
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  22@06@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 ukxiqj 

208@2021 

कलम 379 
भादवी 

xqUgkizdkj 

eksckbZYk 

pksjh 

jsLVs ukxiqj 

pss IyWVQkeZ 

ua- 1 ojhy 

tujy osfVax 

gkWy 

o/kkZ ,UM dMs 

csaUp o:u- 

 

- 

 

22-06-2021 

ps 05%30 ok 

njE;ku 

22-06-2021 

ps 07%35 ok- 

jkenkl fHkojko 

fHkaxkjs ]o; 23 

o’kZ] /kank& 

iRrk- ds&gkGk 

rk- flYyksM ft- 

vkSjaxkckn ihu-ua- 

43113 eks-ua-

8999438586 

 

vKkr ,dq.k 7]500 : 

,d fuG;k jaxkpk 

Redmi 9A daiuhpk 

eksckbZy R;kr                          

ft;ks fle ua- 

9359087664] fda 

7500@&:-  

 

fujad ueqn rk-osGh o fBdk.kh ;karhy fQ;kZnh 

gs js-LVs- Hkqlkoy rs ukxiqj vlk izokl 

d:u js-LVs-ukxiqj ps IyWVQkeZ ua- 1 

ojhy tujy osfVax gkWy o/kkZ ,UM dMs 

csaUp oj >ksiys vlrk dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus R;kP;k >ksispk Qk;nk ?ksoqu 

R;kps iWUVps f[k”kkrhy eksckbZy eqn~nke 

yckMhus pks:u usys ckcr fQ;kZnh ;kauh 

js-iks-LVs-yk ;soqu ys[kh fQ;kZn fnys 

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

HC 
235  
वघारे   

02 नागपरु 
209/2021 
कलम 379 
भादवी 

xqUgkizdkj 

yWiVkWi 

pksjh 

ट्रेन न 08243 
BSP   BGKT 

SF SPL 
सपुरफास्ट 

स्पेशल  EXP 
कोच न B /4 
बथथ न 44 रेल्वे 
स्टेशन नागपरु 
प्लटॅफामथ नं. 3 
वर गाडी 
आल्यानंतर 
माहीत पडले 

 

22/06/21 चे 
00.45  वा. 
दरम्यान 

22/06/21 चे 
14.06  वा. 

अजय कुमार  वय 
31 वषे, धंदा - 
प्रायवेट जा ाँब , रा.  
जे ब्लाक मकान क्र 
04 गल्लीन. 2 शशव 

दगुा शबहार  
फशरदाबाद 121009 
मो न 9643324355 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 31]982 : 

एक डेल कम्पनीचा   
लाँपटा ाँप  काऴ्या रंगाचा  
माडल न. C65TKJ2 SR 
NO 26493962798 शक  

31,982 रू . चा माल 
 

ननरंक 
 

नमदु ता वेऴी व शिकाणी यातील शफयादी हे नमदु 
ट्रेन ने  रे.स्टे.रायपरु  ते नागपरु असा प्रवास करीत 
होते प्रवासा दरम्यान शफयादी यांनी  तयांची सोल्डर 
ब ाँग आपले बथथ खाली िेवनु झोपले होते ट्रेन ने रे 
स्टे नागपरु PF NO 3 वर येथे आल्यानंतर ट्रेन 
मधनु बथथ खाली ब ाँग धेवनु बाहेर येवनु मोमीनपरु 
जाण्याकरीता आटो  करून आटोत बसल्यांनतर 
तयांनी आपल्या ब ाँग मघ्ये लाँपटा ाँप पाशहले असता 
शदसनु आले नाही तयाचे वरील वणाचा लाँपटाप  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने तयांचा   झोपेचा 
फायदा घेवनु    मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरून 
नेले बाबद शफयाद यांनी शदले शफयाद वरून सबब 
अपराध कलम 379 भादशव प्रमाणे नंबरी गनु्हा 
दाखल  

API 
xksaMk.ks  

 

03 o/kkZ 

114@2021 

कलम 379 
भादवी 

xqUgkizdkj 

ikWfdV 

pksjh 

Vªsu ua 02295 

la?kafe=k 

,Dl  pss 

ekxhy 

fodykax 

dksp e?;s js-

LVs 

lsokxzke ;sus 

iqohZ- 

 

22-06-2021 

ps 07-00 ok 

njE;ku 

22-06-2021 

ps 14%00 ok- 

cstxe guqekuyq 

vut;k ]o; 61 

o’kZ] 

/kank&fjVk;MZ 

iRrk- Jhjke 

dkWyuh dkekjsìh 

ft-  dkekjsìh  

rsyaxkuk eks-ua-

9398409171 

vKkr ,dq.k 8]150 : 

,d dkG;k jaxkps  

ikWfdV R;kr jks[k 

6500@-:i;s iWu 

dkMZ ,d flaMhdsV 

cWdsps ,fV,e dkMZ    
fuG;k jaxkpk ftvks 

daiuhpk eksckbZy R;kr                           

fle ua- 9398409171] 

fda 1]650@&:- 

vlk ,dq.k 8]150 : 

pk eky 

 

fujad ueqn rk-osGh o fBdk.kh ;karhy fQ;kZnh 

gs js-LVs- okjaxy  rs ukxiqj vlk izokl 

djhr vlrk  js-LVs lsokxzke ;asFks xkMh 

Fkkacyh vlrk ik.kh ih.;kdjhrk [kkyh  

mrjY;koj dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

R;kP;k xSjgtsjh pk Qk;nk ?ksoqu R;kps 

cFkZoj Bsoysyk ikfdV o eksckbZy 

eqn~nke yckMhus pks:u usys ckcr 

fQ;kZnh ;kaps fQ;kZn o:u uacjh xqUgk 

nk[ky  

iksuk 

354 

usgkjs 



04 cMusjk 

69/2021 
कलम 379 
भादवी 

xqUgkizdkj 

eksckbZYk 

pksjh 

ट्रेन 02809 
मुंबई हावडा 
मेल एक्स चे 
कोच नं  S/5 
बथथ नं 11 वरून 
रे स्टे  बडनेरा 
येणे पवुी 

21/06/2021 
चे 00/30 वा. 
ते 08/10 वा 
समुारास 

 

22/06/2021 
चे  10/50 वा 

संगीता शेसधर 
चौधरी ,वय 24 वषथ 
रा.गोरेगाव ,शवट 
भट्टी ,वेस्ट 
एक्स हायव ेमुंबई 
मो.क्र.981977470

6 

अज्ञात 
 

,dq.k 8]399 : 

MI रेडमी 7 कंपनीचा 
काळ्या रंगाचा मोबाईल 
तयात एयरटेल शसम नं. 
8268847991 IMEI      

नं. 868514043145250, 
कीं.8299/- 100 रु ची 1 
नोट असा एकुण 8399/- रु 

.चा माल 

ननरंक 
 

नमदु ता वेऴी व शिकाणी यातील शफयादी हे 
वरील नमदु ट्रेनने  रे.स्टे. िाणे ते दगुथ असा प्रवास 
करीत असतांना प्रवासा दरम्यान रे स्टे  बडनेरा 
येणे पवुी तयांचे जवऴील मोबाईल फीयादीचे 
झोपेचा फायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेला याबाबत 
फीयादीने  jsiksLVs  गोंदीया येथे शदले तक्रार वरुन 
ईमेलद्वारे तसेच cctns प्रणालीद्वारे गनु्याचे 
कागदपत्र प्राप्त झाले वरुन गनु्हा कलम- 379 
भादशव प्रमाणे दाखल 

PSI 
'’ksGds 

05 अकोला 
66/2021  
कलम 379 
भादवी 

xqUgkizdkj 

yWiVkWi 

cWx pksjh 

ट्रेन नं. 02809 
म ंबई  हावडा 
मेलचे एक्स 

चेकोच नं. S/9 
बथथ नं.35वरून 
रे. स्टे अकोला 
येथेगाडी उभी 
असतांना                                                

 

20/6/2021 
06.40 वा प वी 

22/06/2021 
चे 00.09 वा  

रामाशंकर 
अनंतपाल शाह  रा 
,वय - 43 वषर, 
धदंाा - नौकरी 

,रा.घर नं. 
आशानगर 

कांनादवली म ंबई 
मो. 

नं.9757248858 2 

अज्ञात ,dq.k 51]000 : 

  एक गे्र रंगाची लपँटापँ बगँ 
त्यावर असेन्जर असे 

नलहलेले, त्यात 1) गोल्डन 
रंगाचा नववो कं. चा 

मोबाईल त्याचा IMEI NO 
माहीत नाही  त्यात एअरटेल 
चे नसम नं.8451969010 
ककमत 18,000/- रू 2) 
एक ब्लल्य  रंगाचा समँसंग 
कंपनीचा  मोबाईल त्याचा 
IMEI NO माहीत नाही 
त्यात JIO चे नसम 

नं.7977394106, ककमत 
28,000/-,रू तसेच रोख 
5000/- रूपये ,आधार 

काडथ, AXIS बकेँचे ATM 
काडथ, ज ने वापरते कपडे, 
छत्री असा एक ण 51,000/- 

रूपयाचा माल       

ननरंक नम द ता.वेळी व नठकाणी यातील नियादी हे रे.स्टे 
म ंबई ते वधा असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा 
दरम्यान रे. स्टे अकोला येथे गाडी उभी असतांना 
त्यांच्या जवळील लपँटापँ बगँ कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्यांच्या झोपेचा िायदा घेव न म द्दाम 
लबाडीने रे. स्टे अकोला येथे गाडी उभी असतांना 
चोरुन नेला वरून सबब अपराध कलम 379 
IPC प्रमाणे ग न्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
fVi%%&jsiksLVs बडणेरा येथील जा क्र . 
619/2021 नद. 20/06/2021 अन्वये ग न्याचे 
कागदपञ आज रोजी इकडील आवक क्र . 
386/2021 नद. 21/06/2021अन्वये प्राप्त 
झाल्याने ग न्हा दाखल केला   
 

HC 
618  
बाबर 

06 अकोला 
67/2021  
कलम 

379 

भादवी 
xqUgkizdkj  

eksckbZYk 

pksjh 

ट्रेन नं. 02833 
अहमदाबाद 

हावडा  एक्स चे 
कोच नं. D/1 
मध न रे. स्टे 
अकोला येथे 
PF no.02 
वरुन 

21/06/2021 
चे 13.55 
वा.प वी 

 

22/06/2021 
चे 21.20 वा. 

 

लोकेन्र नंदनलाल 
पीहारे ,वय - 24 
वषथ, धंदा - 

नशक्षण,रा.कसघाळ 
तलाई हरीजन गल्ली 
नं.01नशवमंनदर 

जवळ खंडवा (MP) 
मो. 

नं.7000812448,8
719052485 

अज्ञात 
 

,dq.k 24]990 : 

एक काळ्या रंगाचा वििो कं. चा 

मोबाईल मााँ.नं.V20,त्याचा 

IMEI NO 

868326058755174, 

868326058755166, 

IDEA चे विम 

नं.9754499529, 

BSNL SIM 

NO.7415337922, वकंमत 

24990,/- रू अिा एकुण 

24990/- रूपयाचा माल       

ननरंक नम द ता.वेळी व नठकाणी यातील नियादी हे 
रे.स्टे.भ सावळ ते म तीजाप र असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासा दरम्यान रे. स्टे अकोला येथे PF 
no.02 वरुन  गाडी उभी असतांना त्यांच्या 
जवळील  मोबाईल मा.ँ कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने गदीचा िायदा घेव न म द्दाम लबाडीने रे. 
स्टे अकोला येथ न चोरुन नेला वरून सबब 
अपराध कलम 379 IPC प्रमाणे ग न्हा दाखल 
करण्यात आला  
fVi%%&द रके्षञ लोहमागथ ( OP) म तीजाप र येथील 
आ. क्र. 02/2021 नद. 21/06/2021 अन्वये 
ग न्याचे कागदपञ आज  izkIr >kys वरुन 

NK 
799 
मनस्कर 



 

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

 

 

iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

 

 

 YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

 

v

Ø 

xq-j-ua xqUgk ?kM tkxk xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko vkjksih 

 

feGkyk eky 

 

gdhxr riklh vaeynkj 

1 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v-dz 

 

 

jsiksLVs 

uko 

exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM 

tkxk 

exZ ?kM- 

rk-osG 

exZ „nk- 

rk-osG 

fQ;kZnh@[

kcj ns.kkjk 

uko 

er̀dkps uko o 

iRrk 

gdhdr  riklh 

vaeyn

kj 

01 o/kkZ 14/2021 
कलम  

174 Crpc 

js-LVs ektjh 

fd-eh ua- 

842@16-

&16  

 

21/06/21 
16-40 वा. 

पवुी 

22/ 06/21 
00.10 वा. 

On Duty 
DYSS   

cYykM”kkg 

e;r eghyk 

ukes  श्रीमती  
v:uk vuqi 

?kksMsLokj  

, वय 45 वषथ, 
रह.-  ektjh] 

rk- Hknzkorh 

ftYgk 

panziqj 

 On Duty DYSS  cYykM”kkg यांनी लेखी मेमो शदला की,  js-LVs ektjh fd-

eh ua- 842@16-&16 gkse flXuy ;sFks ueqn efgyk fg Vsªu ua 51020 

us dVqu ej.k ikoyh vkgs v”;k ys[kh eseks izkIr gksrkp ?kVuks LFkGh 

iksgok 64 ?;kjs o izsr igkjk M;qVh dkeh iks”kh 449 Bkdjs ;kauk 

jokuk dj.;kr vkys vkgs-अशा लेखी मेमो वरुन मगथ क्र. 14/2021 u/s 174 
Crpc प्रमाणे दाखल करण्यात आले आहे. 
 

iksgok 

64 

?;kjs 

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 cMusjk 68/21 कलम 379 भादवी 21@06@2021 ps 20@17  ok  
-¼  PCR – 24/06/2021 i;Zr ½  

eks- jf”knmYyk eks- bLyke lyhe “ks[k o; 26 jk- deykckjh iks-LVs- 

Qqyckjh ft- ekynk- i- caxky   


