2021 अन्वये 

पोल स से्टशन लोहमागष नागपुर येथथल 

आवक क्र. 1925/2021 थद. 22/07/21 

अन्वये गुन्ह्ांचे कागदपत्र प्राप्त झाल्याने 

NK/381 

धंदर 

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 

1 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 



 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

 

 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

   

                                          

 

 

 

 
 

vdz 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 

vaeynk 

1 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 263@21  dye 379 

Hkknfo 

fn-  22-07-2021 ps 19-48  1) lwjsanzflax rkeflax jgkaxMkys o; 30] jkg- xko tsoukGk] rk-cjxV] ft- f”kouh e-iz-    

03   cMusjk vi dz 89@21 dye 

379 Hkknfo- 

fn-  22-07-2021 ps 19-13 1) रचना बंटी नाडे वय 35 वषष 2) नाजु महेंद्र नाडे वय 25 वषष 3) काजल ववशाल नाडे वय 42 वषष 4) 

आचल राजु नाडे वय 35 वषष  सवष रा. नेताजी नगर यवतमाऴ 

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 


