
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  21@06@2021 

 

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

 

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 नागपरु 
203/2021 
कलम 379 
IPC अन्वये 
xqUgkizdkj 

eksckbZYk 

pksjh   

रेल्वे स्टेशन 
नागपरु 

सेकंडक्लास 
बकुींग चे 
बाहेरील 
पररसरात 

 

 21/06/21  
0:00 ते 06:00  
वा. दरम्यान 

21/06/21  
08:02 वा 

रामचंद्र सत्यनारायण 
सरदार, वय 46 वषे, 
धंदा मजरुी, रा. वाडड 
नं. 11, रटकुलीया, 
थाना कुमारखंड, 

मधेपरुा, रबहार,  रपन 
852112, मो.नं. 
8010159854 

अज्ञात 
 

,dq.k 9]600 : 

एक रनळ्या रंगाचा 
Tecno कंपनीचा 

मोबाईल त्यात Jio sim 
8010159854 कक. 
8500/- रु. चा, रोख 

1100/- रु. असा एकुण 
9600/- रु. चा माल 

रनरंक 
 

       नमदु ता वेऴी व रिकाणी यातील 
रियादी हे गावाला जाणे असल्याने रेल्व े
स्टेशन नागपरु येथे आले. रतकीट न 
रमळाल्याने रियादी सेकंडक्लास बकुींग चे 
बाहेरील पररसरात झोपले असता कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने त्याचा झोपेचा िायदा 
घेवनु त्यांचे पनॅ्टचे रखशातील एक रनळ्या 
रंगाचा Tecno कंपनीचा मोबाईल मदु्दाम 
लबाडीने व कपटाने चोरून नेले बाबद 
रियाद रदले वरून सबब अपराध कलम 
379 भादरव प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल आहे.  

ASI/ 

815 

xkMxs 

2 cMusjk 
68/2021 
कलम 379 
IPC अन्वये 
xqUgkizdkj 

eksckbZYk o 

ysMht 

ilZ pksjh   

ट्रेन नं 02809 
म ंबई हावडा 
मेल एक्स. 
कोच नं S/2 
बथथ नं. 59 
वरून रे स्टे 
बडनेरा येणे 
अगोदर 

 

21/06/21 
08/00 वा 
स मारास 

21/06/21 
 13/45 वा 

नजमा जालील 
शेख वय 40 वषथ 
धंदा – गहृीणी 
राह. ननरुल 
सेक्टर- 19 

अकबर शेख यांचे 
घरी भाड्याने म ंबई  

मोबा. नं. 
9867176611 
सहनियादी -   
नजसनमना 

अकस्मात म ल्ला 
वय 27 रा. 

नायगाव कालाराम 
मंदीर जवऴ ठाणे 
बलमान यांचे घरी 

भाड्याने  
मो नं 

8928703635 
 

eks- 

jf”knmYyk 

eks- bLyke 

lyhe “ks[k 

o; 26 jk- 

deykckjh 

iks-LVs- 

Qqyckjh 

ft- ekynk- 

i- caxky 

vVd 

vkjksih 

21@06@21  

20@17  ok 

,dq.k 10]500 : 

एक काऴ्या रंगाचा MI 
कंपनीचा मोबाईल 
त्यात नसम नं 

8928584906 IMEI 
NO 

868150038037994,
868150038038000 
नक 9000/- तसेच 

सहप्रवासी यांचे लेडीज 
पसथ मनधल 1500/- रु    
( 500/- रु दराच्या 3 
नोटा ) असा एक ण 

10500/- रा चा माल 

रनरंक 
 

        वरील ता .वेळी व ठीकाणी यातील 
िीयादी हे नम द ट्रेनने म ंबई ते हावडा असा 
प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान रेल्वे 
स्टेशन बडनेरा येणे अगोदर नियादी यांचा 
चाजींगला लावलेला मोबाईल तसेच 
सहनियादी यांचे लेडीज पसथ मनधल रोख 
1500/- रु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
नियादी तसेच सहनियादी यांचे झोपेचा 
िायदा घेव न रेस्टे बडनेरा येण्या अगोदर 
चोरी झाल्याचे लक्षात आले . नियादी यांचे 
लेखी तक्रार वरुन कलम 379 भा.दं.वी 
प्रमाणे  ग न्हा दाखल करण्यात आला  
 fVi& रे.पोस्टे वधा येथील HC/192 प्रदीप 
घोडकर यांनी नियादी नामे नजमा जालील 
शेख यांची लेखी तक्रार bZesyn~okjss 

पाठनवल्याने नंबरी   ग न्हा  दाखल करण्यात 
आला. 

PSI 
मेश्राम 



 

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-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 

vaeyn

kj 

01 ukxiwj 27/2021 
कलम  

174 Crpc 

ट्रेन न. 
02905 चे 
कोच D4, 

बथड नं. 11 to 
14 प्लटॅ. नं. 
06 वर गाडी 

उभी 
असतांना 

21/06/21 
10.05 वा. 

पवुी 

21/ 06/21 
11.55 वा. 

On Duty 
DYSS  

श्री मरुकुटे, 
मध्य रेल्वे 
नागपरु 

 

e;r eghyk 

ukes  श्रीमती 
सरुनता जामदुा, 
वय19वषड, 
रह.-बरकेला 
पश्चचमी 
रसहभुम, 
झारखंड 

 On Duty DYSS मध्य रेल्वे स्टेशन नागपरु यांनी लेखी मेमो रदला की, प्ररत, 
थाना प्रभारी, GRP/RPF मध्ये रेल नागपरु, रवषय- गाडी क्र. 02905 मे गाडड के 
पास D4 मे मतृ व्यश्क्त होने बाबत रवषयांतगडत जानकारी RRICabin DYSS श्री 
मरुकुटे द्वारा 09:35 बजे जानकारी रमली की D4 कोच मे एक यात्री मतृ अवस्था मे 
है। तरंुत गाडी नं. 02905 को अटेंड रकया गया  तथा मतृ यात्री को उन्ही के 
सहयात्री द्वारा उतारा गया। रेल्वे डॉ. सायली मडॅम द्वारा चेक कर मतृ घोरषत रकया 
गया प्रमाणपत्र सलग्न है। यात्री का रववरण PNR NO 8138564837 RST To 
CKP D4, 11 to 14 मतृ व्यश्क्त श्रीमती सरुनता जामदुा F/19 वणडन उपरोक्त 
रववरण आपकी आगे की कायडवाही पे्ररषत. अशा लेखी मेमो वरुन मगड क्र. 
27/2021 u/s 174 Crpc प्रमाणे दाखल करण्यात आले आहे. 
 

ASI/ 

815 
xkMxs 

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 brokjh 06@21 dye 380]457 

Hkknfo 

-20@06@21 ps 01-13 ok 

filhvkj 20-06-2021 rs 22-06-2021 i;Zar 

f”koukjk;.k jktukjk;.k prqosZfn o; 31 o”kZ /kank osaMj jk gjhgjiqj iks- 

fjekjh rk fcjflagiqj lckiqj lruk g eq-izse uxj >sMk pkSd ukxiqj 

 

02 cMusjk 68/21 कलम 379 भादवी 21@06@2021 ps 20@17  ok -  eks- jf”knmYyk eks- bLyke lyhe “ks[k o; 26 jk- deykckjh iks-LVs- 

Qqyckjh ft- ekynk- i- caxky 


