
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  29@11@2021 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 riklh 

vaeynkj 

01 ukxiwj 
565/21  

कलम 379 
 IPC 

xqUgkizdkj  
ट्र ाँली ब ाँग   
pksjh 

 

  

ट्ेन नं 02113 
गरीबरथ एक्स 

चे कोच नं 
B/2 बथथ नं 

38,39 वरून 
रे स्टे अजनी 
येथनू गरडी 

सटुल्यरनंतर. 
 

28/11/2021 
08/30 वर 

29/11/21 
 15/25 वर 

जजुर ररकुद्दीन 
तकुी , वय -47 
वरे्ष ,रर-नंजमी 

कर ाँम्प्लेक्स 
रेसरगलुी 

बहररगल्ली 
इतवररी 

नरगपरू.मोबर.नं. -
9359756701. 

vKkr एकुण 1,25,000/-    
एक ब्ररऊन रंगरची ट्र ाँली ब ाँग 

त्यरमध्ये ननळर परऊच त्यरमध्ये 
सोन्यरचे लाँकेट वजन 5 ग्रम 
कक-25,000/-रू, एक ग्रम 

सोन्यरचे कर ाँईन कक-5000/-
रू,सोन्यरचे करग वजन 5 ग्रम 

कक-25,000/-रू,नगद-
70,000/-रू असर एकूण-
1,25,000/-रू चर मरल. 

fujad नमदु तर वेऴी व निकरणी यरतील नियादी मजकुर  हे 
नमदु ट्ेन ने नमदु कोच व बथथ वरून रे स्टे पणेु ते 
नरगपरू असर प्रवरस करीत असतर प्रवरसर दरम्पयरन रे 
स्टे अजनी येथनू गरडी सटुल्यरनंतर कोणीतरी अज्ञरत 
चोरट्यरने प्रवरशी लोकरंच्यर गदीचर िरयदर घेवनू एक 
ब्ररऊन रंगरची ट्र ाँली ब ाँग vkrhy lkekuklg  मदु्दरम 
लबरडीने व कपटरने चोरून नेले. अशर लेखी नियाद 
वरुन सबब अपररध क्र. 379 भरदवी प्रमरणे नंबरी गनु्हर 
दरखल आहे.  
fVi & fQAA gs Lor%gk iks-LVs- yk ;sowu pksjhph ys[kh 

fQ;kZn fnyso#u uacjh xqUgk nk[ky 

 

API 
गरढवे 

02 vdksyk 
198/21  

कलम 379 
 IPC 

xqUgkizdkj  
ट्र ाँली ब ाँग   
pksjh 

 

  

ट्ेन नं.12850 
पणेु नबलरसपरु  
एक्स चे कोच  
नं. A/2 बथथ 
नं. 51  वरून 

रे.स्टे. 
मरु्ततजरपरु 
दरम्पयरन 

27/11/21   
05.30 वर  
दरम्पयरन 

29/11/2021  
00.13  

 

संजय गंगरररमजी 
महरले, वय – 60  
वर्षथ, धंदर - नोकरी 

,रर. A 302 
ऑननेस सोसरयटी 

वर ाँकररोङ 
इंजेवरङी पणेु   

मो.नं. 
9407658181 

vKkr एकुण 1,000/-    
एक हाँन्ङ ब ाँग परंढ-यर रंगरची 

त्यरमध्ये स्टील चर नटनिन 
बर ाँक्स परण्यरची बर ाँटल नमल्टन 

कं. व मेङीनसन बर ाँक्सअसर 
एकुन 1000/- रु चर मरल 

fujad नमदु तर वेऴी व निकरणी यरतील नियादी मजकुर  हे 
नमदु ट्ेन ने नमदु कोच व बथथ वरून पणेु ते दगुथ असर 
प्रवरस करीत असतरंनर  प्रवरसर दरम्पयरन नियानद यरंच्यर 
झोपेचर घेवनु बथथ वर िेवलेली एक  हाँन्ङ ब ाँग परंढ-यर 
रंगरची vkrhy lkekuklg  कोणतरी अज्ञरत चोरट्यरने 
झोपेचर  िरयदर घेऊन चोरून नेलर आहे असे त्यरंनी 
नदले लेखी नियाद कलम  379 IPC प्रमरणे गनु्हर 
दरखल आहे .   
 रे पो स्टे वधा  येनथल टपरलरद्वररे प्रर्त गनु्यरचे 
करगदपत्र जर.कं्र. 1684/21 नद.27/11/21 अन्वये 
आज रोजी इकडील आ.कं्र.970/21 नद. 
28/11/2021अन्वये गनु्यरचे करगदपत्र प्रर्त झरल्यरने    
कलम  379 IPC प्रमरणे गनु्हर दरखल  
 

HC/ 
754 
yk;cj 



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

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh  

 

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy iksyhl dLVMh e/;s vlysY;k vkjksih ckcr ekghrh   

 
                                    

 

 

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 

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 o#u riklh 

vaeynkj 

fuja

d 
fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v]d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG feflax nk- 

rk-osG 

fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps uko o 

iRrk 

gdhxr riklh 

vaeynkjj 

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 cMusjk xqjua 111@21 dye 379 

Hkknfo 

  fn- 29@11@2021 ps 14@31 ’ks[k vful ’ks[k ;quql o; 24 jk- xoGhiqjk uoh oLrh cMusjk  

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 fujad fujad fujad fujad 


