
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  06-12-2021    

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 xkasfn;k  

vi-dz- 

78@2021 

dye 379 

Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

Vªsu ua 

12771 

fldanjkckn 

jk;qij 

,Dlps dksp 

ua ,l@01 

cFkZ ua 19 

o:u js- 

LV- xksafn;k 

;s.ksiqohZ 

 

20-11-2021 

ps 10-00 ok 

njE;ku 

 

06-12-2021 

ps 17-15 ok 

eksuq feyqjke 

lkgq o; 25 

o"kZ  jkg 

jkeuxj 

f'krykikjk 

xYYkh ua 05 

dekZ iksLVs 

xqf<;kjh ft 

jk;iqj 

 

- 

vKkr ,dq.k 27]999 : 
,d ,e vk; daiuhpk 

eksckbZy ekW-ua-11X5G 

IMEI    no 
868494052185259] 

868494052185267 

fdaer 27999@&: 

 

  fujad  Ukeqn rkjh[k osGh ueqn xqUg;krhy fQ;kZnh gs 

fn 20@11@21 jskth  Vªsu ua 12771 

fldanjkckn jk;qij ,Dlps dksp ua ,l@01 

cFkZ ua 15]18]19 o:u ifjokjklg  jsLVs ukxiqj 

rs jk;iqj vlk izokl djhr vlrkuk R;kauh 

vkiyk ueqn eksckbZy cFkZ ua  19 o:u izokl 

djhr vlrkuk cktqyk Bsoqu >ksih xsys vlrk 

R;kps >ksispk Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus  xksafn;k ;s.ks iqohZ psk:u usys ckcr 

jsiksLVs fcykliqj ;sFks rdzkj fnys o:u ueqn 

xqUg;kps dkxni=s ek iks vf/k- yskg ukxiqj 

tkdz vkj@23@xqUgs oxZ@6712 @2021 

vUo;s  iksLVsyk izkIr >kys o:u uacjh xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk vkgs- 

eiksgok 

1002 

esgsj 

02 नागपरु 
CCRR  No. 

586/2021 
कलम 379 

IPC 
xqUgkizdkj 

cWx pksjh  
 

ट्रेन नं.08244 
भगत की 

कोटी एक्स चे 
कोच B/3 बर्थ 
नं.07 वरून 
रे.स्टे नागपरु  

येर्नु ट्रेन 
सटुलयांनतर 

21/11/2021 
चे 03.30वा 

0066//1122//22002211  
चेचे  2211::5588  वावा.. 

श्री सरुेंद्र सोऴंकी 
S/O शंकरलाल 

सोळंकी वय 
50वर्थ रा 

42ववश्वकमा नगर 
, विव्तीय भिावसया 
जोधपरु , राजस्र्ान 

मो न 
941413216 

 

अज्ञातअज्ञात  
 

,dq.k 30]000 : 
एक काऴ्या रंगाचा ट्रेव्हलींग  
बगँ   त्यात  वलनोवा कम्पनी 
चा लपँटाप,  लपँटाप चाजथर , 

ट्रेव्हलींग  बगँ , मोबाईल 
चाजथर , पावर बकँ   

खाण्याच्या वस्तु असा एकुन 
30000/-रू चा माल  

 

  वनरंकवनरंक  
 

 नमिु ता.वेळी व विकाणी यातील वियािी मचकूर हे 
नमिु ट्रेंन चे कोच व बर्थ वरून  रे स्टे जोधपरु ते िगुथ  
असा प्रवास करीत असतांना वियािी यांची  झोप रे.स्टे. 
येर्नु ट्रेन सटुलयांनतर  त्यांचाववरल नमिु वणानाचा  एक 
काऴ्या रंगाचा ट्रवे्हलींग  बगँ  vkrhy lkekuklg   
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचा झोपेचा िायिा घेवनु   
चोरून नेलयाचे रे.स्टे.नागपरु येर्नु ट्रेन सटुलयांनतर  
माहीती पडले वरून  वियािीच्या लेखी तक्रारी  वरून पो. 
स्टे ला xqUg;kps dkxni=s ek iks vf/k- yskg 

ukxiqj tkdz vkj@23@xqUgs oxZ@6836 

@2021 vUo;s  iksLVsyk izkIr >kys o:u xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk vkgs- 

WWNNKK//
777799  
भलावी 

03 नागपरु  
CR No. 

587/2021 
कलम 379 

IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh  
 
 

ट्रेन नं.02095 
मुंबई हावडा 
िरंुतो EXP  
चे कोच B/6 

बर्थ नं.07 
वरून रे.स्टे 

नागपरु  येर्नु  
'ट्रेन 

सटुलयांनतर 
 

-17 /11/21 
चे osG ueqn 

ukgh 

6/12/21 चे  
22. 06  वा. 

श्री नवरपन हलिार 
S/O बाब ुहलिार 
वय 37 वर्थ रा पो 
स्टे भिरापरु पो स्टे 
नलहाटी वबरभुम 

वेस्ट बंगाल  मो न 
7865888513 

 

अज्ञात. 
 

,dq.k 12]000 : 
एक मोबाईल िोन  MI 

NOTE 4 वसम न 
7865888513 की IMEI 

NO  
863194031165860अंिाजे  

12000/- रू चा माल 
 

वनरंक. 
 

नमिु ता.वेळी व विकाणी यातील वियािी मचकूर हे नमिु 
ट्रेंन चे कोच व बर्थ वरून  रे स्टे नागपरु ते हावडा  असा 
प्रवास करीत असतांना प्रवासा िरम्यान वियािी   यांचा रे 
स्टे नागपरु  येर्नु  'ट्रेन सटुलयांनतर  नमिु वणानाचा  एक 
मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचा झोपेचा 
िायिा घेवनु चोरून नेलयाचे रे.स्टे.नागपरु येर्नु  'ट्रेन 
सटुलयांनतर  वियािीच्या लेखी तक्रारी  वरून पो. स्टे ला  
xqUg;kps dkxni=s ek iks vf/k- yskg ukxiqj 

tkdz vkj@23@xqUgs oxZ@6835@2021 vUo;s  

iksLVsyk izkIr >kys o:u xqUgk nk[ky dj.;kr 

vkyk vkgs- 

Wnk/ 
805 

स्वामी 



 

04 o/kkZ 

vi-dz-

273@2021 

dye 379 

Hkk-n-fo 

xqUgkizdkj 

yWiVkWi 

pksjh 

Vªsu ua -

02625 

dsjyk 

,Dl]ps 

dksp ua-

,l@1 

cFkZ ua-02 

o:u js-LVs-

panziqj 

;sFkqu Vªsu 

lqVY;koj 

28-11-21 

ps 18%45 

ok- 

njE;ku 

06-12-21 

ps 14-45 

ok- 

panu dqekj 

feJk o; 29 

o’kZ jkg]xzke 

v:gh iks-LV- 

iktLFkkuk 

djxjg 

lklkjke 

ft]jksgrkl 

¼fcgkj 

jkT;½eks-ua- 

8789176905 

vKkr ,dq.k 24]700 : 
,d cWx R;ke/;s 

yWiVkWi ,p-ih- 

daiuhpk fda]18]000 

:]isu Mªkbo fd] 700 

: eksckby ,e-vk;-

&06 ,- R;kr ftvks 

fle ua-6203550426 

fuG;k jaxkpk 

fda]6000: 

Vk;j]MscFkxst]o Mk;jh 

Qkby vlk ,dq.k 

24]700 : pk eky- 

  

fujad 

Ukeqn rk-osGh o fBdkuh ;krhy fQ;kZfn gs 

Vªsu ua- 02625 dsjyk ,Dl ,l@1 cFkZua- 

02 o:u jsYos LVs- jkekxqaMe rs ukxiqj 

vlk izokl djhr vlrkauk izoklknjE;ku 

R;kP;k toGhy vlysyh cWx cFkZoj Bsoqu 

ckFk:e yk xsys vlrk ckFk:eo:u 

vkY;koj Bsoysyh cWx fnlqu vkyh ukgh-

dks.khrjh vKkr pksjV;kus fQ;kZfnpk 

xSjgtjhpk Qk;nk ?ksmu eqnnke yckMhus 

pks:u usY;ko:u uacjh xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk lnj xqUg;kps dkxni= js-

iks-LVs- ukxiqj ;sFkhy tk-dz-3653@21 fn-

29@11@21 vUos; vkt jksth iksLVsyk 

izkIr >kY;kus uacjh xqUgk nk[ky dj.;kr 

vkyk-  

iksgok 

495 

eqatsokj 

05 अकोला  
अप कं्र. 

205/2021 
कलम 379 

 IPC 
xqUgkizdkj 

ysMht ilZ 

pksjh 

ट्रेन नं.07115 
हैद्राबाि – 

जयपरु एक्स 
ने कोच 

नं.S/7 बर्थ नं. 
75वरून 

रे.स्टे.वावशम 
येर्नु 

13/11/2021 
चे 04.30 वा 

06/12/2021 
चे 18.43 वा 

नाजीया बेगम 
W/Oसैय्यि 

अतीक उमर,वय 
– 32वर्थ, 

रा.मलाकपेि 
ियानंि 

नगर,हैद्राबाि 
मो.नं. 

8555086414 

vKkr ,dq.k 30]000 : 
एक लेवडज पसथ काळ्या 

रंगाची ज्यामध्ये रोख 5000/- 
रू, व 02 मोबाईल समँसंग 

कं.चे वसम एअरटेल नं. 
 9948205032 
कक.25000/- रू  

एकुण कक. .30,000/- रू 

वनरंक  नमिु ता.वेळी व विकाणी यातील वियािी हे वि. 
12/11/21 रोजी ट्रेन नं. 07115 ने कोच नं. S/7 बर्थ नं. 
75 वरून हैद्राबाि ते अजमेर असा प्रवास करीत 
असताना नमिु बर्थवर िेऊन झोपी गेली व माझी झोप 
रे.स्टे.वावशम येरे् उघडली असता  माझी एक लेवडज पसथ 
काळ्या रंगाची विसनु आली नाही वरून कोवणतरी 
अज्ञात चोरट्या माझ्या झोपेचा िायिा घेऊन मदुाम 
लबाडीने चोरून नेला आहे .  
पोलीस अवधक्षक कायालय लोहमागथ नागपरु येवर्ल 
टपालाद्वारे प्राप्त गनु्ह्याचे कागिपत्र जा.कं्र. 6711/2021 
वि.18/11/2021 अन्ह्वये  आज रोजी इकडील आ.कं्र. 
1000/2021 वि. 06/12/2021अन्ह्वये  गनु्ह्याचे कागिपत्र 
प्राप्त झालयाने मा. PSO सो यांच्या आिेशान्ह्वये गनु्ह्हा 
िाखल  
 

ASI/56 
मुंढे 

06 अकोला  
अप कं्र. 

206/2021  
कलम  379 
IPC प्रमाणे 
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

ट्रेन नं.12151 
समरस्ता  

एक्स.चे कोच 
नं. S/4, बर्थ 
नं. 61  वरुन  
रे स्टे अकोला 

येरे् चाल ु
गाडीत 

लक्षात आले 

3/12/2021 चे 
04.30 वा ते 
5.00 वाजता 

िरम्यान 

06/12/2021
चे 22.38 
वाजता 

 

राहुल  जैन ,वय – 
29वर्थ, रा. रायपरु 

ब्रह्मपारा  
छत्तीसगढ मो.नं. 
8839629378 

अज्ञात ,dq.k 64]000 : 
एक I PHONE 11 कंपनीचा  

वहरव्या रंगाचा मोबाईल  
त्याचा IMEI no 

352987111130854 त्यात 
वसम वजयो न 

9827465113की 64000/- 
रु.चा मोबाईल 

 

वनरंक
  

नमिु ता.वेळी व विकाणी यातील वियािी नामे राहुल  
जैन ,वय – 29वर्थ, रा. रायपरु ब्रह्मपारा  मो.नं. 
8839629378  हे  ट्रेन नं.12151समरस्ता  एक्स.चे 
कोच नं. S/4, बर्थ नं. 61  वरुन  रे.स्टे. LTT ते रायपरु  
असा प्रवास करीत असताना  ते झोपले असता त्यांच्या 
झोपेचा िायिा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने वियािी 
यांचा एक I PHONE 11 कंपनीचा  मोबाईल मदुाम 
लबाडीने  चोरुन नेला.   
पोलीस अवधक्षक कायालय लोहमागथ नागपरु येवर्ल 
गनु्ह्याचे कागिपत्र इमेल द्वारे प्राप्त झाले वरून आज रोजी 
इकडील आ.कं्र. 1001/2021 वि. 06/12/2021अन्ह्वये  
गनु्ह्याचे कागिपत्र प्राप्त झालयाने गनु्ह्हा िाखल केला. 

HC/240 
वाघाडे 



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 

01 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 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 fujad fujad fujad fujad 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01   o/kkZ vi-dz- 694@2019 

dye 379 Hkk-n-fo- 

fn- 05@12@21 ps 11@30 ok- 1½ fnid egsanzflax iztkirh o; 28 o’kZ jkg]iatkc dkWyuh paMhx< jksM nqvkuk flVh 

Qfrgkckn- 2½ lq[kohj egsnz okyehdh o; 21 o’kZ jkg]jktuxj oLrh paMhx< jksM 

nqvkuk flVh Qfrgkckn- 3½ lUuh mQZ lksuh iqj.k okyehdh o; 30 o’kZ jkg]jktuxj 

oLrh paMhx< jksM nqvkuk flVh Qfrgkckn- 4½ jkgqy psUukjke okyehdh o; 27 o’kZ 

jkg]fryd uxj xks;y gkWLihVy P;k ekxs nqvkuk flVh Qfrgkckn- fVi%& ueqn pkjgh 

vkjksih fn-08@12@21 ikosrks iksyhl dLVMh e/;s vkgs- 


