
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  27@04@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 o/kkZ 
80/2021 

कलम 379 
IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेंन नं 
02771 

ससकंदराबाद-
रायपरु 

एकस. चे 
कोच नं  

S/2बथथ नं 
64 वरुन रे. 

स्टे 
बल्लारशाह 
येथे येणे पवुी 
माहीत पडले. 

24/04/2021 
चे 05/00वा. 

पवुी 
 

27/04/2021 
चे 13/12वा. 

 

रमेश कुमार श्री 
रामराज वमा वय-

29वषे,धंदा-
प्रायव्हेट नौकरी रा-
E1 /944 गल्ली 
B/25 सोसनया 

सवहार सदल्ली मो.नं-
9873681706 

 

vKkr ,dq.k 10]000 : 

एक MI कंपनीचा 
महरूम रंगाचा  

मोबाईल त्यात सजयो 
ससम नं -

8376817066/ 
वोडाफोन ससम 

नं.8585925833 
,IMEI- माहीत नाही 
कक-10,000/-रू चा 
माल असा एकूण-

10,000/-रू चा माल. 
 

निरंक नमदु ता.वेळी व सिकाणी यातील सफयादी मचकूर हे 
वरील नमदु ट्रेंन चे कोच व बथथ वरून रे स्टे 
कसकदराबाद ते रे स्टे नागपरु असा  प्रवास कसरत 
असतांना सफयादी यांनी आपल्या नमदु वणथनाचा 
मोबाईल आपले बथथवर चासजिंग वर लावनु झोपले व 
रे. स्टे बल्लारशहा येथे जाग आली असता मोबाईल 
सदसनु आला नाही. तो कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
सफयादी यांचा झोपेचा फोयदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने 
चोरुन नेले  lnj xqUgÓkkps dkxni=s रे पो नागपरु  
येथील जा क्र 995/2021 सद 26/04/2021 व पो स्टे 
आ क्र 317/2021 सद 27/04/2021 अन्वये 
गनु्हयाचे कागदपत्र पो स्टे ला टपाल्याने प्राप्त 
झाल्याने  मा.PSO सो.यांचे आदेशान्वये नंबरी गनु्हा 
दाखल  

ASI 
45 
सिरसाग
र   

02 o/kkZ 
81/2021 

कलम 379 
IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

ट्रेंन नं 
02771 

ससकंदराबाद-
रायपरु 

एकस. चे 
कोच नं 

B/4बथथ नं 
25 वरुन रे. 

स्टे 
चंद्रपरु येथे 
येणे पवुी 

माहीत पडले 
 

24/04/2021 
चे 05/30वा. 

पवुी 
 

27/04/2021 
चे 14/01 वा. 

 

सरुज रुमार 
रसवकांत कसह वय-
29वषे,धंदा-नौकरी 

रा-
411/Bलोकमान्य 
नगर कहगणारोड 
नागपरु  . मो.नं-
7030957427 

 

vKkr ,dq.k 25]000 : 

एक समँसंग गलेँक्सी 
M51 सनळ्या रंगाचा 

मोबाईल त्यात 
Airtelससम नं- 

9685988412,IMEI
-

35354456932584
8 कक-25000/-रू चा 

माल 
असा एकूण-

25,000/-रू चा माल. 
 

निरंक नमदु ता.वेळी व सिकाणी यातील सफयादी मचकूर हे 
वरील नमदु ट्रेंन चे कोच व बथथ वरून रे स्टे 
कसकदराबाद ते रे स्टे नागपरु असा  प्रवास कसरत 
असतांना सफयादी यांनी आपल्या वरील वणथनाचा 
मोबाईल आपले बथथवर चासजिंग वर लावनु झोपले व 
रे. स्टे चंद्रपरु येणे अगोदर जाग आली असता 
मोबाईल सदसनु आला नाही. तो कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने सफयादी यांचा झोपेचा फोयदा घेवनु मदु्दाम 
लबाडीने चोरुन नेले   lnj xqUgÓkkps dkxni= रे पो 
नागपरु  येथील जा क्र 996/2021 सद 26/04/2021 
व पो स्टे आ क्र 318/2021 सद 27/04/2021 
अन्वये गनु्हयाचे कागदपत्र पो स्टे ला टपाल्याने प्राप्त 
झाल्याने  मा.PSO सो.यांचे आदेशान्वये नंबरी गनु्हा 
दाखल 

ASI 
45 
सिरसाग
र   

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko vkjksih feGkyk eky 

 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

01 ffuujjaadd  ffuujjaadd  fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 



yksgekxZ iksyhl ukxiqwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh                     

 

 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh  

 

v-dz 

 

 

 

 

 

 

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 gdhxr riklh 

vaeynkj 

01 िागपरु 15/2021 
कलम  
174 Crpc  

- 

रे.स्टे िागपरु 
येनथलPF.NO 

6/7 चे 
इटारसी एन्ड 
जवळ 

 

27/4/2021 
चे 18.37वा. 

27/4/2021 चे 
19.31वा. 

On Duty 
DYSS  मध्य 
रेल्वे स्टेशि 
िागपरु  

 

एक अिोळखी परुूष वय 
अं.55वषे 

 

 On Duty DYSS मध्य रेल्वे स्टेशि िागपरु 
यांिी लेखी मेमो पो.स्टे. ला आणिु हजर 
केल्यावरुि मगग दाखल करण्यात आला सेवामे 
थािाइचाजग GRP /RPF मध्य रेल िागपरु 
महोदय ,आपको सनुचत नकया जाता हे 
की,PF.NO 6/7के इटारसी एन्ड पर एक व्यक्ती 
अचेत अवस्था मे पडा हे उसे रेल्वे डा ाँक्टर 
प्रसन्िा यथुपत्र नजिे जाच नकया और मतृ घोनषत 
नकया आगे की उनचत कायगवानह हेतु मेमो पे्रनरत 
नकया जाता है.सलगि-रेल्वे डा ाँक्टरी मतृ्य ु
प्रमािपत्र असा लेखी मेमो वरुि सदरचा मगग क्र. 
15/2021 u/s 174 Crpc दाखल  
 

ASI 
699 
पवार 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 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 


