
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  24-12-2021  

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 

vaeyn

kj 

01 bZrokjh 

xq-j-u- 

50@2021 

dye 

 379  

Hkk-n-oh- 

xqUgkizdkj 

gWUMilZ pksjh 

 

:-ट्रेन  नं 08801 
बल्लारक्षा गोंदिया 
पसेँजर कोच क्र 
18876  महीला 
डब्बयातरे स्टे 

ब्रम्हपरुी PF ऩं. 1 
वरून चढते  वेळी 

 

22/12/21 चे 
18:15वा 
िरम्यान 
अंिाचे 

24/12/21 चे 
21:51वा 
िरम्यान 

हेमलता  अशोक िदहवले,  
वय 55 वर्ष  धंिा 

 घरकाम,  
रा. म ुमाली पोस्ट 

-तह आमगाव दज. गोंदिया  
.मो.नं. 

9823668469 
 

अज्ञात 

 
     75]000/- 
एक  हनँ्डपसष त्यात कथ्या 
रंगाची लेडीजष पसष त्यात 

रोख 75000 ( 500 
*150 ) नोटारोख 

असा एकुण 75000/-रु 
चा माल 

दनरंकदनरंक  
 

वरील तारखेस वेळी व दिकानी यातील दियािी 
हे दि. 22.12.2021 रोजी ट्रेन नं 08801 
बल्लारक्षा गोंदिया पसेँजर कोच क्र 18876  
महीला डब्बयात रे स्टे ब्रम्हपरुी ते गोंदिया असा 
प्रवास करणे करीता आले रे स्टे  ब्रम्हपरुी येथनु 
PF ऩं. 1 वरून गाडीत चढते  वेळी  प्रवाशी 
लोंकाचे गर्दित दियािी यांचे हनँ्ड पसष ची चैन 
उघडून त्यात िेवलेली लेडीजष पसष त्यात रोख 
75000 रोख असा एकुण75000/-रु चा माल 
मदु्दाम लबाडीने व कपटाने कोणीतरी अज्ञात  
चोरट्याने  लोंकाचे गर्दिचा िायिा ?ksoqu चोरून 
नेले  बाबत पो स्टे हजर होवून लेखी दियाि 
दिल्याणे  कलम 379भािदव प्रमाणे गनु्हा िाखल    
fVi& js-पो स्टे गोदिया येथनू गनु्हयाचे कागिपत्र 
iksLVsyk vkt jksth izkIr >kY;kus गनु्हा िाखल 

WHC/

1020  

मंगला 

प्रधान 

02 -ukxiwj 

xq-j-u- 

612@2021 

dye 

 379  

Hkk-n-oh- 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

रेरे..स्टेस्टे..नागपरुनागपरु    
मेनगेटमेनगेट  परीसरपरीसर  

 

2244//1122//22002211  चेचे      
1100//3300  वावा.. 

2244//1122//22002211  चेचे      
1166//5511  वावा.. 

  दजतेंद्रदजतेंद्र  कुमारकुमार  मंहतोमंहतो    
वयवय  2200  वर्षवर्ष,,धंिाधंिा--  

ड्रायव्हरड्रायव्हर,,रारा..ग्रामग्राम  दतसकापँीदतसकापँी  
पोस्टपोस्ट  चतरोचटीचतरोचटी  थानाथाना  --

चतरोचटीचतरोचटी  भायाभाया  ((झारखंडझारखंड))    
मोमो  नंनं..  99443300775588779988  

 

संशईतसंशईत  वयवय  
अंअं..3355  

वर्षवर्ष,,रंगानेरंगाने--  
सावळासावळा,,  ब्लुब्लु  
रंगाचेरंगाचे  जाकेटजाकेट  

घातलेलाघातलेला  
,,लाललाल  रंगाचारंगाचा  

मास्कमास्क  
लावलेलालावलेला 

     8]500/- एकएक  
रेडमीरेडमी  MMII  99  II  कंपकंप..चाचा  

मोबाईलमोबाईल  त्यातत्यात  SSiimm  JJiioo  
88770099111155888866,,  IIMMEEII  

NNOO..  
886633771166005577551133226666//22

7744,,    
ककमतककमत  88550000//--  रुरु  चाचा 

 

      दनरंकदनरंक  
 

नमिु तारखेस वेळी व िीकाणी यातील िीयािी 
हे js-LVs-ukxiwj esuxsV ijhljkr ukxiwj rs 

fot;okMk tk.ksdfjrk fopkjiql dfjr 

vlrkauk ,d vuksG[kh ble o; vankts 35 

o"kZ jax lkoGk Cyq tkWdsV ?kkrysyk blekus 

R;kP;k toGhy fgjO;k jaxkkph cWx ek>k 

gkrkr nsoqu lnj Vsªuph ekghrh ?ks.ksdfjrk 

ek>k toGhy eksckbZy ekxqu ?ksryk vkf.k rks 

ek>k utj pqdhP;k Qk;nk ?ksoqu ueqn 

o.kZukP;k eksckbZy eqnnke yckMhus pks:u usys 

o:u dye 379 Hkk-n-oh izekk.ks xqUgk 

nk[ky  

NNKK//448822  
तमुडामतमुडाम 

03 -ukxiwj 

xq-j-u- 

614@2021 

dye 

 379  

Hkk-n-oh- 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

  

ट्रेनट्रेन  नन..  1122772211  
िदक्षणिदक्षण  एक्सएक्स      चेचे  
कोचकोच  नन..  BB//44  बथषबथष  

नन..  3344    वरूनवरून    
रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  

नागपरुनागपरु    येथनुयेथनु    
गाडीगाडी  सटुताचसटुताच  

1122//1122//22002211  
चेचे  वेऴवेऴ  नमिुनमिु  

नाहीनाही  
 

2244//1122//22002211  
चेचे  2222::0099वावा..  

दशवकुमारदशवकुमार  यािवयािव  दकशनचंिदकशनचंि  
यािवयािव,,  वयवय  2266  वरे्वरे्,,  रारा..िावोिािावोिा  
पोपो..  स्टेस्टे  िारूखिारूख  नगरनगर,,  दजल्हादजल्हा  
गडुगांवगडुगांव  ,,  हदरयाणाहदरयाणा,,    मोमो  नंनं..  

88550044883344224477  

अज्ञातअज्ञात  
      12]000/- 

एकएक  संमसगँसंमसगँ  गलेँक्सीगलेँक्सी  FF--
4411  कंकं..  चाचा..    मोबाईलमोबाईल    

दसमदसम..  एयरटेलएयरटेल  
नन..88447711998866332255,,  22))    

IIMMEEII  NNOO..  
335500226655551111664499772200,,33

5511113333334411664499772255  
दकदक..  1122,,000000//--रूरू..  असाअसा  

मालमाल.. 

दनरंकदनरंक  नमिु तारखेस वेळी व िीकाणी यातील िीयािी हेहे  दिदि  
दिदि..1122//1122//22002211रोजीरोजी  दियािीदियािी  हेहे  दसकंिराबािदसकंिराबाि  तेते  
दनजामदु्दीनदनजामदु्दीन  असाअसा  प्रवासप्रवास  कदरतकदरत  असताअसता  प्रवासाप्रवासा  िरम्यानिरम्यान  
दियािीदियािी  यानीयानी  चाजींगलाचाजींगला  मोबाईलमोबाईल  लावनुलावनु  झोपलेझोपले  
अससताअससता  ट्रेनट्रेन  रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  नागपरुनागपरु  येथनुयेथनु  सटुताचसटुताच  
त्यांचात्यांचा  चाजींगलाचाजींगला  लावलेलालावलेला  मोबाईलमोबाईल  कोणीतरीकोणीतरी  अज्ञातअज्ञात  
चोरट्यानेचोरट्याने  दियािीदियािी  यांच्यायांच्या  झोपेचाझोपेचा  िायिािायिा  घेवनुघेवनु  मदु्दाममदु्दाम  
लबाडीनेलबाडीने  वव  कपटानेकपटाने  चोरुनचोरुन  नेलानेला  आहेआहे  अशीअशी  दियािीदियािी  
प्रमाणेप्रमाणे  गनु्हागनु्हा  िाखलिाखल  
मामा..  पोलीसपोलीस  अदधक्षकअदधक्षक  सोसो  लोहमागषलोहमागष  नागपरुनागपरु  कायाकाया..पत्रपत्र  
क्रक्र..  आरआर//2233//गनु्हागनु्हा--  दमसींगदमसींग  वगषवगष//77114499//2211  दिदि..  
2244//1122//22002211  अन्वयेअन्वये  तसेचतसेच  इकडीलइकडील  पोपो..  स्टेस्टे..  आआ..  क्रक्र..  
33993388//22002211  दिदि..  2244//1122//22002211  अन्वयेअन्वये  प्राप्तप्राप्त  झाल्यानेझाल्याने   

HHCC//  
887744  
बारडबारड  



 

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

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh  

 

 

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

04 cMusjk 

xq-j-u- 

213@2021 

dye 

 379  

Hkk-n-oh- 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

ट्रेन गोंिीया 
कोल्हापरु महाराष्ट्ट्र 
एक्स चे कोच नं 
D/2 मध्ये  रेल्वे 
स्टेशन चांिरु येथे 

 

24/12/2021 
चे  13.20 वा. 

 

24/12/2021  
चे 17. 07 

दवशालकसग दिवानकसग 
राजपतु वय 18  धंिा हाटेल 
मनेॅजमेंट सेंटल पाईंट हाटेल 
नागपरु रा. राजनुगर कहगणा 

रोड नागपरु  मो.नं. 
8412011661 

अज्ञातअज्ञात  
 

     10]000/-  
एक दनऴ्या रंगाचा 

समॅसंग  कं चा मोबाईल 
मा नं S1 त्यामध्ये 
एअरटेल दसम नं. 
7709658807  
 IMEI NO- 

356352449737621 
ककमत 10000/- रु. 

दनरंकदनरंक  
 

नमिु तारखेस वेळी व िीकाणी यातील िीयािी 
हे नमिु ट्रेन ने रे.स्टे. नागपरु ते बडनेरा असा 
प्रवास करीत असता रेल्वे स्टेशन चांिरु येथे 
प्रवासी लोकांचे गिीमध्ये त्यांचा दनऴ्या रंगाचा 
समॅसंग  कं चा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेला  .दिले 
दियाि वरुन कलम 379 भािवी प्रमाणे गनु्हा 
िाखल   
 
 

HC/231 वहेकर   

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 –nk- rk- 

osG 

fQ;kZnh@[kcj  

ns.kkjk uko 

e`rdkps uko o 

iRrk 

gdhdr o#u riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

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 o/kkZ fujad fujad fujad 


