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ट्रेन नं. 12856 
आ तवारी 

बिलासपरु 
आटरबसटी एक्स.चे 
मागील जनरल 
कोचमध्ये रे स्टे 
आतवारी PF no 
06 वर गाडीत 
चढत ऄसताना   

17/01/2023   
चे ऄंदाजे  

06:45 वा. ते 
06:50 दरम्याण 

 

17/01/2023  
चे  12.10 वा. 

1) बियाबद नामेः- सन्नी 
राजेशभाइ यादव ,वय- 22 
वषष,धंदा- ऄदानी पावर 
बतरोडा मे बजइटी राह- 
िी/8  बिष्णानगर 

सोसायटी सी.के प्रजापती 
स्कुल च्या मागे गोरवा 

िडोदरा गजुरात 390016 
मो.नं. 9974145119, 

6352001302  
 

ऄज्ञात ,dq.k 1]00000@#  
एक अय िोन 14 प्रो 
मकॅ्स स्पेस काऴा 

रंगाचा 128 GB  त्यात 
jio sim no 

8490808966,  
IMEI no 

359265384084410,
359265384663619 
बक. 1,00,000/ rs चा 

मोिाइल  माल 

 

fujad अज रोजी अम्ही स्टेशन डायरी चाजष मध्ये हजर ऄसतांना 
यावेऴी बियाबद हे स्वत: पो.स्टे ला येईन लेखी बियाद बदली बक, 
ते नमदु ता- 17/01/2023 रोजी ट्रेन नं. -12856आतवारी 
बिलासपरु आटरबसटी एक्स.ने अपले बमत्रासह रेस्टे आतवारी ते रेस्टे 
बतरोडा ऄसे नमदु ट्रेन चे मागील जनरल कोच मध्ये रे स्टे आतवारी 
PF no 06 चे चढत ऄसताना   प्रवाशी लोकांचे गदीत बियादी 
यांचा पनॅ्टच्या समोरील  ईजव्या  बखशात ठेवलेला मोिाइल  
अय िोन 14 प्रो मकॅ्स स्पेस काऴा रंगाचा मोिाइल कोणीतरी 
ऄज्ञात चोरट्याने प्रवाशी लोंकाचे गदीचा िायदा घेवून मदु्दाम 
लिाडीने चोरुन नेले   
बियादीचे बदले लेखी तिार वरुन रे.पो.स्टे. आतवारी येथील  गरंुन 
ि  03/2023कलम 379 IPC प्रमाणे  गनु्हा दाखल 

PSI 
तडस 
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तसेच    
सहबियादी हे     
ट्रेन नं. -18239 
बिलासपरु 

आतवारी बशवनाथ 
एक्स.चे वेऴी     

PF no 06 वरुन 
िाहेर जात 
ऄसताना 

17/01/2023   
चे ऄंदाजे  
06:50 
दरम्याण 

 

17/01/2023  
चे  13.02 वा. 

श्रीवल्लभ ऄरुणकुमार 
मल,वय- 38 वषष,धंदा- 
बिजनेस रा- 30  सरज ु
टाईन, जगत पब्लीक 

स्कुल च्या जवऴ चांदमारी 
रोड वाठोडा,नागपरू -

35मो.नं.8770801559 
 

ऄज्ञात ,dq.k 25]000@#  
एक  वन प्लस मॉडल 
नं. 7 टी बनऴा रंगाचा 
त्यात एऄरटेल   बसम 
नं. 9823363730  

IMEI no – 
868539049158650 
बक. 25000/rs ऄसा 
एकुण 25000/rs चा 

मोिाइल 
 

fujad अज रोजी अम्ही स्टेशन डायरी चाजष मध्ये हजर ऄसतांना 
बियाबद  हे स्वत: पो.स्टे ला येईन लेखी बियाद बदली बक, ते नमदु 
ता- 17/01/2023 रोजी   हे  ट्रेन नं. -18239 बिलासपरु आतवारी 
बशवनाथ एक्स.ने ईतरुन  PF no 06 वरुन िाहेर जात ऄसताना   
त्याचा जकेँट चे पकेॅट मधील एक मोिाइल वन प्लस मॉडल नं. 7 
टी बनऴा रंगाचा चा मोिाइल  कोणीतरी ऄज्ञात चोरट्याने प्रवाशी 
लोंकाचे गदीचा िायदा घेवून मदु्दाम लिाडीने चोरुन नेले वरुन 
बियादीचे बदले लेखी तिार वरुन रे.पो.स्टे. आतवारी येथील  गरंुन 
ि  04/2023कलम 379 IPC प्रमाणे  गनु्हा दाखल करून  पढुील 
तपास WASI/522 मेश्राम यांना देण्यात अला ऄसनु मा. JMFC 
रेल्वे कोटष येथे पाठबवण्याची तजबिज ठेवली.  

 

WAS
I/522 
मेश्राम 

03 ukxiwj 
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Hkk-n-oh 
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ट्र ाँली ब ाँग   

pksjh 

 

रे.स्टे.नरगपरु 
PF.NO.5 

वरील 
बरकड्यरवरुन 

दद. 17/01/23 
चे 04:00 वर. 

दद. 17/01/23 
चे 07:29 वर. 

रुपेश कुमरर श्री बीरसेन  
वय 25  वषष, व्यव- 

नोकरी, ररह. 11/1112 
गरुरनर रोड गल्ली नं. 6 

दवजय नगर बडोल  
दज.बरगबल  UP,  

मो. नं. 
 9548747603 

अज्ञरत 

 

,dq.k 14]200@#  
एक  ट्ॉली बगॅ त्यरत 

ज ाँकेट कक. 4000/- रु.  
2) एडीडरस स्वेटशष कक. 

1400/-रु. 3) दजन्स 
कक.1600/-रु. 4) शटष कक. 
1200/-रु. 5) दटफीन कक. 

600/-रु.  6) सेलो 
कंपनीची ब ाँटल कक. 

800/-रु.7) ट्र ाँली ब ाँग कक. 
4600/-रु. एकुण 

14200/-रु. चर सरमरन 
 

fujad दफयादी  दद. 11/01/2023 लर ददल्ली ते भंडररर  रोड  करम दनमीत्य  
भंडररर रोड आले होते आदण आपल करम खत्म करुन त्यरंची गरडी नरगपरु 
ते ददल्ली  दद. 17/01/23 की ची असल्यरने दद. 16/01/23 लर 11:00 वर  
रेल्वे स्टेशन वर आले आदण रेल्वे स्टे. नरगपरु चे PF NO. 5 वर आररम 
करण्यर सरठी प्लेटफरमष वर बनलेले बैन्च वर अपल सरमरन सरईड लर 
ठेवनु झोपले असतर अंदरजे ररत्रीचे  चरर वर दफयादी यरंची झोप उघडली 
असतर दफयादी यरंची ट्ॉली बगॅ त्यरत एक ज ाँकेट कक. 4000/- रु. 2) 
एडीडरस स्वेटशष कक. 1400/-रु. 3) दजन्स कक. 1600/-रु. 4) शटष कक. 
1200/-रु. 5) दटफीन कक. 600/-रु.  6) सेलो कंपनीची ब ाँटल कक. 800/-
रु.7) ट्र ाँली ब ाँग कक. 4600/-रु. एकुण 14200/-रु. चर सरमरनरसह कोणी 
अनोळखी व्यक्तीने दफयादीचे झोपेचर फरयदर घेवनु  चोरुन नेलर आहे. 
अशर लेखी दफयाद वरुन सबब अप कलम 379 भरददव प्रमरणे नंबरी 
क्रमरंकरने गनु्हर दरखल गनु्यरची प्रथम खबरी दरपोटष मर. JMFC सो रेल्वे 
कोटष नरगपरु यरंनर परठदवण्यरत येत आहे. 
 

ASI/ 
296 

झरुमरेु 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 17-01-2023 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 17-01-2023 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 17-01-2023 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 17-01-2023 
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ट्ेंन 12809 
मुंबई -हरवडर 
एक्स .चे कोच 
नं M/2 बथष नं 
61 वरुन रे. स्टे 
वधा ते सेवरग्ररम 

दरम्यरन 
 

दद.13/01/23 
चे09/00ते 
09/30वर. 
दरम्यरन 

दद.17/01/23 
चे 15/05 वर 

शदशकरंत रमेश दत्तर  वय- 
45वषष, ररह.पोस्ट. 
चरंददुरयर नरगपरडर. 

दज.नंददयर पो. स्टे चरकद 
वेस्ट बंगरल मो.नं. 
7718742505 

अज्ञरत 

 

,dq.k 9]999@#  
एकर दरयलमी नररझो 

20A लरईट ब्लल्य ुरंगरचर 
मोबरईल त्यरत दजओ दसम 

नं 9332136364, 
IMEI no. 

862368058298074/6
6 ककमत 9999/- रू. चर 

मोबरईल 
 

fujad दफयादी मजकुर हे वरील नमदु ट्ेन चे कोच व बथष वरुन मुंबई ते हरवडर 
असर प्रवरस करीत असतरंनर प्रवरसर दरम्यरन त्यरंनी आपलर वरील नमदु 
वणाचर मोबरईल बथषवर ठेवनु बरथरुन लर गेले असतर कोणीतरी  अज्ञरत 
चोरट्यरने त्यरंचर गैरहजरीचर फरयदर घेवनु रे. स्टे वधा ते सेवरग्ररम दरम्यरन 
चोरुन नेले बरबत त्यरंनर समजले वरुन त्यरंनी रे. पो. स्टे नरगपरु येथे लेखी 
दफयाद ददल्यरने व सदर गनु्यरचे हद्द ही रे. पो. स्टे वधा ची येत असल्यरने 
शनु्य नंबरी दरखल होवनु इकडीस पो. स्टे लर गनु्यरचे करगदपत्र प्ररप्त 
झरल्यरने मर. प्रभररी अदधकररी सो. यरंचे आदेशरने अप क्र.19/2023कलम 
379 भरदवी प्रमरणे  नंबरी गनु्हर दरखल  
fVi&रे. पो. स्टे नरगपरु येदथल जरवक क्र. 259/2023 ददनरंक 
14/11/2022  अन्वये तसेच ईकडील पो.स्टे आ.कं्र 73/2023   

HC/21
4नेवररे 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

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

vaeynkj 

01 fujad  fujad fujad fujad fujad fujad  fujad fujad fujad 

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 

हकीकत riklh 

vaeynk

j 01 वधा मगष  नं. 
04/2023 

कलम  174 
CRPC 

ग्ररमीण 
रुग्णरलय 

बल्लररशरह येथे 
वैद्यकीय 

अदधकररी यरंनी 
मतृ घोदषत 
केल्यरने 

दद.16/01/23  
चे 11/40 वर. 

पवुी 

दद.17/01/23 चे 
17/30वर 

ऑन डयटुी DYSS 

रे. स्टे बल्लररशरह 
तसेच ऑन डयटुी 

वैद्यकीय 
अदधकररी ग्ररमीण 

रुग्णरलय 
बल्लररशरह तफे 
PC/571 चौधरी  

सरेुद्रनरथ ररज ु
नरथ वय-20वषष, 

ररह. करहीरर 
तह.नोखर,दचतर

नर दबकरनेर 
ररजस्थरन 
3334803 

 

अशर प्रकररे आहे की , ऑन डयटुी DYSS रेल्वे स्टेशन बल्लररशरह यरंनी लेखी मेमो द्वररे 
कळदवले की PF नं 04 करझी पेठ एन्ड मध्ये 12803मधनु एक इसम वय अंदरजे 25 वषष आजररी 
स्स्थतीत उतरवले आहे त्यरस तरबळतोब वैद्यकीय उपचरर करमी नेणे बरबत मेमो प्ररप्त झरले 
वरुन PC/571 चौधरी यरंनी सदर इसमरस पढुील उपचरर करमी ग्ररमीण रुग्णरलय बल्लररशरह 
येथे नेले असतर मर. MO सो. यरंनी त्यरस चेक करुन मतृ घोदषत केले तसर ब्ररडडेट मेमो ददलर 
वरुन रे. पो. चौकी बल्लररशरह येथे मगष आक्रन्स नोंद करुन पंचनरमर करयषवरही पोहवर / 214 
नेवररे यरंनी व पे्रत पहररर डयटुी करमी PC/571चौधरी यरंनर रवरनर केले बरबतचे करगदपत्र 
पोहवर /214नेवररे यरंनी  पो. स्टे ट ाँबवर वॉटस्प द्वररे परठदवल्यरने सदरचर मगष  नं. 04/2023कलम 
174 CRPC अन्वये  नंबरी मगष दरखल करून खबरी दरपोटष मर. SDM सो.वधा यरंचे कडे रवरनर 
केली 

HC/214ने
वररे   

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 अकोलर गुरनं. 21/2023 कलम 379 भर.द.दव. दद.17/01/2023 चे 02.00 वर. 1) तरून संतोष देवरकोंडर वय 20 वषष धंदर- मजरुी रर. चरर दमणरर झोपडपट्टी हैद्ररबरद  (आंध्रप्रदेश ) 
2) ओमशी रमेश पेटलर वय 19 वषष धंदर- मजरुी रर. चरर दमणरर झोपडपट्टी हैद्ररबरद  (आंध्रप्रदेश ) 

02 Ukkxiqj ग.ुर. नं. 41/23 कलम 379 भरदवी  दद. 17/01/2023  
चे18:50 वर.  

1) मोहम्मद गलुरम रसलु वल्द मोहम्मद वदकल दसध्दीकी करदरी वय 34 वषे, ररह. घर नं. 47 करदरी मंजील धोंदरबर चैक खदरन 
महरत्मर फुले मरकेटचे मरगे हंसरपरुी नरगपरू 

v-d iksLVs o Ø- feflax  tkxk feflax rk-osG  feflax nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps 

uko o iRrk 

हकीकत riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad  fujad fujad 



 


