yksgekxZ

नागपुर

;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 08-05-2022

vØ

xq-j-ua

xqUgk ?kM
tkxk

01

नागपुर
308/ 2 022
U / S 379
IPC

रे ल्वे स्टे शन
नागपुर PF
No 3 वर

08/ 05/ 2022 08/ 05/ 2022
चे
चे
05:00
09:15
वा पुवी

रे ल्वे स्टे शन
नागपु
नागपुर PF
No 6 वर

गुन्हा प्रकार

cWx
चोरी

02

नागपुर
309/ 2 022
U / S 379
IPC
गुन्हा प्रकार

eksckbZy
चोरी

xq- ?kM- rkosG

xq-nk- rkosG

fQ;kZnhps
uko

vkjksih

pksjhl xsyy
s k
eky-

feGkyk
eky-

gdhdr

संजोग शकर मोटघरे
वय 27 वर्ष
धंदाा- ट्रेकमैन रे ल्वे
नौकरी
रा इंदीरा नगरनगर-3
जातरोडी नागपुर
मो नं 8208253810

अज्ञात

,dq.k 48]000@&#

कनरं क

मी संजोग शकर मोटघरे वय 27 वर्ष धंदााट्रेकमैन रे ल्वे नौकरी रा इंदीरा नगरनगर-3 जातरोडी
नागपुर मो नं 8208253810 समक्ष पोकलस ठाणे
येथे हजर राहु न कलहु न दे ते की,
की,मी
कद.
कद.08/05/2022 चे 01.00वा रे ल्वे स्टे शन
नागपुर येथे इटारसी येथन
ु रे ल्वे ची मशीन ट्रक
मकशन अजनी येथे जमा करण्याकरीता आलो
होतो परं तु मी रात्र झाल्याने व मशीन सकाऴी
जमा करण्याची असल्याने कद.
कद. 08/5/2022 रोजी
रात्री 01.00 वा रे ल्वे स्टे शन नागपुर PF No 03
वर थांबलो.
लो. त्या नंतर मला झोप लागला मुळे मी
झोपुन गेलो त्या दरम्यान माझी
?
रे ल्वे स्टे शन नागपुर PF NO 3
वरुन कदनांक 08/05/2022 चे 05.00वा पुवी
कोणी तरी अज्ञात चोरटयानी मुद्दाम लबाडीने व
कपटाने चोरुन नेले.असे कियादीचा जबाबावुन
सबब अपराध कलम 379 भादवी प्रमाणे गुन्हा
दाखल

,dq.k 19]500@&#
08/05/2022 08/05/2022 अनुपम राजीव पाठक अज्ञात
कनरं क
Redmi Note 09 कं चा मो काळया
चे
चे
वय 21 वर्ष
रं गाचा त्यात कसम वोडा
07:00 वा
11:24 वा
धंदा कशक्षण
.7083311641 IMEI NO
रा कहन्दी कवश्वकवद्यालय
8 699730524003 61/ 379
क्वॉटर नं C.12 वधा
कक.
कक.10000/- चा 2) Infinix Hot 9
मो.
मो. नं 7756911282
Pro कनळया रं गाचा मोबा.
मोबा. त्यात
कजयो कसम 7370568577 कक.
कक.
9500/- IMEI No माहीत नाही
असा एकुन 19500/- रु.
रु.चा माल.
माल.

मी अनुपम राजीव पाठक वय 21 वर्ष धंदा
कशक्षण रा कहन्दी कवश्वकवद्यालय क्वॉटर
क्वॉटर नं C.12
वधा मो.
मो. नं 7756911282, कद.
कद.08/05/2022
रोजी सकाळी मी 07.00 वा दरम्यान नागपुर ते
वधा जाण्याककरता ट्रेन नं 10140 महाराष्ट्ट्र एक्स
चे कटकीट काढु न रे स्टे नागपुर PF No 6 वर
थकान आल्यामुळे मी झोपुन गेलो त्या दरम्यान
कोणी तरी अज्ञात चोरट्यानी माझ्या
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने
माझ्या झोपेचा िायदा घे वन
ु चोरुन नेले तरीही
माझी चोरट्या कवरुद्ध कायदे कशर तक्रार आहे
अपराध कलम 379 भादवी प्रमाणे गुन्हा दाखल

एक रे ल्वे ची बैग त्यात रे ल्वे चा
ट्रॅक मशीन
मशीन कक.
कक.14000/-रु ,जुने
वापरते कपडे , आधार काडष , एक
सॅमसंग कं चा मो मॉ.
मॉ. नं J7 काळया
रं गाचा त्यात कसम वोडा .
9764603112 कक.
कक.34000/- चा
IMEI Noमाहीत नाही असा एकुन
48000/- रु.
रु.चा माल.
माल.

riklh
vaeynkj

iksgok
235
o?kkjs

iksgok
235
o?kkjs

03

नागपुर
310/ 2 022
U / S 379
IPC
गुन्हा प्रकार

eksckbZy

04

चोरी

वर्धा
151/2022
कलम
379 IPC
गुन्हा प्रकार

eksckbZy
चोरी

रे ल्वे स्टे शन
नागपुर
PF.NO 01
वर लॉबी
समोर

ट्र े न नं.

12843
अहमदधबधद
एक्स चे
कोच नं
S/4बर्ा
नं 76 वरुन
रे . स्टे वर्धा
सुट्ल्यधनंतर

07/05/2022 08/05/2022 कवनय बहादुर ससग
अज्ञात
चे
चे
बघे ल.वय 22 वर्ष धंदाा18:00 वा
17:33 वा
IRCTC िु ट
कडलेवरी,
री,रारा-प्लॉट नं.98
/I अंगल
ु ीमाल नगर
नारी रोड नागपुर
मो.
मो.नं.9172349179

07/05/22
चे
16.30
दरम्यधन

08/05/22
चे
12.15 वध.

सुननल कुमधर
निलीपभधई नकचन,
वय 38 वर्ा
रध.पेललधद
नि.आनंद मो.नं.
9054526843

अज्ञात

,dq.k 18]889@&#
एक oppo कं.ब्लु व कसल्वर
रं गाचामॉ.
ाचामॉ.नं.F19 मोबाईल कजयो
कसम नं.9518719617
IMEI NO860427052811654असा
एकुन 18,889/- रु.
रु.चा माल.
माल.

,dq.k 14]000@&#
एक कधळ्यध रं गधचध रे डमी 10 कं.
चध मोबधईल त्यधत निओ नसम
नं.8780750813,IMEI no.
मधनहत नधही.नक.14,000/-रू.चध
मधल.

iksgok
235
o?kkjs

कनरं क

मी कवजय बहादुर ससग बघे ल.वय 22 वर्ष धंदााIRCTC िु ट कडले वरी,
ु ीमाल नगर
री,रारा-अंगल
नागपुर मो.
मो.नं .9172349179 कद.
कद.07/05/2022
रोजी ट्रेन नं.12751 वर संध्याकाळी 18/00
वा.
वा.सुमारास िु ड कडलवकक करण्यासाठी नागपुर
रे ल्वे स्टे शन वर आले होतो,
होतो, त्या दरम्यान माझा
पन्ॅ टच्या कखशाकतल
कोणीतरी अज्ञात व्यक्ती ने माझ्या नजरचुककचा
िायदा घे वन
ु मुद्दाम लबाडीने व कपटाने चोरून
नेले
ले,तरीही माझी त्या चोरट्या कवरुद्ध कायदे कशर
तक्रार आहे . अपराध कलम 379 भादवी प्रमाणे
गुन्हा दाखल

कनरं क

fQ;kZnh gs js-LVs [kqyrk jksM rs vkuan vlk iksuk@
izokl djhr vlrkauk izoklk njE;ku R;kps 1071
cFkZoj pkthZxyk ykoysyk ueqn o.kZukpk f’kans
eksckbZy dks.khrjh vKkr pksjVÓkkus
fQ;kZnh ;kaps >ksips k Qk;nk ?ksoqu js-LVs
o/kkZ ;sFkqu xkMh lqVY;k uarj eqíke yckMhus
pks:u usyk vkgsfVi %& ueqn xqUgÓkkps dkxni=s js-iks-LVs
cMusjk ;sFkhy tkod dz 771/2022
नद.07/05/2022 अन्वये
आ.क्र.754/2022

इकडील

नद.08/05/2022

पो.स्टे .चध
अन्वये

गुन्ह्यधचे कधगदपत्र ट्पधलधने प्रधप्त झधल्यधने नंबरी
गुन्हध दधखल करण्यधत आलध

05

अकोला .
141/22
कलम
379 IPC
गुन्हा प्रकार

eksVkj
lk;dy
चोरी

रे स्टे
अकोला
बु क ग
ीं
ऑफ स
समोर ल नो
पार्किंग झोन

07/05/22
चे
21.55
वा.
दरम्यान

08/05/22 मोहम्मद जुबेर उल्ला
चे
मोहम्मद असद उल्ला
08.00
वय 39 वर्षे धीं दावाजता
लवल ट्र ॅ व्हलींस राहसै फ या ए.व्ह प्लॅ न
नीं. 07 कलाक चाळ
अकोला
मो.नीं.9637356605

अज्ञात

,dq.k 80]000@&#
एक काळ्या रीं गाच यु न कॉन
CB मोट्ारसायकल MH30
BH3883 त्याचा चेस स नीं.
ME4KC311AK8501681
इीं ज न नीं. KC31E80501607
र्कींमत 80,000/-रू

कनरं क

वररल ता वे ऴ व र्िकाण यात ल र्फयाा द
मोहम्मद जुबेर उल्ला मोहम्मद असद उल्ला
वय 39 वर्षे धीं दा- लवल ट्र ॅ व्हलींस राह- सै फ या
ए.व्ह प्लॅ न नीं. 07 कलाक चाळ अकोला
मो.नीं.9637356605 याीं चे मावस भाऊ नामे
ईब्राह म अहमद खान वय 18 वर्षा
रा.मोम नपुरा अकोला याीं न र्फयाा द याीं च
एक
काळ्या
रीं गाच
युन कॉन
CB
मोट्ारसायकल MH30 BH3883 त्याचा चेस स
नीं. ME4KC311AK8501681 इीं ज न नीं.
KC31E80501607 र्कींमत 80,000/-रू च
मोट्ारसायकल घेवुन रे स्टे अकोला ये थे पाहुणे
सोडण्याकर ता आले व बु क ग
ीं
ऑफ स
समोर ल नो पार्किंग झोन मध्ये नमुद वणा नाच
गाड उभ करून पाहुण्याीं ना सोडणे कर ता रे
स्टे अकोला प्लॅट्फॉम नीं. 04 वर गे ले असता ते
पाहुण्याीं ना सोडु न 10 ते
15 र्मनट्ाीं न
प्लॅट्फॉम वरून परत ये वुन मोट्ारसायकल
िे वले ल्या र्िकाण गे ले असता ईब्राह म अहमद
खान याीं ना त्या र्िकाण मोट्ार सायकल र्दसु न
आल नाह .त्याने आजुबाजु ला स्टे शन पर सरात
शोध
घेतला
परीं तु
नमुद
वणा नाच
मोट्ारसायकल र्दसु न आल नाह त्यावरून
ईब्राह म अहमद खान याीं न फोन द्वारे सदरच
माह त कळर्वले वरून र्फयाा द लगे च
ताबडतोबड रे ल्वे स्टे शन अकोला ये थे आले व
दोघाीं न र्मळु न स्टे शन पर सरात शोध घेतला
परीं तु नमुद वणा नाच मोट्ारसायकल र्दसु न
आल नाह त मोट्ारसायकल कोणातर अज्ञात
चोरट्याने र्फयाा द याीं च्या मावस भावाच्या
गै र हजेर चा फायदा घेवुन मु द्दाम लबाड ने
नमुद वणा नाच मोट्ारसायकल चोरून नेल .
र्फयाा द याीं न रे पो स्टे अकोला ये थे ये वुन र्दले
र्फयाा द वरून कलम 379 IPC प्रमाणे गु न्हा
दाखल

PSI
वानखडे

06

xksna h;k

jsYos LVs'ku 08-05-22
ps
41@22 xksna h;k
dye IyWVQkeZ ua- 14-30
1 ojhy
rs
379
osVhax gkWy
14-45
Hkknfo
e/;s
ok
गुन्हा प्रकार
njE;k.k
eksckbZy

08-05-22
ps
19-48
ok-

चोरी

y{e.k jkekth
[kksVsys
o; 64 वर्षे
/kank&
dkgh ukgh
jkg- vklouhikjk
yk[ksuxj rg-ftjk;iqj

अज्ञात

,dq.k 18]000@&#
1 ,d fooks daiuhpk ika<jk
jaxkpk eksckbZy ekW-ua-o vk;
,e-bZ vk;-ua-ekghrh ukgh
fdaer 14]000@&:
2 ,d dkG;k jaxkps euhilZ
R;ke/;s jks[k 2000@& :
LVsV cWadps ,-Vh-,e dkMZ ]
js-LVs xksafn;k rs jk;iqj jsYos
izoklkps frfdV vlk ,dq.k
16000@& : pk eky

कनरं क

v'kk izdkjs vkgs fd] ;krhy ueqn
fQ;kZnh gs jk;iqj ;sFks tk.ks djhrk js-LVs
xksfa n;k rs jk;iqj jsYos izoklkps frfdV
dk<qu jsYos LVs'ku xksna h;k IyWVQkeZ ua-1
ojhy osVhax gkWy e/;s xkMhph okV c?kr
vlrk R;knjE;k.k R;kauk >ksi ykxY;kus
dks.khrjh vKkr PkksjV;kus R;kaps >ksispk
Qk;nk ?ksouq R;kaps iWaVps f[k'kkrhy ojhy
ueqn eksckbZy o euh ilZ pks:u usysckcr
ys[kh fjiksVZ fnY; dye 379 Hkknfo
vUo;s uacjh xqUgk nk[ky

iksgok
330
larks’k
pkScs

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 08-05-2022
v-Ø

xq-j-ua

xqUgk ?kM
tkxk

xq- ?kM- rkosG

xq-nk- rk-osG

fQ;kZnhps uko

feGkyk eky

vkjksih

gdhxr

riklh
vaeynkj

01

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 08-05-2022
vdz

jsiksLVs

01

xksfa n;k

exZ Ø o
dye

exZ ?kM tkxk

jsYos LVs’ku
exZ Ø22@22 xksfa n;k IyWVQkeZ
dye 174 ua-1 ukxiqj ,UM]
lhvkjihlh cksjhax iai gkml
toG

exZ ?kM- rk-osG exZ nk- rk- osG

fQ;kZnh@[kcj ns.kkjk
uko

08-05-22
ps
18-00
ok iqohZ

vkWu M;qVh Dyss
,d vuksG[kh ;krhy efgyk fg dks.kR;krjh vktkjkus l-QkS@
567
jsYos LVs’ku xksfa n;k efgyk o; vankts uSlxhZdjhR;k ej.k ikoyh vlkoh
HktHkqts
rQsZ izseyky
50 rs 55 o"kZ
fgjkyky esJke
o; 52 o’kZ
jkg- MCyhax
dkWyksuh xksasfn;k

08-05-22
ps
19-41
ok

e`rdkps uko o iRrk

gdhdr

riklh
vaeynkj

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 08-05-2022
v-dz01

js-iks-LVsps uko

Xkq-ja-ua- o dye

vVd fnukad o osG

ukxiwj

305/22 कलम 392 IPC

07/05/2022 चे 19.46 वा.

vkjksihps uko
1½ lfpu jkts’k Bkdjs] o; 23 o’kZ] jk- vkse lkbZ uxj HkaMkjkjksM eksnk ft- ukxiwj

PCR D. 09.05.2022

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 08-05-2022
v-d

iksLVs

feflax tkxk

feflax rk-osG
e/kqu

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

