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1 brokjh  
08/2021  

कलम 379 
भादवी 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

ट्रेन नं. 
08238 
अमतृसर 
बिलासपरु 
स्पेशल 

एक्स.चे कोच 
नं. SE/1,िथथ 
नं 57 वरुन 
रे.स्टे. कामठी 
येथे झोप 
उघडली 
vlrk 

05/06/21 
03:00वा 

25 /06/21     
01.01वा 

श्री तेजेंद्र पाल 
s/o कुलवंत 
ससह, वय 39,  
वषथ धंदा – 
CRPF मध्ये 

नौकरी, रा. VPO 
रसलुपरु , पो.स्टे 
तरन तारन, 
पंजाि.मो नं 

9797094947 

 

अज्ञात ,dq.k 15]000 : 

एक बपट्ठ ुिगँ त्यात,ब्राउन 
रंगाचा पसथ त्यात SBI चे 

2 ATM काडथ, ID 
काडथ, आधार काडथ, 

ड्रायव्हहग लायसन्स, पनँ 
काडथ, रोख 3000/-रु 

एक बनऴ्या रंगाचा रेडमी 
9 पावर कं चा मोिाईल 
त्यात बजओ बसम 
क्र.8825071751, 
एअरटेल बसम 

क्र.9814051163सक. 
12000/-रु. असा एकुन 

15000/- रु चा माल 
 

बनरंक वरील तारखेस वेळी व बठकाणी यातील 
बियादी मंजकुर हे बद. 03.06.21 रोजी नमदू 
गाडीने अमतृसर ते रायपरु असा प्रवास 
करीत असता रे. स्टे. कामठी येथे त्याची 
झोप उघडल्याने बियाबद याचे लक्षात आले 
बक, कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने वरील नमदु  
o.kZ.kkph बपट्ठ ु िगँ  व   मोिाईल आतील 
सामानासह ;kapk  झोपेचा िायदा घेवून 
चोरुन नेले वरुन सिि अप क्र.08/21कलम 
379 भा.द.बव. प्रमाणे गनु्हा दाखल केला  
fni& lnj xqUg;kps dkxni= iksyhl 

v/kh{kd dk;kZy; yksgekxZ ukxiwj tk 

dz- vkj@23@xqUgk oxZ@2021& 3731 

e/kqu izkIr >kY;kus uacjh xqUgk nk[ky  

 

WHC/ 
849 

येसनसरेु 

2 CkMusjk 
73/2021  

कलम 379 
भादवी 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

ट्रेन 02833 
अहमदािाद 
हावडा मेल 
एक्स चे कोच 
नं  D 1 
जनरल        
कोचमधनु 
रे.स्टेिडनेरा 

येथे 
 

25/06/21  
15.06 वा 
दरम्यान 

 

25/06/21 
17.18वा. 

 

सौ. अंकीता 
अबवनाश राजपतु  

,वय 35 वषथ  
धंदा घरकाम 
रा.आमोदा    
ता.बशरपरु 

बज.धळेु माहेरी 
पत्ता काला 
ता.चांदरु रेल्वे 
बज.अमरावती   

मो.क्र. 
9579330256 

 

अज्ञात ,dq.k 8]900 : 

एक लाल रंगाची पसथ 
त्यात पांढ-या रंगाचा 

रेडमी कंपनीचा मोिाइल 
त्यात बसम नं. 

8605566621  IMEI 
नं. माहीत नाही, कीं. 

8000/- रोख रु. 900 रु     
असा एकुण 8900/- रु . 

चा माल 
 

बनरंक  वरील नमदु ता वेऴी व बठकाणी यातील 
बियादी हे नमदु ट्रेन चे जनरल कोचमधनु 
रे.स्टे.ससदखेड ते िडनेरा असा प्रवास करुन 
रे स्टे  िडनेरा येथे गाडीतनु उतरत असताना 
त्यांची एक लाल रंगाची पसथ आतील 
सामानासह िीयादीची नजर चकुवनु गदीचा 
िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
मदु्दाम लिाडीने व कपटाने चोरुन  नेले 
िाित िीयादीने रेपोस्टे ला येवनु लेखी  
तक्रार बदलेवरुन नंिरी गनु्हा कलम- 379 
भादबव प्रमाणे दाखल  
 
 

HC/ 
402 
तेलमोरे 



                                           

3 vdksyk 
69/2021  

कलम 379 
भादवी 

xqUgkizdkj 

euh ilZ 

pksjh 

.रे. स्टे 

अकोला 

येथे PF 

नं.02 oj 

 

14/06/21 

20.36 

वा.दरम्यान 

 25/06/21 

15.26 वा. 

नवरत्न कानाराम 

,वय - 22 वषष, 

रा. चवचव 

नागौर जि नागौर 

(रािस्थान) मो 

नं. 63651433, 

9001203786 

अज्ञात ,dq.k 2]400 : 

एक काळ्या  रंगkची मनी  

ilZ त्यात दोन आधार  

dkMZ , रोख 2400/-र,    

असा एकुण 2400/-र.चा 

माल 

बनरंक यातील बियादी मंजकुर  ह े नमदु टे्रन चे  

समोरील िनरल कोच मधनु  रे.स्टे.नागौर ते 

रे स्टे जसकंदराबाद असा प्रवासकरीत 

असतांना  रे स्टे अकोला येथे पाणी जपण े

करीता उतरत असतांना त्यांची एक काळ्या  

रंगाची मनी पसष  आतील सामानासह प्रवाशी 

लोकांच्या  गदीचा फायदा घवेनु मदु्दाम 

लबाडीने चोरुन नेले.वरून सबब अपराध 

कलम 379 IPC प्रमाण ेगनु्हा दाखल 

करण्यात आला  

fVi  -लोहमागष पोलीस स्टेशन वधाष येथील 

िा क्र. 695/2021 जद. 19/06/2021 

अन्वये गनु्याचे कागदपञ इकडील आवक 

क्र. 395/2021 जद. 25/06/2021अन्वये 

प्राप्त   झाल्यान ेगनु्हा दाखल केला 

WHC 

869 

राउत 

4 vdksyk 
70/2021  

कलम 379 
भादवी 

xqUgkizdkj  

मोबाईल 

pksjh 

टे्रन 

नं.02809 

मुंबई 

हावडा मेल 

चे कोच 

नं. H/1, 

A1 

,A/2, 

B/4 वरून   

रे. स्टे 

अकोला  

येण्याच्या 

10 मीनीट 

पजुवष 

22/06/21 

06.25 वा. ते 

06.35 वा 

दरम्यान 

 25/06/21  

22.40 वा 

रजवंद्र जगरधर 

जनमि े ,वय - 40 

वषष, धंदा- नोकरी 

TTI भसुावळ 

जडव्हीिन   

रा.राणी दगुाषवती 

चौक आले आर 

जकटीक 

सोसायटी हाऊस 

रोड नागपरु  मो 

नं. 

9960145839 

 

अज्ञात ,dq.k 29]999 : 

  एक ONE प्लस 

NORD गे्र रंगाचा 

मोबाईल त्याचा IMEI 

NO 

866801053163097, 

866801053163089 

त्यात जसम एअरटेल कं. 

9890378956, जसम 

जिओ कं. 

8421854040  जकंमत 

29,999/-रू चा 

मोबाईल 

बनरंक 
यातील  बियादी  मंजकुर  असे      ह ेनमदु 
टे्रन    चे कोच नं. H/1, A/1  ,A/2,  ह ेरे स्टे 

भसुावळ  ते नागपरु अशी TTI म्हणनु ड्यटुी 

करीत असताना त्यांनी आपला मोबाईल  

B/4  चे बथष नं. 25 ते 32 कॅबीन मध्ये 

मोबाईल चाजििंगला लावनु रे स्टे अकोला 10 

जमनीट येण्याच्या अगोदर जफयाषदी यांचा  एक 

ONE प्लस मोबाईल त्यांच्या गैरहिेरीचा 

फायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 

मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेले.वरून सबब 

अपराध कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल 

करण्यात आला  

fVi - लोहमागष नागपरु येथील िा 

क्र.1536/21 जद. 23/06/2021 अन्वये 

गनु्याचे कागदपञ आि रोिी इकडील 

आवक क्र. 396/2021 जद. 

25/06/2021अन्वये प्राप्त झाल्याने गनु्हा 

दाखल केला      

NK/ 

537 

सांगळे 
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 YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

Iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  
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efu"k [ksejkt dljs o; 39 o’kZ jk txnack dkWyuh ft Xokyh;j  


