
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  29@07@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 

1 नागपुर. 

279/2021 

कलम 379 

भाांदवी 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्र ेन नां. 

02834 

हावडा ट्र ेन 

नां. 02834 

हावडा चे 

कोच नां. S/8 

बथथ नां.  

62,64 वरुन 

रेले्व से्ट  

नागपुर PF 

no 8 वर ट्र ेन 

थाांबली 

असता 

11/07/21 चे 

18.50 वा. 

दरम्यान 

29/07/21 चे 

22.08 वा. 

श्री हहमाांशु S/O 

सांजय सहल, 

वय 26 वरे्ष  

राह. मोठा 

बाजार 

मालपाडा, 

कोलकोता 

पहिम बांगाल, 

मोबा. नां. 

9123316924 

 

अज्ञात ,dq.k 11]000 : 

एक रेडमी नोट् 07 प्रो. 

कां .चा मोबइल  त्यात 

एयरटे्ल कां .चे हसम नां.  

9163783663व 

9123326924 imei no 

867381045772155,66

7381045772163 की. 

11,000/रु. असा एकुन 

रु. 

हनरांक वरील ता. वेळी व हठकाणी यातील हियाथदी 

मजकुर हे वरील नमुद ट्र ेन ने हावडा ते सुरत 

असा प्रवास कररत असताांना प्रवासा दरम्यान 

रेले्व से्ट  नागपुर PF no 8 वर ट्र ेन थाांबली असता 

हियाथहद हे  मोबाइल बथथ नां. 72 वर चाहजथगला 

लावुन खाली उतरले असता  कोणीतरी अज्ञात 

चोरट्याने हियाथहदचा नजरचुकीचा  िायदा घेवुन  

वररल  नमुद वणथनाचा मोबाईल मुद्दाम लबाडीने  

चोरुन नेला वरुन अप कलम 379 भादहव प्रमाणे 

नांबरी गुन्हा दाखल. 

fVi%& पोलीस अहधक्षक लोहमागथ नागपुर येहथल 

क्र.  आर /23/ गुने्ह वगथ/ 2021 -4405 हद. 

29/07/2021 पो.से्ट नागपुर येहथल आवक क्र. 

2055/2021हद. 29/07/2021 अन्वये गुन्ह्याचे 

कागदपत्र प्राप्त झाल्याने नांबरी गुन्हा दाखल 

केला.   

 

 

wnk 

 805 

स्वामी 

2 brokjh 

19/2021 

कलम 379 

भाांदवी 

xqUgkizdkj  

ilZ pksjh 

ट्र ेन 02280 

आझाद 

हहांद 

एक्स.चे 

कोच क्र  

S/4  बथथ 

नां.  68 

वरुन चालु 

गाडीत  

रेले्व से्टशन 

brokjh  

;sFkqu xkMh 

lqVY;kuarj  

 

18/06/2021 

चे 

15:00वा.चे 

दरम्यान 

 

29/07/21 
हचत्त हर्षथद 

हसकां दर, वय 

46वर्षथ, धांदा-

मजुरी,रा.घर 

क्र. 286, 

लाडगाव मांहदर 

जवऴ, ता. 

वैजापुर, हज. 

औरांगाबाद. 

नां.9860480
306 

अज्ञात 

 

,dq.k 23]000 : 

एक हहरव्या रांगाची 

लेडीज पसथ त्यात 

एकSamsung कां .चा 

काळ्या रांगाचा मोबाईल 

मााँ नां. A10त्यात jio 

हसम 

क्र.9370196030.IM
EI 

no.3566501115511

59/8 हकां . 8500/-, 

एक हववो कां . चा 

मोबाईल (पाहुन्ाांचा) 

हसम नां माहीत नाही 

हकां .9500/-रु., रोख 
5000/-(200*10, 

500*6)आधार काडथ, 

पाँन काडथ, मतदान 

काडथ असा एकुण 

23000रु चा माल. 

 

हनरांक  यातील हियाथहद मजकुर हे आपल्या 

परीवारा सह ट्र ेन 02280हावडा पुणे  

एक्स .चे कोच क्र  S/4  बथथ न 68 

वरुन हावडा ते बेलापुर असा प्रवास कररत 

असता प्रवासा दरम्यान  रेले्व से्टशन brokjh  

;sFkqu xkMh lqVY;kuarj हियाथहद हे बाथरुम 

करणे करीता गेले असता त्याांचे गैरहजेरीचा 

िायदा घेउन कोणी तरी अज्ञात  चोरट्याने 

त्याच्या बथथ वर ठेवलेली वर नमुद वणथनाची 

पसथ आतील सामानासह मुद्दाम कपट्ाने व 

लबाडीने  चालु गाडीत  चोरुन नेले बाबत 

रे.पो. मनमाड येथे हियाथद हदले वरुन 

ईकडील पो.से्ट. ला19/2021 कलम 379 

भाांदवी प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला 

fVi%&मा.SPसो कायाथलय नागपूर याांचे पत्र 

क्र. आर/23/गुन्हा वगथ/2021 4368 

हद.27/07/21अन्वयेचे गुन्ह्याचे कागदपत्र 

ईकहडलआ. क्र.366/21 हद.27/07/21 

ने प्राप्त झाले  प्रमाणे गुन्हा दाखल 

करण्यात आला 

HC/ 

875 

पेंदोर 



 

 

 

Ikksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

 

3 o/kkZ 
136/2021 

करभ 
379 IPC  
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

टे्रन नं 
02721 
दक्षषण 
एक्व चे 
कोच नं 

S/10, फथथ 
नं 42लरून 

ये स्टे 
फल्रायळाश 
ते ये स्टे 
चंद्रऩूय 

दयम्मान. 
 

28/07/2021
चे  06/00 ला 
दयम्मान. 

 

29/07/2021 
चे 14/00 ला. 

अभन वुदळथन 
भेशता, लम-18 

लऴे,धंदा-
शळषण, या-
ऩाठक फशाय 
चौभेरा 
झारालाड 

याजस्थान.भो 
नं-

7023542100
. 

vKkr ,dq.k 50]000 : 

एक आमपोन कं चा 
ऩांढ-मा यंगाचा भोफाईर 

त्मात जजओ-
9166296302,IMEI 
NO भाहशत नाशी,ककं-
50,000/-रू अवा एकूण 
50,000/रू चा भार. 

निरंक नभुद ता.लेऱी ल हठकाणी मातीर कपमाथदी 
भचकूय शे नभुद टे्रन ने नभुद कोच ल फथथ 
लरून ये स्टे शैद्राफाद ते बोऩार अवा प्रलाव 
कयीत अवतांना प्रलावा दयम्मान कोणीतयी 
असात चोयट्माने कपमाथदी मांचे फथथ लय 
ठेलरेरा  नभुद लणथनाचा भोफाईर त्मांच्मा 
झोऩेचा पामदा घेलून  भुद्दाभ रफाडीने 
चोरून नेरे. lnj गुन्शमाचे कागदऩत्र ऩो स्टे 
च्मा ईभेर आमडीलय  ऩो स्टे रा  प्राप्त 
झाल्माने नंफयी गुन्शा दाखर केरा 

NK/319 
जजचकाय 

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 

vaeynk 

01 xksafn;k 

10@21 

dye 174 

tkQWkS 

jsYos LVs’ku 

frjskMk fdeh ua 

1030@08&09 

vi ykbZu 

29@07@21 

ps 17-00 ok 

iqohZ 

29@07@21 ps 

18-30 ok 

vkWu M;qVh  

mi LVs’ku 

vf/k{kd 

jsLVs xksafn;k 

vuksG[kh  

iq:’k  

o; ueqn 

ukgh 

;krhy e;r iq:’k  gk xkMh ua 09372 ;k /kkoR;k jsYos xkMh 

[kkyh ;soqu dVqu e;r >kyk vkys 

lQkS 

461 

lkoGs 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 इतवारी 20/2021 कलम  

12 v 

महाराष्ट्र  जुगार कायदया 

29/07/2021 चे 16:24         1)हिरोझ मज्जीद  पटे्ल वय 42 वर्षथ  रा.भारत नगर ,कलमणा माकेट् जवऴ नागपुर हल्ली मु. अिजल बागानी 

याांचे घरी हकरायाने सतरांजीपुरा बडी मज्जीद जवऴ नागपुर .२)आबीद शहादत खान वय 36 वर्षथ रा.लकडगांज 

बुध्द हवहारा जवऴ नागपुर.३)अभय भरतकुमार पाांडे वय  36 वर्षथ रा   लकडगांज बुध्द हवहारा जवऴ नागपुर 

4)शेख शैबाज शेख शिी  वय 22 वर्षथ रा.लकडगांज बुध्द हवहारा जवऴ नागपुर. 

 



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

 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax 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 इतवारी 

20/2021 

कलम  

12 v 

महाराष्ट्र  

जुगार 

कायदया 

रेले्व से्ट 

इतवारी येथील 

दहक्षण बुकी ांग 

आिीस 

जवऴील 

मालधक्का 

जवळ 

मोकऴ्या 

जागेत शेड 

खाली. 

 

29/07/2021 

चे  14.30 वा . 

दरम्यान 

 

29/07/2021 

चे 16:24         

सरकार तिे 

HC/983 

सुरवाडे  वय 

51 वर्षथ. धांदा 

नोकरी नेम रे 

पो से्ट 

इतवारी 

एकुन 48550/ रु  

52 तास पते्त व 300 रु रोख  व 

इसम क्र 1) हिरोझ मज्जीद  पटे्ल 

वय 42 वर्षथ याच्या जवळुन एक 

हववो कां  चा मोबाईल काल्या रांगाचा 

हक.10,000/ व रोख 3670 रु  

ज्यात (500x7,नोट् 100x1,नोट् 

50x1 नोट् 20x1 नोट् ,) 2) आबीद 

शहादत खान वय 36 वर्षथ 

याांच्याजवळुन एक हववो कां  चा 

मोबाईल हनळ्या रांगाचा हक.9900  

व रोख 1340 रु ज्यात (500x2 

नोट् ,200x1 नोट् 100x1 

नोट् ,20x2 ,नोट् ) 3)  अभय 

भरतकुमार पाांडे वय  36 वर्षथ  

याांच्याजवळुन एक oppo कां  चा 

काळ्या रांगाचा मोबाईल हक 

11000 रु व रोख 1900 रु ज्यात 

(500x1 नोट् 200x3 नोट् 100x5 

नोट् , 50x6 नोट् ,) 4)शेख शैबाज 

शेख शिी  वय 22 वर्षथ 

याांच्याजवळुन एक oppo कां  चा 

मोबाईल हक 9000/रु रोख 1350/ 

रु (500x1 ,नोट् 200x2 नोट् 50x3 

नोट् ,20x3 नोट्  10x24  नोट् 

असा एकुन 48250 रु चा माल व 

घट्ना स्थळी हमळुन आलेले 

300/रु असा एकुन 48550/ रु चा 

माल. 

 

1)हिरोझ मज्जीद  

पटे्ल वय 42 वर्षथ  

रा.भारत नगर 

,कलमणा माकेट् 

जवऴ नागपुर 

हल्ली मु. अिजल 

बागानी याांचे घरी 

हकरायाने 

सतरांजीपुरा बडी 

मज्जीद जवऴ 

नागपुर .२)आबीद 

शहादत खान वय 

36 वर्षथ 

रा.लकडगांज बुध्द 

हवहारा जवऴ 

नागपुर.३)अभय 

भरतकुमार पाांडे 

वय  36 वर्षथ रा   

लकडगांज बुध्द 

हवहारा जवऴ 

नागपुर 4)शेख 

शैबाज शेख शिी  

वय 22 वर्षथ 

रा.लकडगांज बुध्द 

हवहारा जवऴ 

नागपुर.  

vVd fnukad o 

osG 

29/07/2021 चे 

16:24         

 

नभुद ता.लेऱी ल हठकाणी असताांना वेळ अांदाजे 

14 .30 वा.दर. गुप्तबातहमदारा मािथ तीने खबर 

हमळाली की, रे से्ट इतवारीचे दहक्षण बुकी ांग 

आिीस जवऴील मालधक्का जवळ मोकऴ्या 

जागेत शेड खाली. काही इसम तास पत्यावर 

हारजीत जुगाराचा खेळ खेळीत आहे अशी 

माहीती हमऴाल्याणे आम्ही सदरची माहीती प्रभारी 

अहधकारी याांना हदली व त्याांचे आदेशाने प्रभारी 

अहधकारी API मुबारक शेख सोबत पो हवा /978 

नारनवरे, Lcb लोहमागथ नागपुर येथील Hc/761 

सहारे   ,PC/1182 रोशन अली RPF कळमना 

येथील आरक्षक / 0300227 हववेक कनोजीया  

असे गुप्त बातमीद्वार  याने हदलेल्या माहीतीचे 

आधारे रवाना झाले असता रे से्ट इतवारी चे  

दहक्षण बुकी ांग आिीस जवऴील मालधक्का 

जवळ मोकऴ्या जागेत शेड खाली.काही इसम 

ऐकत्रीत घोळका करून तास पत्यावर जुगार 

खेडीत बसलेले हदसलेले असता आम्ही वरील 

अहध,व कमथ,याांनी तास खेडत बसलेल्या हठकानी 

अचानक धाड ट्ाकली असता त्यातील चार इसम 

पोलीसाच्या हाती लागले असे सागीतले असून 

घट्नास्थली  ५२तास पते्त व 300 रु रोख  /- ऱपये 

अशी हमळून आल्याने  ताब्यात घेऊन सदर 

इसमाना घेऊन रे पो. से्ट इतवारी येथे येवुन  सदर 

इसमाची पांचा समक्ष अांग झडती घेतली असता  

ueqn माल त्याच्या कडून हमळून आला  

 

 

iksgok 

978 

ukjuojs 

 

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 


