
 Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  17@10@2020  

 

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

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh  

v-dz- js-iks-LVs- 

xq-j-ua 

xqUgk ?kM 

tkxk 

xqUgk ?kM rk-

osG 

xqUgk nk[ky 

rk- osG 

fQ;kZnhps ukao vkjksih pksjhl xsyk eky 

 

feGkyk 

eky 

gdhdr o m’khjkps dkj.k riklh 

vaeynkj 

01 cMusjk 

210@2020 

dye 379 

Hkk-n-fo- 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

ट्रेन नं 02189 
दरंुतो एक्स चे  
कोच नं S/5 
बथथ नं 20,21 
वरून रे स्टे 
वधा येणे 
अगोदर. 

12.10.2020  
चे 06/00 वा 

दरम्यान. 

 

17.10.2020  
चे 12/00 वा. 

 

नननतन कुमार 
रामराव 

बोरोकार, वय-
38वषे ,रा-

प्ा ाँट नं 
32ग्रानमण 

रूग्णा्य,घन
गोरपरुा, 

हहगणा,नागपरू. 

मो.नं.954545
7440. 

fujad ,dq.k  26]999  : 

एक पसथ त्यात एक Honour 
20 Z कं चा मोबाई् त्यात 

एअरटे्-
9545451440,IMEI-

860151041240284 हक-
13,999/-रू,एक Asus 

zentone max mi कं चा 
मोबाई् त्यात निओ-
9137142749,IMEI-

35195810239469 हक-
6500/-रू,रोख-6500/-रू, 

असा एकूण-26,999 /- रू.चा 
मा् 

 

fujad नमदु ता.वेळी व निकाणी याती् नियादी 
मचकूर हे नमदु ट्रेन ने नमदु कोच व बथथ वरून  
रे स्टे CST ते नागपरू असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासा दरम्यान  कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्यांचे झोपेचा िायदा घेवनु त्यांच्या 
वरी् नमदु वणथनाचा मा् मदु्दाम ्बाडीने व 
कपटाने चोरून ने्े  lnj xqUgÓkps dkxni= रे पो 
स्टे नागपरू येथी् िा क्र 4723/2020 नद 
13/10/2020 अन्वये गनु्हयाचे कागदपत्र पो स्टे 
्ा प्रापत झाल्याने  मा. PSO सो.यांचे 
आदेशान्वये नंबरी गनु्हा दाख् dj.;kr vkys- 

iksgok 

495 

  fot;  

  eqtsaokj 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM tkxk xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko vkjksih 

 

feGkyk eky 

 

gdhxr riklh vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v-dz 

 

 

 

 

 

 

dz 

jsiksLVs 

uko 

exZ Ø o dye exZ ?kM 

tkxk 

exZ ?kM- rk-osG exZ -nk- rk-osG fQ;kZnh@ 

[kcj ns.kkjk 

uko 

er̀dkps uko o iRrk 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 Ukkxiwj ग.ुर.न. 390/20 कलम 380,34 भादवि. fn-13-10-2020 ps 13-42 ok-05 fnol ihlhvkj    1) आशीफ खान िल्द जमु्मा खान िय 21 िरे्ष    २)  शहादत्त िल्द खान िल्द  मोहम्मद खान दोन्हह रा. गाि 
चंदेनी गांधी टािर चे जिळ त. नहु वज. मपोत हवरयाणा 

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 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 



 


