
 

Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  30@08@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    नागपरू  

 CR. No.  

351/2021 

कलम  

379 IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh  

टे्रनं 02160 

जबलपरू 

नागपरू एक्स 

च ेकोच नं 

S/2 बथथ नं 45 

वरून रे स्टे 

नागपरू 

येणेपवूी 

 30.08.21 

च े 06:10 

वा 

 30.08.21 

च े 10:45 

वा 

सजुाता  नेतराम 

वमाथ वय-31 वषे 

धंदा-  टटचर रा-

पलााँट नं 28 

अमरावती रोड 

हनमुान मंदीर 

जवळ शाहू 

लेआऊट दत्तवाडी 

नागपरू.मो नं-

7020784140, 

7387677249 

 

अज्ञात 

 

,dq.k 14]000 : 

एक ररयलमी S/Pro  नेव्ही 

ब्ल्य ूकं चा मोबाईल त्यात 

टजओ-

8459237893,वोडाफोन-

9145328378 – 

IMEI NO. 

865868044907248/55 

टकं-14000-रू चा माल 

 

 fujad नमदु ता वेळी व टिकाणी यातील टफयाथदी 

मचकूर ह ेनमदु टे्रन ने नमदु कोच व बथथ 

वरून रे स्टे जबलपरू ते नागपरू असा 

प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान 

त्यांनी वरील नमदु वणथनाचा मोबाईल 

आप्या बथथ वर िेवलेला कोणीतरी 

अज्ञात चोरट्याने त्यांच े नजर चकुवनू 

मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरून नेला 

आह.े असे टदले टफयाथद वरून सबब अप 

कलम  379 भादटव प्रमाणे नंबरी गुन्हा 

दाखल केला आह.े  .  

 

 

 

iksgok 

874  

बारड 

02 नागपरू  

CR. No.  

352/2021

कलम  

379 IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

टे्रन नं. 02511 

गोरखपरु 

एक्स. च ेकोच 

नं S/8, बथथ नं. 

68 वरून रे. 

स्टे. नागपरू 

येणे पवूी. 

 

27/08/21 

च े03:00 

वा. 

30/08/21 

च े22:30 

वा. 

शेखर लेटराधे 

श्याम जयस्वाल, 

वय 27 वषे, रा. 

गाव बाहादरुी 

बाजार, पोस्ट 

अमवुा भजुगुथ, 

थाना पषु्टी, 

तहसील फरीदा, 

टज. महाराजगंज, 

(UP) मो नं-

9695939599 

 

अज्ञात ,dq.k 16]000 : 

एक लाल रंगाचा MI 

कंपनीचा मोबाईल मॉडल 

नं.  Note 5 Pro त्यात 

एअरटेल 9793522346,  

IMEI No. 

864316046169582,  

टकं. 16,000/-रू. चा माल. 

 

टनरंक 

 

यातील टफयाथदी ह े टे्रन नं. 02511 

गोरखपरु एक्स. च ेकोच नं S/8, बथथ नं. 

68 वरून रे. स्टे. गोरखपरु ते चैन्नई असा 

प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान 

टफयाथदी यांच ेझोपेचा फायदा घेवनु त्यांच े

बथथ वर िेवले्या बॅग मधील एक लाल 

रंगाचा MI कंपनीचा मोबाईल कोणीतरी 

अज्ञात चोरट्याने  मदु्दाम लबाडीने व 

कपटाने चोरून नेले बाबत टफयाथदी यांनी 

टफयाथद टदले व गुन्याच े कागदपत्र 

रे.पो.स्टे. वधाथ येथील जा.क्र. 

1127/2021 टद. 28/08/2021 अन्वये 

वगथ होवनु आ्याने सबब अप. कलम  

379 भादटव प्रमाणे गुन्हा दाखल केला  

  

 

ASI/ 

699 

पवार 



 

Ikksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh  

 

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

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  
                                                                    

 
YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 

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 

vaeynkj 

01 अकोला 

मगग नबंर  

16/2021 

 कलम 174 

CRPC प्रमाने 

दाखल 

 

डावनु लुप लाईन 

काटसा नं. 113-A      

tOkG 

fd-eh. नं. 

621/16-18 

30/08/2021  

चे 06.30वा 

30/08/2021  च े

10.39 वा 

ON DUTY 

DYSS CR 

मतुीज ापरु तफे 

पेट्रोल मॅन श्री 

समीर सलीम 

गरव े

एक अज्ञात 

व्यक्ती वय  

vankts 

40  o"kZ 

 

gdhdr ;k izdkjs vkgs dh] vkt jksth ON DUTY 

DYSS eqfrZtkiqj rQsZ isVªksy eWu lej lyhe xjos  

;kauh ys[kh eseks fnyk dh] डावनु लुप लाईन काटसा 

नं.113-A fd-eh. न.ं621/16-18 toG ,d vKkr O;Drh 

vpsr voLFksr iMqu vkgs- vlk eseks fnyso:u 

?kVukLFkGh xsys vlrk lnjpk ble gk e`r 

voLFksr feGqu vkyk vlY;keqGs js-iks-LVs vdksyk 

;sFks exZ dz- 16@2021 dye 174 tkQkS izek.ks  

exZ nk[ky dj.;kr vkyk vkgs- -     

ASI 503 

 ळमकर 

vØ 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 

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 



 
                                                             

                                                              & xks"kokjk & 

 

                                                    yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vf/kdkjh yksds’ku 

 

 

Hkkx 1 rs 5 [kkyhy nk[ky xqUgs 

 

 

02 

Hkkx 1 rs 5 [kkyhy vVd vkjksih fujad 

Hkkx 6 [kkyhy nk[ky xqUgs  fujad 

Hkkx 6 [kkyhy vVd vkjksih fujad 

izfrca/kd dk;Zokgh dslsl 02 

vdLekr e`R;q 01 ,d csokjl iq:"k 

fHk{ksdjh o QsjhokY;koj dsysY;k dslsl fujad 

feflax ilZu fujad 

brj dslsl fujad 

fjQzs’kj dkslZ fujad 

t[eh fujad 

1 iksyhl vf/k{kd 
Jh- ,e- jktdqekj 

 

gtj 

 

2 vij iksyhl vf/k{kd Jherh oS’kkyh f’kans 
gtj 

 

3 
Mhok;,lih ¼ gkse ½ 

mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos ukxiwj 

injhDr  Jh- oklqnso Mkcjs  iksfu 

 

 

gtj 

 

4 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos ukxiwj 
injhDr Jh- lrh'k f’kans  SDPO gtj 

5 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos vdksyk 

Jh- lrh'k f’kans  SDPO 

 

gtj 


