
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  22@09@2021  

vØ 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 

01 नागपरू 

405/21 

कलम 

379 IPC 

xqUgk 

izdkj 

ट्राली बॅग 

pksjh 

टे्रन न 02806 

आंध्रप्रदेश 

एक्स चे कोच 

नं. B/6 बथथ 

नं. 18 वरुन रे. 

स्टे. नागपरु 

येणेपवुी 

 

25/08/2021  

10.00 वा. 

 

22/09/2021 

12.58 वा. 

 

श्री बालसबु्रमनी 

मोहनराम, वय 24, 

व्यवसाय- नोकरी, 

राह. 

D/9,रामस्वामी 

नगर, त्रिचरुी, 

त्रबयार अपुथकोटई, 

त्रवरुद्ध नगर, 

तात्रमळनाडु मो. नं. 

7339430177 

अज्ञात. एकूण 6000 / रू 

एक छोटी ट्राली बॅग ब्राऊन 

रंगाची त्यात त्रिज रेिीरेशन 

एवंम एसी दरुूस्ती चे सात्रहत्य, 

रेिीरेशन होस्ट-2, कॅल्प त्रमटर 

01, बॉक्स पॅनर, एचपी लॅपटॉप 

चाजथर, हले्मेट, एन2 गॅस 

अॅडाण्टर, लॅनकेबल, अॅलन ची 

बॉक्स, ए40 टीसी गॅस 

अॅडाण्टर, मेटल शजू, लॅपटॉप 

माउस, होस कनेक्टर, ब्लटुुथ  

स्पीकर, लॅक्टीक लोकत्रसल 

असा एकूण 6000/रू चा माल 

 

fujad नमदु ता वेळी व त्रिकाणी त्रियाथदी ह ेनमदु टे्रन ने नमदु कोच 

व बथथ वरून रे स्टे भोपाल ते त्रवशाखापट्टनम असा प्रवास 

करीत असतांना त्यांची एक छोटी ट्राली बॅग बथथ खाली 

िेवली होती. ती त्रदसनू आली नाही. कोणीतरी अज्ञात 

चोरटयाने त्रियाथदी यांचे झोपेचा िायदा घेवनू रे स्टे नागपरू 

येण्यापवूी  त्यांची  ट्राली  बॅग vkrhy lkekuklg असा 

चोरून नेली. असे त्रदले तक्रार वरून सबब अपराध कलम 

379 भादत्रव प्रमाणे नंबरी गुन्हा दाखल केला.     

   fVi %&   गुन्हयाचे कागदपि मा. पोलीस अत्रधक्षक 

लोहमागथ नागपरु यांचे कायाथ. जा. क्र. आर/23/गुन्हा 

वगथ/5909 नागपरु त्रद. 21.09.2021 अन्वय ेतसेच पो, स्टे च े

आवक क्र 2826/2021 त्रद.21.09.2021 अन्वय ेप्राप्त झाल े

वरुन. 

पोहवा 847 

थॉमस 

02 o/kkZ 

191@21 

dye 379 

Hkk-n-fo- 

xqUgk 

izdkj 

fiBBq cWx 

pksjh 

Vªsu ua- 

02169 lh-

,l-fV-,e- 

ukxiqj 

Lis”ky 

lqijQkLV ,

Dl dksp ua-

 ,l@06 

cFkZ ua 03 

o:u js-iks-

LVs-o/kkZ ;sFkqu 

Vªsu 

lqVY;koj 

21@09@21 

4@10 ok 

22@09@21 

00@15 ok- 

xksdqG fparkeu 

da[kjs o; 52 o’kZ 

/kank&iks-mi-fu-

nk:canh mRiknu 

“kqYd ukxiqj jk] 

IykWV ua-34 eksgu 

uxj tGxko 

ft]tGxko eks-ua- 

9860731070 

vKkr - एकूण 2000 / रू 

एक fiBBq cWx R;kr [kkdh 

jaxkph onhZ nk: canh 

mRiknu”kqYdpk cWp yxysyh 

ika<jh dkGh pkSdVhph Qqy 

iWUV] nksu dkG;k jaxkps iWUV 

,d fgjO;k jaxkph iWUV]nksu 

vaMjos;j nksu cuh;ku Qqy 

“kVZ nq̧ ;e fujh{kd ;kaps 

tkW;uhx vkWMj pkGhl xko 

dksVkZps leUl jks[k 2000: 

vlk ,dq.k 2000 : pk eky- 

fujad v'kk izdkjs vkgs dh] ;krhy fQ;kZnh gs ueqn Vsu o ueqn 

cFkZ o:u js-LVs-tGxkao rs ukxiwj vlk izokl djhr 

vlrkauk izoklknjE;ku js-LVs-vdksyk ;sFks fQ;kZnh ;kal 

>ksi ykxyh vlrk] js-LVs-o/kkZ ;sFkqu xkMh lqVrkp 

fQ;kZnh ;kaph >ksi m?kMyh vlrk fQ;kZnhus ik;ktoG 

Bsoysyh fiBBq cWx fnlqu vkyh ukgh- dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksmu pks:u usYks vkgs- 

वरून सबब अपराध कलम 379 भादत्रव प्रमाणे नंबरी गुन्हा दाखल केला.    
 fVi %& ukxiwj ;sFkhy tk-dz- 2872@21 fn- 21-09-21 

vUo;s xqUg;kps dkxni= iks-LVs-yk Viky}kjs izkIr 

>kY;kus uacjh xqUgk nk[ky >kyk- 

iksuk@1071 

iz'kkar f'kans  

03 ukxiqj 
407/21 
कलम 
379  
Hkk-n-fo  
xqUgk 

izdkj 

मोबाईल 

pksjh 

ट्रेन न 
02169 
सेवाग्राम 
एक्स. चे 
कोच नं D/1 
बथथ 
नं.81,82,83  
वरुन रेल्वे 
स्टेशन 
नागपरु  येणे 
पवुी  
 

22/09/21 
04.30 ते 
05.25 
वा.दरम्यान 

22/09/21 
22.23- वा 

श्रीकांत रमेश 
पाटील.वय-
38वषे,धंदा-
शेती,रा-वडगाव 
खदुथ पाचोरा 
जि.िळगाव मो 
न-8408907713 
 

vKkr एकूण 7500/- रू  
एक Realme ब्ल ुकलर चा 
मोबाईल मा ाँ.नं. C-20 
एअरटेल नं 9561861737 
IMEI NO 
86045005520751/744 
जक.7500/- रू चा माल 
 

fujad नमदु ता. वेळी व जिकाणी यातील जियादी हे नमदु ट्रेन न 
02169 सेवाग्राम एक्स. चे कोच नं D/1 बथथ नं.81,82,83  
वरुन  रे.स्टे पाचोरा ते रे.स्टे नागपरु असा प्रवास करीत 
असतांना जद. 22.09.2021 रोिी  चे 04.30 वा जियादी हे 
नमदु o.kZukpk मोबाईल चार्जिग ला लावनु झोपले होते 
त्यानंतर 05.25 वा नमदु ट्रेन रे.स्टे नागपरु येथे 
आल्यानंतर जियादीची झोप उघडली त्यावेळी त्यांचा 
चार्जिग ला लावलेला मोबाईल जदसनु आला नाही तो 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  त्यांचा झोपेचा िायदा घेवनु 
मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेले वरुन रे. पो. स्टे. 
नागपरु येथे सबब अपराध कलम 379 भादजव प्रमाणे  
नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला. 

गनु्हाचे संपणुथ 
कागदपत्र PSO 
पेजशत िेवण्यात 
आले आहे . 
 
 



 

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

 

 

 

YkksgekxZ ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh  

 

ykksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

                                                               

 

 

 

 

 
 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-osG vtZnkjhps 

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 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

j 
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 fujad fujad fujad fujad 


