
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  25@10@2021   

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 

1 ukxiwj 
492/21 
कलम  
379 

भा.द.वि   
xqUgkizdkj     

       
pksjh 
 

रे स्टे नागपरु 
येथील RMS 

विल्डींग 
सिानेर रेस्ट 

हाऊस 
रूमच्या आत 
पलगाांिरून. 

 

19/09/21   
09/30 िा. 

25/09/21   
17/38 िा. 

महेशकुमार 
कुशिाह s/o 

वगरधारी 
रामविपाल 

कुशिाह, िय 21 
िरे्ष,रा.हल्ली म.ु 

रे स्टे नागपरु 
RMS विल्डींग 
2nd फ्लोअर 

नागपरु राहणार 
िैजला पोस्ट परुिा 
थाना त. नईगडी 
वज. वरिा म.प्रदेश 

मो. नां. 
9359677126. 

 

अज्ञात ,dq.k fd] 7,999/- रु, 
एक लाल रांगाचा रेडमी-8 
X16C62C        

कां पनीचा त्यात वजयो वसम नां 
9981110754, एअरटेल 
वसम नां  8085768070 

IMEI NO- 
866081040150693, 

866081040150701 वक. 
7999/-रु चा माल. 

 

वनरांक . 
 

अशा प्रकारे आहे की, यातील नमदु वियादी हे            
ldkGh रे स्टे नागपरु येथील RMS विल्डींग 
सिानेर रेस्ट हाऊस  e/;s R;kaps iyax oj 

eksckbZy Bsowu ckFk#e yk tkowu ijr vkys 

vlrk] R;kauk R;kapk ueqn o.kZukpk eksckbZy 

fnlyk ukgh-                             
                           गैरहजरीका 
िायदा  ?ksowu      usys o#u     379 
IPC                            .   
 fVi – वियादी स्िता पो स्टे ला येिनू 
मोिाईल चोरी झाले िाित लेखी वरपोटट 
वदल्याने  सिि अपराध कलम 379 भादवि 
प्रमाणे नांिरी गनु्हा दाखल केला.  
 
 

ASI/809 
रेड्डी 

2 ukxiwj 
493/21 
कलम  
379 

भा.द.वि   
xqUgkizdkj     

       
pksjh 
 

ट्रेन नां.02615 
जी.टी.एक्स.
चे कोच ए/3, 

िथट नां.43 
िरून  

रे.स्टे.नागपरु 
येथनु गाडी 

सटुताच 

 05/10/21 चे  
िेळ नमदु 
नाही. 

 

25/10/21   
21.23 िा. 

 

वमथलेश 
सत्यनारायण 

वतिारी िय 44 
िर्षट,रा.ग्राम- 

पालोधा,पो.स्टे. 
वचनारी,वज. 

रोहतक सासाराम 
विहार मो.नां. 
9444292703 

अज्ञात ,dq.k fd] 10,000/- रु  
एक MI कां प.चा मोिाईल त्यात 
BSNL वसम नां. 9482334703  
कक. 10,000/- रु.चा माल 

 

वनरांक  यातील वियादी हे नमदु ता.िेळी ि 
विकाणी  नमदु ट्रेन  चे कोच ए/3, िथट 
नां.43 िरून चेन्नई ते नई वदल्ली असा 
प्रिास करीत असताांना प्रिासा दरण्यान 
वियादी हे त्याांचा मोिाईल िथट िर िेिनु 
दपुारी झोपले असता रे.स्टे. नागपरु येथनु 
गाडी सटुल्यानांतर कोणीतरी अज्ञात 
चोरठ्याने त्याांचे झोपेचा िायदा घेिनु मदु्दाम 
लिाडीने ि कपटाने त्याांचा ueqn o.kZukpk 
eksckbZy  चोरुन नेले िाित वियादी याांनी 
वदले वियाद िरुन सिि अप कलम 379 
भादिी प्रमाणे नांिरी गनु्हा दाखल   
करण्यात आला   
fVi - पो.अवधक्षक लोह नागपरु 
काया.जा.ि. आर/23/गनु्हा िगट/2021-
6472 नागपरु  वद. 25/10/2021 अन्िये  
इकडील आिक ि. 3390/2021 वद. 
25/10/2021 अन्िये गनु्याचे कागदपत्र 
प्राप्त झाल्याने  नांिरी गनु्हा दाखल करण्यात 
आला. 

AASSII//116644  
कुिर 

 



3 ukxiwj 
494/21 
कलम  
379 

भा.द.वि   
xqUgkizdkj     

       
pksjh 
 

ट्रेन 
नां.02646 

अहील्यानगरी  
एक्स.चे कोच 
एस/7, िथट 
नां.09 िरून  
रे.स्टे.नागपरु 
येथे  गाडी 

उभी 
असताांना 

 

03/10/21   
04/00 िा 
दरम्यान. 

 

25/10/21   
22/00 िा 

 

रामअितार 
माधिलाल कसग 
िय 48 िर्षट,रा. 
वमश्रा वनकेतन 
वशक्षा वनकेतन 
स्कुल जिळ 
सैवनक नगर 

गांगापरु वसटी िाना 
गांगापरु वसटी 

सिाई माधिपरु 
राजस्थान  

मो.नां.7200546
102 

 

अज्ञात ,dq.k fd] 3,000/- रु  
एक वपटु्ट िगँ वनळ्या रांगाची 
त्यात एटीएम,पनँ काडट,िोटर 
काडट,मोिाईल चाजटर,िापरते 
कपडे, िेल्ट,डायरी,ड्रायव्हहग 

लायसन्स,ईयरिोन,लाल कहहर 
मध्ये महत्िाचे कागदपत्र असा 
एकुण 3000/- रु.चा माल 

 

वनरांक यातील वियादी हे नमदु ता.िेळी ि विकाणी 
नमदु ट्रेन चे कोच, िथट िरून चेन्नई ते 
उज्जैन असा प्रिास करीत असताांना प्रिासा 
दरण्यान वियादी हे रे.स्टे नागपरु येथे गाडी 
थाांिली असता पाणी भरणे करीता खाली 
उतरले असता त्याांचे गैरहजेरीचा िायदा 
घेिनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्याांचे 
िथटिर िेिलेली एक वपटु्ट िगँ वनळ्या 
रांगाची   आतील  सामानासह  चोरुन नेले 
िाित  वियादी याांनी वदले वियाद िरुन 
सिि अप कलम 379 भादिी प्रमाणे 
नांिरी गनु्हा दाखल करण्यात आला.. 
  fVi -पो.अवधक्षक लोह नागपरु 
काया.जा.ि. आर/23/गनु्हा िगट/2021-
6472 नागपरु  वद. 25/10/2021 अन्िये  
इकडील आिक ि. 3390/2021 वद. 
25/10/2021 अन्िये गनु्याचे कागदपत्र 
प्राप्त झाल्याने  नांिरी गनु्हा दाखल 
करण्यात आला. 
 
 

HC/59 
िासवनक 

 

4 

o/kkZ 
230/21 
कलम  
379 

भा.द.वि   
xqUgkizdkj     
हणॅ्डिगॅ pksjh 

 

ट्रेन नां 
07007 

वसकां दरािाद 
दरभांगा एक्स 
चे कोच नां. 

वि/2, िथट नां. 
31 िरुन 

रे.स्टे. 
िल्लारशाह 
येण्याचे 10 

वमनीटाां 
पिुी 

 

 24/10/21     
04/00 िा. 
दरम्याण 

 

25/10/21   
10/00 

िा. 
 

नैला परिीन नौसेर 
अली िय-26 िर्षट 
धांदा-घरकाम रा. 
21/1c रायचरण 
घोसलेन कलकत्ता 

प. िां 
मो. 

7003387483 
 

अज्ञात ,dq.k fd] 47,000/- रु, 
एक काऴ्या पाांढ-या रांगाची 

हणॅ्डिगॅ त्यात एक ब्राउन रांगाची 
मणीपसट त्यात 

 1) सोन्याची अांगिुी िजन दोन 
ग्रमॅ कक. 10,000/- रु, 2) 

सोन्याची अांगिुी िजन दोन ग्रमॅ 
कक. 10,000/-रु, 3) 

कानातील झमुके िजन पाच ग्रमॅ 
कक. 20,000/-रु, रोख 

7,000/-रु ि SBI चे ATM 
काडट नैला परिीन नािाचे ि 

ICICI चे ATM  नौसेर अली 
नािाचे असा एकुण 47,000/-

रु चा माल 

fujad अशा प्रकारे आहे की, यातील नमदु वियादी हे 
िरील नमदु ट्रेन ने वसकां दरािाद ते िरोनी 
असा प्रिास करीत असता प्रिासा दरम्याण 
रेल्िे स्टेशन िल्लारशाह येण्याचे 10 
वमनीटाांपिुी चाल ु गाडीत त्याची नमदु    
काऴ्या पाांढ-या रांगाची हणॅ्डिगॅ त्यात एक 
ब्राउन रांगाची मणीपसट आतील सामानासह      
झोपेचा िायदा घेिनु चोरुन नेल्याने माहीती 
पडले. िरुन सिि अपराध कलम 379 
भावदि प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला.   
fVi -सदर गनु्हयाचे कागदपत्र रेल्िे पोलीस 
िाणे गोंवदया येथील याांनी सरकारी टिॅिर 
शनु्य नांिरी गनु्हा पाििील्याने गनु्हा दाखल 
करण्यात आला. 

ASI/45   
वक्षरसागर 



 

 

 

 

 

 

 

 

5          
 151@21  

dye 379 

Hkknfo- 
xqUgkizdkj     

       
pksjh 

 
 

      . 
02973  
          
   .    
      . 

S/10     
52     

            
       

         10 
       
      

  14/10/21   
07/50    
       

 

 25/10/21 
12/31    

-       
            , 

   50    , 
    -      
     ,    .-
         , 
        , 
            
    ,         

  .   . 
8626038344 

 

अज्ञात ,dq.k fd] 10,000/- रु, 
   MI Y-2                
                    
  . 8329534398, Airtel 
No. 8626038340, IMEI 

NO.           .    . 
10000/-   

fujad         .                     
                                  
                             
                                
                                 
                                 
                      10        
                                 
                          
    379 IPC                   
          .   
js-iks-LVs- ukxiwj ;sFkqu lnj xqUgk gk 

bZesyn~okjs iks-LV-s yk izkIr >kyso#u 

nk[ky dj.;kr vkyk 
 

WHC/1019 
      

6 vdksyk 
168/21 
कलम  
379 

भा.द.वि   
xqUgkizdkj    

पॉकीट pksjh 
 

ट्रेन नां 
02036 

नागपरु एक्स 
चे  कोच  नां  

S/11, चे िथट 
नां 10,11 

िरुन  रे.स्टे.      
अकोला येथनु 
गाडीत चढत 

असताांना 

08/09/21 
21.00 िा 

25/10/21  
19.10 िा 

सवतश दादाराि 
अांिादे,  िय – 

36 िर्षट, 
हयिसाय-रेल्िे 

नौकरी रा.  
ओमनग र      

कोपरगाि वज 
अहमदनग र    

मो.नां. 
8459842594 

अज्ञात ,dq.k fd] 2,200/- रु, 
एक  कथा रांगाचे पॉकीट की. 

200/- रु. त्यात रोख 2000/- रु. , 
आधार काडट,    मेडीकल काडट 
रेल्िेचे, रेल्िेचे ओळखपञ , टु 
हहीलरचे RC िकु ि ड्रायहहींग     

लायसन्स असा एकुण  कीं. 
2,200/- रु,माल 

fujad  नमदु ता. िेळी ि विकाणी यातील वियादी  
etdqj हे नमदु ट्रेन चे नमदु कोच o cFkZ  िरुन  
रे.स्टे. अकोला येथनु गाडी मध्ये चढत 
असताांना वियादी याांचे पनॅ्टचे मागील  
f[k’kkr Bsoysys एक कथा रांगाचे पॉकीट    
vkfry lkekuklg कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
वियादी याांचे नकळत मदु्दाम लिडीने रे स्टे 
अकोला येथे चोरुन नेले असे लक्षात आले 
िरुन सिि अपराध कलम 379 भावदि 
प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला.   
fVi - कायागटलय पोलीस अवधक्षक 
सो.लोहमागट  नागपरु येथील जािक ि. 
6289/21 वद. 11/10/2021  अन्िये गनु्याचे 
कागदपञ रोजी इकडील आिक क. 801/21              
वद . 25/10/2021अन्िये प्राप्त झाल्याने  गनु्हा 
दाखल केला .         

HC 93 
खतीि 



 

yksgekxZ  ukxiqj  ;sfFky 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  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

 
                                                                               

                              

           

 

 

 

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 

v]d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG feflax nk- rk-osG fQ;kZnhps uko felhx O;Drh ps uko o iRrk gdhxr riklh 

vaeynkjj 

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 

xksafn;k  93@2019 dye 379 Hkkanfo fn 25@10@21 
11-52 ok 

 vfHk"ksd fodkl Mksaxjs o; 19 o"kZ   O;olk;& etqjh jkg dSykl 
Hkkos fdjk.kk LVksvlZ toG lekzV v'kksd pkSd dqHkkjs uxj xksfn;k 

vdz jsiksLVs 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 o#u riklh vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 


