
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  11@06@2021 

 

 

 

vØ 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  

अप क्र 
104/2021 
कलम 379 

IPC 

xqUgkizdkj  

okWysV   

pksjh   

ट्रेंन नं 
02721 

दक्षिण एक्स 
चे कोच नं 

S/1बथथ नं 4 
वरुन रे. स्टे 
बल्लारशाह 

येथनु 
गाडी 

सटुताच 
 

09/06/2021 
चे  

06/00 
 वा दरम्यान 

11/06/2021 
चे 17/45वा. 

 

अक्षिलाश 
रक्षवकुमार 

येलामनचल्ली 
वय-29 वषे ,धंदा-

क्षबजनेस,रा- 
जी 1/18 बादाम 
,udosy हुडा 
कॉम्पलेक्स 

कोथापेठ हैद्राबाद 
क्षपन कोड 

नं 500035 .मो.नं. 
9392522235. 

 

vKkr ,dq.k 500/- रु 
एक काळ्या रंगाची 

वॉलेट त्यात USA चे 
ड्रायव्हींग लायसन्स 
,USA चे सोशल 

क्षसक्यकु्षरटी काडथ, रोख 
रक्कम 500/- रु, असा 

एकूण- 500/-रू.चा 
माल 

 

fujad  नमदु ता.वेळी व क्षठकाणी यातील क्षियादी 
मचकूर हे नमदु ट्रेन ने नमदु कोच व बथथ वरून 
रे स्टे क्षसकंदराबाद ते नागपरु  असा प्रवास 
करीत असतांना प्रवासा दरम्यान कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने क्षियादी यांचा नमदु वणथनाचा 
वॉलेट आतील सामानासह रे. स्टे बल्लारशाह 
येथनु गाडी सटुताच त्याची नजर चकुवनु 
मदु्दामनु लबाडीने चोरुन नेले lnj xqUgÓkkps 

dkxni=s    रे पो स्टे नागपरू  येथील जा क्र 
1392/2021 क्षद 10/06/2021 व पो स्टे आ क्र  
437/2021 क्षद 11/06/2021 अन्वये गनु्हयाचे  
कागदपत्र पो स्टे ला टपाल्याने प्राप्त झाल्याने  
मा.PSO सो.यांचे आदेशान्वये  नंबरी गनु्हा 
दाखल केला 

ASI/ 
289 
धोटे 

02 रे.पो.स्टे. 
बडनेरा 
x-qj-ua 

59@21 
कलम 379 

िादक्षव 
xqUgkizdkj  

dkWyst cWx  

pksjh   
 

ट्रेन 02106  
क्षवदिथ  

एक्स चे 
कोच क्र. 
S/3 बथथ  

नं.71  वरुन 
रे. स्टे. 

धामणगाव 
येणेपवुी 

01/06/2021 
चे 06/30 
वा.दरम्यान 

11/06/2021 
चे  16/50 वा 

 

समाधान जगन्नाथ 
चौधरी वय 32 
वषथ व्यवसाय -
कीराणा दकुान, 
रा.खंडेराव नगर, 

पाण्याचे 
टाकीजवळ  

क्षप्रपाळा ,जळगाव 
 

अज्ञात 
 

,dq.k 6000/- रु 
एक काळी बगँ त्यात 
आधारकाडथ ,पनँकाडथ 
,ड्रायव्हींग लायसन्स, 
एटीएम काडथ,(महाराष् 
बकँ,बन्धन बकँ,उज्जैन 
बकँ ) रोख रु.6000/- 

जनेु वापरते कपडे असा 
एकुण 6000/- रु.चा          

माल 
 

 क्षनरंक  
 

वरील  ता .वेळी व क्षठकाणी यातील क्षियादी हे 
ट्रेन 02106  क्षवदिथ  एक्स चे कोच क्र . S/3 
बथथ  नं .71  वरुन  आपल्या क्षमत्रा सोबत  
जऴगाव ते गोंक्षदया असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासा दरम्यान रे स्टे धामनगाव 
येण्या परु्वव िीयादी यांची झोप उघङली असता 
त्याचा  बथथ वर पाया जवऴ ठेवलेली काऴा 
रंगाची त्यांची  कालेँज बगँ वरील सामानसह 
रे.स्टे. धामनगाव येण्या परु्वव कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने झोपेचा िायदा घेवनू लबाङीने 
चोरून नेली आहे  
रे.पो.स्टे. गोंदीया येथील जा . कं्र.599/21 क्षद. 
01/06/21तसेच इकडील आ .कं्र. 
402/21क्षद.11/06/21अन्वये टपालाने गनु्याचे 
कागदपत्र तसेच ई -मेल प्राप्त झाले वरुन  मा 
PSO सो यांचे आदेशान्वये नंबरी गनु्हा दाखल 
करण्यात आला.  
 

HC/ 
1027 
कांबळे  



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

 

iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

 

 

 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh  

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

 

 

 

                              

                                 

v

Ø 

xq-j-ua xqUgk ?kM tkxk xq- ?kM- rk-

osG 

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

 

feGkyk eky 

 

gdhxr riklh vaeynkj 

1 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v-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 gdhdr 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 

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 jsiksLVs ukxiqj vi dz 175@21 dye 21 

NDPS Act 

fn-11@06@2021 ps  05@15 ok-  

¼¼iihhllhhvvkkjj     fn 15@06@2021  ikosrks½ 

vvjj””kknn  ffrrxxkkrrhh  oo;;  2211  oo’’kkZZ  jjkkgg--  xxkkss aa ffnn;;kk  

  


