
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  18@06@2021 

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 ukxiqj  

vi dz- 

199@21 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh  

Vªsu ua- 

02767 

la=kxkph 

,Dlizslps 

dksp ua- 

Mh@1 cFkZ 

ua- 89 

js-LVs- 

;sFkqu 

xkMh 

lqVrs osGh  

18-05-2021  

ps 02%00 ok- 

njE;ku  

18-06-2021 

ps 19%20 ok 

es?knqr vf”ke 

ckxph o; 

23 o’kZ jkg- 

jke uxj] 

mjyk] okMZ 

ua- 57 jktq 

panzkdj ;kaps 

?kjktoG] 

nqxZ] ¼N-x½ 

eks-ua- 

9826659061 

 

vvKKkkrr 

  

,dq.k 15]000 :  

,d fj;yeh 7 

izks- daiuhpk 

eksckbZy R;kr 

fle ,;jVsy ua                

7470680244] 

vk;,ebZvk; ua- 

8695770531097

13]                   

8695770531097

05 fda- 

15000@&:- pk 

 

ffuujjaadd 

 

ueqn rk- osGh o Bhdk.kh ;krhy 

fQ;kZnh gs ofjy ueqn xkMhus js-LVs- 

ukxiqj rs js-LVs- nqxZ vlk izokl djhr 

vlrkauk izoklk njE;ku fn- 

18@05@2021 pss 02%00 ok njE;ku js- 

LVs- ukxiqj ;sFkqu Vªsu lqVr vlrkauk 

fQ;kZnh ;kaP;k utj pqdhpk Qk;nk 

?ksoqu dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kapk 

oj ueqn o.kZukpk eksckbZy pks:u usys 

o:u lcc vijk/k dye 379 Hkknoh 

izek.ks uacjh xqUgk nk[ky dj.;kr 

vkyk vkgs-  

fVi %&iksyhl vf/k{kd yksgekxZ ukxiqj 

dz- vkj@23@xqUgk oxZ 2021@3649 

ukxiqj fn- 18@06@2021 vUo;s rlsp 

bdMhy iks-LVs- vk-dz- 995@21 fn- 

18@06@2021 vUo;s xqUg;kps 

dkxni= izkIr >kYkso:u  xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk-  

HC/ 

549 
QqlkVs 

02 नागपरु 
CR No. 

200/2021 
कलम  379 

IPC 

xqUgkizdkj 

ysMht 

ilZ  pksjh 

ट्रेन न. 
02721 

दक्षिण  एक्स. 
चे कोच नं 
S/2 बथथ नं. 
73 वरुन रे. 
स्टे. नागपरु 
येण्यापवुी 

 

06/06/21  
चे 08:40वा. 
दरम्यान 

18/06/21  
चे 22:00वा. 

सरीफ हसन 
S/O नामीर 
हुसेन वय 27 
वर्थ रा बरही पो 
स्टे अतरोली क्षि 
हरदोई उ. प्र मो 

न 
8106547237 

अज्ञात 
 

,dq.k 30]000 :  

एक खाकी रंगाची 
लेडीस पसथ त्यात 
रोख  20000/-  
एक िोडी चांदीचे 
पायल  व सोन्याचे 
कानातील टाप्स क्षक  
10000/- रू असा 
एकुन 30000/- रू 

चा माल 

fujad नमदु ता वेऴी व क्षिकाणी यातील क्षफयादी हे 
वरील नमदु ट्रेन ने रे.स्टे.हैद्राबाद ते भोपाल 
असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान 
रे. स्टे. नागपरु येथनु गाडी पहुचली असता  
क्षफयादी यांचा  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
त्यांचे झोपेचा  फायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने व 
कपटाने चोरुन नेले बाबत क्षफयादी यांनी 
रे.पो.स्टे. ईटारसी  येथे क्षफयाद क्षदल्याने सदर 
गनु्याचे कागदपत्र वगथ होवनु आल्याने सबब 
अपराध कलम 379 भादक्षव प्रमाणे नंबरी गनु्हा 
दाखल आहे. 
 
 

HC/ 
235 
वघारे 



03 वधा  
अप क्र 

110/2021 
कलम 

324,34 
IPC 

xqUgkizdkj 

nq%[kkir 

नववन बकुींग 
आँविस 
येथील 
हनमुान 
मंदीरा 

जवळील 
पावर हाऊस, 
रे स्टे वधा. 

 

17/06/2021 
चे  

00/30 
 वा  

समूारास. 

18/06/2021  
चे 

 13/05  
वा. 

 

शेख नईम शेख 
यनुसु, वय 28 
वषे रा-स्टेशन 

िैल वधा. 
मो.नं. 

7774020697. 

1) छोटू उिफ  
अवनकेत 
वकशोर 

जैस्वाल,वय-
16वषे,रा-
स्टेशन िैल 

वधा  
2) रोहीत 

कैतवास,वय-
19वषे,रा-
स्टेशन िैल 
वधा. vvkkjjkk ssiihh  

vvVVdd  uukkgghh -- 

 
 

ffuujjaadd 

 
ffuujjaadd 

 
नमदु घटना ता.वेळी व विकाणी यातील 
वियादी मचकूर हा नववन बकुींग आँविस 
येथील हनमुान मंदीरा जवळील असलेल्या 
पावर हाऊस जवळ आपले आँटो मध्ये मागील 
वसटवर झोपलेले असतांना यात सहभाग 
असलेले 1) छोटू उिफ  अवनकेत वकशोर 
जैस्वाल,वय-16वषे,रा-स्टेशन िैल वधा 2) 
रोहीत कैतवास ,वय-19वषे,रा-स्टेशन िैल 
वधा, यांनी वियादीचे उजवे खांद्यावर 
कोणत्यातरी अनकंुचीदार वस्त ूने वार करून  
जखमी केले. सदर घटनेबाबत पो स्टे वधा शहर 
यांचे कडून प्राप्त वैद्यकीय कागदपते्र व 
वैद्यकीय अहवाल तसेच स्टार वसटी हासँ्पीटल 
नागपरू येथील वियादीचे उपचाराबाबतचे 
कागदपत्र प्राप्त झाले. त्याचप्रमाणे यातील 
जखमी वियादी हे बयाण देणे करीता सक्षम 
असल्याची खात्री करून घेतलेल्या बयानाचे 
आधारे रे स्टे वधा येथे मा. PSO सो.यांचे 
आदेशान्वये सबब अप क्र 110/2021 कलम 
324,34 IPC नंबरी गनु्हा दाखल  केला. 

PSI 
डोनेकर 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

04 वधा 
अप क्र 

111/2021 
कलम 

379,34 
IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रे स्टे 
बल्लारशाह 

PF 
NO 01 वर . 

17/06/2021
चे 

19/45 वा 
दरम्यान. 

18/06/21 चे 
14/00 वा. 

 

कामेश्वरराव 
ववरन्ना 

ढुल्ला,वय-37 
वषे ,धंदा-
वसव्हहल 

इंवजवनअरींग,रा
-मेडपाडू 
तहवसल-

शामलकोट वज-
ईस्ट गोदावरी. 

मो.नं.-
9370666888.
,9325666888

. 
 

ववजय उिफ  
बबल ूपरुणससग 
िाकूर,वय-20 
वषे,रा-जल 
नगर वाडफ 
चंद्रपरू. 

2) सरुज 
गणपत 

मरुमाडे,वय-27 
वषे,रा-सम्राट 

बार च्या 
बाजलूा जनुा 
बस स्टाऩँ्ड 

बल्लारशाह वज- 
चंद्रपरू  

vVd rk- 

osG fn- 18-

06-2021 pss 

14-00 ok   

,dq.k 30]000 : 

एक काळ्या रंगाचा 
वन प्लस कं चा 
मोबाईल त्यात 

वजओ-
/9325666888.,I

MEI-
8618030456546
59,8618030456

54642सक-
30,000/-रू, असा 
एकूण- 30,000/- 

रू.चा माल 

ueqn 

izek.ks   

नमदु ता.वेळी व विकाणी यातील वियादी 
मचकूर हे ट्रेन नं 06510 हमसिर एक्स चे 
कोच नं B/7 बथफ नं 72  वरून  रे स्टे नागपरू ते 
ववजयवाडा असा प्रवास करीत असतांना 
प्रवासा दरम्यान  रे स्टे बल्लारशाह येथे गाडी 
PF NO 01वरील रेल्वे ने बनवलेल्या 
वसमेन्टच्या ओट्यावर बसनू नास्ता करीत 
असतांना त्यांनी बाजलूा ओट्यावर िेवलेला 
वरील नमदु मोबाईल  R;kaph utj pqdoqu 

?ksoqu tkr vlrkauk M;qfVojhy deZ- ;kauh 

vkjksihl idMys o:u रे पो चौकी 
बल्लारशाह येथनू पो स्टे चे सरकारी टबँ 
क्रमांक-7499967957 वरील Whatsapp वर 
एक लेखी तक्रार आँक्रन्स क्र 06/21 अन्वये 
आल्याने मा. PSO सो.यांचे आदेशान्वये नंबरी 
गनु्हा दाखल केला. 

 
HC/64 

घ्यारे 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



05 वधा  
अप क्र  

112/2021  
कलम 
 379 
 IPC 

xqUgkizdkj 

gW.McWx 

pksjh  

ट्रेन नं 
06068 
जोधपरू 

चैन््ई ईग्मोर 
एक्स चे कोच 
नं S/3 बथफ नं 
49वरून रे 

स्टे 
बल्लारशाह 
येथनु गाडी 
सटुताच 20 

ते 30 
मी.मावहती 
झाल्याने. 

 

16/06/2021
चे 02/30 वा  
ते 02/45 वा 

दरम्यान. 
 

18/06/2021 
चे 16/30 वा. 

 

प्रववण जगदीश 
वैष्णव वय 32 
वषफ रा-19A 
annai illam 

ववश्वनाश 
स्ट्रीट,राधानगर, 
क्रोमपेि चैन्नई 
– 600044.मो 

नं-
9043528415,
8637027929. 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 4]75]000 :  

सोन्याची चैन व डालँर 
वजन-42 ग्रमँ सक-

1,89,000/-रू, 
सोन्याची चैन व डालँर 

वजन 05 ग्रमँ सक-
23,000/-रू, सोन्याची 
अंगिी दोन नग वजन 8 
ग्रमँ सक-36,000/-रू, 
सोन्याची अंगिी एक 

नग लेडीज वजन-4 ग्रमँ 
सक-18,000/-

रू,लेडीज कानातील 
एक जोड रत्नजडीत 

असलेले वजन-35 ग्रमँ 
सक-1,58,000/-

रू,लेडीज कानातील 
एक जोड साधे सरग 
वजन-4 ग्रमँ सक-

18,000/-रू,जेन्टस 
कानातील सरग एक 

जोड वजन-02 ग्रमँ सक-
9,000/-रू,एक हनँोर 
कं चा मोबाईल त्यात 

वजओ वसम-
9445628415,सक-

4,000/-रू,रोख रक्क्म 
20,000/-रू.एक 

जेन्टस गोल्डन रंगाची 
घडी वगफ्ट 

भेटलेली,घराच्या 
चाब्या,आयडी 
काडफ,आधार 
काडफ,मतदान 

काडफ,जगदीश वैष्णव व 
लक्ष्मी वैष्णव 

यांचे,औषधी असा 
एकूण-4,75,000/-

रू.चा माल. 

वनरंक नमदु ता.वेळी व विकाणी यातील 
वियादी मचकूर हे आपले 
परीवारासह रे स्टे मारवार ते चैन््ई 
असा प्रवास वरील नमदु गाडी ने 
नमदु गाडी चे कोच , बथफ  वरून 
करीत असतांना त्यांच्या जवळील 
नमदु माल असलेली वहरहया रंगाची 
हनँ्डबगँ Qh;kZfn ;kaph utj 

pqdoqu कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
चोरून नेली.  
fVi %&  fn-18-06-2021 vkt 

jksth fQ;kZfn ;kauh jss-iks-LVs  

o/kkZ ;sFks esyn~okjs rdzkj 

fnY;kus xqUgk nk[ky dj.;kr 

vkyk vkgs-  

PSI 
सैय्यद 

सो 



 

 

    

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

 

 

 

 

 

 

 

06 jsiksLVs 

cMusjk 

vi dz-

65@21 

dye 

379 

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh  

ट्रेन नं 
02656 UP 
नववजवन 

एक्स. कोच 
नं S/7 बथफ 
नं. 1व 06 
वरून रे स्टे 
बडनेरा येथे 

 

14/06/2021 
चे वेळ नमदु 

नाही 
 

18/06/2021 
चे 13.12 वा 

रमेशकुमार 
पारस्मल 

लहुकळ वय 49 
वषफ धंदा - 

वबझनेस, राह. 
घऱ नं. 31-10-
21घन्टालमा 
टेम्पल, स्ट्रेट 

राजमड्री,  वज. 
ईस्ट गोदावरी, 

राज्य  
आंध्रप्रदेश 
533101  
मोबा. नं. 

8639943005, 
9949463955 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 6]500 :  

दोन लगेज बग 
त्यात कपडे ( जनेु 

वापरते ) रोख 
1500 /- रू., एक 
ट्रालँी बगँ त्यात 

एकMI  कंपनीचा 
मोबाईल त्यात दोन 

sim 1) BSNL 
No 

9030246937,2 
jio-9849578750 
त्याचा IMEI क्र. 
नमदु नाही सकमत 

अंदाजे 5000 /- रू. 
दवाखान्याची 
िाईल, औषध 

गोळ्या, दोन आधार 
काडफ, चाबी, असा 
एकुण 6500 /- रु 

चा माल 

वनरंक ता.वेळी व िीकाणी यातील िीयादी नामे, हे ट्रेन 
नं. 02656 UP नववजवन एक्स. चे कोच नं. 
S/7 बथफ नं. 1व 06 वरून रे.स्टे. ववजयवाडा ते 
अहमदाबाद असा प्रवास करीत असतांना 
प्रवासा दरम्यान त्यांचे जवळील दोन लगेज बगँ  

vkrhy ueqn lkekuklg  कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्यांचे झोपचा िायदा घेवनु मदु्दाम 
लबाडीने चोरून नेल्याचे रे.स्टे. बडनेरा येथे जाग 
आल्याने लक्षात आले वरुन मा. PSO साहेब 
यांचे आदेशाने कलम 379 भा.दं.वी प्रमाणे 
दाखल करण्यात आला  vkgs- 

Vhi%& रेपोस्टे शेगाव येथनु cctns mail    ने 
गनु्हा दाखल होणेकामी आल्याने  मा. PSO सो 
यांचे आदेशान्वये   नंबरी गनु्हा  दाखल करण्यात 
आला. 

eiksuk  

257 

jkeVsds 

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 

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 o/kkZ अप क्र 111/2021 कलम 379,34 
IPC 

nksUgh vVd fnukad 18@06@2021 ps 

14%00 ok 
1) ववजय उिफ  बबल ूपरुणससग िाकूर,वय-20 वषे,रा-जल नगर 

वाडफ चंद्रपरू. 
2) सरुज गणपत मरुमाडे,वय-27 वषे,रा-सम्राट बार च्या बाजलूा 

जनुा बस स्टाऩँ्ड बल्लारशाह वज- चंद्रपरू. 



                                                
 

                                                               & xks"kokjk & 

 

 

                                                yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vf/kdkjh yksds’ku 

Hkkx 1 rs 5 [kkyhy nk[ky xqUgs 

 

 

06 

Hkkx 1 rs 5 [kkyhy vVd vkjksih 02 

Hkkx 6 [kkyhy nk[ky xqUgs  fujad 

Hkkx 6 [kkyhy vVd vkjksih fujad 

izfrca/kd dk;Zokgh dslsl fujad 

vdLekr e`R;q fujad 

fHk{ksdjh o QsjhokY;koj dsysY;k dslsl fujad 

feflax ilZu fujad 

brj dslsl fujad 

fjQzs’kj dkslZ fujad 

t[eh fujad 

1  iksyhl vf/k{kd 
Jh- ,e- jktdqekj  

 

gtj 

2 vij iksyhl vf/k{kd Jherh oS’kkyh f’kans gtj 

 

3 
Mhok;,lih ¼ gkse ½ 

mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos ukxiwj   

injhDr  Jh- oklqnso Mkcjs  iksfu 

  

 

gtj 

 

4 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos ukxiwj 
injhDr Jh- lrh'k f’kans  SDPO gtj 

5 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos vdksyk Jh- lrh'k f’kans  SDPO gtj 


