
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  15@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 ईतवारी 
अप क्र. 
27/21 
कलम  

379 IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh  

 

रे.स्टे. ईतवारी 
P/F नं 03 
वरील रननग 
रुम च्या 
समोरील 

बाकड्या वरुन 

 

15.08.2021 
चे 13:00 वा. 
ते 14:00वा.  
दरम्यान 

 

15/ 08/21 
चे 17:50वा. 

 

अममत नचदजुी 
उईके,  वय- 27 
वषष, धंदा - 
मजरुी, रा. 

रोहना,पारडनसगा
,नरखेड,मज. 
नागपरू.मो.नं. 

8007293455 

 

अज्ञात 

 

,dq.k 8]000: 

एक रेडमी कंपमनचा 
काळ्या रंगाचा  मोबाईल 
मॉडेल नं. 9 A त्यात jio 

मसम 
नं.8373835953,IMEI 
no.86749805455440
5 असा नकमत 8000/- 
रु चा एकुण 8000/- रु. 

चा माल. 
 

मनरंक 

 

वरील तारखेस वेळी व मिकाणी यातील 
मियादी मजकुर हे स्वत: पो.स्टे ला येउन  
मियाद मदली मक, ते आपल्या गावी रोहना येथे 
जाणे करीता  रे.स्टे ईतवारी येथे आले असता 
ट्रेन ची वाट बघत असता त्यांना झोप लागली 
असता त्याचे झधोपेचा िायदा घेउन कोणी 
तरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे पटँच्या मखशात 
िेवलेला वर नमदु वणषनाचा मोबाईल मदू्दाम 
लबामडने व कपटाने चोरुन नेले बाबत मियाद 
मदले वरुन    मा. PSO सो. यांचे आदेशान्वये 
सबब अप क्र.27/21कलम  379 IPC प्रमाणे 
गनु्हा दाखल आहे. 

 

HC/978 
नारनवरे 

02 नागपरु 
CR. No. 
319/21 
कलम 

379 IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh  

 

. 15/08/2021 
चे 02.00 वा. 

  रेल्वे स्टेशन 
नागपरु 
येथील 

प्लेटिामष नं. 
03 वर 

 

15/08/2021 
चे 

 08.12 वा. 

  अमीत नाण ु
शेण्डे उम्र 24 वषे  
रा. शाकरा त. 
साकोली मज. 
भंडारा   मो. 
न.माहीत नाही 

 

अज्ञात ,dq.k 13]000: 

एक  HONER कंपनीचा 
काऴ्या रंगाचा मोबाईल 
त्यात मसम IDEA NO 
8605323370 JIO नं. 
माहीत नाही  IMEI NO 
– माहीत नाही  मक. 
13,000/- रू. असा  

एकुण  13,000/-रु.चा. 
माल 

मनरंक  नमदु ता.वेळी व मिकाणी यातील मियादी हे  
मद. 14/08/2021 रोजी   आपले ममत्रा सोबत 
साकोली येथनु गजुरात येथे जाणे करीता रेल्वे 
स्टेशन नागपरु येथे आले व जेवन करून 
अंदाजे 02.00 वा. दरम्यान झोपले असता 
मियादी यांचा पनँ्ट च्या समोरील मखशातनु   
एक  HONER कंपनीचा काऴ्या रंगाचा 
मोबाईल मियादी यांच्या झोपेचा  िायदा घेवनु  
कोणीतरी अज्ञात चोरटयांने त्याच्या मोबाईल 
मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेले वरुन  
सबब अपराध कलम 379भादमव प्रमाणे मा. 
PSO सो. यांचे आदेशान्वये नंबरी गनु्हा 
दाखल करण्यात आला.  आहे. 
 

WNK/ 
805 
स्वामी 



 

Ikksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

 

 

 

 

 

03 नागपरू 
CR. No. 
320/21 
कलम 

379 IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh  

 

15/08/2021 
चे 16.30 TO 

16.45 वा. 

ट्रेन नं 
02646 
राप्तीसागर 
एक्स चे कोच 
नं S/1 बथष नं 
09,12 वरून 

रे स्टे 
नागपरू.PF 
NO 01 वर 
ट्रेन मध्ये 
चढत 

असतांना. 
 

15/08/2021 
चे 19.50वा. 

सरुज समतश 
मवश्वकमा, वय-
34वषे , धंदा-
प्रायव्हेट 
नोकरी,रा-

बेलतरोडी राकेश 
ले आऊट नं 04 
साई नगरी प्लाटँ 

नं 200 
बेलतरोडी 

नागपरू. मो. न.-
8007487561 

अज्ञात ,dq.k 35]000: 

 एक काळ्या रंगाची 
लेडीज पसष त्यातील रोख 
100x80=8000,500x5
4 =27000/- रू. असा  
एकुण 35,000/-रु.चा. 

माल 

मनरंक नमदु ता.वेळी व मिकाणी यातील मियादी 
यांची आई वरील ट्रेन ने नमदु कोच व बथष 
वरून नागपरू ते उज्जैन असा प्रवास करणे 
करीता ट्रेन मध्ये चढून बथष वर बसनू त्यांनी 
लेडीज पसष पाहीली असता पसष ची दोन्ही चैन 
उघड्या मदसल्याने व त्यातील रोख रक्क्म 
कोणीतरी अज्ञात चोरटयांने त्याच्या नजर 
चकुीचा िायदा घेवून चोरून नेल्याचे 
समजल्याने त्यांनी त्यांचे मलुांना सदर ची 
घटना सांमगतल्याने त्यांनी पो स्टे ला येवून 
चोरीची तक्रार मदले वरुन  सबब अपराध 
कलम 379भा द मव प्रमाणे मा. PSO सो. 
यांचे आदेशान्वये नंबरी गनु्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. 
 

WNK/ 
826 
कोल्हे 

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 

vaeynkj 

01 नागपरु 
मगष क्र. 
37/21 

कलम 174 
CRPC 

 

 रे.स्टे नागपरु 
PF.NO.6/7 चे 
हावडा एन्ड FOB 

जवळ 

 
15/08/21 चे 
11.35 वा. 

 

 
15/08/21 चे 
11.35 वा. 

 

 
ऑन ड्युटी 

DYSSमध्य रेल्वे 
नागपरु तिे 

पुंडमलक मतनखेडे 
वय-52 वषे धंदा 
LPP राह.RB-

V330/C अजनी 
नागपरु 

 

 
मयताचे नाव  
एक अनोळखी 
महीला वय 

अंदाजे 65 वषे 
 

आज रोजी आम्ही HC/235 वघारे हे स्टे.डा. चाजष मध्ये हजर 
असतांना ऑन ड्युटी DYSSमध्य रेल्वे नागपरु तिे पुंडमलक 
मतनखेडे वय-52 वषे धंदा LPP राह.RB-V330/C अजनी 
नागपरु यांनी पो.स्टे ला मेमो आननु हजर केल्याने मगष दाखल 
करण्यात आला.प्रमत थाना प्रभारी GRP /RPF मध्य रेल 
नागपरु मवषय एक अज्ञात ममहला का मतृ होने क् सम्बंध मे 
महाशय आपको समुचत मकया जाता है.मक,PF NO.6/7 चे 
हावडा एन्ड FOB के पास एक वधृ्द अज्ञात महीला मरी पडी हे 
डा.ँमनोज जामगर ने उस ममहला मक जाच मक एव उसे मतृ 
घोमषत मकये आगे मक कायषवाही हेतु मेमो मदया जाता हे.अशा 
लेखी मेमो वरून  चा मगष क्र. 37/21कलम 174 CrPC प्रमाणे 
दाखल करण्यात आले आहे.  

 
ASI/809 
रेड्डी  



 

 

 

 

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

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 अकोला , अप कं्र. 107/2021 कलम 380, 
34 IPC 

दि. 11/08/2021 चे 16.02 वा 
 fnukad 17@08@2021 ikosrks  

ihlhvkj  

1)अमतृसींग तरसेमसींग बडे वय वर्ष,ईराणी झोपडपट्टी   अकोला( पो स्टे ला ाँकप बंि ) 
2)गलुाम अली नािर अली वय 26 वर्ष आंबेडकर नगर भाटे क्लब ईराणी झोपडपट्टी 
अकोला  



 

                                        

                                                              & xks"kokjk & 

 

 

                                                   

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

 

Hkkx 1 rs 5 [kkyhy nk[ky xqUgs 

 

 

03 

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 01 ¼01 csokjl eghyk ½ 

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 



 


