
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  17@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 xksafn;k 

vi-dz 

29@21 

dye 

379 Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

xkMh ua 

02412  

gkoMk& 

vgenkckn 

Lis- ps dksp 

au ,l@08 

cFkZ ua 15 

o:u jsLVs  

xksafn;k 

njE;ku pkyq 

xkMhr 

 

 

08@06@21 

ps 05-00 ok 

rs 6-00 ok 

njE;ku 

 

17@06@21 

ps 18-00 ok 

lkghy “ks[k 

eksgflu vyh 

o; 19 o"kZ 

O;olk;& Vsyj 

jkg fl/kkFkZ 

uxj cslyku 

lqjr xqtjkr 

 

 

अज्ञात ,dq.k 22]000 :  

,d  fjvyeh da 

eksckbZy ekW ua 

,Dl@2 

 IMEI No 
86096404551147

0 sim no 
7718558604  
fd 22]000@# 

ननरंक 

 

 ;krhy fQ;kZnh gs fn 08@06@21jskth 

ueqn xkMhu jsLVs [kMdiqj rs lqjr vlk 

izokl dksp ua ,l@08 cFkZ ua 15 o:u 

djhr vlrkuk R;kps >ksispk Qk;nk ?ksoqu 

dks.khrjh vKkr pkjsV;kus R;kpk ueqn 

eksckby psk:u usys  

fVi&jsiksLVs cMusjk ‘;sFks fnys o:u ueqn 

dkxni=s izzFke jsiksLVs ukxiqj ;sFks 

ikBfo.;kr vkys o rlsp jsiksLVs ukxiqj 

;kauh ueqn fQ;kZnhps iaqjksuh c;ku ?ksoqu 

?kVukLFkG fu"phr d:u dkxni=s 

jsiksLVs cMusjk tk dz 598@21 fn 

16@06@21 vUo;s vkt jksth iksLVsyk 

izkIr >kys o:u ueqn xqUgk nk[ky 

eiskuk 

940  

uank ekus 

02 o/kkZ  

vi-dz-

108@2021 

dye 

379 Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh  

ट्रेन नं.02589 
GKP-SC 

एक्स चे कोच 
नं.S/6 बथथ 
नं.9 वरून 

रे.स्टे.चंद्रपरु 
येथे जाग 
आली 

असतांना 
लक्षात आले. 

20/05/2021 
चे 06/30वा 

दरम्यान 

17/06/2021 
चे 15/00वा 

नरु मोहम्मद S/O 
मोहम्मद इद्रीस 

वय 52वषथ रा.क्य ु
नसटी जवळ 
गोवलीडोड्डी 

,गाचीबोवली,हैद्रा
बाद नपन 

नं.500075 
मो.नं.9918685

052 

अज्ञात ,dq.k 3]000 :  

एक समँसंग गलेँक्सी 
J5 प्राईम 

कं.चा.मोबाईल त्यात 
एअरटेल नसम 

नं.9918685052 
नक.3,000/-रू.चा 

माल. 
 

ननरंक 

 

वरील ता.वेळी व निकाणी यातील नमदु नि 
असे ट्रेन नं. 02589 GKP-SC एक्स ने 
रे.स्टे.बल्हारशाहा ते ससकदराबाद असा प्रवास 
कोच नं. S/6 बथथ नं. 9 वरून कनरत असता 
प्रवासादरम्यान त्यांना झोप लागनु त्यांची झोप 
रे.स्टे.चंद्रपरु येथे उघडताच त्यांचे लक्षात 
आले की , dks.khrjh vKkr pkjsV;kus 

R;kpk ueqn eksckby psk:u usys  

fVi-मा.SP सो.कायालय लोहमागथ नागपरु 
जा.क्र.आर क्रमांक/ 23/गनु्हा/वगथ/2021-
3604नागपरु नद.16/06/2021 अन्वये 
इकडीलपो.स्टे.आ.क्र.466/2021नद.17/06/2
021 अन्वये ueqn xqUgk nk[ky 

HC/396 
टाले 



 

 

 

 

 

 

 

 

03 o/kkZ  

vi-dz-

109@2021 

dye 

379 Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन 
नं.02850पणेु 
हनटया एक्स चे 
कोच नं.S/4 
बथथ नं.17,19 

वरून 
रे.स्टे.वधा येथे 

लक्षात 
आल्याने 

23/05/2021 
चे 23/50वा 

दरम्यान. 
 

17/06/2021 
चे 15/15 वा. 

 

गोसवद भास्कर 
S/O अननल 

भास्कर वय 21 
वषथ रा.चंदन 

थाना नांदघाट 
नज.बेमेतरा(छ.ग.
)मो.नं.9301348

922 
 

अज्ञात ,dq.k 10]000 :  

एक OPP कं.मोबाईल 
मॉ.नं.CPH199 त्यात 

नसमनं. 
7219801626, 

IMEI no. 
86312004701972

6 
नक.10,000/-रू.चा 

माल 
 

ननरंक 

 

वरील ता.वेळी व निकाणी यातील नमदु नि  
असे ट्रेन नं. 02850पणेु हनटया एक्स ने 
रे.स्टे.पणेु ते रायपरु असा प्रवास त्यांचे 
वडीलांसह करीत असतांना प्रवासादरम्यान 
त्यांनी त्यांचा वरील वणानाचा मोबाईल 
चार्जजग नपनला लावनु आपले बथथ वर झोपले 
असता त्यांना रे.स्टे.वधा येथे झोप उघडल्याने 
त्यांना त्यांचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने चोरून नेले बाबत  लक्षात आल्याने 
xqUgk nk[ky 
fVi-मा.SP सो.कायालय लोहमागथ नागपरु 
जा.क्र.आर क्रमांक/ 23/गनु्हा/वगथ/2021-
3603नागपरु नद.16/06/2021 अन्वये 
इकडीलपो.स्टे.आ.क्र.467/2021नद.17/06/2
021अन्वये ueqn xqUgk nk[ky 

ASI/45 
क्षीरसागर  

04 बडनेरा  
अप क्र.  

64@2021 

dye 

379 Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

अप 02106 
विदर्भ 

एक्सपे्रसचे 
कोच नंबर 
D/2 वसट 
नंबर  40 
िरुन रेस्टे 
बडनेरा येथनु 

गाडी 
सरुु झालेिर 
लक्षात आले 

 

12/06/2021 
चे 19/52 िा. 
समुारास 

17/06/2021 
चे21/58 िा 

 
 

सवतश देविदास 
र्ोंने, िय -

29िरे्ष, 
व्यिसाय- 
नोकरी, राह  

प्लट नंबर 501,  
A विग  

                          
साईआँचीड 
वबल्डीग, प्लाट 
नंबर 21, सेक्टर 
17, उल्िे, निी 
मुंबई   मो नं - 
9137942624 

अज्ञात ,dq.k 11]999 :  

1)Redmi note 6 
proकंपनीचा काळ्या 
रंगाचा मोबाईल 
त्यामध्ये वसम नं- 
8275409732  
IMEI NO -

86429704826267
6  

 वक. 11,999/- रुपये 

ननरंक  
  
 

िरील  ता. िेळी ि विकाणी यातील वियादी  
हे वद. 12/06/2021रोजी सायंकाळी 
19/52िा.चे.समुारास बडनेरा रेल्िे स्टेशन 
िलाट क्र 01 येथनु अप 02106 विदर्भ 
एक्सपे्रसचे कोच नंबर D/2 या डब्यात गदीत 
चढुन वसट नंबर  40 िर बसलो ि सदरची 
गाडी चाल ुझाली असता माझ्या पनँ्टचे डािे 
विशात िेिलेला िरील िणभनाचा ि 
वकमतीचा मोबाईल कोवणतरी अज्ञात 
चोरट्याने माझे नकळत चढत असताना 
गदीचा िायदा घेिनु काढुन चोरी केला  वदले 
तक्रारिरुन गनु्हा दािल  
 fVi&रेपोस्टे िाणे येथनु गनु्हा दािल 
होणेकामी आल्याने    नंबरी गनु्हा  दािल 

HC/964 
गडिे 



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

 

 

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

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 

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 

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 


