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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 नागपरु 
202/2021 
कलम 379 
IPC अन्वये 
xqUgkizdkj 

gW.McWx 

pksjh   

ट्रेन न.02888 
ववजाग स्ट्ट्रील 
समता एक्स चे 
जनरल कोच 
D3 चे 88,89 
वरून गाडी 
रे.स्ट्टे.नागपरु 
येथे PF वर 
आल्यानंतर 

 

19/06/21 चे 
24.00 वा 

20/06/21 चे 
17.13 वा 

गोल ुववरेंद्र 
राठोड.वय 24 

वर्ष.धंदा पाणीपरुी 
रा एन.एच 6 
संतोर्ी माता 
मंवदर जवळ 

मारोती ला ाँजेवार 
च्या घरी 
वकरायाने 
साकोली 

वज.भंडारा.मो न 
7083045079, 
9569515419 

अज्ञात 
 

,dq.k 8]800 : 

एक लेडाज हाँन्ड ब ाँग 
चा ाँकलेटी रंगाचा त्यात 
रोख 300/-रू व एक 
वनळ्या रंगाचा मोबाईल 
Tecno spark power 
2त्यात वसम एअरटेल 
नं.9850826418IMEI 

NO 
355244117783709 
वकमत 8500/-रू असा 
ऐकुन 8800/-रू चा 

माल 

  वनरंक 
 

नमदु ता वेऴी व वठकाणी यातील वियादी 
हे वरील नमदु ट्रेन ने रे.स्ट्टे.झा ाँसी ते रे.स्ट्टे 
भोपाल असा प्रवास करीत असतांना 
प्रवासा दरम्यान गाडी रे. स्ट्टे. नागपरु येथे 
पोहचली असता वियादी यांची झोप 
उघडली असता त्यांचे पत्नीचा वरील 
नमदु वणषनाचा हाँन्डब ाँग वमऴुन आला 
नाही तो कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
त्याचा झोपेचा िायदा घेवनु मदु्दाम 
लबाडीने व कपटाने  चोरून नेले वरून 
सबब अपराध कलम 379 भादवव प्रमाणे 
नंबरी गनु्हा दाखल  

iksgok 

874 

ckjM 

02 अकोला 
63/2021    

कलम 379 
IPC अन्वये 
xqUgkizdkj 

lWxcWx 

pksjh 

ट्रेन नं. 02809  
हावडा  मेल  

एक्स चे कोच 
नं. S/7 बथथ नं. 

2  वरून रे. 
स्टे अकोला 

येण्याच्या दोन 
मममनटा  
अगोदर 

 

06/06/2021 
चे 06. 35  वा 

20/06/2021 
चे 11.41  वा 

 

मो. असलम 
जहुर अंसारी   

,वय -32  वर्थ, 
धंदा - प्रायव्हेट 
नौकरी  ,रा. 

पला ाँट नं.  703 
7 माळा मनुीर 
टा ाँवर चांदनगर 
कवसा मुंबरा 

ठाणे 

अज्ञात 
 

,dq.k 17]529 : 

एक  काळ्या  रंगाची 
साँग ब ाँग त्यात मनळ्या 

रंगाचा मोबाईल  रेङ मी 
नोट 7 प्रो  कंपनीचा 

त्यात Airtle मसम नं. 
9702059643 त्याचा 

IMEI NO. 
865115049453632 
वोडा नं.9702059643  
IMEI 86511504945 
मक,  17529/रु    असा 
एकुन 17529/- रु चा 

माल 

  वनरंक 
 

नमदु ता वेऴी व मठकाणी यातील मियादी 
हे वरील नमदु ट्रेन ने रे.स्टे.मबंुई ते  रे.स्टे 
नागपरु असा प्रवास करीत असतांना  
मियादीचा नमदु  साँग ब ाँग  रे.स्टे अकोला 
येण्याच्या दोन मम. अगोदर कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने मियादी यांच्या झोपेचा 
िायदा साँग ब ाँग मदु्दाम लबाडीने व 
कपटाने चोरून नेले वरुन सबब अप 
कलम 379भादमव प्रमाणे गनु्हा दाखल 
करण्यात आला.  
 fVi%& js-iks-LVs- ukxiqj ;sFkhy tk-

Ø- 1367@21 fn-07-06-2021 vUo;s 

dkxni= izkIr >kY;kus  vkt 

jksth xqUgk nk[ky-  

 H.C. 
647 
पठाण 

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 



iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

v-dz 

 

 

jsiksLVs uko exZ Ø o 

dye 
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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 brokjh 06@21 dye 380]457 Hkknfo fn-20@06@21 ps 01-13 ok f”koukjk;.k jktukjk;.k prqosZfn o; 31 o"kZ /kank osaMj jk 

gjhgjiqj iks- fjekjh rk fcjflagiqj lckiqj lruk g eq-izse 

uxj >sMk pkSd ukxiqj 

 
02 o/kkZ vi dz 110@2021 dye 

324]34 Hkk-n-oh  

 fMVsu fnukad 20@06@2021 ps 08%45 ok 01½ vfudsr fd”kksj tSLoky] o; 15 o’ksZ] LVs”ku QSy] uqjh 

e”thn toG] o/kkZ- 

02½ “ks[k tqcsj “ks[k bczkghe] o;  17 o’ksZ] uqjh e”ftn P;k 

ekxs] o/kkZ- ¼ nksUgh fo/kh la?k’khZr ckyd ½ 


