
 

Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  16@10@2021  

vØ 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 

02 xksafn;k 

59/21  
dye  

 379 
 Hkk-n-oh 

xqUgkÁdkj 

       s 
pksjh 

jsLVs 

xksafn;k 

IykWVQkWeZ 

ua  01 oj 

>ksiys 

vlrkuk 

12.10.21 
02.30 ok 
rs 3-00 ok  

njE;ku 

16/10/21 
16/05 

izeksn  

fnudj 

dMqdj] 

 o; ueqn 

ukgh   

jkg- fp[kyh] 

rk- [kkexko 

ft cqy<kuk 

g-eq- fpjxqm 

rk& eqo’kh 

ft iq.ks 

अज्ञात एकुण कक. 14,500 /-रु     
lWelax da eksckbZy 

fuG;k jaxkpk R;kr 

IMEI No-

351886694073849 fd 

14500@# 

निरंक ;krhy fQ;kZnh gs ueqn rkjh[ksl jsLVs  

MkasxjxM ;sFkqu ;soqu iq.ks ;sFks tk.ks 

vlY;kus rs jsYos LVs'ku xksafn;k ;sFks 

IykWVQkWeZ ua 01 ojhy cqdhax gkWye/;s 

>ksiys vlrk R;kps iWUVps f[kk'kkrqu 

ueqn eksckbZzy dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus psk:u usys ckcr vkt jskth 

iksLVsP;k bZ esyoj vkiyh ys[kh rdkj 

ikBfoys o:u ueqn xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk 

iksuk 

1067 

ukjuojs 

03 ukxiwj 
473/21     
क   
379 

 Hkk-n-oh 

xqUgkÁdkj 

        
pksjh 

ट्रेि िं. 
02511 

कोचीवली 
राप्तीसागर 
एक्स. कोच 
िं. S/6, बर्थ 
िं. 49 वरुि 

रेल्वे स्टे. 
िागपरु येरे् 
गाडी आली 

असता. 
 

15/10/21    
04:00 वा. 

दरम्याि 

16/10/21    
21:37 वा. 

राहुल कुमार 
निविाह, वय 
22 वरे्ष, धंदा 
िोकरी, रा. 

सलुोगी वाडथ 
िं. 16 नि. 
मोतीहारी 
मोबा. िं. 

7488211092 
 

- अज्ञात एकुण कक. 11,999 /-रु   
एक काळ्या रंगाचा Real mi 

5कंपिीचा मोबाईल त्यात 
Jio Sim 7488211092, 

IMEI No. 
862452049142417, 

862452049142409 कक. 
11999/- रु. 

 

निरंक 
 

   िमदु ता. वेळी व निकाणी यातील नियादी 
मिकुर हे िमदु ट्रेि चे कोच व बर्थ वरुि 
गोरखपरु ते कािकुलम असा प्रवास करीत 
असतांिा प्रवासा दरम्याि नियादी यांिी आपला 
मोबाईल बर्थ िवळील चानििंग पॉईंट ला लाऊि 
झोपले असता, त्यांचे झोपेचा िायदा घेविु 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्यािे त्यांचा एक काळ्या 
रंगाचा Real mi 5 कंपिीचा मोबाईल मदु्दाम 
लबाडीिे व कपटािे चोरुि िेले बाबत रेल्वे स्टे. 
िागपरु येरे् गाडी आली असता झोप उघडल्यािे 
लक्षात आले अिी नियादी यांिी रे.पो.चौकी 
बल्हारिाह येरे् नदले नियाद वरुि इकडील 
पो.स्टे. ला गनु्ह्याचे कागदपत्र वगथ होविु आल्यािे 
सबब अप कलम 379 IPC प्रमाणे िंबरी गनु्ह्हा 
दाखल   
 रे.पो.स्टे. वधा िा.क्र. 1447/21 नद. 
16/10/2021 अन्ह्वये गनु्ह्याचे कागदपत्र वगथ 
होविु आल्यािे इकडील आवक क्र. 
3276/2021 नद. 16/10/2021 अन्ह्वये िंबरी 
गनु्ह्हा दाखल   

 
 

HC/381 
धंदर 



 

js-iks-LVs 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  

04 ukxiwj 
474/21     
क   
379 

 Hkk-n-oh 

xqUgkÁdkj 

ट्रॉली s बगॅ  
pksjh 

ट्रेि िं 
.02511 

कोचीवेली 
राप्तीसागर 

स्पेिल कोच 
एस/9, बर्थ 
िं. 1,2,3 

वरूि  
रे.स्टे.िागपरु 
येण्याचे 10 

नमिीटे 
अगोदर 

 

 15/10/21    
04:00 वा. 

दरम्याि 

16/10/21   
22:16 वा. 

सरताि 
अहमद सलीम 
खाि, वय 27 

विथ धंदा मिरुी 
राह.मकाि िं. 
278 सिेद 

मस्स्िद 
कािपरु मो.िं. 
7275380844 

 

- अज्ञात एकुण कक. 36,500 /-रु   
एक काळया रंगाची 

स्हहआयपी कं.ची ट्रॉली बगॅ 
त्यात 20 िोडी ििेु वापरते 
कपडे िुलपनॅ्ह्ट, िटथ ककमत 
20,000/- रू, चप्पल कटाई 
कैची कक.अंदािे 2000/रू, 

चांदीची चैि व अंगिुी ककमत 
अंदािे 5000/-रू, कॅमेरा 
लोकल कक.9500/-रू,  
आयडी काडथ,आधार 

काडथ,असा एकुण 
36,500/रू.चा माल 

निरंक 
 

िमदु ता. वेळी व निकाणी यातील नियादी 
मिकुर हे िमदु ट्रेि चे कोच व बर्थ वरुि हे     
कािपरु ते एिाकुलम असा प्रवास कनरत 
असतािा प्रवासा दरम्याि नियादी यांचे झोपेचा 
िायदा घेउि नियादी यांची बर्थ खाली िेवलेली 
िमदु एक काळया रंगाची स्हहआयपी कं.ची ट्रॉली 
बगॅ आतील सामािासह कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्यािे चोरूि िेल्याचे  रे.स्टे.िागपरु येण्याचे 
10 नमिीटे अगोदर लक्षात आले अिी नियादी 
यांिी रे.स्टे. बल्लारिाह येरे् चोरीची तक्रार 
नदलेवरूि कागदपत्र इकडेस प्राप्त झाल्यािे िंबरी 
गनु्ह्हा दाखल करण्यात आला.  
रे.पो.स्टे. वधा िा.क्र. 1448/21 नद. 
16/10/2021 अन्ह्वये गनु्ह्याचे कागदपत्र वगथ 
होविु आल्यािे इकडील आवक क्र. 
3275/2021 नद. 16/10/2021 अन्ह्वये प्राप्त 
झाल्यािे िंबरी गनु्ह्हा दाखल करण्यात आला. 
 
 

म.पो.िा. 
610  

नरता राउत 

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 izHkkjh 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 fujad fujad fujad fujad 



 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

 

vkWijs’ku eqLdku %& 

                                                                                              

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

01 js-iks-LVs- ckyd@ckyhdsps uko o iRrk feGqu vkysys fBdk.k dsysyh dk;Zokgh dks.kkps rkC;kr fnys 

01 fujad fujad fujad fujad fujad 


