
  Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  06@08@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  

vi  क्र. 

298/2021 

कलम 379 

भादवी. 

xqUgkizdkj   
मोबाईल 
pksjh 

 रेल्वे 
स्टेशन 
नागपरु 
येथील 

सेकंडक्ला
स बकुींग 
मध्ये 

 

06/08/21  
14:30 वा. 

 06/08/21   
18:15 वा. 

सचिनससह 
चवजयशंकर ससह, 
वय 16 वषष, राह. 
चसका तौती, 

जौनपरु, बचलया, 
उत्तरप्रदेश   मो. नं. 

6377572661 
 

1½ f[kykou 

nq;kZs/ku fu’kkn  

o; 28 o"Zk] 

2½ vt; ;kno 

o; 34 o"kZ] 

nksUgh jk- nsouxj 

jk;iqj ¼N-x½  

fn-  

06-08-21   

20-47 ok- 

,dq.k 6]500 :  

एक चनळ्या रंगािा  चरयल 
मी कं. िा मोबाईल त्यात 

चसम चजओ नं. 
7618856998, 
 IMEI   NO. 

868571048018775/868
571048018767 सक. 

6500/- रु. 
 

ueqnizek.ks  नमदु तारखेस वेळी व चिकाणी यातील चियादी हे रेल्वे 
स्टेशन नागपरु येथील सेकंडक्लास बसुकग मध्ये आपले 
चमत्रािी वाट बघत बसले असता ते मोबाईल हातात 
पकडुन झोपले असता त्यांिा वरील नमदु वमषनािा 
मोबाईल कोणीतरी अज्ञात िोरट्याने मदु्दाम लबाचडने व 
कपटाने त्यांिे झोपेिा िायदा घेवनु िोरुन नेले वरून 
सबब अपराध कलम 379भादचव प्रमाणे नंबरी गनु्हा 
दाखल करण्यात आला. 

iksgok 

599 

mds 

02  

vi  क्र. 

97/2021 

कलम 379 

भादवी. 

xqUgkizdkj    
अँल्यमुीनीय

मम   
पातेले 
pksjh

रंचनग 
रुमच्या 
चभतींच्या 
बाहेरील 
बाजसु 

कोप-यात 
रे.स्टे. 
बडनेरा, 

 

 01/ 08/ 21 
16.00 वा.ते 
5/08/2021 
िे 11.00वा. 
दरम्यान 

6/08/21   
00.56 वा. 

राजेश मन्नालाल 
शमा, वय -46 
वषष धंदा - रसनग 
रुम,मनेँजर,  
राह- हरीदास 
पेि, नवी वस्ती 

बडनेरा,  
मोबा. नं- 

9172871339 

vKkr ,dq.k 2]750 :  

दोन अँल्यमुीनीयम  
धातिेु जनेु वापरते 

पातेले चकमंत अंदाजे-
2500/-रु, एक 

अँल्यमुीनीयम िे दाडीिे 
पातेले चकमंत अंदाजे 
250रु .असा एकुण 

2750/- रु.िा मदेु्दमाल 
 

fujad अशाप्रकारे आहे की,  नमदु  चियादी हे  रे. स्टे. बडनेरा 
येथे रेल्वे लोकोपायँलट व गाडष यांिे िहा नास्ता व 
जेवनािी व्यवस्था करण्यािे काम रनींग रुम मध्ये 
मनेॅजर म्हणनु  करतात. जेवण तयार करण्यासािी 
लागणारे भांडे खराब झाल्याने त्यानी रंचनग रुमच्या 
चभतींच्या बाहेरील बाजसु कोप-यात दोन अँल्यमुीनीयम 
धातिेु जनेु वापरते पातेले o एक अँल्यमुीनीयम िे 
दाडीिे पातेले vls  रंचनग रुमच्या चभतींच्या बाहेरील 
बाजसु कोप-यात िेवला होता. कोणीतरी अज्ञात 
िोरट्याने   रंचनग रुमच्या चभतींच्या बाहेरील बाजसु 
कोप-यातनु िोरुन नेला वरुन िीयादीिे  ys[kh  चरपोटष 
वरुन    कलम- 379 भादचव प्रमाणे  गनु्हा दाखल 

PSI 
शेऴके 

02  

vi  क्र. 

103/2021 

कलम 379 

भादवी. 

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

रे स्टे अकोला 
चे बकुकग 

मसुाफिरर खान्या 
ef/ky 

शौछालय 
जवळ  
pkthZax 

cksMZo#u 

  06.08.21   
14.00 वा  

06.08.21  
16.49 वा  

सौ. अंफजली संदीप 
कांबळे  वय 28  वषष  
/kank  - घरकाम, 
  रा.  बारागढ                                
गोलपाङा फज. 

बारागढ 
 (उफङसा )  मो.नं 
8018767347 

अज्ञात  ,dq.k 7]500 :  

,d lWelax daiuhpk 

fuG;kjaxkpk 

eksckby eWMy ua ,e 

20 eksckby R;kr 

fle ua- 8459707894 
vk;-,e-b-vk;-ua-   

350756665421429 
351250945421424  
fdear 7]500@& : 

pk eky 

  चनरंक 

 
वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील  नमदु  फियाfn 
ह्या ट्रेन  vtesj iqjh ,Dl us रे स्टे अकोला rs रे स्टे  
ckjxM   रोङ असा प्रवास djk;pk vlY;kus 

xkMhyk cjkp osG असल्या dkj.kkLro  ते रे स्टे 
अकोला चे  cqfdax eqlkfQj खान्या मध्ये येवनु 
थांबले व तयांनी आपला  एक  गे्र रंगाचा  समँसंग 
कं. चा मोबाईल eqlkfQj खान्या मध्ये शौछालय 
जवळील प्लग मध्ये pkftZaxyk लावनु  cktqyk 
बसल्या नंतर  v/;kZ तासाने pkthZax yk लावलेला 
मोबाईल पाहला असता फदसनु आला नाही   तो 
मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्यानी तयांची नजर 
चकुवनु मदु्दाम व लबाडीने चोरून नेला v’kh ys[kh 

fQAA fQ;kZnh ;kauh fnyso#u 379 Hkknfo izek.ks xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk- 

iksgok 

240 



 

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

 

Ikksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

 

 

 

 

vØ 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 

vdz 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 

gdhdr  riklh 

vaeynk 

01 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 ukxiwj vi dz- 298@2021 dye 379 

Hkknfo 

fn- 06-08-2021 ps 20-47 ok- 1½ f[kykou nq;kZs/ku fu’kkn  o; 28 o"Zk] 

2½ vt; ;kno o; 34 o"kZ] nksUgh jk- nsouxj jk;iqj ¼N-x½ 

02 cMusjk vi dz- 65@2021 dye 379] 

Hkknfo 

05@08@2021   

00-37 ok- 

filhvkj fn- 09-08-2021  

 

1½lksuq fot; xxZ o; 25 o"kZ /kank& etqjh]   jkg& ?kj ua- 8@69] f=yksdiqjh ] 

fnYyh 

2½iou dqekj jkegsrlhax oekZ  o; 50 o"kZ   H.W.458 , lqHkk"k ikj[k 1] 

[kksaMk dkWy.kh] ft- xkft;kckn jkT;&mRrj izns'k 

  

 



 


