
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  22@03@2021   
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111@21 

dye 379 

Hkk-n-fo 

xqUgkizdkj 

ikWdhV pksjh 

 

टे्रन नं 02772 

रायपरु 

सिकंदराबाद  

एक्ि चे एि 

/9 बथथ न. 27  

वरून रेल्व े

स्टे. नागपरु 

येथनु गाडी 

िटुताि 

 

23/02/21 

21.45 वा 

22/03/21 

22.51वा 

कुमारी अपवुाथ 

चंद्रकांत जोशी, 

रा. HN NO 

102 रघरुाम 

िोिायटी  

रेसिडेन्िी 

हायटेक रोड 

कोंडापरु 

हदैराबाद 

मोबा.नं.82086

95476 

vKkr 

 

,dq.k 500@&: 

एक पासकट त्यात रोख 

500/रू.  RC BOOK 

, ड्रायसहहग  लायिंि     

अिा  एकुण सकंमत  

500 /-रु चा माल 

fujad 

 

हसककत – अशा प्रकारे आहे की  सियाथसद ह े वररल  नमदु तारखेि 

परीवारािह नमदु टे्रन वरून नागपरु ते हदै्राबाद अिा प्रवाि करीत अितांना 

प्रवािा दरम्यान रेल्वे स्टे. नागपरु येथनु गाडी िटुताि  त्यांचे नजर चकुुन 

त्यांचे खादयावरील  बैगची चैन  उघडुन त्या मधनु एक पासकट त्यात रोख 

500/रू.  RC BOOK , ड्रायसहहग  लायिंि     अिा  एकुण सकंमत 500 

/-रु चा माल  िह  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने   मदु्दाम लबाडीने चोरून नेले 

बाबत सियाथदी यांनी रेल्वे पोलीि स्टेशन सिकंदराबाद  येथे  सदलेल्या 

सियाथद वरून पोस्टे नागपरु येथे  िबब अप  कलम 379 IPC प्रमाणे गुन्हा 

दाखल  

 मा.पोलिस अलिक्षक सो. कार्ाािर् िोह.नागपुर रे्लिि  

जा.क्र.आर/23/वगा/2021-1432 लि.22/03/21 अन्वेर् गुन्हर्ाचे 

कागिपत्र पो.स्टे.चे आवक क्र.430/21 लि.22/03/21 अन्वरे् गुन्हर्ाचे 

कागिपत्र izkIr >kY;kus izkIr >kY;kus नंबरी गुन्हा िाखि करण्र्ात 

आिा. 

   

ASI/ 

847 

थॉमि 

01 अकोला 

31@21 

dye 379 

Hkk-n-fo 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

 

टे्रन नं 02106 

अप विदर्भ 

एक्स चे कोच 

नं. S/3 बथभ नं 

49,52 िरुन 

रे.स्टे.मवुतभजापु

र ते अकोला 

दरम्यान 

21/03/21  

20.30  

ते  

20.50  

दरम्यान 

22/03/21 

06.53 िा. 

एकनाथ देिराि 

र्सुारी ,िय- 

68 िर्भ, धंदा-

टेलररंग शााँप,रा. 

C/201 वनशांत 

को-आप 

सोसा.र्ाईदंर 

पिुभ वज. ठाणे 

मो.नं. 

9867728535

, 

9867433575 

अवमर जान 

मो.शेख ,िय-20 

िरे्, रा.प्रेम नगर 

कााँलनी रूम नं. 

33210/12 BG 

थेर नगर गंगा राम 

लााँड्री ,मबंुई 

 

,dq.k 45]000@&: 

,d  वमवलट्री साँक बाँग 

मधनु रोख रक्क्म 

45000/- 

रू,(500X90) एकुण              

  वकं. 45000/- रू 

fujad 

 

िरील  ता.िेळी ि वठकाणी यातील वियाभदी ह े  ueqn टे्रन िरुन िधाभ ते दादर 

असा प्रिास करीत असताना प्रिासा दरम्यान मवुतभजापरु येथनु गाडी सटुताच  

वियाभदी  ps मलुाने िोन करून विचारले वक , पप्पाची बाँग कोठे आह े  R;kauh  

बथभ खाली ठेिलेली साँगबाँग (वमवलट्री कलरची ) पाहीली असता ती 

कोवणतरी चोरली आह ेवत बाँग सदर गाडीच्या पढुील जनरल कोच मध्ये आह े

असे सांवगतल्याने ड्यवुटिररल RPF स्टाि यांनी  वियाभदी   ph बाँग ि एका 

इसमास बाँगसह AC कोच मध्ये पकडुन ठेिले आह.े सदरची गाडी रेल्िे 

स्टेशन अकोला येथनु सरुू झालेिर गाडीच्या आत मधनु AC कोच मध्ये 

संशईत इसम हा सदु्धा हजर होता  वियाभदी  ;kauk ती बाँग दाखिली असता ही 

बाँग माझीच आह ेत्यामध्ये माझे ठेिलेले  रोख 45000/- सिभ पाचशे 

रू.दराच्या नोटाचे बंडल चेक केले असता वदसले नाही. बावक सिभ सामान 

बरोबर होते  vls lkafxrrys . वियाभदी ph   चोरी रेल्िे स्टेशन मवुतभजापरु ते 

रे.स्ट.अकोला दरम्यान झाली आह.े सदर चोरीची तक्रार  R;kauh समक्ष रेल्िे 

पोलीस स्टेशन शेगाि येथे गाडीतुन उतरून वदली आह.े सदरची चोरीही 

20.30 ते 20.50 िा दरम्यान झाली आह.े  सबब  अप कलम 379 IPC 

प्रमाणे मा. गुन्हा दाखल आहे 

    मा. PSO सो यांच्या आदेशाने GRP शेगाि 377 जंिजाळ  ,RPF 

कााँन्सेटबल 1120099 गणेश शेळके नेम- RPF शेगाि यांनी वियाभदी नामे 

एकनाथ देिराि र्सुारी िय-68 , रा.िधाभ यांची वियाभद िरून अप 

HC/4

13 

पिार 



 

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

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh  

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh                                                 

 

 

 

 

कं्र.0027/21 कलम 379 र्ादिी अन््ये गुन्हा दाखल करून गुन्याचे एक 

संशईत आरोपी नामे अवमत जान मो. शेख याची शेगाि येथे िै.तपासणी 

करून पो.स्टे.ला आणनु हजर केल्याने मा. PSO सो यांच्या आदेशाने गुन्हा 

दाखल केला  
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01 vdksyk अप क्र 0031/2021 कलम 379 वा. 22/03/2021  
 07.16 वा.  

अवमर जान मो.शेख ,िय-20 िरे्, रा.पे्रम नगर कााँलनी रूम नं. 33210/12 BG थेर नगर गंगा राम लााँड्री  

,मबंुई  
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