Hkkx 1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad 11-12-2021
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11/12/2021
चे 04:45 ते
05:05वा.
वा.
दरम्यान

हे मंत चं द्रकांत दवे,
वयवय-62 वर्ष रा.
रा. प्लॉट
नं 330 अभ्यंकर
नगर VNIT लेडीज
हॉस्टे लच्य़ा जवऴ
नागपुर-440010, मो
नं 9420064976

अज्ञात.
अज्ञात.

11/12/2021
चे 11.29 वा.
वा.
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gdhdr

riklh
vaeynkj

fujad

l-QkS
453
;kno

,dq.k 48]700 :

fujad

v'kk izdkjs fd];krhy fQ;kZnh gs ueqn
rkj[ksl osGh ueqn Vªsups ueqn dksp o cFkZ
o:u js-LVs jk;iqj rs bZrokjh vlk izokl
djhr vlrkauk izoklknjE;k.k dks.khrjh
vKkr pksjV;kus fQ;kZnh ;kaps >ksispk
Qk;nk ?ksoqu R;kaps cFkZ[kkyh Bsoysyh R;kaph
ueqn o.kZukph cWx pks:u usY;kps fQ;kZnh
;kauh js-iks-LVs-bZrokjh ;sFks fnys ys[kh rØkj
o:u 'kqU; Øaekdkus xqUgk nk[ky gksoqu
ueqn xqUg;kps dkxni= iks-LVs-bZrokjh tkØ-1168@21 fnukad 08-12-2021 vUo;s
bZdMhy iks-LVs vk-Ø-1092@21 fnukad 1012-2021 vUo;s izkIr >kY;kus uacjh xqUgk
nk[ky dj.;kr vkykv'kk izdkjs fd];krhy fQ;kZnh gs ueqn
rkj[ksl osGh ;krhy fQ;kZnh gs Vªsu ua18239 f'koukFk ,Dl- us ukxiqj ;sFs ks izokl
dj.ks dfjrk js-LVs-xksfa n;k IyWVQkeZ ua 03
oj vkys R;kaph Vªsu mf'kjk /kkor vlY;kus
fQ;kZnh gs IyWVQkeZ ofjy LVs'ku ekLVjps
vkWfQl leksjhy ckdM;koj >ksih xsYks
R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr
pksjV;kus R;kaph ueqn o.kZukph cWx vkrhy
lkekuklg pks:u usY;kus fnys rØkj o:u
uacjh xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk

,dq.k 54]999 :

सनरं क.

,d yky jaxkph jsdthu
cWx fda 600@: R;kr
jaxfcjaxh tqus okijrs
diMs 5 tksMh]10 d{kk ph
vksjhtuy ekdZf'kV
]vk/kkj dkMZ]iWu
dkMZ]dksVd cWadsps
psdcqd]okijrs iwjkus
tqr]s 12 oh ph >sjkWDl
ekdZf'kV jks[k 500@:
vlk ,dq.k 1]100@: pk
eky
,d czkmu jaxkph yWiVkWi
cWx R;ke/;s 1½,d dkG;k
jaxkpk Msy daiuhpk
yWiVkWi ekW-ua-Inspairon
15-3967 fdaer
45000@: 2½,d cksYV
daiuhpk gsMQksu fdaer
2500@: 3½ jks[k
1200@: vlk ,dq.k
48]700@: pk eky
एक लाईट परपल रं गाचा
वनप्लसवनप्लस-9 कं चा
मोबाईल(
मोबाईल(winter mist) IMEI
NO. 863018050390994,त्यात
BSNL चे ससम नं
9689023376,सजयो चे ससम नं
9511639370 सक.
सक. 54999/-रु
चा माल

सद.
सद.11/12/2021 रोजी सियादी gs पुतन्याला ?ks.ks
करीता रे .स्टे अजनी येथे 4.45वा.
वा. गेलो पुतण्या हा
पुणे अजनी एक्स ने येणार होता प्ल ॅटिामष
ॅटिामष नं 03 वर
गाडी येत असतांना सियादीus R;kapk लाईट परपल
रं गाचा वनप्लसवनप्लस-9 कं चा मोबाईल(
मोबाईल(winter mist)
ज ॅकेट मध्ये ठे वला होता 05.05 वा दरम्याण सियादी
rs पुतण्याला घेवनु बाहे र vkys vlrk R;kauh
मोबाईल ज ॅकेटमध्ये चे क केला तर eksckbzy feGqy
vkyk ukgh तो कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने fQ;kZnhph
नजर चुकवुन ज ॅकेट मधुन मुद्दाम लबाडीने व
कपटाने चोरुन नेला आहे . अशी सियाद वरून
कलम 379भादवी प्रमाणे गुन्हा दाखल.
दाखल.
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330
pkScs

NK/542
समश्रा
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CR No.
593/2021
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xqUgkizdkj
dkWyst
cWx pksjh

05
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रे स्टे नागपुर
येथील प्ल ॅटिामष
नं 01वरील
जनरल वेटींग
हॉल मधुन

11/12/2021
चे 08:20 ते
08:30वा.
वा.
दरम्यान

11/12/2021
चे 12.21 वा.
वा.

ukxiqj

Vªsu ua10-12-2021 11-12-2021
12144
ps 17-30
ps 22-44
dye
ukxiqj iq.ks
okok379
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Hkk-n-foua- ch@3
xqUgkizdkj
cFkZ ua-10
ysMht
o:u ukxiqj
ilZ pksjh
;sFks xkMh
mHkh
vlrkauk
594@21

अकोला
2 1 3 /2 1
कलम 379
भादवी

xqUgkizdkj
ysMht
ilZ pksjh

ट्रेन नं 02720 18/
18/11/
11/2021 चे 11/12/
12/2021
है दराबाद जयपुर
06.
06.00 वा
चे 18.30okएक्स.
दरम्यान
एक्स.चे कोचनं.
S/6 बथष नं.
41,
41,42,
42,44 वरुन
रे स्टे अकोला
येथन
ु गाडी
सुटल्यानंतर

मयंक राजेंद्र बांबऴ,
ऴ,
वयवय- 25वर्ष रा.
रा. पंढरी
वाडष सवठ्टल मंसदर
जवऴ पांढुणा
तहससल पाढु णा
सज.
सज.छिंदवाडा
480334, मो
नं.9109220700

अज्ञात.
अज्ञात.

Lusgk “kke iqjh
o; 31 o"kZ jkfcYMhax Mh
1@301xzhu
gkbZy gjiyh
oLrh eks-ua8237575024

vKkr

श्रीमती हे मलता
W O/
गणेशलालकुमसरया,
मसरया,
वय 56 वर्े, रा.
रा.25-19 मच्िंा
बोलाराम
ससकंदराबादहै दराबाद
मो.
मो. नं.
9133872616

अज्ञात.
अज्ञात.

,dq.k 60]000 :

सनरं क.

.सद.
सद.11/12/2021 रोजी सियादी ट्रेन नं 12771
ससकंदरा बाद नागपुर एक्स चे B/3.बथष नं 30 वरुन
ससकंदराबाद ते नागपुर असा प्रवास करुन रे स्टे
नागपुर येथील प्ल ॅटिामष नं 01वरील जनरल वेटींग
हॉल मध्ये vkys- सियादी ;kauk पांढुणा येथे जायचे
vlY;kus सियादी gs ब ॅग वेटींग हॉल मध्ये ठे वनु
बाथरुमला tkowu परत vkys vlrk तर सियादी
;kauk R;kaph ब ॅग सदसुन आली नाही.
नाही. कोणीतरी
अज्ञात चोरट्याने fQ;kZnhph नजर चुकवु
कवुन मुद्दाम
लबाडीने व कपटाने चोरुन नेली आहे . अशी सियाद
वरून कलम 379भादवी प्रमाणे गुन्हा दाखल केला
आहे .

,dq.k 6]700 :

fujad

v'kk izdkjs fd];krhy fQ;kZnh gs
rkj[ksl osGh ueqn Vªsups ueqn dksp
o:u js-LVs ukxiqj rs iq.ks vlk
dj.ksdjhrk Vªsue/ks clY;k uraj

एक सनऴया रं गाची कॉलेज ब ॅग
merilyties सलहलेली,
ी, त्यात एक
dell कं चा ल ॅपटॉप काऴ्या रं गाचा
म ॅक ID मला माहीत नाही
ससरीयल नं HXKDZZ2
सक.
सक.60,000/-रु.
रु.एक पसष काऴ्या
रं गाची त्यात HDFC,ICICI,सीटी
ब ॅक व एक्सीस ब ॅकेचे 04 ATM,
िोरव्हीलरचे
िोरव्हीलरचे डु प्लाकेट
लायसंनेस,जुने वापरते दोन
सजन्स,
सजन्स,दोन शटष ,व मोबाईल चाजषर
असा एकुण 60,000/- रु चा माल

,d ysMht ilZ R;ke/ks
nksu euhilZ xqyjkch
jaxkph R;kr jks[k 1]700 o
nqljh euhilZ ghjO;k
jaxkph R;kr jks[k 5]000
:] thu cWdasps dzsMhV
dkMZ vk/kkjdkMZ]vkbZps
iWudkMZ vlk ,dq.k
6]700@: pk eky

,dq.k 16]500 :

एक लेङीज परसष काळ्या रं गाची
त्यात रोख 500/
500/- रु त्यात एक
Redmi प्रो कंपनीचा मोबाईल
त्याचा IMEI NO. माहीत नाही
त्यात एयरटे ल कं. ससम नं.
9133872616छक
9133872616छक.. 16000/
16000/- रु,
रु,.
असा एकूणण- 16500/
16500/- रू,
रू,चा माल

ueqn
o cFkZ
izokl

R;kauh
ilZ ikghys vlrk nksu euhilZ feGqu
vkY;k ukgh dks.khrjh vKkr pksjV;kus

HC/599
उके

l-QkS
296
>qjeqjs

fQ;kZnh ;kaps utjpqdhpk Qk;nk ?ksoqu
R;kaph euhilZ jks[k jdeslg pks:u usYkh
vlY;kus fQ;kZnh ;kauh js-iks-LVs-cMusjk ;sFks
fnys ys[kh rØkj o:u 'kqU; Øaekdkus
xqUgk nk[ky gksoqu ueqn xqUg;kps dkxni=
iks-LVs-cMusjk tk-Ø-1524@21 fnukad 1012-2021 vUo;s izkIr >kY;kus uacjh xqUgk
nk[ky dj.;kr vkykसनरं क

नमुद ता.
ता.वेळी व सठकाणी यातील सियादी नामे ,हे
ट्रेन नं ट्रेन नं 02720 है दराबाद जयपुर एक्स.
एक्स.चे कोच
नं. S/6 बथष नं. 41,
41,42,
42,44 वरुन ससकंदराबाद ते
खंङवा असा प्रवास कसरत असतांना रे स्टे अकोला
येथन
ु गाङी सुटल्यानंतर सियादी ह्या बाथरुम ला
गेल्या असता परत आल्या असता त्यांची एक
लेङीज पसष
पसष काळ्या रं गाची सदसुन आला नाही तसर
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्याच्या गैरहजरीचा
िायदा घे वन
ु
मुद्दाम
ाम लबाडीने चोरुन नेला असे
सियादी यांचे लक्षात आले वरून सबब अपराध
कलम 379 भादवी प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात
आला.
आला.
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