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1 xksafn;k 

265@19 

 dye 379  

Hkk n oh  

xqUg;kpk 

izdkj eksckbZy 

pksjh  

ट्र ेन नं. 

ट्ाट्ा.इतवारी 

पँसेजर गाडीचे 

जनरल 

कोचमधुन 

रे.से्ट .आमगा

व दरम्यान 

धावत्या गाडीत 

 
 

02/09/19 

04/00 वा 

5/09/19   

19@17 ok  

महेद्रससंग 

सनरजससंग 

घरसेले वय.35  

रा.मु.पो.भेंडारा 

ता.खैरलांजी 

सज.बालाघाट् 

म.प्र 

 
 

vKkr ,dq.k 11]000 : 

एक  MI NOTE-4 कंपनीचा 

काऴ्या रंगाचा मोबाईल त्यात 

JIO कंपनीची ससम क्र.- 

9834841788 IMEI 

NO.866752036055563

सकंमत 11000/- रु 
 

 

fujad 
 

वररल ता. वेळी व ठीकाणी यातील सियाासद हे 

नमुद ट्र ेन चे जनरल कोचमधुन  रेले्व से्टशन 

रायपुर ते गोसदया असा प्रवास करीत असता 

नमुद गाडी  रेले्व से्टशन आमगाव दरम्यान 

असतांना कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने सियाादी 

यांचे पँन्टचा खखशातुन वरील नमुद मोबाईल 

सियाादी यांचे झोपेचा िायदा घेवुन त्याचा 

पँन्टचा खखशातुन मोबाईल चोरुन नेले वरुन 

नंबरी गुन्हा  nk[ky  

WHC 

1002  
esgj 

2 नागपरु  
1351/19  
 dye 

379,356 
 IPC  

xqUg;kpk 

izdkj eksckbZy 

pksjh 
 

रेल्वे स्टे. नागपरु 
मेनगेट चे ततकीट 
कॉन्टरजवळ 

 

5/09/19 
00.30 वा. 

 

5/09/19 
01.34 
वा. 
 

नंदकीशोर 
शामलाल गपु्ता 
वय 55 वषे रा. 
4/1 नेहरुनगर  
पश्चचम तिलाई 
दगुग मोबा.नं.  

8770970530/9
422146107 

अज्ञात ,dq.k 13]300 : 

एक समँसंग गलेँक्सी मॉडल नं.  
m-20  त्यात तसम तजवो  
8770979530 BSNL 

9425235432  ओतसअन ब्ल ु
imeino  

354554105151243,3545551
0515240 की.  13.300 /rs  

असा एकुन माल. 
 

तनरंक 
 

हतककत – अशा प्रकारे आहे की नमदु ता वेळी व 
तिकाणी यातील तियादी हे  तिलाई जान्याकरता   रेल्व े
स्टे. नागपरु मेनगेट चे ततकीट कॉन्टरजवळ  
तियातदच्या पनँटच्या तिशातील वतरल वणगनाचा मोबा. 
नजरचकुीचा िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
चोरुन नेला वरुन सबब  अप. कलम 379,  IPC 
प्रमाणे नंबरी गनु्हा दािल केला असनु सदर गनु्याचा 
पढुील तपास होणे कामी गनु्हयाचे कागदपत्र मा. PSO 
यांचे पेशीत िेवण्यात येत आहे.   
 

 

iksgok 

59 

okluhd 

3 अकोरा  
756/19 करभ 

379 IPC 

xqUg;kpk 

izdkj   
रेडीज ऩवस 

pksjh 

टे्रन नं 12656 

UPनलजीलन 

एक्व च ेकोच नं 
S/5, फथस नं 

17,18,19 लरून 

ये.स्टे अकोरा 
मेथून गाडी वुरू 

झाल्मालय 

03/08/19  

06.10 ला. 
 

05/09/19 

00.06 ला 
आळाफाई 

बारचंद वुमसलंळी 
लम 45 लऴस या. 
ळांतीननकेतन 

ळोवामटी प्रॉट 

नं 
9गोंदयुयोडदेलऩूय 

धुऱे जज. धुऱे 

भो.नं.98600718

93 

असात 

 
-,dq.k 18]690 : 

एक आकाळी यंगाची रेडीज ऩवस 
त्मात योख 1700/- रू, एक 

काळ्मा यंगाचा OPPOकं चा 
भोफाईर भॉडर नं A7त्माचा 

IMEI NO. 

866901044669473,86690104

4669465सवभ नं 
9325418344कक. 16990/-, SBI 

फॅकेच ेATM काडस, नतन आधाय 

काडस, 4जहशरय रामवन्व, HPल 

इंडडमा गॅव काडस, I काडस, एक 1/4 

, अवा एकून 18690/-रू चा भार 

ननयंक              लयीर ता. लेऱी ल ठीकाणी मातीर कपमासदी भजकूय शे 

नभुद टे्रन ने  चैन्नई त ेअजभेय अवा प्रलाव कयीत 

अवताना प्रलावा दयम्मान कपमासदी मांची नभूद फथस 
लय ठेलरेरी एक  नभूद  रेडीज ऩवस  vkfry 

lkekuklg ये.स्टे अकोरा मेथून गाडी वुरू झाल्मालय 

कोणीतयी असात चोयट्मान े कपमासदीच े झोऩेचा 
पामदा घेउन भुद्दाभ रफाडीन ेचोरूऩ नेरे लरून अऩ 

करभ  379 IPC प्रभाण े गुन्शा दाखर   ऩोरीव 

अधधषक रोशभागस नंदयुफाय मेथीर जा.कं्र.625/19 

दद.15/08/19 अन्लमे इकडीर आलक कं्र.673/19 

दद.03/09/19 अन्लमे गुन््माचे कागदऩत्र प्राप्त 

झाल्मान े

WHC/ 

869 

याऊत 



 

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

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh %& 

  

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekghrh 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 
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vkjksihps uko 

1 Xkksafn;k 256@2019 dye 379 Hkknafo 05@09@2019 ps 12%53 ok 

 

01 lqfuy jkepanz /kqosZ o; 24 o"ksZ jk- ikamGnouk rk-nsojh ft-xksafn;k  

l/;k ihlhvkj feGkyk vkgs fn- 06@09@2019 ikosrks 

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 

e`rdkps uko o 

iRrk 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

 cMusjk 34/19  ???  ??? 
117744  ????..???? 

:-?????? ?????? ?????? ?????? 
??????? ??????? 
???? ..????..  ????..  
770088//2222--2233  ?? ?? 
770099//88--1100,,  BB  
????? ??? ????? ??? 
?????????? 

4.09.19 
?? ?? 2211..2255  
?? ???????? ?????? 

मयत . दा व 
वेळ       :-  
????..0055//0099//2200
1199  ?? ?? 1188..1177    
???? 

:-       ?? ??????  ?? ??????  
DDYYSSSS  ?????? ?????? ?????? ?????? 
??????????????  

  ?????? ????? ?????   ?????? ????? ?????   
???? --3377    ???? ???? ,,  ????..  
????? ??? ?????? ????? ??? ?????? 
???? ??????????? ??????? 

?? ??????  ?? ??????  DDYYSSSS  ?????? ?????? ???????  ????? ???? ???? ???? ?????? ?????? ???????  ????? ???? ???? ???? 
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?????? ???? ???????  ??? ???? ???? ?????? ???? ???????  ??? ???? ???? AASSII  775599  ?????? ?  ???? ?????? ?  ???? PPCC  
11110077  ?????   ??? ?????? ?????? ???????   ????  ????? ???????   ??? ?????? ?????? ???????   ????  ????? ?? ..  
44..0099..1199  ???? ????? ???? ?????? ??????? ????????? ???? ???? ????? ???? ?????? ??????? ????????? ???? 
???????? ???? ????   ????? ??  ????????????? ?????  ?????????????? ???????? ???? ????   ????? ??  ????????????? ?????  ?????????????? 
??????? ???? ????? ??????? ??????? ??? ????????? ???? ????? ??????? ??????? ??? ??,,????? ???? ?? ????? ?? ????? ???? ?? ????? ?? 
?????? ???  ????? ?? ???? ???????  ?????? ?????? ??????? ?????? ???  ????? ?? ???? ???????  ?????? ?????? ??????? 
?????????  ??????????? ?????   ?????? ???????? ??? ????? ??? ?????????  ??????????? ?????   ?????? ???????? ??? ????? ???   

AASSII//775599  
???????????? 

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 

& & & & & & & & & 


