
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  20@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 

328/ 21 

कलम 379 

भादवी 

xqUgkizdkj     

मोबाईल pksjh 

 

टे्रन नं. 08238 

छत्तीसगढ 

एक्सपे्रसचे 

कोच नं. 

एस/7,  बथथ 

नं. 06 वरून 

रे.स्टे.नागपरू 

येथनु गाडी 

सटुत 

असतांना. 

31/07/2021 

चे 02:30 वा. 

दरम्यान   

20/08/2021 

चे 22:03   वा   

ननरज 

नदलबहादरु 

छेत्री, वय 29 

वषे, रा. 103 

नसमरण होम 

गोंनवंद गाडथन, 

पोस्टे गोंनवदपरुा 

नज. भोपाल 

(म.प्र.) मो. 

9713136640 

संशई एक 

इसम वय 

अंदजे 

22-23 

वषे, लांब 

केस 

असलेला 

 

,dq.k 10]000:  

एक रेडमी नोट 7 Pro 

कंपनीचा मोबाईल त्यात नसम 

नं. 8770935435, 

9713136640, IMEI No. 

864130049458334, 

864130049458342, नक. 

10,000/-रू. 

ननरंक 

 

नमदु ता. वेळी व ठीकाणी यातील नियाथदी ह ेटे्रन 

नं. 08238 छत्तीसगढ एक्सपे्रसचे कोच नं. एस/7,  

बथथ नं. 06 वरून रे.स्टे. भोपाल ते रे.स्टे. रायपरू 

असा प्रवास करीत असतांना अंदाज े रात्री चे 

02:30 वा. दरम्यान नियाथदी आपले बथथ वर 

झोपलेले असतांना नियाथदी यांचे डोक्याखाली 

ठेवलेला एक रेडमी नोट 7 Pro कंपनीचा 

मोबाईल एक इसम वय अंदाजे 22-23 वषे, लांब 

केस असलेला मदुदाम लबाडीने व कपटाने 

चोरून नेले बाबत नियाथदी यांनी रे.पो.स्टे. रायपरु 

येथे नदले नियाथदी वरून वरुन मा. पोलीस 

अधीक्षक कायाथलय येथील जा.क्र. 4828 नागपरू 

नद. 20/08/2021 अन्वये प्राप्त झाल्याने गुन्हा 

दाखल करण्यात आला.इकडील पो.स्टे. ला वगथ 

होवनु आल्याने सबब अपराध कलम 379 

भादवी प्रमाणे नंबरी गुन्हा दाखल आला. 

ASI/815 

गाडगे 

02 नागपरू  

CR No 

329/21 

कलम 379 

भादवी 

xqUgkizdkj     

मोबाईल pksjh 

 

टे्रन गोंडवाना 

एक्सपे्रसचे 

कोच नं. डी/2 

बथथ नं. 68, 

69 वरून 

रे.स्टे.नागपरू 

येथे गाडी उभी 

असतांना 

01/08/2021 

चे 09:00 वा. 

दरम्यान   

20/08/2021 

चे 22:35 वा   

प्रमोद कुमार 

रमेश कुमार 

साहु, वय 27 

वषे, रा. मनुगी                    

पो.स्टे मंदीर 

हसौद नज. 

रायपरू  (छ.ग.) 

मो. 

6261038437 

अज्ञात  ,dq.k 8]500:  

एक ननळया, काळया रंगाचा 

नववो कंपनीचा मोबाईल 

त्यात नजओ नसम नं. 

7828135104, नक. 

8,500/-रू. 

ननरंक 

 

नमदु ता. वेळी व ठीकाणी यातील नियाथदी ह ेटे्रन 

गोंडवाना एक्सपे्रसचे कोच नं. डी/2 बथथ नं. 68, 

69 वरून रे.स्टे. ननजामदु्दीन ते रे.स्टे. रायपरू असा 

प्रवास करीत असतांना रे. स्टे. नागपरू येथे गाडी 

उभी असतांना नियाथदी ह े मोबाईल चानजिंगला 

लावनु प्लॅटिॉमथ वर पाणी घेणे करीता गेले 

असता कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने नियाथदी यांचे 

गैरहजेरीचा िायदा घेवनु मदुदाम लबाडीने व 

कपटाने चोरून नेले बाबत नियाथदी यांनी रे.पो.स्टे. 

रायपरु येथे नदले नियाथदी वरून मा. पोलीस 

अधीक्षक कायाथलय येथील जा.क्र. 4827 नागपरू 

नद. 20/08/2021 अन्वये प्राप्त झाल्याने मा. 

प्रभारी अनधकारी यांचे आदेशान्वये नंबरी गुन्हा 

दाखल करण्यात आला  

 

 

ASI/296 

झरुमरेु 



03 o/kkZ 

vi-dz- 

157@2021 

dye 379 

Hkk-n-fo-

xqUgkizdkj 

lWxcWx  pksjh 

Vªsu ua- 

02843 vi 

iqjh 

vgenkckn

 ,Dl]ps 

dksp 

dz ,l@6 

cFkZ ua-41 

o:u  js-

LVs-o/kkZ ;sFks 

xkMh mHkh 

vlrkauk 

17-07-2021 

ps osG ueqn 

ukgh 

20-08-2021 

ps 01%00 

ok 

eqyrkauh 

tkosn tqlc 

HkkbZ o; 26 

o’kZ  jk-

NRrhlx< 

ijoatqj ft] 

dadsj eks-ua-

8103871010 

,d 

vuksG[kh 

la”kbZr 

isVªhdkj 

deZpkjh 

o; 

vankts 

35 o’kZ 

nk<h 

ok<ysyh 

,dq.k 4]000:  

,d fgjO;k jaxkph lWx 

cWx R;kr jksd 4000 : 

o vk; dkMZ ],l-ch-

vk;-,sVh,e dkMZ 

fujad ueqn rk-osGh o fBdkuh fQ;kZfn gs 

ueqn Vªsu us js-LVs-nqxZ rs vgenkckn 

vlk izokl djhr vlrkauk js-LVs-o/kkZ 

;sFks Vªsu mHkh vlrkauk fQ;kZfn ikf.k 

ckWVy  ?ks.ks djhrk xsys vlrkauk 

R;kapk xSj gtjhpk Qk;nk ?ksmu dks.kh 

rjh vKkr pksjV;kus ueqn o.kZukph 

lWx cWx vkrhy lkekuklg pks:u 

usY;ko:u uacjh xqUgk nk[ky dj.;kr 

vkyk lnj xqUgkps dkxn i= ek-

iksyhl v/kh]lks dk;kZ];sFkhy tk-dz-

4735@2021 fn-13@08@2021 vUo;s 

us iks-LVs-yk xqUgkps dkxn i= izkIr 

>kY;kus ueqn xqUgk nk[ky dj.;kr 

vkyk    

Ikks-gok- 

@469 

ekudj  

04 अकोला  
CR. No. 

115/2021 
कलम 379 

IPC 

xqUgkizdkj  

लँपटाँप  pksjh 

टे्रन नं 02035 

पणेु -नागपरु 

एक्स चे  कोच  

नं B/5, बथथ नं 

08 वरुन रे.स्टे 

.अकोला 

येण्यापरु्वथ झोप 

उघडली 

असतांना 

लक्षात आले 

16/08/2021 

चे 04.35  वा 

दरम्यान 

20/08/2021 

चे 19.12   वा 

सायली गजानन 

चोरे,  वय – 

22वषथ,धंदा - 

नोकरी,रा.यादव 

ले-आउटसातणुाथ 

साई 

नगरअमरावती 

मो.नं 

9604437970 

अज्ञात ,dq.k 60]000:  

एक सँग बँग आतील  

DELL कं.चा लँपटाँप,  

MOTOROLA  कं.चा 

लँन्डलाईन फोन, चाजथर , 

माऊस  

एकुण र्कं. 60,000/- रू, 

र्नरंक नमदु ता.वेळी व र्ठकाणी यातील र्फयाथदी  ह ेटे्रन 

नं 02035 पणेु -नागपरु एक्स चे  कोच  नं  B/5, 

बथथ नं 08 वरुन पणेु ते बडणेरा असा प्रवास करीत  

असतांना प्रवासा दरम्यान र्फयाथदी यांना झोप 

लागली तयांच्या झोपेचा फायदा घेवनु  एक सँग 

बँग आतील  DELL कं.चा लँपटाँप  ,  

MOTOROLA  कं.चा लँन्डलाईन फोन, चाजथर 

, माऊस एकुण र्कं. 60 ,000/- रू ,  चा माल  

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  रेल्वे स्टे अकोला 

येण्यापरु्वथ  चोरुन नेले असे लक्षात आले वरुन 

सबब अपराध कलम 379भादर्व प्रमाणे  गनु्हा 

दाखल करण्यात आला.  

 लोहमागथ पोलीस स्टेशन बडणेरा येथील जावक 

क्र. 864/21  र्द. 16/08/2021  अन्वये गनु्याचे 

कागदपञ आज रोजी प्राप्त झाल्याने मा. PSO 

सो.  यांच्या  आदशेान्वये गनु्हा दाखल केला    

HC/ 

413 

पवार 



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

Ikksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  
                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                              

05 अकोला  

अप कं्र. 

116/2021 

कलम 379 

IPC 

xqUgkizdkj     

मोबाईल pksjh 

 

-   टे्रन नं 

02169सेवाग्रा

म एक्स चे  

कोच  नं S/6, 

बथथ नं 70 वरुन 

रे.स्टे .अकोला 

येथे झोप 

उघडलीअसतां

ना लक्षात आले 

17/08/2021 चे 

01.00  वा 

दरम्यान 

20/08/2021 

चे 22.37  वा 

सरु्नल गोपाल 

लोगडे,  वय – 

34वषथ,धंदा - 

शेती, रा. चन्ना 

बाक्टी 

गोदींयामो.नं 

9765645557 

 

अज्ञात 

 

,dq.k 47]799:  

 एक बॅग मधील दोन  मोबाईल 

1) र्ववो Y/73 कं.चा मोबाईल 

तयाचा IMEI No. 

838188057552311/03, 

तयात र्जओ र्सम नं 

9699513910 र्कंमत 

21500/- रू, 

 2) एक ओप्पो कं.चा 

मोबाईल मॉ. नं ओप्पो F/11, 

प्रो, तयाचा IMEI No. माहीत 

नाही. तयात र्जओ र्सम नं 

9404084975, 8329371779  

र्कंमत 21299/- रू  एकुण र्कं. 

42,799/- रू माल. 

र्नरंक नमदु ता.वेळी व र्ठकाणी यातील र्फयाथदी ह ेटे्रन नं 

02169 सेवाग्राम एक्स चे  कोच  नं S/6, बथथ नं 70 

वरुन रे.स्टे CST ते रे.स्टे नागपरु असा प्रवास करीत 

असतांना प्रवासा दरम्यान रे.स्टे .अकोला येथे झोप 

उघडली असतांना लक्षात आले की , तयांच्या झोपेचा 

फायदा घेवनु र्फयाथदी यांच्या बथथवर ठेवलेली एक 

बॅग मधील दोन माबाईल 1) र्ववो Y/73 कं.चा 2) 

एक ओप्पो कं.चा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 

चोरट्याने मदु्दाम व लबाडीने चोरुन नेले असे र्फयाथदी 

यांनी र्दली र्फयाथद वरून सबब अपराध कलम 379 

भादर्व प्रमाणे  गुन्हा दाखल करण्यात आला.  

लोहमागथ पोलीस स्टेशन नागपरु येथील जावक क्र. 

2247/21  र्द. 17/08/2021  अन्वये गुन्याचे 

कागदपञ आज रोजी इकडील आवक क्र. 605/21  

र्द. 19/08/2021अन्वये प्राप्त झाल्याने मा. PSO सो.  

यांच्या  आदेशान्वये गुन्हा दाखल केला   

HC/198 

चव्हाण 

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 

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 fujad fujad fujad fujad 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 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 fujad fujad fujad fujad 



 

                                                        

                                                  

& xks"kokjk & 

 

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

 

Hkkx 1 rs 5 [kkyhy nk[ky xqUgs 

 

 

05 

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 fujad 

vdLekr e`R;q fujad 

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 

Jherh oS’kkyh f’kans vij iksyhl vf/k{kd pktZe/;s 

 

fdjdksG jtk 

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 


