
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  27@10@2020  

 

 

Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph 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 नागपरू 
401/2020 
कलम 379 
IPC दाखल 

ट्रेन नं. 02626 
केरला एक्स चे 
कोच नं. B1 बथथ 
नं.44  बथथ वरुन 
रेल्वे स्टे नरखेङ ते 
नागपरू दरम्यान 

21/10/20 
03/00 वा 

 

 27/10/20 
1             11/08 

 

संजयकुमार SO 
बेचलुाल 

शहानी वय 30  वषे 
रा.ग्राम परैुना 
रघनुाथपरु पोस्ट 

महेदी थाना मोतीपरु 
ता नंनपारा जज 

बेहराई उप्र मोबा.नं. 
9129684416 

 

fujad ,dq.k 11]449 :  

एक MI कंपनीचा 
मोबाईल काळा व गोल्डन 
रंगाचा त्यात IMEI 

no.865875035003747
,त्यात एअरटेल जसम 
नं.9129684416 की. 

11499/ रु. 

fujad नमदु ता.वेळी व जिकाणी यातील जियादी मचकूर हे 
नमदु ट्रेन कोच व बथथ वरून रे.स्टे.जदल्ली ते जतरूपती 
असा  प्रवास करीत असतांना प्रवासादम्यान त्याच्या 
झोपेचा िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने जियादी 
यांनी बथथवर िेवलेला वरील वणथनाचा मोबाईल 
रे.स्टे.नरखेड ते नागपरु दरम्यान चोरून नेला आहे अशा 
जदले लेखी जियाद वरून सबब  कलम 379 IPC अन्वये 
गनु्हा दाखल  
रे. पो.स्टे वधा येथील जा.क्र  1795/20 जद. 26/10/20 
अन्वये गनु्हयाचे कागदपत्र पो.स्टे आवक क्रमांक 
2675/20 जद.27/10/20 रोजी प्राप्त झाल्याने. गनु्हा 
दाखल करन्यात आला आहे 

ASI/ 
636 
लोखंङे 

02 नागपरू 
402/2020 
कलम 379 
IPC दाखल 

ट्रेन नं. 02626 
केरला एक्स चे 
कोच नं. S/3 
बथथ नं.11 

बथथ वरुन रेल्वे स्टे 
नागपरू येण्यापवुी                          

 

25/10/06 चे  
03/00 वा 

27/10/2020 
19/11  वा 

एम.सत्यम मतुी 
वय 32 वषे 
रा.202मनी के 
मनीवट्टम 

चीन्नासमतुीरम 
पोस्ट तीरूपातरु 
ताववली वेल्लोर 
वेनगालापरुम 

तामीळनाडुमोबा.नं. 
8489161487 

fujad  ,dq.k 14]000 :  

  एक हवाई कंपनीचा ब्ल ु
मोबाईल  
जसम नं 

.9626611499, 
IMEI 

माजहत नाही 
जक.14,000/ रू 

चा माल. 
 

fujad नमदु ता.वेळी व जिकाणी यातील जियादी मचकूर हे 
नमदु ट्रेन कोच व बथथ वरून रे.स्टे.जदल्ली ते ज्वालापेि 
असा  प्रवास करीत असतांना प्रवासादम्यान त्याच्या 
झोपेचा िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने जियादी 
यांने बथथवर िेवलेला वरील वणथनाचा मोबाईल 
रे.स्टे.नागपरु येणेपवुी चोरून नेला आहे अशा जदले 
जियाद वरून सबब कलम 379 IPC अन्वये गनु्हा 
दाखल   
रे.पो.स्टे वधा येथील जा.क्र  1796/20 जद. 26/10/20 
अन्वये गनु्हयाचे कागदपत्र पो.स्टे आवक क्रमांक 
2674/20 जद.27/10/20 रोजी प्राप्त झाल्याने गनु्हा 
दाखल करन्यात आला आहे 

NK/ 
381 
धंदर 

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 



 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh  

 

 

 

 

                                            

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 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]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 



 

                                                        &%Xkks"kokjk%& 

 

                                                   

                                     yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vf/kdkjh yksds’ku 

 

 

Hkkx 1 rs 5 [kkyhy nk[ky xqUgs 

 

 

02 

Hkkx 1 rs 5 [kkyhy vVd vkjksih fujad 

Hkkx 6 [kkyhy nk[ky xqUgs  fujad 

Hkkx 6 [kkyhy vVd vkjksih fujad 

izfrca/kd dk;Zokgh dslsl fujad 

vdLekr e`R;q fujad 

fHk{ksdjh o QsjhokY;koj dsysY;k dslsl fujad 

feflax ilZu fujad 

brj dslsl fujad 

fjQzs’kj dkslZ fujad 

t[eh fujad 

1  iksyhl vf/k{kd Jh- ,e- jktdqekj  
                           gtj 

2 vij iksyhl vf/k{kd & && 

3 Mhok;,lih ¼ gkse ½  injhDr  Jh- oklqnso Mkcjs  iksfu 
                            gtj 

4 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos ukxiwj 
injhDr Jh- lrh'k f’kans  SDPO gtj 

 

5 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos vdksyk 
Jh- lrh'k f’kans  SDPO gtj 

 


