
 

 Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  21@07@2020  

 

 

 

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 

01 नागपरु 

377/2020 

कलम 379 

भादवि 

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

टे्रन नं.02833 

अहमदाबाद 

हावडा एक्स.च े

समोरील SLR 

मधनु रे.स्टे 

नागपरु येणे 

पवुी. 

20/7/2020 

च े 17.30 वा 

दरम्यान 

21/7/2020  चे  

10.58वा 

परुनलाल गोमजी 

कसारे.वय 36 

वषे धंदा 

नौकरी.राह.पलााँट 

नं.19 काळे ले 

आऊट गोधनी 

झ ंगाबाई टाकली 

नागपरु   मो. 

नं.982304420

9 

अज्ञात 

 

,dq.k 3]999 : 

एक MI रेडमी  नोट 5 

कं. चा  मोबाईल त्यात 

झसम नं.jio 

9975216194,एअर

टेल  8855887089, 

IMEI NO. 

86119404687195

9झकं. 13,999/- रु. 

असा एकुण13,999/- 

रु. चा माल 

fujad 

 

नमदु ता.वेळी व झिकाणी यातील झफयाादी मजकूर 

ह ेनमदु टे्रन ने रे. स्टे. बोरखेडी वरून आपले गैगमेन 

च ेकाम करून नमदु गाडीणे नागपरु येत असतांना 

रे,स्टे नागपरु येण्यापवुी कोनीतरी अज्ञात व्यक्तीऩे 

झफयाादी यांचा वररल वणानाचा मोबाईल झफयाादी ह े

बाथरूम ला गेले असतांना झफयाादीचा  गैरहजरीचा 

फायदा घेवनु चोरून नेले वरून कलम  379भादझव 

प्रमाणे नंबरी गुन्हा दाखल केला. गुन्याची प्रथम 

वझदा ररपोटा मा. JMFC रेल्व े कोटा नागपरु यांना 

सादर तसेच गुन्याचा पढुील तपास होणेकामी 

गुन्याच ेकागदपत्र मा. PSO यांच ेपेशीत िेवण्यात 

येत आह.े 

 

 

मा. PSO 

यांच े

पेशीत 

02 o/kkZ 

199/20 

कलम 379 

भादवि 

xqUgk izdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

ट्रेंन नं 02806 

न्य ुवदल्ली -

विशाखापट्टणम 

एक्स. चे कोच 

नं B/2 बथथ न ं

69 िर रे. स्टे 

बल्लारशाह येथे 

गाडी उभी 

असतांना 

20/07/2020 

चे 14/20 िा. 

21/07/2020 

चे 17/00 िा. 

कमलप्रीत 

कौरD/Oनरेद्रवसं

ग  िय-28 िर्थ 

धंदा- नौकरी 

(मेट्रो),राह.सेक्टर 

93गेदा 

चौकी,नोयडा, 

वदल्ली 

मो.नं.7891746

364 

अज्ञात 

 

,dq.k 12]000 : 

एक काळ्या रंगाचा 

वििो 1812 कं चा 

मोबाईल त्यात  

आयडीया 

वसम नं 

9990985973, 

IMEI no.माहीत 

नाही वक. 12000/-  

रू.चा माल 

 

fujad 

 

नमदु ता.िेळी ि विकाणी यातील वियाथदी मचकूर 

ह्या रे.स्टे.न्य ुवदल्ली ते विशाखापट्टणम असा  

प्रिास करीत असतांना प्रिासादम्यान  रे. स्टे 

बल्लारशाह येथे गाडी उभी असतांना वियादी यांनी 

चावजथग िर लािलेला मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 

चोरट्याने त्यांचा गैरहजरीचा िायदा घिेनु िरील 

नमदु िणथनाचा मोबाईल  मदु्दाम लबाडीने चोरून 

नेले. Lknj xqUgÓkps dkxni= रे. पो. चौकी 

बल्लारशाह  येथील जा.क्र. 190/2020 

वद.20/07/2020 अन्िये टपालाने प्राप्त झाल्याने 

मा.PSO सो.यांचे आदशेान्िये नंबरी गनु्हा दाखल  

dj.;kr vkyk- 

lQkS 

113 

Mkcsjko 



  

 

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

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghr 

  

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghr 

 

 

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 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 vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 


