
 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 29-06-2022  

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 

01 नागपरु 
452/2022 
कलम 379, 

भादवि 
गनु्हा प्रकार 
टु व्हहलर  

गाडी  pksjh   

रेल्िे स्टेशन 
नागपरु 

येथील RPF 
ऑविस चे 
समोरील 
स्टाि 
पावकिं ग   
मधनु. 

 

27/06/22 
08.00 िा. 

 

29/06/22 
14.43 िा. 

 

आवदत्य राजेंद्र 
वरछावरया िय 26 िर्ष, 
राह.  89, बलगय्या 

लॉज चे मागे,  
बलगय्या िॉडष, वबना 
स्टेशन, सागर म.प्र. 

सध्या राह. - प्लॉट नं. 
5, सिषत्र नगर, नरेंद्र 
नगर, नागपरु मो. नं. 

7000871218 

अज्ञात 
 

एकुण  1,10,000/- रु  
एक पल्सर AS 150 

कं. ची टु व्हहलर 
काळ्या रंगाची गाडी 

क्र. MP 15 MQ 
8764, चेवसस नं. 

MD2A82DZ9FCB, 
ईंजीन नं. 

JEZCFB10375101
32, कक. 1,10,000/- 

रु. ची 
 

वनरंक यातील वियादी हे वद. 24/6/22 रोजी चे सकाळी 
08:34 िा. नागपरु ते भोपाल असा प्रिास करणे करीता 
रेल्िे स्टेशन नागपरु येथे आले. त्यांनी त्यांची पल्सर AS 
150 कं. ची टु व्हहलर काळ्या रंगाची गाडी क्र. MP15 
MQ8764, चेवसस नं. MD2A82DZ9FCB, ईंजीन 
नं. JEZCFB1037510132, कक. 1,10,000/- रु. ची 
गाडी रेल्िे स्टेशन नागपरु येथील RPF ऑविस चे 
समोरील स्टाि पावकिं ग येथे लािली होती. वद. 27/6/22 
रोजी सकाळी 8:00 िा. वियादी यांनी नागपरु येथे परत 
येिनु पावकिं ग येथे गाडी बघीतली असता ती वदसनु 
आली नाही. पावकिं ग मालकाला विचारपसु केली असता 
त्यांना याबद्दल काही एक माहीती नाही असे सांवगतले. 
वियादी यांची नमदु िणषनाची गाडी पावकिं ग मधनु 
कुणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे गैरहजेरी चा िायदा 
घेिनु मदु्दाम लबाडीने ि कपटाने चोरुन नेली आहे. 
अशा लेखी तक्रारी िरुन सबब अप कलम 379 भादवि 
प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल . 

NK/ 
1054 
डोळस 

 
 
 
 
 

02 नागपरु 
453/2022 
कलम 379 

भादवि  
गनु्हा प्रकार 
eksckbZy 

pksjh      
 

गाडी नं 
12290 

दरुोतो एक्स  
चे कोच न, 
B/9 बथष न. 
47 रे. स्टे. 

नागपरु येथनु 
10  वम. 
गाडी 

सटुताच  
चाल ुगाडी 

मध्ये 
 

27/06/22 
21.00 िा. 

 

29/06/22  
19.20 िा. 

 

वनरज  नागोराि 
दानिे,  िय 21 िर्ष, 
धंदा वशक्षण ,राह.  
73/5 शाईकृपा 

,वशिाई नगर थाणे 
िेस्ट मबंुई महाराष्ट , 

वपन  कोडष 
400606मो. नं. 
.9967897440 

 

अज्ञात एकुण  29,000/- रु 
एक रेडमी काऴ्या  ि 
वनऴ्या  रंगाचा  9 T 
कँपनीचा मोबाईल  

IMEI NO- 
867482042962151 
, कक.29,000/- रु.  चा 

माल 
 

वनरंक नमदु ता. िेळी ि विकाणी यातील वियादी मजकुर हे 
वद. 27/6/22 रोजी चे संध्याकाळी 8:40 िा. नागपरु ते 
मबंुई असा प्रिास कवरत असतांना रेल्िे स्टेशन नागपरु 
येथनु गाडी सटुली असता वियादी त्यांच्या नमदु 
िणषनाचा मोबाईल बथष िर चाजींग िर लािला असता 
चोरट्याने गैरहजेरी चा िायदा घेिनु  मदु्दाम लबाडीने 
चोरून नेल्याचे लक्षात आले. अशा लेखी तक्रारी िरुन 
सबब अप कलम 379  भादवि प्रमाणे नंबरी गनु्हा 
दाखल केला . 

NK/1139 
बरुडे 



 

 

 

03 नागपरु 
454@22 

dye 392 

Hkk-n-fo  
गनु्हा प्रकार 
lksU;kph 

pSu pksjh 

Vªsu ua- 

12159 

ukxiqj 

tcyiqj 

,Dl ps 

dksp ua- 

,l@2 cFkZ 

ua- 78 o:u 

js-LVs- 

ukxiqj 

;sFkqu xkMh 

lqVrkp 5 

feuhVkauh 

 

12/06/22 
21.50 िा. 

 

29/06/22 
23.13 िा. 

 

lk{kh fnyhidqekj 

xqIrk o; 24 jkg- 

IykWV 

ua-236 ifu fVyqrys 

pkSjkgk Fkkuk 

dksrokyh Qrsgiqj 

ft- 

Qrsgiqj eks-ua- 

9454656128 

 

,d 

अज्ञात  
OO;;DDrrhh  

oo;;  

vvaannkkttss  

2255  oo’’kk ZZ  
 

एकुण  40,000/- रु 
,,d lksU;kph pSu 

out 08 xzkWe ph 

fdaer 40]000@&:- 

वनरंक fQ;kZnh lk{kh fnyhidqekj xqIrk o; 24 jkg- IykWV 

ua- 236 ifu fVyqrys pkSjkgk Fkkuk dksrokyh 

Qrsgiqj ft- Qrsgiqj eks-ua- 9454656128 gs fnukad 

12@06@2022 jksth Vªsu ua- 12159 ukxiqj 

tcyiqj ,Dl ps dksp ua- ,l@2 cFkZ ua- 78 

o:u js-LVs-ukxiqj rs tcyiqj vlk izokl vkiY;k 

ijhokjklg djhr vlrk izoklk njE;ku js-LVs- 

ukxiqj ;sFkqu xkMh lqVrkp fQ;kZnh ;kaP;k 

xG;krhy ,,d lksU;kph pSu out 8 xzkWe ph 

fdaer 40000@&:- ph xG;krqu vks<qu <Ddk 

nsoqu ,d vKkr blekus pks:u usyh R;kps o.kZu 

cka/kk lk/kkj.k] dkG;k jaxkph Vksih] ekLd 

?kkrysyk vaxkr dkG;k j axkp psdp “kVZ] 

?kkrysyk gksrk- v”kk xqUg;kP;k izkIr dkxni=k 

o:u uacjh xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk  

fVi %& tk-dza- vkj@23@xqUgk oxZ@2022&3780 

ukxiqj fnukad 29@06@2022 vUo;s rlsp js-iks-

LVs-ukxiqj vkod dza- 2065@22 fnukad 

29@06@2022 vUo;s-            

 

PPSSII  
HHkkyykkoohh 

04 xksafn;k 

59@22 

 dye 379 

Hkkanfo   
गनु्हा प्रकार 
yWiVkWi cWx 

pksjh 

 

टे्रन न.ं 

18239 
f”oukFk ,Dl 

ps dksp 

ua@11 cFkZ ua 

25 o 28 js-LVs 

;sFkqu xkMh 

lqVY;;uarj  

  

 

28/06/22 
5.30 ok- 

29/06/22 
13.25 ok 

vkf’k’k v”kksdjko 

dksYgs o;&35 o’kZ  

O;olk;&baftuh;j 

[kktfx uksdjh jk-

okMZ ua 8 foBBy 

#fDeuh 

eafnjktoG] 

dkojkisB mejsM 

eks-ua- 9923731320 

अज्ञात एकुण  27,500/- रु 
,d vesjhdu 

V;qjhLV daifuph 

iksiVh jaxkph yWiVkWi 

cWx R;kkr DELL 

daifupk dkG;k 

jaxkpk yWiVkWi o 

pktZj ekW-ua  
VOXTRO fda 

25]000@& #]  
HDFC,SBI  cWdsps 

psdcqd ,Vh,e dkMZ   

Mkz;fOgax yk;lu]iWu 

dkMZ ]vkj lh cqd 

vk/kkjdkMZ  b;Rrk 10] 

12 o xzWT;q,'kups 

izek.ki=] rlsp brj 

dkxni= o ,d 

dRF;k jaxkps euh ilZ 

R;kr 200@&# vlk 

,dq.k 27]500@&#- 

वनरंक Ukeqn rkjh[k osGh ;krhy fQ;kZnh fn 28@6@22 

jskth  ijhokjklg ueqn xkMhu jsLVs pakEik rs 

brokjh vlk izokl djhr vlrkuk R;kaps >ksispk 

Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr pskjV;kus R;kaph 

ueqn cWx vkrhy  ueqnlekuklg pks:us usys 

ckcr jsLVs frjksMk uarj tkx vkysoj ekghrh iMys 

ckcr jsiksLVs brokjh ;sFks rdzkj fnys o:u  xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk 

fVi %& tk dz 892@22 fn 28@6@22 vUo;s 

dkxni=s iksLVsyk izkIr >kys o:u vko dz 

661@22 fn29@06@22 vUo;s-   

iskgok@ 

197 

uUukojs 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 29-06-2022   

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 29-06-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 29-06-2022  

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 29-06-2022 

 

    

    

                                                                                                                      

 

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-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 fujad fujad fujad fujad 

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  riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v-d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG 

e/kqu 

feflax nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps uko 

o iRrk 

gdhxr  riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 


