
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  26@01@2021  

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-osG xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps  

uko 

vkjksih pksjhl xsyk 

eky 

feGkyk 

eky 

gdhdr riklh 

vaeynkj 

1 नागपरू  

Xkq j ua 

28@21  

dye 

379 

Hkknfo 

 

xqUgkizdkj 

मननपसस 

pksjh  

  

ट्रेंन नं 

02296 

संघनमत्रा 

एक्स चे रे 

स्टे नागपरू 

येथे 

प्लेटफामस न.  

2 वर उभी 

असतांना 

 

16@01@21 

 ps 

 17% 50 ok  

njE;ku 

26@01@21  

ps  

12%14   

ok 

अजय कुमार so 

भगरासन यादव वय 28 

वषस रा.नमराटोला 

बैकंुठपरू गोपालगंज नज 

गोपालगंज नबहार .मो.नं. 

7975311680  

?? ?? ???? ????  ,,ddqq..kk  660000@@::  

एक मेहरून कलरचा मननपसस 

त्यात रोख,600/रु आधार काडस 

, ड्रायव्हींग लायसन्स , SBI 

ATM काडस  फोटो असा एकुण  

600/- रु. का   माल 

  

ffuujjaadd  रेल्वे पोलीस स्टेशन वधास येथील जावक क्र. 77/21 नद. 

19.01.2021अन्वये पो.स्टे नागपरु येथील आवक क्र. 

133/2021 नद 26/01/2021अन्वये गुन्याचे कागदपत्र 

पो.स्टे. ला प्राप्त झाल्याने नमदु ता.वेळी व नठकाणी यातील 

नफयासदी मचकूर हे नमदु ट्रेंन ने रेल्व ेस्टेशन दानापरु ते बंगलोर  

असा  प्रवास  करीत असतांना रे. स्टे. नागपरू येथे प्लट फामस 

क्र.2 वर उभी असतांना त्या वेऴेस नफयासदी पाणी घेणे करीता 

खाली  उतरले असता  गनदसचा फायदा घेवनु   कोणीतरी 

अज्ञात चोरट्याने नफयासदी यांचे पँन्टच्या  नखशातील वर नमदु 

वणसनाची   मननपसस चोरुन घेवनु गेले नफयासदी यांनी नदलेल्या 

नफयासद  वरून  रेपोस्टे  वधास येथनु शनु्य नंबरी गुन्हयाच े 

कागदपत्र प्राप्त झाल्यावरून   सबब अप कलम 379 IPC 

प्रमाने  नंबरी गनु्हा दाखल  केला.  

  WWNNKK//  
880055  
?????????? ??      

2 -  ?? ???? ??????  
 Xkq j ua 

29@21  

dye 379 

Hkknfo 

 

xqUgkizdkj 

gWUMilZ 

pksjh   

 

Vªsu ua- 

01040 

egkjk’Vª 

,Dl ps 

dksp ua- 

,l@07 

cFkZ ua- 

1]3]4]5 js-

LVs- 

ukxiqj 

;sFkaqu 

xkMh 

lqVrkp 

  

24@01@21 

ps  

10%50 

 ok njE;ku 

26@01@21 

 ps  

20%18  

ok 

bfUl;k lSQqnnhu 

“kkdhj o; 48 o’kZ 

/kank ?kjdke jk- 

“kkarhuxj 

isVªksyiai toG ?kj 

ua- 1041 ukxiqj 

eks- ua- 7972607688 

  

?? ?? ???? ???? ,dq.k 3]000@: 

,d gWUMilZ ika<jk 

jaxkph fda- 500@& :- 

R;kr jks[k 2500@&:- 

vk/kkj dkMZ] iWudkMZ] 

gt;k=k iqLrd] vlk 

,dq.k 3000@& :- pk 

eky 

  

fujad js-iks-LVs- o/kkZ- ;sFkhy tk-dza- 77@21 fn- 

19@01@2021 vUo;s vkY;kus js-iks-LVs- ukxiqj 

;sFkhy vk-dza- 133@21 fn- 26@01@2021 

vUo;s vkY;kus  fQ;kZnh gs ueqn rk- osGh o 

Bhdk.kh oj ueqn Vªsu uh jsYos LVs”ku ukxiqj rs 

eydkiqj vlk izokl djhr vlrk izoklk 

njE;ku fQ;kZnh ;kaP;k utj pqdhpk Qk;nk 

?ksoqu dks.khrjh vKkr pksjV;kus fQ;kZnh ;kaph 

oj ueqn o.kZukph gWUMilZ vkrhy lkekuklg 

pks:u usys ckcr fQ;kZnh ;kauh fnysY;k fQ;kZn 

o:u js-iks-LVs- o/kkZ ;sFkqu “kqU; uacjh xqUg;kps 

dkxni= izkIr >ksyso:u lcc vi- d- 379 

Hkknfo izek.ks nk[ky -  

iksgok@ 

933 

ikaUMs 



 

 

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

 

 

 

 

 

 

3 नागपरू. 

31/21 

कलम  

379 ipc 
xqUgkizdkj 

eksckby 

pksjh  

 

Vªsu नं. 

02622 

तानमलनाडु 

एक्स च े

कोच नं. A1 

बथस नं. 31 

वरुन रेल्व े

स्टे नागपरु 

येथनु टे्रन 

सटुल्यानंतर 

5 ते 10 नम. 

नंतर 

नद. 

24/01/21चे 

01.15 वा 

दरम्यान 

नद. 26/01/21चे 

20.35 वा 

रनशद अय्यर कुमार 

रनवंद्रन वय 34 वषे रा 

बालाजी भवन घर नं. 

177/2 वाडस नं. 3 पो.स्टे 

कोराडी कोराडी 

महादलुा नागपरु  

मोबा.नं. 9823589271 

 

अज्ञात ,dq.k 11]000@: 

एक ननळ्या रंगाचा मोबा. मॉ 
नं. HONOR-8 C  त्या 

एअसटेल चे नसम नं. 

7709734894 की. 

11,000/रु. असा एकुन 

माल. 

fujad आज रोजी आम्ही wnk 805   असे स्टे.डा. चाजस मध्ये हजर 

असताना  रेल्व ेपो.स्टे वधास येनथल  जा.क्र. 103/2021 नद. 

25/01/2021 तसेच पोस्टे चे क्र.  135/21 नद. 26/01/21 

रोजी गुन्याचे कागदपत्र प्राप्त झाल्याने  मा PSO यांच्या 

आदेशान्वये   नंबरी गुन्हा  दाखल करण्यात आला.   

       वर नमदु ता. वेऴी व नठकानी यातील नफयासदी नागपरु ते 

चैन्नइ  असा  प्रवास करीत असता  प्रवासा दरम्यान रेल्वे स्टे 

नागपरु येथनु टे्रन सटुल्यानंतर 5 ते 10 नम. नंतर  नफयासदी 

यांचा  वर नमदु वणसनाचा मोबाईल   त्याचा झोपेचा फायदा 

घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरून नेले वरून सबब 

अपराध क्र.379 भादव  प्रमाणे गुन्हा दाखल    

 

Asi 

815 

गाडगे 

4 - नागपरू 

32/21 
कलम  

379 ipc 
 

xqUgkizdkj 

ट्रॉली बँग 

pksjh  

 

टे्रन 

नं.02645इं

दोर 

कोचीवेल्ली  

एक्स च े

कोच नं. 

S5बथस 

नं.12,14 

वरुन रेल्व े

स्टे नागपरु 

आल्यावर 

19/01/21चे  

04.00 

 वा  

दरम्यान 

 

26/01/21 

चे  

20.52  

वा 

 

शेख फरीदा अब्दलु 

रनहम वय 38 वषे धंदा  

व्यापार रा. आर 

पडुुकोटान  ता. वडे 

संदरु नज. डींडीगल  मो. 

नं. 7898544218 

अज्ञात ,dq.k 21]500@: 

एक लाल रंगाची  ट्रॉली बँग  

त्यात सँमसंग मोबाइल ब्ल्य ु

रंगाचा त्यात नजओ नसम नं. 

6264369370 की. 12,000/रु. 

टायटन  घडी लेडीज , जेंटस 

की. 3.000/रु.  रोख 500/रु.  

आधार काडस  नवीन कपडे  की. 

6.000/रु.  औषधी असा एकुन 

21.500/रु. चा माल. 

fujad आज रोजी आम्ही wnk 805   असे स्टे.डा. चाजस मध्ये हजर 

असताना  रेल्वे पो.स्टे वधास येनथल  जा.क्र. 88/2021 नद. 

22/01/2021 तसेच पोस्टे चे क्र.  136/21 नद. 26/01/21 

रोजी गुन्याचे कागदपत्र प्राप्त झाल्याने  मा PSO यांच्या 

आदेशान्वये   नंबरी गुन्हा  दाखल करण्यात आला.   

       वर नमदु ता. वेऴी व नठकानी यातील नफयासदी इदंोर ते 

कोइबंतुर  असा  प्रवास करीत असता  प्रवासा दरम्यान रेल्व े

स्टे नागपरु आल्यावर नफयासनदची झोप उघडली असता 

नफयासनद सोबत बसलेल्या संशयीत  आरोपीताने नमदु 

वणसनाची बैग व आतील सामानासह   त्याचा झोपेचा फायदा 

घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरून नेले वरून सबब 

अपराध क्र.379 भादव  प्रमाणे गुन्हा दाखल  

 

nk 

482 

तुमडाम   

v

Ø 

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  



 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

 

 

 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh                                     

 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh 

 

 

 

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]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 

v-

dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 fujad fujad fujad fujad 


