
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  13@09@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 नागपरु 
376/21 
कलम 

379 IPC 
xqUgk 

Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं. 
02145 

लोकमान्य 
तीळक परुी 
एक्स. चे 

कोच नं. S/5 
चे बथथ नं. 24 
वरुन रेल्वे 
स्टेशन 

नागपरु येथे 
प्लटॅ. नं. 3 वर 
आली असता 

 

13/09/21 
 चे  

10.00 वा. 

13/09/21  
चे  

12.20 वा. 

कबीराज बेल 
भोई, वय 27 
वषथ, राह- ग्राम 
मासीगांव, पो. 
कुहुरा, जज. 
कालाहांडी 

ओडीसा, मो. नं. 
98927 
83393 

 अज्ञात ,dqu 5]000@& 

एक गलुाबी रंगाचा 
हनॅ्डबगॅ त्यात 
रोख5000/- रु,  

पनॅकाडथ , आधारकाडथ , 
HDFCबॅंकेचे ATM 

काडथ , चेकबकु, पासबकु 
असा एकुण 5000/- रु. 

चा माल. 

जनरंक नमदु ता. वेळी व जिकाणी यातील जियादी हे 
नमदु ट्रेन ने लोकमान्य जतळक ते कंटाबाजी 
असा प्रवास करीत होते. प्रवासा दरम्यान ट्रेन 
रेल्वे स्टेशन नागपरु येथे प्लटॅ. नं. 3 वर आली 
असता जियादी हे बाथरुम ला गेले होते. त्या 
दरम्यान कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने जियादी 
यांचे गैरहजेरी चा िायदा घेवनु त्यांची वरील 
नमदु वणथनाची हनॅ्डबगॅ आतील सामानासह 
मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेले वरुन 
जियादी यांनी पो. स्टे. ला येवनु लेखी तक्रार 
जदले वरुन सबब अप कलम 379 भादजव 
प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल  

WNK/ 
826 
कोल्हे  

02 नागपरु. 
377/21 
कलम 

379 IPC 
xqUgk 

Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं 
02622 

तजमळनाडु 
एक्स चे कोच 
नं. B/6 बथथ 
नं. 44 वरुन 
रेल्वे स्टेशन 
नागपरु येथनु 

गाडी 
सटुताच. 

 

07/09/21  
चे  

13.20 वा. 

13/09/21  
चे  

12.55 वा. 

प्रकाशम वल्द 
नरजसमन, वय 

37वषथ, 
व्यवसाय- 

नोकरी (आमी), 
राह.- दगुाई 

अमन कोवील, 
स्ट्रीट वनापाडी, 

वेल्लोर, 
वाल्लाजा, 

तामीळनाडु मो. 
नं. 95669 

56135 
 

अज्ञात ,dqu 10]000@& 

एक जनळ्या रंगाचा ओपो 
कं. चा मोबाईल, मॉ. नं. 

A/15 त्यात जसम 
एअरटेल नं. 

9541164171, IMEI 
NO. माहीत नाही. कक. 

10000/-  रु. 

जनरंक नमदु ता. वेळी व जिकाणी यातील जियादी हे 
नमदु ट्रेन ने नवी जदल्ली ते चेन्नई असा प्रवास 
करीत होते. प्रवासा दरम्यान रेल्वे स्टेशन 
नागपरु येथनु गाडी सटुताच कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने जियादी यांचा वरील नमदु 
वणथनाचा मोबाईल त्यांची नजर चकुवनु मदु्दाम 
लबाडीने व कपटाने चोरुन नेला वरुन नंबरी 
गनु्हा दाखल  
 fVi %& रेपोस्टे  वधा येथील जा. क्र. 
1243/21 जद. 10/9/21 तसेच ईकजडल आ. 
क्र. 2716/21 जद. 13/9/21 अन्वये  

WNK/ 
779 
भलावी 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 इतवारी 
32/2021 
कलम 

392,IPC 
xqUgk 

Ádkj 

eksckbZy 

yqVekj 

dj.ks 

pksjh 
 

ट्रेन नं गोदिया 
इतवारी 

पसेँजर रे स्टे 
इतवारी 
येणेपवूी 

आऊटरवर 
 

13.09.21 
चे 

12:30   
िरम्यान 

13.09.21
चे 

16/29 वा 
 

 

प्रणय मनोज 
आबलुकर  वय 
20 वरे्ष धंिा:- 
दिक्षण रा.  
रमना मारोती 
मंदिर जवळ 
डायमंड नगर 
नागपरु 

 

अज्ञात 
संिईत 
इसमाणे 
चेह-यावर 
लाला 
रंगाचा 
स्कार्फ  
बांधलेला 
इसमाणे  

,dqu 12]000@& 

एक लाला रंगाचा 
मोबाइल 

VIVOकंपदनचा त्यात 
ऐअरटेल चे दसम नं 

7559220699 ककमत 
12000/-रू चा 

दनरंक वरील तारखेस वेळी व दिकाणी यातील 
दर्यािी मंजकुर हे  ट्रेन नं गोदिया इतवारी 
पसेँजर रे स्टे इतवारी येणेपवूी आऊटरवर 
रे.स्टे. कामिी ते इतवारी  असा प्रवास 
कदरत असतांना प्रवास िरम्यान दर्यािी  रे 
स्टे इतवारी येणेपवूी आऊटरवर मोबाईल 
वर र्ोन आले असता दर्यािी यांनी 
आपला मोबाईल दखिातनू काढताना 
कोणतरी अज्ञात संिईत इसमाणे चेह-यावर 
लाला रंगाचा स्कार्फ  बांधलेला इसमाणे 
दर्यािीला झटका मारून मोबाईल 
दहसकावून गाडीतनू उतरून पडून गेला 
बाबत दर्यािी यांनी लेखी दरपोटफ दिल्याने 
वसिर गनु्हा रे.पो.स्टे. ईतवारी 32/21कलम 
392 IPC प्रमाणे ने िाखल  केला  

HC/978 
नारनवरे  

 



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

337755@@22002211

ddyyee  

2200¼¼cc½½¼¼IIII½½]]

NDPS 

Act. 

VVss ªªuu  uuaa--  

0022880055  

AAPP  

,,DDlliiss zzllppss  

ddkksspp  uuaa--  

cchh@@22  ccFFkkZZ  

uuaa--  44]]99  PP;;kk  

[[kkkkyyhh  jjss--

LLVVss--  uukkxxiiqqjj  

IIyyWWVVQQkkeeZZ  

uuaa--  11  oojj  

1122@@0099@@2211    

1144%%1155  ookk--  

1133@@0099@@2211    

0033%%2255  ookk--  

lljjddkkjjrrQQss ZZ  

iikkssggookk@@559999  

““kk SSyyss””kk  mmddss  uuss aaee--  

jjss--iikk ss --LLVVss--  uukkxxiiqqjj---- 

,dqu 1]90]900@& 

,,dd  ddkkGG;;kk  jjaaxxkkpphh  

VVªª WWyyhh  ccWWxx  ffddaa--  

220000@@&&::--RR;;kkrr  [[kkkkddhh  

jjaaxxkkppss  llssyykk ssVVssiiuuss  

xxqq aaMMkkGGyyssyyss  xxkk aattkkppss  

ccaaMMyy  oo  iikkaa<<jjkk  yykkyy  

jjaaxxkkppkk  nnqqiiVVVVkk  ccWWxx  llgg  

ccaaMMyyppss  oottuu  1133  ffddyykkss  

4400  xxzzkk WW --  ccaaMMyyppss  oottuu  

1100  ffddyykkss  8800  xxzzkkee  

ccaaMMyyPP;;kk  vvkkrr  vvkkssyylljj  

ffggjjookk  ddMMhhnnkkjj  xxkkaattkk  

oottuu  1100  ffddyykkss  3300  

xxzzkkee  vvkkssyylljj  xxkk aattkkpphh  

ffddaa--  110000]]330000@@&&::--  

nnqqlljjhh  ddkkGG;;kk  jjaaxxkkpphh  

llWWxx  ccWWxx  ffddaa--  

220000@@&&::  ccWWxxPP;;kk  

vvkkrrhhyy  eekkyykkppss  oottuu  99  

ffddyykkss  880000  xxzzkkee  ccaaMMyy  

ppss  oouutt  99  ffddyykkss  7700  

xxzzkkee  ccaaMMyyPP;;kk  vvkkrr  

vvkkssyylljj  gghhjjookk  ddMMhhnnkkjj  

xxkk aattkk  oottuu  99  ffddyykkss  

2200  xxzzkkee  ffuuooGG  vvkk ssyylljj  

xxkk aattkkpphh  ffddaa--  

9900220000@@&&::--  vvllss  

nnkk ssUUgghh  ccWWxx  llgg  vvkkssyylljj  

xxkk aattkkpphh  ffddaaeerr    

11]]9900]]990000@@&&::--  ppkk  

eekkyy 

????????????  vkt jksth vkEgh Ekiksuk@779 fouk Hkykoh LVs'ku Mk;jh 

pktZ e/;s gtj vlrkauk ljdkjrQsZ ikssgok@599 “kSys”k 

mds ;kauh ys[kh fQ;kZZn fnys o#u  vvkktt  ffnnuukkaadd  

1122@@0099@@22002211  jjkksstthh  xxqqUUggss  iizzxxVVhhddjj..kk  ;;kk  iiFFkkddkkrr  

iikkssuukk@@554422  ffeeJJkk]]  iikk ssff’’kk@@559900  eekk ssxxjjss  ;;kk aappssllgg  0099--0000  ookk--  

rrss  2200--0000  ookkttssii;;ZZrr  MM~~;;qqVVhh  vvllrrkk aauukk  MM~~;;wwVVhh  nnjjEE;;kkuu  1144--

1155  ookk--  llqqeekkjjkkll  xxkkMMhh        ddzzeekk aadd--  0022880055  ,,--iihh--  ,,DDlliizz ssll  

jjss--  LLVVss--  uukkxxiiwwjj  IIYYkk WWVVQQkkWWeeZZ  ddzzeekk aadd--  0011  oojj  FFkkkk aaccyyhh  

vvllrrkkaauukk  uueeqqnn  xxkkMMhh  vvkkEEgghh  ffrr??kkssgghh  ppssdd  ddjjhhrr  vvllrrkkaauukk  

vvkkEEggkkll  ccFFkk ZZ  ddzz--  44  oo  99  ppss  [[kkkkyyhh  22  ddkkGG~~;;kk  jjaaxxkkppss  ccWWxx  

ffnnllqquu  vvkkYY;;kk  RR;;kk  ccWWxxee//kk qquu  xxkk aattkk  llkkjj[[kkkk  mmxxzz  ookkll  ;;ssrr  

vvllYY;;kkuuss  RR;;kk  ccWWxxcckkccrr  vvkkEEgghh  ggttjj  iizzookkllhh  yykkssddkk aauukk  

ffooppkkjjiiqqll  ddssyyss  vvllrrkk  ddkkss..kkhhgghh  eekkyyddhh  ggDDdd  uu  

nnkk[[kkffooYY;;kkuuss  RR;;kk  nnkk ssUUgghh  ccaaMMyy  ee//;;ss  xxkk aattkk  llnn``’’;;  iinnkkFFkkZZ  

vvllYY;;kkpphh  [[kkkk==hh  >>kkYY;;kkuuss  vvkkEEgghh  nnkkssUUgghh  ccaaMMyy  ccWWxxllgg  

xxkkMMhh[[kkkkyyhh  mmrrjjffooyyss--  ;;kk  nnjjEE;;kkuu  jjss--  iikk ss --  BBkk..kkss  vvkkeeyykk  

;;ssFFkkhhyy  iizzHHkkkkjjhh  vvff//kkddkkjjhh  ;;kk aauuhh  ddGGffooyyss  ffdd]]  uueeqqnn  xxkkMMhhppss  

ddkksspp  cchh&&22  ee//;;ss  jjssllqqcc  uukkxxiiwwjj  ;;ssFFkkhhyy  ddeeZZppkkÚÚ;;kkaauuhh  ,,dd  

ccssookkjjll  ccWWxx  TT;;kkrr  xxkkaattkk  vvkk..kk qquu  ggttjj  ddssyykk  vvkkggss--  rrhh  

ccssookkjjll  ccWWxx  iijjrr  uukkxxiiwwjj  yykk  ggttjj  ddjjhhrr  vvkkggss--  nnkk ssUUgghh  

ccWWxxllgg  vvkkssyylljj  xxkk aattkkpphh  ffddaaeerr  11--9900--990000  ppkk  eekkyy  

ffeeGGqquu  vvkkyykk  vvkkggss--  vvllkk  oojjhhyyiizzeekk..kk ss  ttIIrr  eekkyy  nnkkssUUgghh  

ccssookkjjll  ccWWxxee//;;ss  ddkkss..kkhhrrjjhh  vvKKkkrr  vvkkjjkk ssiihhuuss  rrssyyxxkk aauukk  

ffddaaookk  vvkk aa//kk zziizznnss’’kk  ;;kk  jjkkTT;;kkppss  ddkkss..kkRR;;kkrrjjhh  ““kkggjjkkrrqquu  

vvuukkff//kkdd``rrii..kk ss  [[kkjjssnnhh  dd::uu  rrss  eekkyy  ddkkss..kkRR;;kkrrjjhh  ““kkggjjkkrr  

vvooSS//kkjjhhRR;;kk  ffooddzzhh  ddjj..;;kkppss  ggssrrqquuss  uueeqqnn  xxkkMMhhppss  uueeqqnn  

ddkkssppee//;;ss  ookkggrrqqdd  ddjj..kkssddjjhhrrkk  ccssookkjjll  ffjjRR;;kk  BBssooYY;;kkuuss  

ffeeGGqquu  vvkkyykk  vvllYY;;kkuuss  eekk>>hh  vvKKkkrr  vvkkjjkk ssiihh  ffoo:://nn  

ddkk;;ZZookkgghh  ggkkss..kk ssll  lljjddkkjj  rrQQZZ ss  ffQQ;;kk ZZnn  llkknnjj  vvkkggss--  vv””kkkk  

ffQQ;;kk ZZnn  oo::uu  vvKKkkrr  vvkkjjkk ssiihh  ffoo:://nn  ddyyee  2200¼¼cc½½¼¼IIII½½  
NNDDPPSS  AAcctt  iizzeekk..kk ss  uuaaccjjhh  xxqqUUggkk  nnkk[[kkyy  ddjj..;;kkrr  vvkkyykk 

            

 

iksmifu 

Hkykoh 



 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  
 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

Ikksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh  
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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 

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 xksafn;k 

15@21 

dye 174 

tkQkS 

jsLVs rqelj 

fdeh ua 

1050@32 

v toG 

13-9-21  

ps  

06-15  

ok iqohZ 

13-09-21 

ps 

 08-33  

ok 

vkWu M;qVh 

Mhok;,l,l jsLVs 

xksfn;k rQsZ  

txnh’k cdkjke 

esJke o; 47 o"kZ 

O;olk;& ikWbUleu 

jkg MCyhax dkWyuh 

xksafn;k 

vuksG[kh e;r 

iq:"k o; vankts 

45o"kZ 

;krhy e`rd gk  ueqn fBdk.kh dks.kR;krjh 

/kkoR;k jsYos xkMh[kkyh ;soqu dVqu e;r >kyk 

vkgs 

lQkS@ 

453 

;kno 

 



 


