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ट्रेन न. 02434 
हजरत ननजामदु्दीन 
चैन्नई एक्स चे 
कोच न. B/1 बथथ 
न. 04 वरून रेल्वे 
स्टेशन काटोल 
येथे धावत्या 
गाडीत 

12/08/2021 
चे 04;12 वा. 

12/08/2021 
चे 07;54 वा. 

पे्रमचंद ठाकुर S/O 
स्वगीय लच्छीचंद 
ठाकुर   उम्र 66वषे 
धंदा - रा.  306/A 
कपील वडुको को. 
आँपरेटीव सोसायटी 
आजाद नगर पणेु 
22  मोबाईल न. 
माहीत नाही 

 

अज्ञात fda-10]000@&:- 

एक  हलक्या नपवऴ्या 
रंगाचा मोटोरोला E/4 
कँपनीचा मोबाईल  नसम  
एयरटेल न.9860770206 

आयडीया नसम. न. 
7888020623 IMEI 
NO माहीत नाही  नक.  
10,000/- रू.  ऐसा  

एकुण  10,000/-रु.चा. 
माल 

 
ननरंक 

नमदु ता.वेळी व नठकाणी यातील नियादी हे  नद. 
11/08/2021 रोजी रेल्व े स्टेशन झासी ते रेल्व े
स्टेशन नागपरु असा 'ट्रेन न. 02434 हजरत 
ननजामदु्दीन चैन्नई एक्स चे कोच न. B/1 बथथ न. 
04  वरून प्रवास कनरत असताना प्रवासाचे 
दरम्यान नियादी यानी चाजींगला लावलेला  एक  
हलक्या नपवऴ्या रंगाचा मोटोरोला E/4 कँपनीचा 
मोबाईल  नियादी यांचा झोपेचा िायदा घेवनु 
रेल्वे स्टेशन काटोल  येथे धावत्या गाडीत 
कोनीतरी   अज्ञात चोरटयांने  नियादी यांचा 
मोबाईल  मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेले 
वरुन  सबब अपराध कलम 379भादनव प्रमाणे 
नंबरी गनु्हा दाखल  
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ट्रेन नं 02843  
परुी अहमदाबाद 
स्पेशल एक्स चे 
कोच नं s/06 
बथथ 06,07,08 
वरुन रेल्वे 

स्टेशन नागपरु 
येथे आल्यावर 

 

08/08/21 चे 
14:45 वा. 

 

12/08/21 चे 
17:18 वा. 

 

हडंुबंधु प्रधान, वय 
41 वषथ, राह. 
भतापाडा 

सनुाखला कडुवा 
परुी, ओरीसा नपन 

752019 
मो. नं. 

9724847992 

अज्ञात fda-7]999@&:- 

एक ननळ्या रंगाचा रेड 
मी कं. चा मोबाईल 

त्यात नसम एअरटेल नं. 
9724847992, IMEI      

NO. 
866598042719613/
866598042719621 
कक. 7,999/- रु. चा 

 

ननरंक नमदु तारखेस वेळी व नठकाणी यातील 
नियादी हे नमदु ट्रेन ने  रे स्टे कालपुारा घाट 
ते रे स्टे भरुच असा प्रवास करीत असतांना 
प्रवासा दरण्याण रेल्वे स्टेशन नागपरु येथनु 
त्यांचा चानजिंग पॉइंट ला लावलेला वरील 
नमदु वमथनाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने मदु्दाम लबानडने व कपटाने त्यांचे 
नजरचकुीचा िायदा घेवनु चोरुन नेले  
fVi& vkt jksth नियादी यांनी पो. स्टे. चे 
मोबाईल वॉटसप वर नियादी यांची नियाद 
प्राप्त झाले वरुन नंबरी गनु्हा दाखल. 
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अप क्र.65/21 कलम 379 भादवि  fn-12@08@2021 ps 20-12 ok  

 

 1) विनोद कुमार कलीराम सैनी िय 42 िर्ष रा. लोकपरुी वदल्ली  2) रवि सींग तेजपाल ससग लभुाना िय 
27 िर्ष रा. लोकपरुी वदल्ली  

v rk osG fn- 12@08@2021 ps 20@12 ok-   


