
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 11-04-2022  

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 नागपरु  
CR No. 
242/2022 
कलम 379 

IPC  
xqUgkizzdkj 

ysMht ilZ  

pksjh  
 

ट्रेन न. 20846 
बिकानेर 
बिलासपरु 
एक्स  A/2 
िर्थ नं. 49  
o:u ukxiqj 

njE;ku    

11/04/2022 
चे 02.00 वा 
दरम्यान 
 

11/04/2022  
चे 07.57 वा  

मानसी श्रीधर 
तम्मा वय 34 

वरे्ष धंदा 
बिबिका  रा. 
S/44 सेक्टर-2 
अवतीबवहार 

रायपरु 
(छ.ग)मोिा.न. 
9877504446 

 

 
vKkr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एकुण 24,000 /- रु   
एक लेडीस पसथ  उसमे मोिा. 
oppo F-11 मोिा उसमे बसम 

बिवो न 
6260929074,jio no 

7009278010 की.20,000/ रु 
imei no माबहत नाबह.  आधार 
काडथ , पनँ काडथ , एअरफोसथ चे 
बडपेंड काडथ , एक अपवा लाइफ 
मेंिर बसफ काडथ , वोटर आयडी , 
ड्राववग लायसन्स , आरसी काडथ , 
डेबिडकाडथ pnb , SBI के्रडीड 
काडथ , रोख 4,000/रु.एकुन 

24,000/रु. माल. 

fujad gdhdr ;k izdkjs vkgs dh ;rhy ueqn 

fQ;kZfn gs  ट्रेन न. 20846 बिकानेर 
बिलासपरु एक्स  A/2 िर्थ नं. 49 से  उिैन ते 

रायपरु vlk izokl djhr vlrkauk 

fQ;kZfnus  Lorkph ilZ MksD;ktoG Bsoqu 

>ksiqu xsys vlrk dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus fQ;kZfn ;kaps >ksispk Qk;nk 

?ksoqu ueqn ilZ vkrhy lkekuklg pks:u 

uyh vkgs-  असी तक्रार बदल्याने सिि अप 

कलम 379 भादबव  मा. PSO सो यांच्या 
आदेिान्वये नंिरी गुन्हा दाखल आहे 
 
 

Asi 
699 
पवार 

02 नागपरु  
CR No. 
243/2022 
कलम 379 

IPC  
xqUgkizzdkj 

eksckbZy  

pksjh  
 

रे.स्टे नागपरु 
येबर्ल 

PF.नं.01 वर 
असलेल्या 

िनरल वेवटग 
हॉल मधनु 

10/04/202
2 चे 

10.30वा 
दरम्यान 

 

11/04/2022 
चे 09.54 वा 

 

मन्नत ईद्रीि 
िेख.वय 21 

वरे्ष.रा.यिोधरा 
पोबलस स्टेिन के 
पास बटपसुलुतान 

चौक नागपरु 
मोिा.न. 

7498317196, 
9325106204 

vKkr एकुण 11,999 /- रु   
एक vivo Y93 ब्ल ुरंगाचा बियो 

का बसम नं.8080554197 
IMEI NO 

867102047609991/9983 की 
11990/-रू.चा 

fujad नमदु ता वेळी  व बिकाणी  यातील बफयादी  
मिकुर हे बद 10/4/2022 yk jk;iqj 
tk.ksdjhrk vkys vlrk   रे स्टे नागपरु 
pF NO 01 वेटींग िनरल हाल e/ks 
Lo%rkP;k  fi’kohe/ks ueqn eksckbZy Bsoqu  
okW’k:eyk xsyh vlrk dks.khrjh vKkr 
pksjV;kus fQ;kZfnps xSjgtsjhpk Qk;nk 
?ksoqu ueqn o.kZukpk eksckbZy pks:u 
usyk vkgs-  अिी बफयादी च्या बफयाद 
वरून सिि अप.कलम 379 भादबव प्रमाने 
नंिरी गुन्हा दाखल करण्यात  आला आहे   

HC/59
वासबनक 

03 अकोला 
105/2022 
कलम 379 

भादबव प्रमाणे 

xqUgkizzdkj 

eksckbZy  

pksjh  
  

ट्रेन  पणुा 
अकोला पसँेंिर 

िनरल 
िोगीमधनु 

रे.स्टे.अमनवा
डी  येरे्गाडी 
उभी असतांना 

 

11/04/2022  
चे 02.30 
वा.दरम्यान 

11/04/2022 
चे 06.11वा. 

 

सबुमत कांतीलाल 
चव्हान 

वय 24वर्षथ 
,रा.हनमुान 
मंबदरािवळ 
दधुखेडा 

पोस्ट.सोयतता.
बि.वाबिम मो. 
8830180480, 

अज्ञात एकुण 14,000/- रु   
एक समँसंग कं.चा बनळ्या रंगाचा 

मा.ँनं.M20 त्याचा IMEI 
NO.माहीत नाही. त्यात  JIO कं. 
8830180480,AIRTEL बसम 
नं.8261901802 वक.14000/- रु 
असा एकुण 14000/- रु. चा माल 

बनरंक नमदु ता .वेळी  व बिकाणी  यातील बफयादी  
मिकुर  हे  ट्रेन  पणुा अकोला पसँेंिर ने 
िनरल िोगीमधनु पणेु िाण्या करीता वाबिम 
ते  रे.स्टे.अकोला प्रवास करीत असतांना 
प्रवासा दरम्यान  रे.स्टे.अमनवाडी येरे् गाडी 
उभी असतांना  एक समँसंग कं.चा बनळ्या 
रंगाचा मोिाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
गर्ददचा  फायदा घेवनु मदु्दाम लािाडीने चोरून 
नेला असे बफयादी यांनी बदले लेखी तक्रारी 
वरून  कलम 379 भा.दं.वी प्रमाणे गुन्हा 
दाखल  करण्यात आला आहे. 

NK 630 

रायकवार 



 

yksgekxZ  ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 11-04-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 11-04-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 11-04-2022  

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 11-04-2022  

 

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 

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 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 ukxiwj 

 

ग,ुरं,नं, 11/22 U/S 379,356 IPC दि.11/04/2022 चे 13.55 वा  दिजदिशोर िोलेद्रसिंह बरेठा.वय 28 वरे्ष राह-मोहगाव िंब्जजमंडीच्या मागे दज. सिंड  म.प्र fujad 

ग,ुरं,नं, 33/22 U/S 379,411 IPC 
 

दि.11/04/2022 चे 14.11 वा िंबुोध प्रताप सिंह दिदलप सिंह वय 30 वरे्ष राह-पांढरी दज.सिंड (म.प्र.) 

ग,ुरं,नं, 291/21 U/S 379 IPC दि.11/04/2022 चे 14.21 वा िंत्यप्रिंाि हशशनारायन दमश्रा वय 64 वरे्ष.राह-घर नं.572/12 िंरेुद्रगड िेंदमनदरदहल्िं नागपरु 

 02 xksaafn;k vi 87@2021 dye 379 Hkknoh fn-11-4-22 ps 7-45 ok  jkelusgh izsepan pkSjkfl;k  o; 22 o"kZ jkg iMfj;k][kyhykckn ft-lardchj uxj m-

iz  ¼dksVkZr gtj dsys vlrk dW’k flD;qfjVhoj lksMys ½ 

 
03 o/kkZ vi]dz-116@22 dye 379 Hkk-n-fo- fn- 11@04@22 ps 20%15 ok  vkf”k’k v:u baxGs o; 21 o’kZ jkg] brokjh isB vHkadj pkSd mejsM 

ftYgk]ukxiqj  

v-d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG feflax nk- rk-osG fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps uko o iRrk gdhxr riklh vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 


