
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  30-11-2021    

 

 

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 

01 ukxiwj 
567/21  

कलम 379 
 IPC 

xqUgkizdkj   
मोबाईल 

pksjh 
 

  

रे स्टे नागपरु  
येथे pF NO 
1 वर लोको 

पायलट ला ाँबी 
च्या बाजलुा 
चौखट वर 

30/11/21 
13.18 वा 
दरम्यान. 

 

30/11/21 
 15/26 वा 

  श्याम प्रकाश  
नेनरुाम गौदारा वय 
20 वर्ष रा - वार्ष न 

5 पाांच ुपाांच ुबाकीनेर 
राजस्थान  मो न  
9352059260 

अज्ञात एकुण 14,000/-    
एक  मोबाईल आकाशी  

ननऴ्या रांगाचा मा ाँर्ल न vivo 
Y2oG त्यात नजयो निम न 

8003657657, 
9359720163 IMEI NO 
866115051476132/124  
नक 14000/- अिा एकुन 

14000/- रू चा माल 

ueqn  नमदु ता वेऴी व निकाणी यातील नियादी मजकुर  हे रे स्टे 
गोंनदया वरून रेल्वे स्टे नागपरु vkys vkf.k रेल्वे स्टे 
नागपरु  वरून जोधपरु येथे जाणे अिल्याने नियादी  नागपरु 
ला iksgkspwu लोको पायलट ला ाँबी च्या बाजलुा चौखट वर  
झोपले अिता R;kaps पा ाँकेट मध्ये िेवलेला नमदु मोबाईल 
tsOgk R;kauk tkx vkyh तेव्हा R;kauh आजु बाजलुा  चेक 
केले अिता नमऴुन आला नाही त्या वेऴेि नियादी ;kaps 
y{kkr vkys dh] कोणीतरी अज्ञात pksjV;kus R;kaps 

>ksispk Qk;nk ?ksowu मदु्दाम लबार्ीने  व कपटाने चोरून 
नेले आहे अशा लेखी नियाद वरुन िबब अपराध क्र. 379 
भादवी प्रमाणे नांबरी गनु्हा दाखल आहे. 

ASI/ 
809 
रेड्डी 

 

02 ukxiwj 
568/21  

कलम 379 
 IPC 

xqUgkizdkj  
मोटार िायकल 

pksjh 
 

  रेल्वे स्टेशन 
नागपरु येनथल 

पवुषगेट 
जवळील 
बकुकग 

ऑनिि 
जवळ. 

30/11/21    
10.30 वा 

 

30/11/21    
17/55 वा 

नरेंद्र किह दशरत 
किह गहेरवार वय 
47, व्यविाय- 

नोकरी, (पोलीि) 
ब.नां. - 4143, 

निताबर्ी पोलीि 
क्वॉटषर नां. 6, 

मनुलाईट िोटो 
स्टुर्ीयो चे बाजलुा, 

नागपरु मो. नां.  
8805987528, 
9284768587 

अज्ञात एकुण 48,784/-    
काळ्या रांगाची यामाहा कां . ची 
मोटार िायकल क्र. MH 34, 
H 6775, ईांनजन नां. 006540, 

चेनिि नां. 006540 कक. 
48784/- रु. 

ननरांक. नमदु ता वेऴी व निकाणी यातील नियादी मजकुर  हे रेल्वे 
स्टेशन नागपरु येथील पवुषगेट िांत्रा माकेट जवळील नतकीट 
बकुींग ऑनिि येथे वॉरांट तानमल करणे कामी चांद्रपरु जाणे 
करीता नरझवेशन करायला vkys vlrk नियादी ;kauh 
R;kaph ueqn o.kZukph यामाहा मोटर िायकल नरझवेशन 
ऑनिि चे बाहेर िेवनु आत मध्ये नरझवेशन करणे कामी 
tkowu नरझवेशन करुन परत आल्यावर R;kaph मोटार 
िायकल ही ज्या fBdk.kh पाकष  केली होती ती नदिनु आली 
नाही. कोणीतरी अज्ञात pksjV;ku R;kaps गैरहजेरीचा 
िायदा घेवनु ojhy ueqn o.kZukph मोटर िायकल चोरून 
नेले आहे  अशा लेखी तक्रार वरुन कलम 379भादनव 
प्रमाणे गनु्हा दाखल केला  आहे. 

ASI/ 
988 
मरापे 

03 ukxiwj 
569/21  

कलम 379 
 IPC 

xqUgkizdkj  
ट्राली ब ाँग 
pksjh 
 

  रेल्वे स्टेशन 
नागपरु प्लेट 
िामष न 1वर 
जनरल वेटींग 

हाल 
 

  
30/11/21  
14.51  वा 

30/11/21    
18.51  वा 

कोमल कनटयार 
रकवद्र कनटयार वय 
26वर्ष रा गार्षि  
रेजीमेन्टल िेन्टर 

कामिी मो न 
7620227918 

 

अज्ञात. एकुण 5,800/-    
एक ट्राली ब ाँग काळ्या रांगाचा 
की -  4000/- SBI पाि बकु 

धी 4KG, 700रू नगद, 
मोबाईल चाजषर, कपरे् नये , 
नट्रमर 1100 रू चप्पल बनांद 
िाँमिग कम्पनी चा मोबाईल 
अिा एकुन 5800रू चा माल 

 

ननरांक. 
 

नमदु ता वेऴी व निकाणी यातील नियादी मजकुर  हे रेल्वे 
स्टेशन झािी rs ukxiwj vls ग्रांर् ट्रांक EXP 02616 us 
आज नद 30/11/21 jksth  vkys o रेल्वे स्टे नागपरु   pf 
no 01 पर जनरल osVhax gkWy e/;s vkjke dj.;k 

dfjrk clys vlrk] R;kauk >ksi ykxyh-  R;knjE;ku 
fQAA ;kaps toG Bsoysyh dksf.krjh vKkr pksjV;kus 

R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksowu pks#u usyh o#u. अशा 
लेखी तक्रार वरुन कलम 379भादनव प्रमाणे गनु्हा दाखल 
केला  आहे. 
 

ASI/ 
164 
कुवर 



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

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh  

 

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy iksyhl dLVMh e/;s vlysY;k vkjksih 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 

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 

fuja

d 
fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v]d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG feflax nk- 

rk-osG 

fQ;kZnhps uko fealhx 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 o/kkZ 445@2019 dye 328]379 

Hkknfo 

fn- 30-11-2021 ps 11-30ok- eqDdnj vyh fulkj vyh o; 44 o"kZ] jk- ddjkyk iks-LVs-vkykiwj ft- 

cnk;w m-iz- ;kpk ek- gq dksVkZus fn- 30-+11-2021 rs fn- 09-12-2021 

ikosrks filhvkj fnY;kus R;kl iksLVsyk vk.kwu ykWdvi can dsys- 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps uko Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 cMusjk xqjua 111@21 dye 379 

Hkknfo 

  fn- 29@11@2021 ps 14@31 

filhvkj fn- 30-11-2021 

’ks[k vful ’ks[k ;quql o; 24 jk- xoGhiqjk uoh oLrh cMusjk  


