
         

 

  Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 23-11- 18 

 

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 ukxiqj 

1933/18  
u/s 379  

Hkk-na-fo- 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

टे्रन 12807 

समता एक्स चे 

कोच S/2 बथथ नं. 

71 वरून रे.स्टे 

नागपरू येथे गाडी 
उभी असतांना  

प्लँटफामथ नं. 6वर 

 

17.10.18  
वेळ नमुद 

नाही 

23.11.18  
12.42 

 

एम सुरेश 

S/oकृष्णराव यादव 

वय  25 वषथ रा. 
पालटल गाव पो स्टे 

सबदरवाली 
सरकाकोलम 

आंध्रप्रदेश मो नं. 

9966667817 
 

vKkr ,dq.k 7000 :- 

एक सँमसंग J7 कं. चा त्यात 

ससम नं. Jio 

7889648381,  
8379212881 IMEI no 

35834403562237 
सकंमत 7000/-रु,   

fujad यातील सफयाथदी  मजकुर हे  नमुद कोच व बथथ 

वरून सवजयनगरम ते ह. सनजामुद्दीन  असा 

प्रवास करीत असता रे.स्टे नागपरू गाडी उभी 

असतांना  प्लँटफामथ नं. 6वर  असतांना      
कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने गदीचा फायदा 
घेवुन   वर नमुद वणथनाचा मोबाईल  मुद्दाम 

लबाडीने चोरून नेले वरून सबब अपराध 

कलम 379 भादवी प्रमाने  

fVi%& मा . SP सो कायाथ जा क्र 11515/18 

सद 22/11/2018 अनव्ये गुन्हयाचे कागद पत्र 

टपालाने प्राप्त झाल्याने तसेच  इकडील आ. क्र. 

2146/18 सद. 22.11.18 अन्वये   

 

Wnk 

307 

Rinke 

2 ukxiqj 

1934/18  
u/s 379  

Hkk-na-fo- 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

टे्रन 12807 

समता एक्स चे 

कोच S/2 बथथ 

नं.2,3,5,6 

वरून  रे.स्टे 

नागपरू  PF No 

6 वर   

 

17.11.18  
22.45 वा 

ते 23.00 

वा 

23/11/18 

14.46वा 
श्री गुलाम मोहम्मद 

अब्दुल रजाक वय 44 

वषथ, रा. जनै मंसदर 

जवळ वाडथ नं. 12 

गावरा नवापारा 
राजीन रायपुर 

 

अज्ञात 

 

,dq.k 10000 :- 

एक Oppo कं. चा त्यात 

ससम नं.9826756015 

सकंमत 10000/-रु,   

निरंक 

 

यातील सफयाथदी  मजकुर हे  नमुद कोच व बथथ 

वरून महासमुद्र  ते ह. सनजामुद्दीन  असा प्रवास 

करीत असता सफयाथदी यांचे लक्षात आले सक  

रे.स्टे नागपरू  PF No 6 वर गाडी उभी  
असतांना      कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने 

नजरचुसकचा फायदा घेवुन   वर नमुद वणथनाचा 
मोबाईल  मुद्दाम लबाडीने चोरून नेले 

fVi%& मा. SP सो कायाथ जा क्र 11512/18 

सद 22/11/2018 अनव्ये गुन्हयाचे कागद पत्र 

टपालाने प्राप्त झाल्याने तसेच  इकडील आ. क्र. 

2145/18 सद. 22.11.18 अन्वये   

Wnk 

307 

Rinke 

3 ukxiqj 

1935/18  
u/s 379  

Hkk-na-fo- 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

टे्रन 12859 

सगतांजली एक्स 

चे कोच S/2 बथथ 

नं.70 वरून रे 

स्टे नागपुर चे 

PF No 1 वर 

येथुन गाडी 
सुटताच 

 

22.11.18  
19.20 वा 

23.11.18  
17.05 वा 

गोपाल हररकृष्ण वमाथ 

वय 54 वषथ, धंदा रेल्वे 

गाडथ  म रे नागपुर रा. 

बजरंग चौक ता. सज. 

भंडारा मो नं. 

8600045634 
 

अज्ञात ,dq.k 10990 :- 

एक सजवोनी कं. चा मोबाईल 

माँडल नं. F103 Black 

3GB त्यात Jio Sim no 

8329195775 IMEI no 
869060022596963  

सकंमत 10990/-रु,   

निरंक 

 

यातील सफयाथदी  मजकुर हे  नमुद कोच व बथथ 
वरून रे स्टे नागपुर ते भंडारा   असा प्रवास 

करीत  असतांना     रेस्टे नागपुर  PF No 1 

वरुन येथुन गाडी सुटल्यानंतर  कोणीतरी 
अज्ञात चोरटयाने नजरचुसकचा फायदा घेवुन   

वर नमुद वणथनाचा मोबाईल  मुद्दाम लबाडीने 

चोरून नेले 

Wnk 

307 

Rinke 



 

 

 

yksgekxZ ftYg;krhy ukxiwj Hkkx 6 ef/ky nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 23-11-18 

 

 

ukxiqwj  yksgekxZ ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh    fn- 23-11- 18 

 

ukxiqwj  yksgekxZ ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh  fn-23-11- 18 

 

                                          

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh   fn- 23-11- 18 

 

 

 

 

4 vdksyk 

1171@18 

dye 379 

Hkk-na-fo- 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

 

Vsªu egkjk"Vª 

,Dl- ps ekxhy 

tujy dkspe/;s 

js-LVs- vdskyk 

;sFkqu xkMhr 

p<r vlrkauk- 

23-11-18 

11-55 ok-  

23-11-18 s 

18-19 ok- 

vejfni nsokuan 

rk;Ms] o; 24 o"ksZ] 

jk- jkgqy uxj] 

f’kouh] vdksyk- 

vKkr ,dq.k 500 :- 

,d ilZ R;kr jks[k 

500@& :-] iWudkMZ] 

vk/kkjdkMZ] ATM dkMZ 

lsaVªy cWadsps] vkf.k [kktxh 

daiuhps dkWy ysVj] vlk 

,dq.k 500@& :-  

fujad ;krhy fQ;kZnh etdqj gs ueqn Vsªuus 

vdksy rs HkqlkoG vlk izokl 

dj.ksdfjrk xkMhps ekxhy tujy 

dkspe/;s p<r vlrkauk fQ;kZnhps iWUVps 

f[k’kkrhy ofjy ueqn o.kZukps ilZ 

vkrhy jks[k jDde o lkekuklg 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus  pks:u usys-  

      

lQkS 

496 

eks;ts 

vd iksLVs xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- 

rk-osG 

xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps 

uko 

vkjksihps uko feGkyk eky  gdhxr riklh 

vaeynkj 

          

v

d 

iksLVs e;r ?kM 

tkxk 

e;r ?kM- rk-

osG 

e;r nk- rk-

osG 

[kcj ns.kkj e;ekpss uko o iRrk gdhxr riklh 

vaeynkj 

         

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 

& & & & & & & & & 

v-

dz- 

 

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

     


