
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  27@10@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 

vaeynkj 

1 ukxiwj  
499/21 
कलम  
328 
379 

भा.द.वि   
xqUgkizdkj         
xxqq aaxxhhddkkjjdd  

iinnkkFFkk ZZ  nnssoowwuu  

VVªª kk WWyyhh  ccWWxx    

pksjh 
 

ट्रेन नं. 
02621  

तावमलनाडु 
EXP चे  

DL-1, बर्थ 
नं. 18, 19  
िरुन रे.स्टे. 
नागपरु येर्नु 

ट्रेन 
सटुल्यानंतर 5 
वमनीटानंतर 

 12/10/21  
14:00 िा. 

27/10/21   
22:30 िा. 

 

सरुज पतु्र 
मचलेराम उम्र  
24 िर्थ धंदा 

मजरुी वनिासी               
कासीमबाग कॅन्ट 

फते्तहगढ 
फरूखाबाद उ. प्र.                                             

मो. नं. 
7317311491 

 

एक 
मलुगा 
ज्याचे 
नाि 

गोरेलाल 
राजबहादु

र, रा. 
बडा 

केसि   
फारूका 
बाद उ. 

प्र.    
¼¼llnnjj  

vvkkjjkk ssiihh  

ggkk  vvVVdd  

uukkgghh½½ 

 

 

  ,dq.k fd] 18,600/- रु  
एक ट्राली बगॅ कक. 600/- रू, 
त्यात ब्ल ुटुर्, एक मोबाईल,     
एक  रेडमी कंपनी चा काळे 

रंगाचा मोबाईल त्यात वसम नं. 
7275306555 कक. 13000/- 
रू, ि रोख 5000/- रू, असा 

एकुण 18600/- रू, 
 

वनरंक 
 

 uueeqqnn  rrkk--  oossGGhh  oo  ffBBddkk..kkhh  ;;kkrrhhyy  ffQQAAAA  

eettddqqjj  ggss  vvkkiiYY;;kk  llkkffFFkknnkkjjkk  uukkeess  गोरेलाल 

राजबहादरु  uueeqqnn  VVªª ssuu  oo  ddkk sspp  oo##uu  jjss--LLVVss--  

ffoott;;ookkMMkk  rrss  vvkkxxzzkk  vvllkk  iizzookkll  ddffjjrr  

vvllrrkkaauukk  iizzookkllkknnjjEE;;kkuu  jjss--LLVVss--  uukkxxiiwwjj  ;;ssFFkk ss  

xxkkMMhh  IIyyWWVVQQkk WWeeZZ  oojj  vvkkyyhh  vvllrrkk]]  ffQQ;;kk ZZnnhh  

llkk ssccrr  vvllyyssyyss  llkkffFFkknnkkjjkkuuss  ddkk ssyyMMhh aaddzz  iiSSIIllhh  

pphh  cckk WWVVyy  [[kkjjssnnhh  dd##uu  LLoorr%%ggkk  vvxxkkssnnjj  ffiimmuu  

xxqq aaxxhh  ;;ss..kkkkjjkk  ddkk ss..kkrrkkrrjjhh  iinnkkFFkkZZ  RR;;kkrr  VVkkddqquu  jjss--

LLVVss--  uukkxxiiwwjj  ;;ssFFkk qquu  xxkkMMhh  llqqVVYY;;kkuuaarrjj  55  

ffeeuuhhVVkkuuhh  uueeqqnn  ffQQ;;kk ZZnnhhll  llnnjj  ddkk ssyyMMªªhh aaxx  

ffii..;;kkll  ffnnyyhh--  oo  1155&&2200  ffeeuuhhVVkk aauuhh  

ffQQ;;kk ZZnnhhyykk  >>kk ssii  vvkkYY;;kkuuss  ffQQ;;kk ZZnnhh  gg;;kk aauukk  jjss--LLVVss  

ffnnYYYYkkhh  ;;ss..kk ss  iiqqoohh ZZ  ttkkxx  vvkkYY;;kkuuss  RR;;kk aauuhh  RR;;kk aappss  

ttooGG  vvllYYkk ssyyss  uueeqqnn  oo..kk ZZuukkppss  llkkeekkuu  oo  

llkkffFFkknnkkjj  ffnnllqquu  uu  vvkkYY;;kkuuss  RR;;kk aauuhh  jjss--LLVVss--  

vvkkxxzzkk  ;;ssFFkk ss  ;;ssooqquu  rrddzzkkjj  ffnnyyhh--  oo##uu  llcccc  

vviijjkk//kk  ddyyee  332288]]  337799  HHkkkknnffoo  iizzeekk..kk ss  

nnkk[[kkyy  ddjj..;;kkrr  vvkkyykk--   
आर/23/ गनु्हा िगथ/2021 - 6470 वद. 
25/10/2021अन्िये प्राप्त झाले िरुन इकडील 
पो.स्टे. आिक क्र. 3389/2021 वद. 
25/10/2021 अनव्ये िगथ होिनु आल्याने PSI 

तायिाडे यांनी वफयादी यांच्याशी फोन िर 
संपकथ  करुन परुिणी बयाण घेिनु घटनास्र्ळ 
वनश्चीत करुन वरपोटथ सह कागदपत्र वदले 
नंबरी गनु्हा दाखल केला 

API खरात 



 

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

 

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 o/kkZ 
232/21 
कलम  

379 भा.द.वि   
xqUgkizdkj       

मोबाईल pksjh 
 

रेल्िे स्टेशन 
िधा िेंटीग 
हॉलच्या 

बाजलुा बेंच 
जिळ 

 

 
27/10/2021   
05.00 िा. 

दरम्याण 
 

27/10/21 
14.00 

वा. 
 

प्रकाश कार्ततकचंद 
मावहती िय 34 

िर्थ धंदा प्रायव्हेट 
जॉब रा.वचरनान 

हािडा िेस्ट बंगाल 
वपन नं. 711303 

मो.नं. 
9584095441 

 

vKkr   ,dq.k fd] 10,700/- रु  
एक समँंसग JY Next 
कंपनीचा मोबाईल त्यात 

एअरटेल वसम नं. 
7828927635, वजओ वसम नं. 
8839379594, IMEI no. 
मावहती नाही वक.10,700/-

रू.चा माल. 
 

fujad िरील ता. िेळी ि विकाणी यातील वफयादी हे 
रे.स्टे.ओंगल ते िधा असा प्रिास करून  रेल्िे 
स्टेशन िधा येरे् िेंटीग हॉलच्या बाजलुा बेंच 
जिळ त्याच्याजिळील मोबाईल चार्तजग 
पाईन्टला लािनु बसले असता, त्यांना 
र्ोड्यािेळीने झोप लागल्याने कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने त्यांच्या झोपेचा फायदा घेिनु 
त्यांच्या एक समँंसग कंपनीचा मोबाईल  
चोरुन नेल्याने माहीती पडले  o#u वफयादी 
यांनी स्िताह पो स्टे ला येिनु चोरीची 
लेखी वफयाद वदल्यािरून नंबरी गनु्हा 
दाखल केला. 

पो.ना. 

1074 भगत 

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 

v]d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG feflax nk- rk-osG fQ;kZnhps uko felhx O;Drh ps uko o iRrk gdhxr riklh 

vaeynkjj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 



yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

                                                    

                              

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps uko Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 गोंदीया 51/21  कलम 392,34   भादवि fn- 26-10-2021 12-56 

 PCR  29/10/2021  ikosrks 
¼js-iks-LVs-ukxiwj ;sFks Lakj{k.kdkeh ykWdi  

can½ 

 

1) नयनमनुी मेधी S/o चंद्रकांता मधेी िय 26 िरे् राह.ग्राम वपपरा वशिमंदीर जिळ पो.स्टे.कानपरु 
वज.नागाि (आसाम), 2) वदपजोती मेधी S/O चंद्रकांता मेधी िय 22 िरे् राह.ग्राम वपपरा वशिमंदीर 
जिळ पो.स्टे.कानपरु वज.नागाि (आसाम), 3) संजरुाय S/O राधारमन राय िय 28 िरे् राह ग्राम-
चंगमाजी वमकीर पार्ार डोबोका पो.स्टे.डोबाका त.वजल्हा होजाई राज्य (आसाम)           
Lknj xqUg;kpk rikl LFkkxq'kk-yksg-ukxiqj gs djhr vlqu ueqn frUgh vkjksih gs jsiksLVs ukxiqj ;sFks 

gokyr can vkgs- 

02 cMusjk   166/2020 कलम 379 ,411 IPC 27/10/2021  
06/19 

म         ल ल    ल          वय व   25   .   क        ल    .   ल     

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 


