
 

Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  16@06@2021 

v

Ø 

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 

01 नागपरु  
CR No. 

195/2021 
कलम  379, 

IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh  

 

रेल्वे स्टे 
नागपरु येथथल 

बकुींग 
ऑथिस 
बाहेरचे 

बाकड्यावरुन 

 16/06/21 चे  
07.45 वा. 
दरम्यान 

16/06/21 चे  
09:08 वा. 

योंगेद्र शामससग 
उईके  वय 25 
धंदा  प्रा. जॉब  
रा. वार्ड नं. 03 
लच्छीटोला 
र्ोंगरीया 
बालाघाट 

र्ोंगरीया  म. प्र. 
मोबा. नं. 

6264787503 
 

अज्ञात ,dq.k 10]000 :  

एक infinex  कं.चा 
मोबा. म ँन. Not 10 s 
काळए रंगाचा  त्यात 

थजवो थसम नं. 
7723818561  एअर 

टेल नं.  
8827894918 imei 

no 
35933156204138
5,3595315620413
93 की.  10,000/रू 

थनरंक नमदु ता वेऴी व थिकाणी यातील थियादी हे 
थिपरु येथे जाणेकथरता  रे.स्टे.  नागपरु येथे 
सकाळी 04.00 वा आले परंत ु त्यांना 
जाण्याकरीता ट्रेन असल्याने ते रेल्वे स्टे 
नागपरु येथे मेनबकुींगच्या बाहेथरल 
बाकड्यावर झोपले त्यांची झोप सकाळी 
07.30 ते 07.45 वा. दरम्यान उघर्ली 
असता त्यांचे पनँ्टच्या थिशातील मोबाइल 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे झोपेचा 
िायदा घेवनु  मदु्दाम लबार्ीने व कपटाने 
चोरुन नेले वरुन मा. PSO सो. यांच्या 
आदेशान्वये कलम  379, भादथव प्रमाणे 
नंबरी गनु्हा दािल केला आहे. 

iksgok 

@549 

QqlkVs 

02 वधा  
अप क्र  

106/2021 
कलम 379 

IPC 
xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

ट्रेन 
नं.02655नव
जीवन एक्स चे 
कोच नं.S/5 
बथथ नं.41 

वरून प्रवास 
करीत 

असतांना 
रे.स्टे. वधा 
येण्यापवुी 

 

14/06/2021 
चे 

01/30 
वा दरम्यान. 

 

16/06/2021 
चे 

13/00 
वा. 

 

शोभा गटुया 
जगदे ,वय -

58वषे, धंदा -
मजरुी, रा-प्लॉट 
नं.305 द्वारपेश 
नगर बडोदरा 
ता.उदना सरुत 
(गजुरात राज्य) 

मो.नं. 
9985608090. 

अज्ञात ,dq.k 14]500 :  

दोन काळ्या रंगाच्या 
बगँ त्यात वापरते 

कपडे, एक काळ्या 
रंगाचा लेनीवो कं.चा 
मो.मॉ.नं.K6 त्यात 

वोडाफोन,आयडडया 
डसम 

नं.9737997704, 
IMEI-

86185603344709
8/7106 

डक.10,000/-रू. बगँ 
मध्ये ठेवलेले चांदीचे 

पायल 7 तोळे 
डक.4,000/-रू, रोख 
300/-रू.असा एकुण 
डक.14,300/-रू.चा 

माल 

थनरंक नमदु ता.वेळी व डठकाणी यातील डफयादी 
मचकूर हे नमदु ट्रेन चे कोच व बथथ वरून 
रे.स्टे.खम्मम ते सरुत असा प्रवास करीत 
असतांना रे.स्टे वधा दरम्यान त्यांच्या 
बथथखाली ठेवलेली दोन काळ्या रंगाच्या 
बगँ  आतील सामानासह कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्याच्या झोपेचा फायदा घेवनु 
मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरून नेले . 
सदर गनु्हयाचे कागदपत्र  रे.पो.स्टे.अकोला 
येथील जा क्र 525/2021 डद 14/06/2021 
व पो स्टे आ क्र 442/2021 डद 
15/06/2021 अन्वये गनु्हयाचे कागदपत्र 
पो स्टे ला टपाल्याने प्राप्त झाल्याने  
मा.PSO सो.यांचे आदेशान्वये नंबरी गनु्हा 
दाखल केला आहे. 

ASI/ 
121 

केकाडे 



 

 

 

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

 

 

 

03 cMusjk 

vi  क्र. 

61/2021 

कलम 379 

भादवी. 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh  

 

ट्रेन नवडजवन 
एक्स चे 

कोचS/7बथथ 
नं. 54 वरून  
रे.स्टे. बडनेरा 
येथे गाडी उभी 

असतांना 

 

13/06/2021 
चे 09/30 

वा.दरम्यान 

.16/06/2021 
चे 13/23 वा. 

 
 

सरुोडजत लक्ष्मन 
कमथकार,फ्लटँ नं 

202गोकुल 
गोवधथन,अपाटथमें
ट डनरंजन नगर 
जयंती,नगरी 
जवळ बेसा 

नागपरु मो.क्र. 
9565511652 

 

अज्ञात ,dq.k 19]500 :  

एक समँसंग J7 मकँ्स 
कं.मोबाईल गोल्डन 
रंगाचा डसम डजयो 
नं.8208947982 

IMEI 
नंबर352093/09/45

0267/08 डकमत 
19,500/- असा 

एकुण डक.19,500/-
रू.चा माल 

 

डनरंक 

 

नमदु ता वेऴी व डठकाणी यातील डफयादी हे 
वरील नमदु ट्रेन ने  रे .स्टे.अहमदाबाद ते 
रे.स्टे वधा असा प्रवास करीत असतांना  
प्रवासा दरम्यान रे .स्टे बडनेरा येथे गाडी 
उभी असताना डफयादी हे पाण्याची बाटँल 
घेत असतांना त्याच वेळेचा फायदा घेवनु 
त्यांचा चार्जजगला लावलेला एक समँसंग 
मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरुन 
नेले बाबत रे .पो.स्टे.नागपरु येथनु cctns 
ईमेलद्वारे गनु्हा प्राप्त झाल्याने सबब अप 
कलम 379भादडव प्रमाणे नंबरी गनु्हा 
दाखल करण्यात आला. 

PSI हीरे 

04 cMusjk 

vi  क्र. 

62/2021 

कलम 379 

भादवी. 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh  

 

ट्रेन न 08617 
पणेु हटीया 

स्पेशल  एक्स 
चे कोच न 
S/1 बथथ  नं 
20 वरुन रे  

बडनेरा येथनु 
गाडी 

सटुल्यानंतर 
 

12/06/2021 
चे 06/40 

वा.दरम्यान 

16/06/2021 
चे 15.47 वा. 

राहुल राजेन्र 
बोकडे ,वय 28 

वषथ  धंदा 
प्रायव्हेट 

कंपनीमध्ये पणेु 
येथे नोकरी रा. 
संत जलाराम  

वाडथ गायत्री मंडदर 
जवळ पांढुणा, 
डज. छिंदवाडा 

मध्यप्रदेश मो.क्र. 
7058243147,7

987025240 

अज्ञात ,dq.k 9]999 :  

रेडमी नोट 5 मोबाईल  
काळया  रंगाचा .त्यात 

डसम न. 
एअरटेल/डजयो नं. 

7058243147 
7987025240  

IMEI नबर 
86894303870524

2 डकमत 9,999 /  
मोबाईल असा एकुण 
डक.9,999/-रू.चा 

माल 

डनरंक 

 

.नमदु ता वेऴी व डठकाणी यातील डफयादी 
हे वरील नमदु ट्रेन न 08617 पणेु हटीया 
स्पेशल  एक्स चे कोच न S/1 बथथ  नं 20 
वरुन रे . स्टे. पणेु ते नागपरु   असा प्रवास 
करीत असतांना  प्रवासा दरम्यान डफयादी 
चे झोपेचा फायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्यांचा पनँ्ट डखश्यात ठेवलेला 
वरील नमदु  मोबाईल  रे. स्टे. बडनेरा येथनु 
गाडी सटुल्यानंतर चोरुन नेले बाबत 
रे.पो.स्टे.नागपरु येथनु cctns ईमेलद्वारे 
गनु्हा प्राप्त झाल्याने  गनु्हयाचे कागदपत्रा 
वरुन सबब अप कलम 379भादडव प्रमाणे  
गनु्हा दाखल करण्यात आला  

NK/ 
459 
डोंगरे 

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 

1 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 



 

 

iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

 

 

 

 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh  

 

 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

                                 

                                                

 

 

 

 

v-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 gdhdr 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 


