
 

Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  08@04@2021    

 

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  
CR. No 
.128/21  
कलम   
379 ipc  
xqUgk Ádkj  

eksckbZy pksjh    

रे. स्टे. 
नागपरु येथे 
प्लटॅफामम नं. 
1 वर इटारसी 
एन्ड कडे 
बेन्च वर 

 

08/04/21 
 चे 04:45 

वा. 
 

 08/04/21  
चे 12:28 वा. 

 

हनमंुत वासदेुव 
ससग, वय 31 
वषे, धंदा - 

लोको पायलट, 
राह. खलाशी 
लाईन मोहन 
नगर, नागपरु. 
मोबा. नं. 

8010904482 
 

vKkr - एकुण 17,490 रु 
  एक Redmi note 8 Pro 

क.चा मोबा. त्यात ससम नं. Jio 
7651904104, Vodafone 
8565947856, IMEI No. 

861762043066995/6700 
सक. 17490/-रु. चा. 

 

  सनरंक 
 

नमदु ता.वेळी व सिकाणी यातील सफयादी हे रे. 
स्टे. नागपरु येथे लोको ससॅनटायझर चे काम 
करत असतांना रे. स्टे. नागपरु येथे प्लटॅफामम 
नं. 1 वर इटारसी एन्ड कडे बेन्च वर काम 
करीत असता त्यांचे सखशातील एक Redmi 
note 8 Pro क.चा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 
चोरटयाने सफयादी यांची नजर चकुीचा फायदा 
घेवनु चोरून नेला बाबद सफयादी यांचे सफयाद 
वरून सबब अप कलम 379 भादवी प्रमाणे 
नंबरी गनु्हा दाखल  आहे. 
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02 cMusjk 

37/2021  
कलम 12 A 
मुुंबई जगुार 

कायदा 
प्रमाणे 

रेल्वे स्टेशन 
बडनेरा 
हद्दीत 

प्लटॅफामम क्र 
4 चे बाजलुा 

जनु्या 
पाण्याचे 

टाकीजवऴ 
 

07/04/2021 
चे 21/02 वा 

पवुी 

08/04/2021 
चे 00/59 वा. 

 

सर तफे 
HC/641 राहुल 

हहरोडे नेम 
रेपोस्टे बडनेरा 

1) गोपीनाथ प्रकाश 
चव्हाण वय 23 वषम रा. 

महाजनपरुा अमरावती 2) 
हवशाल धरमदास मेश्राम 

वय 28 वषम रा.  
महाजनपरुा अमरावती 3) 

हषमल महादेवराव 
वानखडे वय 30 वषम रा. 
दत्त कालनी जनुी वस्ती 

बडनेरा 4) आहशष 
शरदराव देशमखु  वय 
32 वषम रा. ब्राम्हणपरुा 
जनुी वस्ती बडनेरा 

 

,dq.k 3535 : 

आरोपी क्र 1) कडुन 
790/- रु. , आरोपी क्र 

2) कडुन 960/- रु. 
,आरोपी क्र 3) कडुन 

1020/- रु. , आरोपी क्र 
4) कडुन 740/- रु.  व 
घटनास्थऴावरुन 52 

ताशपते्त हक 25/- रुपये 
असा एकुण नगदी व 
साहीत्यासह 3535/- रु 

चा माल 
 

हकीकत – अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेऴी व 
हिकाणी यातील हफयादी HC/641 राहुल हहरोडे नेम 
रेपोस्टे बडनेरा याुंनी पोस्टे ला येवनु लेखी हरपोटम 
हदला की PSO श्री राजपतू सो PSI शेऴके सो 
PC/770 नेम LCB रेल्वे नागपरू सह स्टेशन हद्दीत 
त्याुंना रेल्वे स्टेशन बडनेरा हद्दीत प्लटॅफामम क्र 4 चे 
बाजलुा जनु्या पाण्याचे टाकीजवऴ चार इसम 
मेणबत्तीच्या उजेडात ताशपत्त्याचा जगुार पैशे 
लावनु खेऴत असल्याचे हमऴुन आल्याने त्याुंना 
पोस्टाफच्या मदतीने पकडुन त्याुंना हवचारपसू केली 
असता त्याुंनी आपले नाव 1) गोपीनाथ प्रकाश 
चव्हाण वय 23 वषम रा . महाजनपरुा अमरावती 2) 
हवशाल धरमदास मेश्राम वय 28 वषम रा .  
महाजनपरुा अमरावती 3) हषमल महादेवराव वानखडे 
वय 30 वषम रा. दत्त कालनी जनुी वस्ती बडनेरा 4) 
आहशष शरदराव देशमखु  वय 32 वषम रा . 
ब्राम्हणपरुा जनुी वस्ती बडनेरा असे साुंहगतले व 
पुंचनामा कारवाई करुन पोस्टे ला आणनु हजर 
केल्याने  कलम 12 A मुुंबई जगुार कायदा प्रमाणे 
गुन्हा दाखल करण्यात आला  आहे. 
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01 cMusjk 20/2021कलम 379 IPC   vVd rk osG fn- 08-04-2021 ps 14-27 

ok 

 

हव. सुं. बालक नामे अयान उफम  अय्य ुशेख आहसफ वय 16 वषम रा.  ह. म.ु रजानगर बडनेरा  
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