
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  07@10@2021  

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-osG xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

 pksjhl xsyk 

eky 

feGkyk eky gdhdr riklh 

vaeynkj 

01 Xksafn;k 

 xq-j-u-

58@21 

dye 379 

Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

gWUMilZ 

pksjh 

xkMh dz-

02106  

fonHkZ 

,Dlps 

dksp ua  

Mh@02 

e/;s pa<r 

vlrkuak js-

LVs xksafn;k 

IykWVQkWeZ ua 

05 oj 

06@10@21 ps 

14-40 ok 

07@10@21 ps 

14-05 ok 

panzdkark  nqyhpan 

gjhu[ksMs o; 64 

o"kZ  O;olk;- 

?kjdke jkg-  IykWV 

ua 52 lgdkj uxj  

[kjch jskM ukxiqj  

     eksk ua 

9422885581 

 

- अज्ञात  एकुण कक. 5,200/-रु 
dF;k jaxkph gWUMilZ 

R;kr  jks[k 4000@#  

vk/kkjdkMZ] IkWudkMZ] 

dkGk jaxkpk ftoks da 

eksckbZy R;kr 

fle ua 9325081902 

IMEI NO- ueqn ukgh 
fd 1200@# vlk  

5200@# pk eky 

  fujad ;krhy fQ;kZnh gs ueqn ?kVuk rk-osGh ueqn 

xkMhus js LVs xksafn;k rs ukxiqj vlk izokl Dj.ks 

djhrk jsLVs xksaafn;k ;sFkqu  ueqn xkMhps dksp ua 

Mh@02 e/;s p<r vlrkauk xnhZpk Qk;nk ?ksoqu 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus ueqn gWUMilZ ueqn 

eqnsekyklg pks:u usys 

 fVi & fQ;kZnh ;kauh jsiskLVs ukxiqj ;sFks rdkzj 

fnys o:u ueqn xqUg;kps dkxni=s tk dz 

3121@21 vUo;s fn 07@10@21 iksLVsyk 

vkt jksth izkIr >kys o:u ueqn izek.ks xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk 

lQkS@ 

567 

HktHkqts 

02 नागपरु 
446/21 

कलम 379 
भादवी 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh  

- बकुींग 
ऑफस 
समोर 

फुटपातवर 
रेल्वे नागपरु 

 

07/10/2021 चे 
01:00 वा.  
दरम्यान 

 

07/10/2021 चे 
05:05 वा.  
दरम्यान 

 

अजय श्री मोहनलाल 
पटेल वय 30 वरे्ष रा. 
काशीपरुा रामदास 
पेठे नागपरु मो. नं. 
9111639202 

नननिल 
हनरदार 
वानिडे 
वय 23 
वरे्ष रा. 

वाडड नं. 8 
सानवत्रीबा

ई फुले  
नगर 

धामणगा
व नज. 

अमराव
ती 

एकुण कक. 11,000/-रु 
एक समँसंग कंपनीचा  

मॉडल   
 नसम नं. 

 911639202   
imei no 

35209309146789,35
2093098801185  

की. 11000/रु. असा 
एकुन माल 

 

समँसंग 
कंपनीचा  
मॉडल  नं.  
नसम नं. 

911639202   
imei no 

352093091
46789,3520
930988011

85 की. 
11000/रु. 
असा एकुन 

माल 
 

   नमदु ता. वेळी व ठीकाणी यातील नफयादी हे 
रोजी माझे मामाचे गावी वधा येथे tkus कनरता रेल्वे 
स्टेशन नागपरु  येथे आलो असता माझे गाडीला 
उशीर असल्याने मी रात्रीला  रे.स्टे नागपरु येथील 
सेंकड क्लास  बकुींग जवढील फुटपाथ वर आराम 
कनरत होतो आराम कनरत असतांना  नफयानदचा 
झोपेचा फायदा घेवनु लबाडीने व कपटाने चोरून 
नेले  नफयानद स्वाता पोस्टेला येवनु लेिी तक्रार 
नदल्याने नंबरी गनु्हा दािल करण्यात आला 
आरोपीला  पोलीसांनी पकडुन पोस्टेला आणनु 
हजर केल्याने आरोपी नामे  नननिल हनरदार 
वानिडे वय 23 वरे्ष रा. वाडड नं. 8 सानवत्रीबाई 
फुले  नगर धामणगाव नज. अमरावती याच्या कडुन 
वनरल मोबालइल हस्तगत करुन त्यास अटक 
करुन त्यांची अटकेची मानहती त्याची आइ नामे 
कोकीळाबाई यांना देण्यात आली  
 

HC/ 
874 
बारड   



 

 

js-iks-LVs ukxiqj  ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

 

 

03 नागपरु 
447/21 

कलम 379 
भादवी 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन  नं. 
06359 
बैग्लोर-
पटना  

एक्सपे्रसचे 
कोच नं. 

s/3 बथड नं. 
19वरून 

रे.स्टे.नागपू
र येथे. 

 

20/09/2021 चे  
वेळ नमदु नानह 

07/10/2021 चे  
23.12 

नवज्ज ुमनुी S/Oसरेुद्र  
मनुी   वय 18 वरे्ष रा 

ग्राम समदा 
पो.स्टेनसरकी,नज 
पणुीया नबहार  

मो.9303030303 

- अज्ञात एकुण कक. 9,000/-रु 
एक रेडमी कंपनीचा 

मोबा. मॉडल नं. 07 त्यात 
नसम नजवो 

9608943587 एकुन 
की. 9000/रु. 

 

ननरंक 
 

नमदु ता. वेळी व ठीकाणी यातील नफयादी हे नदनद..  
1199//99//2211  कोको  ट्रेनट्रेन    नंनं..  0066335599  बैग्लोरबैग्लोर--पटनापटना    एक्सपे्रसचेएक्सपे्रसचे  
कोचकोच  नंनं..  ss//33  बथडबथड  नंनं..  1199वरूनवरून  izokl dfjr vlrkauk   

dks.khrjh vKkr pksjV;kus ueqn o.kZukP;k 

eksckbZy pks:u usys 

अशाअशा  नफयानदवरुननफयानदवरुन    सबबसबब  अपराधअपराध  कलमकलम  337799  भादवीभादवी  
प्रमाणेप्रमाणे  नंबरीनंबरी  गनु्हागनु्हा  दािलदािल    
fVi&मामा..  पोलीसपोलीस  अनधक्षकअनधक्षक  लोहमागडलोहमागड  नागपरुनागपरु  यांचेयांचे  
कायालयीनकायालयीन  जाजा..क्क्..  66119977//22002211  नदनद..  0077//1100//22002211  
अन्वयेअन्वये  ईकडीलईकडील  रेरे..  पोपो..स्टेस्टे..  नागपरुनागपरु  येथीलयेथील  
आआ..क्रक्र..33118844//22002211  नदनद..  0077//1100//2211  अन्वयेअन्वये  गनु्हयांचेगनु्हयांचे    
कागदपत्रकागदपत्र  दािलदािल  करणेकरणे  कामीकामी  नदलेनदले  असताअसता,,  नंबरीनंबरी  गनु्हागनु्हा  
दािलदािल  करण्यातकरण्यात  आलाआला 
 
  

HC 549 
फुसाटे 

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 

 
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 



yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

                         

 

                                                                

 

इतवारी exZ dz 

13@21 

dye 

174 

tkQkS 

रे.स्टे. कन्हान  याडड 
नक. मी. नं 1111/16 

जवऴ 
 

07@010@21 

ps 07-10 ok 

iqohZ 

07@10@21 ps 

17-14 ok 
आँन डु्यटी 

 DYSS रे.स्टे. कामठी 
एक अन ओळिी 
परुुर्ष वय अंदाजे 

36 वरे्ष . 
 

Okjhy rk osGh o fBdkuh  आँन ड्युटी DYSS रे.स्टे. कामठी  ys[kh 

eseks  fnY;k.ks समय 7.30 बजे कन्हान याडड P/ NO 31 मे 08258 
समय 7.10  बजे से एक अज्ञात व्यकती RUN OVER हो गया है KM 
-1111/16  अत उचीत कायडवाही की जाये    असे मोमो वरुन  रे.पो.स्टे. 
इतवारी येथे मगड क्र. 13/21 कलम 174 CRPC प्रमाणे  दािल 
करण्यात आला   

HC/886  
जैस्वाल   

exZ dz 

19@21 

dye 

174 tkQkS 

jsLVs vkexko ;sFks 

xkMh ua 08258 

baVjflVh ,Dle/kqu 

iMqu  t[keh gskoqu 

mipkjk njE;ku ft 

lk :xuky; xksafn;k 

;sFks 

07@010@21 

ps 11-30 ok 

iqohZ 

07@10@21 ps 

13-23 ok 

vkWu M;qVh Dyss xksafn;k 

rQsZ  ikWbZUVleu ukes 

jktq dkyq xksgjs o; 58 

o"kZ jkg jsYos DokWVZj 

MCyhax dkWyuh xksafn;k 

vKkr e;r blr 

o; va  76 o"kZ 

;krhy e;r ble gk jsLVs vkexko ;sFks ua 08258 baVjflVh 

,Dle/kqu pkyq xkMhrqu [kkyh iMY;kus t[keh gksoqu R;kl 

ft lk :xuky; xksafn;k ;sFks rs mipkjk njE;ku ej.k ikoyk 

vlqu js-iks-LVs xksafn;k ;sFks exZ dz 19@21 dye 174 tk-

QkS izek.ks nk[ky d:u iapukEkk dkjokbZ dkeh lQkS 567 

HktHqkts ;kauk jokuk dj.;kr vkys 

lQkS@ 

567 

HktHkqts 

fujad fujad fujad fujad fujad 


