
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  22@10@2021  

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

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

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsyk 

fujad 

feGkyk 

eky 

gdhdr riklh 

vaeynkj 

01 नागपरु 
CR.No. 

484 /2021 
कलम 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh   

ट्रेन 
नं.02806 
आंध्रप्रदेश 
एक्स.चे 

कोच नं.A/3 
बर्थ 

नं.40वरुन 
रे.स्टे.नागपरु 

येरे् गाडी 
उभी असता 

  

20/10/2021 
चे 11:20 वा. 

  

22/10/2021 
चे 22:26 वा. 

  

रववकांत रामधन 
भारती. 

वय35वरे्ष. 
धंदा-रेल्वेत 

नोकरी.राह.1/A-
3259/B 
रामनगर 

एक्सटेशन 
मंडीली रोड 

शारदा देवी-32 
वदल्ली 

वपन.नं.110032.
मो.नं 

.9654896126 
  

 अज्ञात 
 

,dq.k 9]000 :    
एक रेडमी नोट-

7proकं चा मोबाईल 
त्यात वियो वसम 

9914964679,एअर
टेल 

नं.9312505585 
IMEI NO 

86193404366210
3 वक.9000/- रू.चा 

माल. 
  

ffuujjaadd  यावतल वियादी मिकुर हे नमदुयावतल वियादी मिकुर हे नमदु  तारखेसतारखेस,,वेळीवेळी  वव  
विकाणीविकाणी  यातीलयातील  वियादीवियादी  नमदुनमदु  ट्रेनट्रेन  चेचे  कोचकोच  वव  बर्थबर्थ  
वरूनवरून  रेरे..स्टेस्टे  नईवदल्लीनईवदल्ली  तेते  रेरे..स्टेस्टे  रामागडु्डमरामागडु्डम  असाअसा  
प्रवासप्रवास  करीतकरीत  असतांनाअसतांना  प्रवासाप्रवासा  दरम्यानदरम्यान  नमदुनमदु  ट्रेनट्रेन  
रेरे..स्टेस्टे  नागपरुनागपरु  येरे्येरे्  गाडीगाडी  उभीउभी  असतांनाअसतांना  वियादीवियादी  
यांनीयांनी  आपलेआपले  िवळीलिवळील  मोबाईलमोबाईल  बर्थबर्थ  वरवर  िेवनुिेवनु  
खाद्यापदार्थखाद्यापदार्थ  ववकतववकत  घेणेघेणे  करीताकरीता  रेरे..स्टेस्टे  नागपरुनागपरु  येरे्येरे्  
प्लटँिामथप्लटँिामथ  वरवर  उतरलेउतरले  असताअसता  कोनीतरीकोनीतरी  अज्ञातअज्ञात  
चोरट्ांनेचोरट्ांने  वियादीवियादी  यांच्यायांच्या  गैरहिरीचागैरहिरीचा  िायदािायदा  
घेवनुघेवनु  बर्थवरबर्थवर  िेवलेलािेवलेला  नमदुनमदु  वणथनाचावणथनाचा  मोबाईलमोबाईल  
मदु्दाममदु्दाम--लबाडीनेलबाडीने  वव  कपटानेकपटाने  चोरुनचोरुन  नेले बाबतनेले बाबत 
रे.पो.स्टे.वधा येर्नु गनु्हाचे कागदपत्र 
आ.क्र.1481/21 वद.22.10.2021 व पो.स्टे 
आ.क्र.3357/2021 वद.22.10.2021 असनु 
गनु्हाचे कागदपत्र प्राप्तप्राप्त  >>kkyyssoo::uu  कलमकलम  337799  
भादववभादवव  प्रमाणेप्रमाणे  नंबरीनंबरी  गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल  केलाकेला 

AASSII//  
884477  
र्ामँसर्ामँस 

02 o/kkZ   
अपअप..कं्रकं्र..  

222288//22002211  
कलम कलम 337799  

भाभा..दद..वीवी 
xqUgkizdkj 

Vªkyh cWx 

pksjh    

ट्रेन नं ट्रेन नं 
0022778822संपसंप
कथ  क्रांती कथ  क्रांती 
एक्स चे एक्स चे 
कोच नंकोच नं. . 

AA//11,,  बर्थ नंबर्थ नं. . 
3388  वरुन वरुन 

रेरे..स्टेस्टे. . 
सेवाग्राम येरे् सेवाग्राम येरे् 

माहीती माहीती 
पडले वरुनपडले वरुन  

1100//1100//2211    
  चे चे 2233..3333  ते ते 
2233..4400  वावा..  
दरम्यादरम्याणण  

  

2222//1100//22002211  
चे  चे  1133..3300    वावा..  

वक्रष्णा इउन्ना वक्रष्णा इउन्ना 
वय वय 4433  वर्षथ वर्षथ 

धंदाधंदा--  वडिें न्स  वडिें न्स  
पंिाब रापंिाब रा. . 

मेराचख ु पोस्टमेराचख ु पोस्ट--
िम्मीचेई िम्मीचेई 

विवि..गडवाल गडवाल 
राज्यराज्य--  तेलगंणा तेलगंणा 

मोनंमोनं..  
99667788884400228811  

vvKKkkrr  ,dq.k 4]500 :    
एक ट्रॉली बगॅ लाल एक ट्रॉली बगॅ लाल 
रंगाची त्यात रंगाची त्यात 44  साडी  साडी  
कककक. . अंअं. . 22000000//--  रुरु,,      
44  वटशटथ वटशटथ ,,विन्स पनॅ्ट विन्स पनॅ्ट 
वनऴ्यावनऴ्या रंगाचा कक रंगाचा कक. . 

11550000//--  रुरु,,    11  नववन नववन 
मटॅ वकमटॅ वक..11000000//--  

असा एकुण असा एकुण 44550000//--  
रुपयाच्या मालरुपयाच्या माल  

ffuujjaadd  अशा प्रकारे आहे की यातील नमदु वियादी हे अशा प्रकारे आहे की यातील नमदु वियादी हे 
वरील नमदु ट्रेन ने  वदल्ली ते गडवाल असा वरील नमदु ट्रेन ने  वदल्ली ते गडवाल असा 
प्रवास कवरत असता प्रवासा दरम्याण  रेल्वे प्रवास कवरत असता प्रवासा दरम्याण  रेल्वे 
स्टेशन नागपरु येर्नु गाडी सटुल्यानंतर  एक स्टेशन नागपरु येर्नु गाडी सटुल्यानंतर  एक 
तासानी तासानी   रेल्वे स्टेशन सेवाग्राम येरे् वियादी ला रेल्वे स्टेशन सेवाग्राम येरे् वियादी ला 
िाग आली असता कोणीतरी अज्ञात चोट्ाने  िाग आली असता कोणीतरी अज्ञात चोट्ाने  
त्यांचा झोपेचा िायदा घेवनु  एक ट्रॉली बगॅ लाल त्यांचा झोपेचा िायदा घेवनु  एक ट्रॉली बगॅ लाल 
रंगाची त्यात रंगाची त्यात 44  साडी  ककसाडी  कक. . अंअं. . 22000000//--  रुरु,,      44  
वटशटथ वटशटथ ,,विन्स पनॅ्ट वनऴ्या रंगाचा ककविन्स पनॅ्ट वनऴ्या रंगाचा कक. . 11550000//--  रुरु,,    
11  नववन मटॅ वकनववन मटॅ वक..11000000//--  रु चोरुन नेल्यारु चोरुन नेल्याने ने 
माहीती पडलेमाहीती पडले  आहेआहे..  सदरसदर  गनु्याचे कागदपत्ररेगनु्याचे कागदपत्ररे..  पोपो..  
स्टेस्टे..  ऩागपरुऩागपरु  येर्नु िायेर्नु िा..क्रक्र..33227722//22002211  
वदवद..1199//1100//22002211  अन्वये गनु्याचे कागदपत्र अन्वये गनु्याचे कागदपत्र 
टपालाने आिटपालाने आि  रोिीरोिी  पोपो. . स्टे ला प्राप्त  झाल्याने स्टे ला प्राप्त  झाल्याने 
सदरचा गुंन्हा दाखल करण्यात आलासदरचा गुंन्हा दाखल करण्यात आला..  

NNKK//  
339944    
ऩेहारेऩेहारे  



 

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

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

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 

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

vaeynkjj 

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 

 

02 

ukxiwj  गरुनंगरुनं  112255//2211  कलमकलम  337799  भादववभादवव  fn-18@10@21 osG 19:53 11))  भारतभारत  रािेशरािेश  मगरेमगरे,,  वय वय 2233  वर्षथवर्षथ,,  राहराह..  ईमामवाडाईमामवाडा  पोलीसपोलीस  चौकीचौकी  मागेमागे,,  पाचनलपाचनल  चौकचौक,,  
ईमामवाडाईमामवाडा  अिनीअिनी  नागपरुनागपरु    PPCCRR//2222..1100..22002211    

02 Xksafn;k  xq-j-u 131@2019  dye 379 Hkknfo  fn- 22-10-2021  ps 18-52 ok  vuqjkx nqokZnkl cksjdj  o;  22 o"kZ  jk- lq;kZVksyk vkacsMdj okMZ xksafn;k  

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 xksafn;k 23@2021 

dye 174 

tkQkS 21 

xkMh ua 08258 

brokjh 

fcykliqj ,Dlps 

dksp ua Mh@02 

jsLVs rqelj ;sFks 

IykWVQkWeZ ua 02 

oj mjfoys oj 

jsYos ,e vks lak 

;akuh e`r ?kks"khr 

dsY;kus 

22-10-2021 

ps 12--28 

ok iqohZ 

22-10-2021 

ps 13-13 ok  

vkWu M;qVh 

Mhok;,l,l jsLVs 

rqelj  rQsZ 

iksdkW@584 /kkaMs use 

jsiksLVs xksafn;k 

vuksG[kh e;r 

ble o; vankts 

30 rs 35 o"kZ 

;krhy e;r ble gk 

dks.kR;krjh fn?kZ vktkjkus 

uSlfxZdfjR;k ej.k ikoyk 

vlkok 

lQkS@ 453 

;kno 


