
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 28-7-2022  

 

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 rlsp riklh 

vaeynkj 

01 o/kkZ 
260/22 
कलम 

379 IPC 

xqUgk Ádkj  
लेडिजज पसज  

pksjh 

ट्रेन डहसार 
एक्सपे्रस चे 
कोच नं S/5 

बथज नं. 7 
वरून रे. स्टे. 
बल्लारशाह 

येणे पवुी 

28/07/22 
05/00 वा.  

28/07/22 
13 /15 वा. 

 भाग्यश्री अनपु 
सेंगर, वय- 39 

वषज, धंदा- 
ट्रँव्हल एजंट, रा. 

गोपाल नगर, 
धनराज नगर 
संजय अटो 
गरेँज जवऴ 

अमरावती मो.नं. 
9552556847 

अज्ञात 
 

एकुण 33,200/- रू 
एक मनी पसज त्यात (1) तीन 
ATM कािज YES बकेँचे (2) 
चांदीचा डशक्का वजन 20 ग्रमँ 
ककमत 1200/- रू. (3) डियादी 
यांचे व त्यांच्या मलुाचे आधार 

कािज (4) रोख रूपये 32,000/- रू 
असा एकुण 33,200/- रू चा 

माल. 
 

डनरंक 
 

अश्या प्रकारे आहे की ,नमदु ता.वेळी व डिकाणी यातील 
डियादी मजकुर हे  ट्रेन डहसार एक्सपे्रस चे कोच नं S/5 बथज 
नं. 7वरून  रे.स्टे. डसकंद्राबाद  ते बिनेरा असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासा दरम्यान   डियादी यांच्या लेिीज हणँ्ि बगँ 
ची चैन उघिुन त्यातील मनी पसज काढुन आतील सामानासह  
त्यांच्या झोपेचा िायदा घेऊन कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने रे. 
स्टे. बल्लारशाह येणे पवुी  चोरून नेले वरून डियादी यांच्या 
तक्रारीवरून नंबरी अप क्र.260/2022कलम 379 IPCप्रमाणे 
नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला.  

HC/70
गाढवे 

02 ukxiqj 

544/2022 
कलम 379 

IPC 
 xqUgk Ádkj  

मोबाईल 

pksjh 

ट्रेन नं. 
22646 

कोचीवली 
एक्स. चे कोच 
नं. A/1 डसट 
नं. 20रे. स्टे. 
नागपरू येथनु 

गािी 
सटुल्यानंतर 

 

11/07/22 
04.08वा. 

28/07/22 
21.45 वा. 

रबजोत कसह 
S/o सरुकवदर 

कसह छाबरा ,वय 
21 वषज, रा. 201 
ई बलाकँ आँरेंज 

कांिटी 
,माडनकबाग रोि 

,इंदौर मो, नं. 
9827257458 

 

अज्ञात 
 

– एकुण 20,000/- रू 
 एक  मोबाईल I phone XR कंचा 
आरेंज रंगाचा   त्यात Airtel डसम 

नं. 7223030176 डकमंत 
20,000/- रू चा माल. 

 

डनरंक 
 

नमदू तारीख व डिकाणी यातील डियाडद कोचीवली ते इंदौर 
येणारी ट्रेन मध्ये चैन्नई वरून बसले असता  प्रवासा दरम्यान  
रे.स्टे.नागपरू येथे डियादी यांनी आपले डखशात िेवलेला 
मोबाईल डदसला नाही तेव्हा ट्रेन नागपरू वरून डनघनु गेलेली 
होती डियादी यांच्या  मोबाईल डियादी  झोपेचा िायदा घेवनु 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरून नेले आहे. अशा 
डियादीच्या डियाद वरून कलम 379 भा.द.डव प्रमाणे नंबरी  
गनु्हा दाखल करण्यात आला. 
 डटप :- मा. पोलीस अडधक्षक, लोह. नागपरू याचे जा. 
क्र.4475/22डद. 27/07/22 अन्वये इकिील पो.स्टे. नागपरु 
येथील  आवक क्र.2461/22 डद. 27/07/22 अन्वये 
कागदपत्र प्राप्त झाले  वरुन  .. 

NK/ 
1054 
िोळस  

03 ukxiqj 

545/2022 
कलम 379 

IPC  

xqUgk Ádkj  
मोबाईल 

pksjh 

ट्रेन नं. 
20846 
डबकानेर  

डबलासपरु 
एक्स. चे कोच 
नं. A/2डसट 
नं. 15रे. स्टे. 

नागपरू 

18/07/22 
03.30वा. 

28/07/22     
23.34वा. 

ऋतरुाज कसह 
S/o रघवुीर 
प्रताप कसह 
छाबरा ,वय 

46वषज, रा. 4/2 
मनोरमांगंज 
,इंदौर मो, नं. 

9300130478 
 

अज्ञात 
 

एकुण 20,000/- रू 

एक  vivo कंपनीचा मोबाईल  
मा.ँनं 21E5G त्यात वोिा. डसम 

नं. 9300130478 डकमंत 
19,700/-, पसज त्यात रोख 300/- 

रु ,आधार कािज , पैन कािज 
,ड्रायव्हीग लायसेन्स , िेडबट कािज, 

व  के्रडिट कािज, ,HDFC बैक 
के्रिीट  कािज ,डियादीच्या पत्नीचा  

िेबीट कािज ,पास पोटज , एकुण 
20,000/- रु चा माल. 

 

डनरंक 
 

नमदू तारीख व डिकाणी यातील  डियादी  डबकानेर  
डबलासपरु एक्स. चे कोच नं. A/2डसट नं.15वरुन प्रवास 
कडरत असता  प्रवासा दरम्यान   रे.स्टे.भोपाल  च्या नंतर 
डियादी हे झोपले असता  त्यांनी  नमदु बथज वर त्यांचे 
िोक्याखाली एक  vivo कंपनीचा मोबाईल rlsp नमदु पसज 
आतील सामानासह रे .स्टे नागपरु येणे पवुी  कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने  डियादीचा झोपेचा िायदा घेवनु चोरून नेले आहे.  
अशा डियादीच्या डियाद वरून कलम 379 भा.द.डव प्रमाणे 
नंबरी  गनु्हा दाखल करण्यात आला. 
डटप :- पोलीस अडधक्षक, लोह. नागपरू याचे जा. 
क्र.4509/22डद. 28/07/22 अन्वये इकिील पो.स्टे. नागपरु 
येथील  आवक क्र.2473/22 डद. 28/07/22 अन्वये 
कागदपत्र प्राप्त झाले  वरुन . 
 

ASI/ 
296 
झरुमरेु 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 28-07-2022   

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 28-07-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 28-07-2022 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 28-07-2022 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                 

                                                  

 

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 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 cMusjk 175/2022 dye 379 dye 27@7@22 ps 23-55 ok  

PCR:-डद. 29/07/2022 पावेतो 

1- वसीम काझी सलीम काझी वय 31 वषज रा- स्टेशन िैल नरुी मस्जीद जवळ वधा  
 

02 xksafn;k 33@2022 dye 328] 379  

dye 

 26@7@22 ps 14-00 ok 1- eksgEen etcqy oYn dqrqc vyh o; 40 o"kZ jkg djcyk Vksyk xzke mnxjk rk dksBh;k ft 
fd'kuxat ¼fcgkj½ 
डटप %& ueqn vkjksihl LFkk xqUgs 'kk[kk yksgekxZ ukxiqj ;akuh ueq rkj[ksl vVd dsyh o VªkW>hV okWjaVoj 

vkt iksLVsyk gtj dsys vkgs ek dksVkZdMqu fn 10@08@22 ikosrks ihlhvkj ?ks.;kr vkyk vkgs o ykWdu 

can vkgs- 

 
 

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 

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 


