
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  02-01-2022   

 

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

 

 

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 नागपरू  
CR NO 
07/2021 

कलम 379 
भा.द.वि 

xqUgkizdkj 

मोबाईल pksjh 
 
 

  ट्रेन 
नं.12589 
गोरखपरु 

विकंदराबाद  
एक्ि. चे कोच 
नं. S/3 बर्थ नं 
22 िरून रे 
स्टे नागपरू 
येर्नू गाडी 
िटुताच. 

 

30-12-2021 

ps- 04%00 

ok- 

02-01-2022  

ps- 13%21ok- 

श्िेता रूवि िखुदेिे, 
िय-23 ििे,धदँा-

प्रायव्हेट नौकरी,रा-
हाकँी ग्राईन्ड जिळ 
बब्ब ूहकीम हाऊि 
िमोर अहेरी,वज-

गडवचरोली . मो. नं. 
8080301282 

vKkr –      7,999/ रु 
एक वनळ्या रंगाचा रेडमी 9 
I कं चा मोबाईल वजओ-
6387580949,IMEI 

NO-
867617051074824/32 
कक-7999/-रू चा माल. 

 

fujad अशा प्रकारे आहे वक,वियादी हे वद  30/12/2021  ला  
ट्रेन नं.12589 गोरखपरु विकंदराबाद  एक्ि. चे कोच 
नं. S/3 बर्थ नं 22 िरून रे स्टे कानपरु ते बल्लारशाह 
अिा प्रिाि करीत अितांना प्रिािा दरम्यान िमुारे 
04/00 िा कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने रे स्टे नागपरू 
येर्नू गाडी िटुल्यानंतर वियादी यांचा एक वनळ्या 
रंगाचा रेडमी 9 I कं चा मोबाईल तयांच्या झोपेचा 
िायदा घेिनू मदु्दाम लबाडीने ि कपटाने चोरून नेला. रे 
पो स्टे िधा येर्नु  गनु्याचे कागदपत्र िरकारी टबँिर 
प्राप्त झाल्यािरुन िबब अप कलम 379 ipc प्रमाणे  
गनु्हा दाखल केला आहे.  
 

ASI/ 
699 
पिार 

 

02  अकोला  
CR NO 
01/2022 
कलम  
379  

xqUgkizdkj 

हनँ्ङ पिथ 
pksjh 

 

ट्रेन नं. 
01365  
भुिािळ 

बङनेरामेम ु
पिँेंजर चे 
िमोरील 3  

नं.ङब्यातील रे 
स्टे अकोला 
येरे्उतरल्या 
नंतर आटो 
स्टनँ्ङजिळ 
लक्षात आले 

 

31/12/2021 
चे 09.44 िा 

पिुी 
 

02/ 01/2022 
चे 16.29 िा 

शेख कुतबुदु्दीन शेख 
िय -30  ििथ धंदा- 

गहृनी    रा.  
िरणगाि नारी 

मोहल्ला 
वखङकीिाङाता. 

भुिािळवज. 
जळगाि  मो.नं. 
9561695484 
,9665446366 

अज्ञात 
 

–      55,000/ रु 
  एक मोठी हनँ्ङ पिथ तयात 

छोटी गोल्ङ रंगाची पिथ 
तयात एक िोन्याचे 

मंगळितु्र िजन 10 ग्रमँवक . 
30,000/- रु  २) एक 

िोिन्याचे एयर वरग जोङ 
िजन 5 ग्रमँकक. 15,000/- 
रु ३) एक िोन्याचे 7 पीि 

िजन 03 ग्रमँ कक. 
10,000/- रु एक रेल्िे 
वटकीट अिा एकुन कक. 
55,000/- रु चा माल 

 

वनरंक नमदु ता.िेळी ि वठकाणी यातील वियादी हे वद. 
31/12/2021 रोजी ट्रेन नं. 01365  भुिािळ बङनेरा 
मेम ु पिँेंजर चे िमोरील 3  नं. ङब्यातील बिनु 
िरणगाि ते अकोला अिा प्रािि कवरत अितांना 
प्रिाशी लोकांच्या गर्दद मध्ये  वियावद यांच्या जिळ  
एक मोठी हनँ्ङ पिथ तयात छोटी गोल्ङ रंगाची पिथ तयात 
एक िोन्याचे मंगळितु्र िजन 10 ग्रमँ वक . 30,000/- 
रु  २) एक िोिन्याचे एयर वरग जोङ िजन 5 ग्रमँ कक. 
15,000/- रु ३) एक िोन्याचे 7 पीि िजन 03 ग्रमँ 
कक. 10,000/- रु एक रेल्िे वटकीट अिा एकुन 
55,000/- रु चा माल रे स्टे अकोला येरे् उतरल्या नंतर 
आटो स्टनँ्ङ जिळ NksfV ilZ ukgh vls y{kkr vkys-

dks.khrjh vKkr pksjV;kps izoklh xfnZpk Qk;nk ?ksoqu 

ueqn ilZ vkrhy lkekuklg pks:u usyh vkgs अिे 
वियादी यांनी वदले तोंडी वियाद  िरून िबब अपराध 
कलम 379 भादवि प्रमाणे मा. PSO िो यांच्या 
आदेशान्िये  गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे 

 

HC/517 
राठोङ 

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 ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh  

 

 

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vdz jsiksLVs exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- rk-osG exZ –k- rk- 

osG 

fQ;kZnh@[kcj  ns.kkjk 

uko 

e`rdkps uko o iRrk gdhdr o#u 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 fealhx 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 fujad fujad fujad fujad 


