
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad 15-01-2022   

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 ukxiwj 

3333//22002222  
कलमकलम  379 
Hkknfo 

xqUg;kpk 

izdkj  

eksckbZy 

pksjh  
  

Vªsu ua- 

16318 

fgelkxj 

,Dl ps dksp 

ua- ,l@10 

cFkZ ua- 39]40 

jsYos LVs”ku 

ukxiqj 

vkY;koj 

dGys  

1122--0011--2222      

0022%%0000  rrss  

0088%%0000  ookk--  

nnjjEE;;kkuu  

1155--0011--2222      

1177%%1199  ookk--  
vfcuk'k vljQ o;&26 jk- 

FksDdkFkq okykihYy gkml iksLV- 

djhDdM dqUuedqYye ftYyk 

fFkzlqj jkT; dsjyk  eks-ua- 

7034836656 

vvKKkkrr ,,ddqq..kk  4455000000@@&&::--  
,,dd  ffooookkss  VV2200  ddaaiiuuhhppkk  ffddaa--  

2255000000@@&&::--  ffllee  uuaa--  

66115577008800889966  vvkk;;bbZZ,,eevvkk;;  uuaa--  

886688332266005555887788447744]]  

886644332266005555887788446666  nnqqlljjkk  

vvkk;;QQkkssuu  66  ddaaiiuuhhppkk  eekk sscckkbbZZyy  

ffddaa--  2200000000@@&&::--  

vvkk;;bbZZ,,eevvkk;;  uuaa--  

335544440044006600884411771111  ,,ddqq..kk  

4455000000@@&&::--  ppkk 

fujad   v’kkizdkjs vkgs dh , Iam writing 

this letter to report the theft of my 

mobile phones (Vivo v20 and 

Iphone 60) which were stolen 

while I was travelling from delhi 

to kerala in S10 coach of 

himasagar express (Train 

No=16318) on 12
th
 January 2022 

between 2:00 am to 8:00 am I 

informed the TTR and reported at 

government railway police, 

Nagpur on the same day, I kindly 

request you to do the needful.   

       vls fnys rdzkj वरुन सबब 

अपराध कलम 379 भादवव izek.ks uacjh 

गुन्हा दाखल  lnj fQ;kZnh ;kaph fQ;kZn 

iks-LVs- P;k bZesy oj bdMhy vkod dza- 

127@22 fn- 15@01@22 vUo;s izkIr 

>kY;kus ek- izHkkjh vf/kdkjh lks ;kaps 

vkns”kkUo;s uacjh xqUgk nk[ky dj.;kr 

vkyk  

  

 

iksuk@ 

542 

feJk 

02 o/kkZ 

12@2022 

dye 379 

Hkknfo 

 xqUg;kpk 

izdkj 

gW.McWx 

pksjh 

ट्रेंन नं 12511 
ऱाप्तीसागर 

एक्स .चे कोच 
नं  B/2 बर्थ नं 
50 वरुन रे. 

स्टे 
बल्लारशाह 

येरे्  गाडी येणे 
पवुी 

15/01/22 
07/40 वा 

पवुी 

15/01/22  
13/ 00 

वा. 
 

ब्रिजमोहन ससह S/Oगोपाल ससह 
वय-55वर्थ धंदा-नौकरी अहेरी 
रा. मकान नं.88हरीगंगा नगर 

भोपाल (MP) मो.नं. 
9407056275, 
9171654276 

vKkr ,,ddqq..kk  33]]770000@@&&::--  
एक ब्रनळ्या रंगाची कॉलेज 

बगॅ ब्रक.500/-रू त्यात स्स्टल 
ब्रटब्रिन ब्रक.200/-रू ,कपडे 

दोन जोड ब्रक.2000/-रू 
,कंबल ब्रक.1000/-रू, Crpf 

चे हेल्प काडथ ,मेब्रडकल 
कागदपत्र मोमेन्ट सर्टटब्रिकेट 
असा एकुन 3700/-रू चा 

माल. 

fujad अश्या प्रकारे आहे की,नमदु ता.वेळी व ब्रिकाणी 
यातील ब्रियादी मजकुर हे नमदु  कोच व बर्थ 
वरुन  रे.स्टे भोपाल  ते बल्लारशाह असा  प्रवास   
करीत असतांना रे. स्टे बल्लारशाह येरे्  गाडी 
येणे पवुी  कोणीतब्रर अज्ञात चोरट्याने त्यांचा 
झोपेचा िायदा घेवनु वर नमदु वणथनाची कॉलेज 
बगॅ आतील सामानासह चोरून नेली आहे . 
ueqn xqUgÓkps dkxni=s nqj{ks= cYykj”kkg 

येर्नु NPC/993 घरडे  यांनी पो. स्टे.चे  
वहा ाँटसअाँप द्वारे आाँ. क्र. 01/22कलम 379 
भादवी चे कागदपत्र जा. क्र.17/2022ब्रद. 
15/01/2022 अन्वये पािब्रवल्याने  uacjh 

xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk  

 

HC/ 
222 

गायनार 



 

 

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

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh  

 

 

 

03 o/kkZ 

13@2022 

dye 379 

Hkknfo 

 xqUg;kpk 

izdkj 

gW.McWx 

pksjh 

ट्रेन नं. 
02852स्वणथज
यंती एक्स  चे 

कोच 
नं.S/6,बर्थ 

नं.71वरून रे. 
स्टे. बल्लारशाह 

येर्नु गाडी 
सटुताच 

15/11/21 
01/30वा  
दरम्यान 

15/01/22  
14/00 वा 

ब्रसस्तु अरूणा W/Oवयंकटराव वय-
34वर्थ रा-घर क्र.88/1,3 रा मजला 

ब्रवजयब्रवहार िेस-2 G-बॉल्क 
रोब्रहनी सेक्टर-4नवी ब्रदल्ली 

110085  मो.न.9582874432 

vKkr एकुण 3,24,000/-रू  
एक हनॅ्डबगॅ त्यात सोण्याचे 

दागीने 1)एक सोन्याचा हार वजन 
44ग्रमॅ ब्रक.1,00,000/-रु,2)एक 
सोन्याचा नेकलेस वजन20ग्रमॅ 

ब्रक.50,000/- रु, 3)एक सोन्याचे 
मंगळसतु्र चैन वजन28 ग्रमॅ  ब्रक. 
20,000/- रु,4)एक बलॅ्क बेड 

चैन शॉट मॉडेल वजन 9ग्रमॅ ब्रक. 
24,000/- रु, 5)दोन सोन्याच्या 

अंगठ्या वजन11ग्रमॅ ब्रक. 
30,000/- रु, एकुण सोन्याची  
दाब्रगने वजन 112ग्रमॅ 6)रोख 

1,00,000/-रू एकुण 
3,24,000/-रू चा माल. 

fujad अशा प्रकारे आहे की वरील ता,वेऴी ब्रिकाणी यातील 
ब्रियादी ह्या हजरत ब्रनझामदु्दीन ते ब्रवशाखापट्टनम असा 
प्रवास करीत नमदू ट्रने चे कोच नं.S/,6 मधनु बर्थ 
नं.71वरून प्रवास करीत असतांना त्यांचा झोपेचा 
िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांची एक 
हनॅ्डबगॅ आतील सामानासह  सोण्याचे दागीने 
असलेली बगॅ  रे.स्टे. बल्लारशाह येर्नु गाडी सटुताच 
चोरून नेले. नमदू गनु्ह्याचे कागदपत्र मा. पोलीस 
अब्रधक्षक सो. लोहमागथ नागपरु यांचे कायालयीन 
जा.क्र. आर. /२३ / गनु्हा वगथ / 2022 - 242 ब्रद. 
12/01/2022 अन्वये व ईकडील पो.स्टे आ.कं्र 
.65/2022 ब्रद.15/01/2022 अन्वये गनु्ह्याचे कागदपत्र 
पो.स्टे ला टपालाद्वारे प्राप्त झाल्याने नंबरी गनु्हा दाखल 
करण्यात आला. 

API 
श्री सरवदे  

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 –k- rk- 

osG 

fQ;kZnh@[kcj  

ns.kkjk uko 

e`rdkps uko 

o iRrk 

gdhdr o#u riklh 

vaeynkj 

01 bZrokjh 02@2022 

dye 174 

tkQkS 

okMZ dz- 22 

esMhdy 

gkWLihVy 

ukxiwj 

15-01-22  

17-45 ok- 

15-01-22   

21-35 ok- 

vkWu M;qVh 

iksgok@453 euh"k 

?kjMs esMhdy cqFk 

iks- deZpkjh 

lkS- jkedqekjh 

xks/kqy 'kkgq 

o; 42 o"kZ 

jk- ygksn rk- 

you iksLVs- 

dlnksy ft- 

cYyksnk 

cktkj ¼N-x-½ 

v'kk izdkjs vkgs dh esMhdy 'kkldh; nok[kkuk ;sFkhy cqFk ojhy ueqn iks- 

deZpkjh ;kauh Qksu Onkjs dGfoys dh] fn- 14@01@2022 jksth 05-50 ok- 

jsLVs dkeBh ;sFks ;krhy e`rd efgyk gh Vsªu f’koukFk ,Dl us izokl d:u jsLVs 

dkeBh ;sFks Vsªu e/kqu mrjr vlrkauk [kkyh iMY;kus R;kaps MksD;kyk ekj ykxyk 

vlY;kus R;akuk vkS"k/k mipkj dkeh es;ks gkWLihVy ;sFks Hkjrh dsys vlrk rsFkhy 

MkWdjkauh esMhdy gkWLihVy ukxiwj ;sFkhy  okMZ ua- 22 ;sFks Hkjrh dsys vlrk 

vkt jksth fn- 15@01@2022 jksth ueqn efgyk ;kapk e`R;q >kY;kus rsFkhy 

,e-vks- lks ;kauh riklqu e`r ?kks"khr dsys o:u jsiksLVs brokjh ;sFks ekfgrh 

fnY;kus iksLVs yk ueqn izek.ks exZ nk[ky dj.;kr vkyk- 

lQkS@875 

isanksj 



ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                         
 

 

 

 

 

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 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 ukxiwj 28/2022  कलम 20 (B), II ( C ) NDPS  
ACT 

12-01-2022 ps 21-22 ok 

ihlhvkj fn- 17@01@2022 ikosrks 

 

शंकर S/O अशोक केवट, वय-33 वरे्,रा-वाडथ नं 34 बाबा रामदास मंब्रदर च्या जवळ घोघर हुजरू 
ब्ररवा म.प्र . 

  02 cMusjk 06@2022 dye 306]34  Hkknfo fn 13@01@2022 ps 21@30 ok 

ihlhvkj fn- 16@01@2022 ikosrks 

 1) तेजस सरेुशराव ब्रशरभाते वय24 वर्थ रा. महेश रेडीमेडचे मागे मेन रोड वरुड जी. अमरावती 
13/01/2022  ps 21/30   
2) हर्थद श्रीधरराव गांजरे वय 24 वर्थ रा. रुप कालनी वरुड ब्रज. अमरावती   
3)अंकीत ओंकारराव बारस्कर वय 29 वर्थ  रा. साईसषृ्टी कालनी नागपरु रोड वरुड ब्रज. 
अमरावती 
4)गरुुदत्त रुपराव वरुडकर वय 29 वर्थ रा. जागतृ कालनी सरगरोड वरुड ब्रज. अमरावती 
14/01/2021 चे 14/18 वा. 

 


