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

 अप क्र. 
223 /2021 

कलम  
379 

 भा.द.वि. 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

–  रेल्वे स्टे 
नागपरु सेकंड 
क्लास बकुींग 
ऑफिस मध्ये 

 

06/07/21 चे 
09/40 वा. ते 

09/50 वा 
दरम्यान 

 

 06/07/21 चे 
14:21  वा 

 

फवजय दसरथ 
सोनवाणे वय 29 

वषष,,धंदा-
होमगाडष,रा.वाडष 
नं.05 देवी मंदीर 
रोड सेवानंद 

फवद्यालय जवळ 
श्रीवास 

नगर,महादलु्ला 
कोराडी का ाँलनी 
नागपरु मो.नं. 

8317217166 

vkseizdk”k 

jes”k o; 21 

o’kZ jk vkxzkk 

¼ m-iz ½ 

vVd fn-

06@7@2021 

ps 16-00 ok 

,dq.k 14]990 : 

–एक ओपो A7 कंप.चा 
फनळ्या रंगाचा मोबाईल 
त्यात फजओ फसम नं. 

8698288644,Airtel 
8673155747,IMEI 

no.868793040988595/
587 कक. 14990/- रु. 

 

  फनरंक  
 

नमदु ता वेऴी व फिकाणी यातील फियादी हे 
गोंदीया येथे जाणे असल्याने रेस्टे नागपरु सेंकड 
क्लास बकुींग आाँफिस मध्ये नागपरु ते गोंदीया 
असे फरझवेशन िा ाँमष भरत असतांना त्यांनी त्यांचा 
ओपो A7 कंप.चा मोबाईल बाजलुा िेवनु िा ाँमष 
भरत असतांना त्यांचे नजर चकुीचा िायदा घेवनु 
नमदु मोबाईल कोणीतरी अज्ञात आरोपीने मदु्दाम 
लबाडीने चोरुन नेले वरुन  गनु्हा दाखल  

ASI/296 
 

2 ukxiwj 

अप क्र. 
224 /2021 

कलम  
379 

 भा.द.वि. 
xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

  ट्रेन  02888 
समता एक्स. 
चे जनरल 

कोच मधनु रे. 
स्टे. नागपरु 

येथे. 
 

08/06/21 चे 
01:00 वा 
दरम्यान 

 

 06/07/21 चे 
19:46  वा 

 

बजृफकशोर 
मोहनलाल 

कुशवाह, वय 40 
वषष, राह.  फशन्दी 
कॉलनी, फसन्ध ु
भवन जवळ, 
पोस्टे दगुष, मोहन 
नगर, दगुष छ.ग. 

मो. नं. 
9109209579 

 

अज्ञात ,dq.k 30]500 : 

–एक कत््या रंगाची फपठ्ठु 
बगॅ त्यात तीन मोबाईल 
त्यापैकी एक फरयल मी कं. 
चा मोबाईल त्यात फसम नं. 

9076548980, एक 
समॅसंग कं. चा मोबाईल 
त्यात फसम नं.  J7 

9229438814, एक 
समॅसंग J5 कं. चा मोबाईल 

त्यात फसम नं. 
8770945504 मोबाईल चे 
एकुण कक. 30000/- 

एक्क्टव्हा गाडीचे कागदपत्र, 
पनॅकाडष, आधारकाडष, रोख 

500/- रु., असा एकुण 
30500/- रु. चा माल. 

 

  फनरंक  
 

– नमदु ता वेऴी व फिकाणी यातील फियादी हे 
आपले परीवारासह रे. स्टे. झांसी ते दर्ुग असा 
प्रवास करीत असता प्रवासा दरम्यान कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने त्यांची नमदु वणषनाची बगॅ 
आतील सामानासह रे. स्टे. नागपरु येथनु मदु्दाम 
लबाडीने चोरुन नेले  
fVi&गनु्याचे कागदपत्र मा. पोलीस अफधक्षक 
काया. लोह नागपरु कफडल क्र. 
आर/23/2021गनु्हा वगष/3932 नागपरु फद. 
6/7/21 अन्वये तसेच ईकफडल आ. क्र. 
1472/21 फद. 6/7/21अन्वये प्राप्त झालेवरुन 
गनु्हा दाखल  
 

ASI/699 
पवार 



 

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

 

Ikksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

3 225/2021 
कलम 379 

IPC 

  ट्रेन 06011 
फत्रकुल एक्स. 
कोच नं. D/2, 
बथष नं. 44 
वरुन रे. स्टे. 
नागपरु येथनु 

गाडी 
सटुल्यानंतर. 

 

20/06/21 चे 
02:35 वा 
दरम्यान 

 06/07/21 चे 
21:49 वा 
दरम्यान 

राहुल शंकर 
कामतवार, वय 
25 वषष, राह.  

रफवद्र वाडष, माता 
मंदीर समोर, 
कारवा रोड 

बल्लारशाह, मो. 
नं. 

9822059203 
 

     अज्ञात 
 

,dq.k 28]000 : 

एक Vivo V15 कं.चा 
मोबाईल मॉडल नं. 1819 

त्यात फसम नं. 
9356908328, 

8975559466, IMEI 
No. 

865840040447339, 
865840040447321 कक. 

28000/- रु. चा 
 

फनरंक  नमदु ता वेऴी व फिकाणी यातील फियादी हे 
आपल्या पफरवारासह फद. 19/06/21 रोजी रे. स्टे. 
बल्लारशाह ते बैतलु असा प्रवास करीत असता 
प्रवासा दरम्यान कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
त्यांची नजर चकुवनु फियादी यांचा एक Vivo 
V15 कं.चा मोबाईल मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेले 
बाबत रे. स्टे. नागपरु येथनु गाडी सटुल्यानंतर 
फियादी यांचे लक्षात आले वरुन फियादी यांनी 
रे.पो.स्टे. आमला येथे फदलेल्या फियाद वरुन 
इकडील पो.स्टे. ला वगष होवनु आल्याने सबब 
अपराध कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल  

  ASI/ 
809 रेड्डी 

4 अकोला  
अप क्र. 

77 /2021 
कलम  
379 

 भा.द.वि. 
xqUgkizdkj 

jks[k pksjh 
 

ट्रेन .02719 
अजमेर 

हैद्राबादएक्सचे 
कोच नं. 
D/2 बथथ 

नं.62,िरून 
रे.स्टे.अकोला 

येथनु 
गाडीसटुल्याि

र 
लक्षात 

आलेिरुन 
 

03/07/21  
15.50 

िा.दरम्यान 

06/07/21  
16.32 

िा.दरम्यान 

एजाज 
तारमोहम्मद 

िय 46 िर्थ धंदा 
प्रायव्हेट,रा. 
दामले चौक 

अकोला 
मो.नं. 

8668427247 

     अज्ञात 
 

,dq.k 6]900 : 

- रोख 6900/-
(500x13,200x1,100x1,

10x10,)ि वफयादी चे 
आधार काडथ, असा एकुण  
6900/-रोख रू,चा माल. 

 

वनरंक िरील ता. िेळी ि ठीकाणी यातील वफयादी 
मजकुर हे ट्रेन नं.02719अजमेर हैद्राबाद एक्सचे 
कोच नं.D/2,िरून आपले परीिारासह अकोला 
ते नांदेड असा  प्रिास करणे करीता 
रे.स्टे.अकोला येथनु दपुारी 15.20िा.सदर ट्रेन 
मध्ये बसले गाडी प्रिासात वनघालेिर अंदाजे 
अध्या तासानंतर वफयादी यांनी त्याचे कुत्याचे 
वखशात ठेिलेले रोख 6900,ि वफयादी चे आधार 
काडथ, पाहले असता ते वदसनु आले नाही  गदीचा 
फायदा घेिनु ि वफयादी यांची नजर चकुिनु  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने  
चोरूऩ नेले. िरून  कलम  379 IPC प्रमाणे 
गनु्हा दाखल  

NK 
630 

रायकिा
र 

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 

1 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

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 

 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 



 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

  

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 
 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 o/kkZ vi dz-112@2021 

dye 379]34 Hkk-n-oh 

fn- 02@07@2021 

ps13@00 ok fn- 12-07-

2021 ikosrks ih-lh-vkj 

01½ fouksn dqekj mQZ dkY;k dkyhjke lSuh o; 42 o’kZ jk] edku ua-20@227 fnYyh &91 iks-LVs- e;qj 

fogkj Qsl&01 U;q fnYyh 02½ lkuq fot; xxZ o; 25 o’kZ jk]edku ua- 08@69 f=yksdiqjh U;q fnYYkh 

 

02 ukxiqj CR. No. 223/2021 
 379 IPC 

vVd fn-06@7@2021 ps 

16-00 ok . 
 

vkseizdk”k jes”k o; 21 o’kZ jk vkxzkk ¼ m-iz ½ 

 

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 


