
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  28-02-2022    

 

yksgekxZ  ukxiqj  ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 28-02-2022 

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 

01 नागपरुनागपरु  
113399//2222  
कलमकलम  

337799  IIPPCC  
xqUgk Ádkj 

मोबाईल 

pksjh  

रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  
नागपरुनागपरु  येथिलयेथिल  
सेंकन्डक्लाससेंकन्डक्लास  
बकुकगबकुकग  मध्येमध्ये 

2288//0022//2222  
0033..3300  तेते  

0044..0000  वावा..  
 

2288//0022//2222  
77..5588  वावा.. 

अथिजीतअथिजीत  थिनियालथिनियाल  
खरकुरीयाखरकुरीया..वयवय2211  

वर्षवर्ष    धंिाधंिा--फोटोग्राफीफोटोग्राफी..  
राहराह--गडकरीगडकरी  चोकचोक  

तहतह..सावनेरसावनेर  
थजथज..नागपरुनागपरु..मोमो..नंनं..9911

4466446622449922 

अज्ञातअज्ञात  
 

,dq.k 55]000@- :  

एकएक  काळ्याकाळ्या  रंगाचारंगाचा  आयआय  फोनफोन  
mmoo..nnoo..1111त्यातत्यात  थसमथसम  थजयोथजयो  
77449999666633663399  IIMMEEII  NNOO--
335566556633110011550099552266थकथक..अअ

सासा  एकुणएकुण  5555,,000000//--रुरु  चाचा  मालमाल 

fujad   fQ;kZnh हे थिथि..2288//22//2222  रोजीरोजी  वधावधा  वरूनवरून  नागपरुनागपरु  
लाला  येण्यासाठीयेण्यासाठी  ट्रेनट्रेन  नंनं..2222884466  हथटयाहथटया  एक्सएक्स  चेचे  
कोचकोच  नंनं..DD//11  बिषबिष  नंनं..55,,66,,77वरूनवरून  प्रवासप्रवास  कथरतकथरत  
नागपरुनागपरु  लाला  आले रात्रआले रात्र  असल्यामळेुअसल्यामळेु  fQ;kZnh हे 
सेंकन्डक्लाससेंकन्डक्लास  बकुकगबकुकग  हा ाँलमध्येहा ाँलमध्ये  आरामआराम  कथरतकथरत  
झोपीझोपी  गेलेगेले.. fQ;kZnh यांच्यायांच्या  शटषच्याशटषच्या  थखशातथखशात  
ठेवलेलाठेवलेला  काळ्याकाळ्या  रंगाचारंगाचा  आयआय  फोनफोन  कोणीतरीकोणीतरी  
अज्ञातअज्ञात  चोरटयानीचोरटयानी  fQ;kZnh यांच्या झोपेचायांच्या झोपेचा  फायिाफायिा  
घेवनुघेवनु  रेल्वेरेल्वे  स्टेशनस्टेशन  नागपरुनागपरु  येथिलयेथिल  सेंकन्डक्लाससेंकन्डक्लास  
बकुकगबकुकग  मधनुमदु्दाममधनुमदु्दाम  लबाडीनेलबाडीने  वव  कपटानेकपटाने    चोरुनचोरुन  
नेलेनेले  वरुनवरुन  सबबसबब  अपराधअपराध  कलमकलम  337799  िािवीिािवी  
प्रमाणेप्रमाणे  नंबरीनंबरी  गनु्हागनु्हा  िाखलिाखल    

lQkS 

699 

iokj 

02 बडनेरा 
3399//2222  
कलमकलम  

337799  IIPPCC 
xqUgk Ádkj 

मोबाईल 

pksjh  

ट्रेन नं.   
12656 

नवजीवन 
एक्स चे कोच 

नं, S/ 5 
 बर्थ नं. 

9,10,11,12 
वरून 

 

23/02/22 
03/00 ते 
04.15  

 

28/02/22 
१६/४३ 

सरुज प्रकाश 
बबयानी वय-38 
वरे्ष,व्यवसाय.-

वै.नोकरी,रा.चन्द्रपरु 
तकूुम 

सबुमत्रानगर वारंड 
नं.1,हनमुान मंबिर 

जवळ 
ता.बज.चन्द्रपरु 

मो.नं. 
8788832651,997

7774970 
 

अज्ञातअज्ञात  
 

,dq.k 15000@- : 
एक  HONOR  -9 LITE  

कं.चा बनळ्या रंगाचा 
मोबाईल त्याचा IMEI 

NO.नमिु नाही, JIO SIM 
NO.8788832651, 

AIRTEL NO. 
9561319444       कक. 

15000/- रू 
 

fujad वरील ता.वेळी व बिकाणी बियािी हे ट्रेन नं.   
12656 नवजीवन एक्स चे कोच नं, S/ 5 बर्थ नं. 
9, 10, 11,12 वरून चन्द्रपरु ते सरुत असा 
प्रवास पबरवारासह करीत असतांना प्रवासािरम्यान  
त्यांचा बर्थ नं. 09 वर रे.स्टे. वर्धा येरे्  बियािी 
यांनी त्यांचा बर्थ खाली िेवलेली सामानाच्या 
बपशवी मध्ये िेऊन चाबजिंग ला लावनु झोपले 
असता  वेळ 04.15 वा समुारास रे.स्टे.बडणेरा 
येरे् गाडी उभी असतांना उिले असता त्यांचा 
वबरल वणथनाचा मोबाईल बपशवीत बिसनु आला 
नाही वरून  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे 
झोपेचा िायिा घेऊन मोबाईल चोरी केला आहे 
असे प्राप्त बियाि  वरून कलम 379 IPC 
प्रमाणे गुन्द्हा िाखल  
fVi%& js-iks-LVs- vdksyk ;sZFkwu CCTNS 
iz.kkyhr nk[kfor vlY;kus 

HC/964 
 गडवे 

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 



 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 28-02-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 28-02-2022 

 

 

 

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 28-02-2022  

 
 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 ukxiwj 

 

202@2021  dye 379 Hkk-n-fo- थि.  28@02@22  ps 15-02 ok- 

 

थरकेशथरकेश  रामकसगरामकसग  उईकेउईके,,  वयवय  2222  राहराह..  झाडेंगावझाडेंगाव  पोस्टेपोस्टे  टेमनीटेमनी,,  बैतलुबैतलु  मप्रमप्र.. 

74@2022  dye 379 Hkk-n-fo- थि.  28@02@22  ps 15-07 ok- 

 

चंिनचंिन  राजुराजु  मोकलवारमोकलवार  वयवय  2211  वर्षवर्ष,,  राहराह..  गायत्रीगायत्री  नगरनगर,,  माउलीमाउली  थकराणाथकराणा  स्टोअसषस्टोअसष  जवळजवळ,,  नंिनवननंिनवन,,  नागपरुनागपरु  

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 riklh 

vaeynkj 

01     11@22 

dye 174 

tk-QkS- 

jsYos LVs’ku o/kkZ ps 

ufou cqfdax toG 

fczt [kkyh 

28@02@22 

ps 12@00 ok 

iqohZ 

28@02@22 

ps 16@00 

ok- 

vkWu M;qfV Mh-ok;-

,l-,l-js-LVs- o/kkZ rQsZ 

psru xkaoMs dkVsokys 

e`rd vuksG[kh 

iq:’k o; 

vankts 40 o’kZ 

ueqn rkjh[k osGh vkWu M;qVh Mh-ok;-,l-,l-js-LVs- o/kkZ rQsZ 

psru xkaoMs dkVsokyk ;kapk rQsZ iks-LVs-yk eseks izkIr fd]js--LVs-

ps o/kkZ ps ufou cqfdax vksOgj fczt ps [kkyh ,d vuksG[kh 

iq:’k o; va-40 o’kZ e`r voLFksr iMysyk vkgs-vlk eseks 

o:u bUDosLV iapukek dk;Zokgh dkeh iks-gok @495 eqatsokj 

]rlsp igkjk M;qfV dkeh iks-f“k@339 yksukjs ;kauk jokuk 

dj.;kr vkys-   

Ikks-gok@ 

495 

eqatsokj 

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 


