
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  29@10@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 o/kkZ  
234/21 
कलम  
379 

भा.द.वि   
xqUgkizdkj  

मोबाईल pksjh            
 

टे्रन नं.02615 

जीटी.एक्स चे 

कोच नं.S9 

बर्थ नं.47 

वरुन रे. स्टे 

बल्लारशाह 

येर्ुन गाडी 

सुटताच 

 14/10/21   

08/15 वा. 

दरम्यान 

 

 29/10/21   

14/00 

  वा. 

 

पे्रम पाल S/O ससंह 

वय-42वर्थ 

रा.राजा चा 

टाल,पो. स्टे 

टुण्डला,जज. 

फिरोजाबाद मो.नं. 

8445404816 

vKkr   ,dq.k fd] 15,000/- रु   
एक जनळ्या रंगाचा सँमसंग 

गँलेक्सी A12 कंपनीचा 

मोबाईल त्यात आयडीया 

जसम नं.-

9456276245,IMEI no-

354668779585351/3581

83419585353 

फक.15000/- रु असा एकुण 

फक.15000/-रू. 

fuajd नमुद ता. वेळी व ठिकाणी यातील फियाथदी मजकुर ह े

नमुद ट्रेंन चे कोच व बर्थ वरून रेस्टे चैन्नई ते आगरा 

कँन्ट असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान 

फियाथदी ह े बेससंग वर फे्रश होण्या करीता गेल ेअसता 

त्याचा लोअर च्या जिश्यातुन त्याचा वठरल वणथनाचा 

मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्यान े मुद्दाम लबाडीने 

व कपटाने काढुन चोरुन नेले आह.े  

सदर गुन्याचे कागदपत्र मा. पोलीस अजिक्षक सो 

लोहमागथ नागपुर येर्ील जा. क्र. आर. / 23 / गुन्हा वगथ 

/2021 – 6490 फद. 26/10/2021 अन्वये गुन्याचे 

कागदपत्र टपालाने  प्राप्त झाले वरुन  नंबरी गुन्हा 

dj.;kr vkyk- 

ASI/ 

45 

जक्षरसागर  

02 cMusjk  
154/21 
कलम  
379 

भा.द.वि   
xqUgkizdkj  

मोबाईल pksjh            
 

ट्रेन नं. 
09714 

विकंदराबाद 
जयपरु एक्ि. 
चे कोच नं 

HA1 बर्थ नं 
27 िरुन रेल्िे 
स्टेशन चांदरु 
बाजार येरे् 

लक्षात आले 

05/10/21  
10/00 िा 
दरम्यान 

29/10/21   
15: 11 िा 

 

श्रीमती वरममीम 
भटनागर D/O 
विपीन भटनागर 

िय 38 िर्थ,  राह.- 
214 महाविर नगर 
II महाराणी फामथ, 

दगुापरु जयपरु 
राजस्र्ान मो नं 
9829739289 

अज्ञात 
 

,dq.k fd] 10,000/- रु   
एक Redmi 8A 
(Xiaomi) कं चा 

मोबाईल ज्यात विम 
Airtel  नं. 

9829061289 ,IMEI 
NO 

863393041849956, 
863393041849964 
वकमत 10000/- रु  चा 

मोबाईल. 
 

वनरंक 
 

िरील ता. िेऴी ि विकाणी यातील वफयादी   मजकुर हे  
नमदु ट्रेन चे कोच ि बर्थ िरून विकंदराबाद जयपरु 
एक्ि. चे कोच नं HA1 बर्थ  िरुन विकंदराबाद ते 
जयपरु अिा प्रिाि करीत अितांना प्रिािा दरम्यान 
वफयादी यांचे मोपेचा फायदा घेिनु कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने तयांचा कोचमध्ये चाजींग ला लािलेला एक 
Redmi 8A (Xiaomi) कं चा मोबाईल रेल्िे स्टेशन 
चांदरु बाजार येरे् चोरुन नेल्याचे लक्षात आले बाबत 
वदले तक्रािरुन कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल . 
मा. पोलीि अविक्षक िो लोहमागथ नागपरु येर्ील जा. 
क्र. आर. / 23 / गनु्हा िगथ /2021 – 6468 वद. 
25/10/2021 अन्िये गनु्याचे कागदपत्र टपालाने  
प्राप्त माले िरुन नंबरी गनु्हा dj.;kr vkyk- 

    NK/ 
    230 
   िायरे 

03 vdksyk  
171/21 
कलम  
379 

भा.द.वि   
xqUgkizdkj  

मोबाईल pksjh            
 

  ट्रेन नं 
02259 

गीतांजली  
एक्ि चे  कोच  

नं  D/2, चे 
बर्थ नं  42 

िरुन  रे.स्टे. 
अकोला येर्नु 
गाडीत चढत 

अितांना                                                      

   25/10/21     
   16.30  िा 

29/10/21  
21.29  िा 

मन्न ुबंङरा ङुबी 
बंङरा ,  िय – 

17 िर्थ,  
व्यििाय- मजरुी  
रा. ग्राम चयबािा 

वज. पश्चचम 
विकबल मारखंङ   

मो.नं. 
7735799389, 
8799971036 

 

अज्ञात 
 

,dq.k fd] 11,200/- रु   
एक  वििो कं.  काळ्या 
रंगाचा मोबाईल मा ाँ नं.  

Y25 तयात विम वजिो नं. 
7061838259 तयाचा 

IMEI NO. 
869711054707551 वक. 
10,500/- रु चा  तयात रोख 

700/- रु. , अिा एकुण  
11,200/- रू,माल 

 

वनरंक नमदु ता.िेळी ि विकाणी यातील वफयादी  मजकुर हे  
नमदु ट्रेन चे कोच ि बर्थ िरून रे स्टे अकोला ते 
चक्रिरपरु अिा प्रिाि कवरत अिता रे.स्टे. अकोला 
येर्नु गाडीत चढत अितांना वफयादी यांचे पनॅ्टचे  
खीशात िेिलेले एक  वििो कं.  काळ्या रंगाचा 
मोबाईल  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने वफयादी यांचे 
नजरचकुीने  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम 
लबाडीने ि कपटाने रे स्टे अकोला येरे् चोरुन नेले अिे 
लक्षात आले िरुन िबब अपराि कलम 379 भादवि 
प्रमाणे  गनु्हा दाखल करण्यात आला.  
js-iks-LVs- ukxiwj tk dz- 3256@2021 fn- 26-10-2021 

bdMhy vk- dz- 851@21 fn- 29-10-2021 jksth 

xqUg;kps dkxni= izkIr >kys o#u xqUgk nk[ky 

WHC 869 
राउत 



 

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

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

yksgekxZ iksyhl 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 feGkyk eky vkjksih gdhxr  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 

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 xksafn;k 51/21  कलम 392,34   भादवि  26-10-2021  

12-56 

 PCR  29/10/2021  ikosrks 
¼js-iks-LVs-ukxiwj ;sFks Lakj{k.kdkeh ykWdi  

can½ 

 

1) नयनमनुी मेिी S/o चंद्रकांता मिेी िय 26 िरे् राह.ग्राम वपपरा वशिमदंीर जिळ पो.स्टे.कानपरु 
वज.नागाि (आिाम), 2) वदपजोती मेिी S/O चंद्रकांता मेिी िय 22 िरे् राह.ग्राम वपपरा वशिमंदीर 
जिळ पो.स्टे.कानपरु वज.नागाि (आिाम), 3) िंजरुाय S/O रािारमन राय िय 28 िरे् राह ग्राम-
चंगमाजी वमकीर पार्ार डोबोका पो.स्टे.डोबाका त.वजल्हा होजाई राज्य (आिाम)           

Lknj xqUg;kpk rikl LFkkxq’kk-yksg-ukxiqj gs djhr vlqu ueqn frUgh vkjksih gs jsiksLVs ukxiqj ;sFks 

gokyr 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 o#u riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 


