
    Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 16-12- 18 

 

v-

dz- 

iks-LVs- 

xq-j-ua 

xqUgk ?kM tkxk xqUgk ?kM rk-  

osG 

xqUgk nk[ky rk- 

osG 

fQ;kZnhps ukao vkjksih xsyk eky feGkyk 

eky 

gdhdr o m’khjkps dkj.k riklh 

vaeynkj 

1 xksfn;k 

316@18 

dye 

379 

Hkknfo  
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

 

येल्ले स्टेळन 
गोदीमा भेन 
गेट फुकीग 
आॉपीव च्मा 
खिडकी जलऱ 

 
 

14-12-18 

21%00 ok- 

 

 

16-12-18 

16%23 ok 

 

 

 

- 

ऩयवयाभ 
कातीकयाभ मादल 
लम 30 लऴष या. 
ऩॊडीत ददनदमार 

लाडष तश फल्शायळाश 
जज चॊद्रऩुय 

 
 

अज्ञात  ,dq.k 1000 :- 

एक नोकीमा कॊ ऩनीचा 
काऱमा यॊगाचा भोफाईर 
कक,1000/रु त्मात 
आमडीमा सवभ नॊ 
8889417515 IMEI 
No 
356881071304011.
356881071304029 

अवा एकुण 1000/रु  
 

 

 

fujad मातीर कपमाषदी भजुकय शे  फाराघाट 
मेथुन आऩल्मा गाली फल्शायळाश जान े
कयीता येल्ले स्टेळन गोदीमा मेथे आरे 
अवता  भेन गेट फुकीग आॉपीव च े 
खिडकी जलऱ त्माचा लयीर लणषऩाचा 
भोफाईर चाजजषग रा रालरा अवता 
कपमाषदीचा नजय चुकीचा पामदा घेलुन 
कोणीतयी असात चोयट्मान े  भूद्दाभ  
रफाडीने चोरून नेरs कपमाषदद gs ऩो स्टे 
रा  शजय  आरेलरुन  कपमाषददचे  कपमाषद 
लरुन गून्शा दािर   
 

 

PSI 
izfo.k 

fHkeVs  

 

2 ukxiqj 

2068/18  

u/s 379 ipc 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

रे स्टे  नागपुर चे 
सेकंडक्लास बुककंग 
आँकिस  
 

16.12.18   

 02-00 ok    
16-12-18s 

08-07 ok   

कदक्षा किनोद शाहु 

िय 24 िर्ष, धंदा 

कशक्षण BE रा. 

नंदनिन केडी.के 
गलष होस्टेल नागपुर 

मो नं. 

8208766788 
 

अज्ञात ,dq.k 11-000 :- 

एक रेडमी Y1  कं. चा 
कसल्िर कलर चा मोबाईल  

कसम नं. Jkio 

9309843449 
Docomo no 
8446656133 IMEI 
नं. नमुद नाही ककंमत 

11000/-रु.चा माल  
 

fujad यातील कियाषदी  मजकुर हे अशा प्रकारे 

आहे की यातील कियाषदी  मजकुर हे नमुद ता 
िेळी ि किकाणी रे स्टे  नागपुर चे 
सेकंडक्लास बुककंग आँकिस मध्ये आपल्या 
नातेिाइकांना भेटण्याकररता आले असता 
गाडीला उशीर असल्याने ते बसले असता  
तयांना झोप लागली तया दरम्याने कोणीतरी 
अज्ञात चोरटयाने  तयांचा  पँन्टच्या 
किश्यातील  नमुद मोबाईल झोपेचा िायदा 
घेिुन मुद्दाम लबाडीने चोरुन नेले  

iksgok 

933 

ikaMs  
 

 

 

 

 

3 ukxiqj 

2071/18  
u/s 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

रेल्िे पो.स्टे 

नागपुर  PF 

no 1 िर नकिन 

िेकटंग हॉल मध्ये 

 

16.12.18    

09-45 ok 

16-12-18    

13-19 ok 

कदपक कुमार S/O 

रामबाबु  शाह िय 

28 िरे् धंदा िेंन्डर 

पेन्रीमँन  रा. 

मथुरापुर कज. 

समस्तीपुर  पो.स्टे 

िालीस नागर कबहार  

मोबा.नं. 

9875579780 
 

vKkr ,dq.k 2]020 :- 

एक सँमसंग मेरो 313 

काळअया रंगाचा  मोबा. 

तयात िोडािोन कसम नं. 

7432878523 
एअरटेल चे सीम नं.  

8484459046 Imei 
no 

357118095065909
,85711809506590

7 की. 2,020/ rs    

 

fujad - अशा प्रकारे आहे की यातील कियाषदी  
मजकुर हे  नागपुर ते कदल्ली जाने कररता  

pF no  1 िररल नकिन िेकटंग हॉल मध्ये  

थांबले  असता ि मोबा. चाजजगं  ला लािुन  

बसले असता कियाषकदला झोप लागली  

झोपेचा िायदा घेिुन नमुद  िणषनाचा मोबा. 
कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने  चोराने चोरुन 

नेले  

iksgok 

933 

ikaMs  
 

 

 

 

 



       jsYos iks- LVs”ku e/;s nk[ky >kysY;k Hkkx 06 [kkyhy nk[ky  xqUgs %& 

v

d 

iksLVs xq-j-ua xqUgk ?kM tkxk xq- ?kM- rk-osG xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko vkjksih feGkyk 

eky  

gdhxr  riklh 

vaeynkj 

1 ukxiqj 

2067/18  
u/s122 © 
महाराष्ट्र 
पोलीस 
कायदा 

रे.स्टे नागपुर येथे 

प्लँटिामष क्र. 1 
िरील नँरोगेज 
साईडजिळ 
अंधारात 

15.12.18   

 23-30 ok 
16-12-18 

01-14 ok 

सरकारतिे   PC 

1143  योगेस 
प्रल्हादराि घुरडे रे पो 

स्टे नागपुर 
 

चंद्रशेिर उिष  चंदु 
संपतरािजी 

िाकरे िय 33 

िर्ष, रा म्हाडा 
काँलनी रामकृष्ट्ण 
हाँलचे समोर 

दत्तिाडी नागपुर 
 

uhjad 
 

यातील फियाादी  डी बी स्टाि च े PC 1143 

घुरड े व NK 308 सावजी रे स्ट े नागपरु 
पररसरात गनु्हेगार चेक कररत असताांना रे स्ट े

नागपरु यथेील प्लँटिार्ा क्र. 1 वरील नँरोगजे 
साईडजवळ अांधारात वर नर्ुद एकच इसर् हे रे 
स्ट ेनागपरु हद्दीत रात्रीच्या   अांधारात सयुाास्त 
त ेसयुोदया दरम्यान आपल ेअफस्तत्व लपवुन 
कोणतातरी दखलपात्र अपराध  करण्याच े 
इरादयाने फर्ळुन आल े आहे तरी सदरहु  
इसर्ाच े फवरुध्द र्हाराष्ट्र पोलीस अफधफनयर्  

कलर् 122(क)  प्रर्ाण ेगनु्हा दाखल  
 

PSO 
is”kfr  
 

 

 

 

 

4 vdksyk 

1251/18 
करभ 
379 
बादली 

xqUgkizdkj 

efu ilZ 

pksjh 

 

ये स्टे अकोरा 
मेथुन PF No. 

01लय टे्रन 

भशायाष्ट्ट्र एक्व 

च ेभागीर 

जनयर फोगीत 

चढत अवताॊना 
 

16. 12.18 

12.15.ला  . 
 

 

16.12.18 

13.13 ला. 
 

अननर वोभाजी 
गोवाली लम-43 

लऴष, धॊदा िाजगी 
नोकयी या. ळॊकय 

नगय आकोट योड 

अकोरा भो.नॊ 
9822714478 

 

असात 

 
,dq.k 1100 :- 

एक भनी प्रव ब्राउन 

यॊगाच ेत्मात प्रलावाच े

नतकीट, ड्रामवशीॊग 

रामवन्व टु वशीरय, 
योि 1100/- रु. 

( 500*1, 200*1, 

100*2, 10*20 ) अवा 
एकुण 1100/- रु चा भार 

 

ननयॊक 
 

कपमाषदी भजकुय शे  ये. स्टे. अकोरा त े

धाभनगाल त्माचे ऩत्नीवश अवा प्रलाव 

कयणे कयीता टे्रन भशायाष्ट्ट्र एक्व च ेभागीर 

जनयर फोगीत चढत अवताॊना कपमाषदी 
माॊच े लयीर नभुद भनी ऩवष आतीर 

वाभानावश त्माच्मा ऩॅन्टच्मा खिळातुन 

प्रलावी रोकाॊच्मा गदीचा पामदा घेलुन 

कोणीतयी असात चोयट्माने त्माॊची नजय 

चुकलुन भुद्दाभ रफाडीने चोरून नेरे  

lQkS 

288 
िादले  

5 vdksyk 

1252/18 
करभ 
379 
बादली 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

ये स्टे अकोरा 
मेथुन PF No. 

01लय टे्रन 

शालडा भुॊफई 

भेर  च ेभागीर 

जनयर फोगीत 

चढत अवताॊना 
 

 

15. 12.18 

19.42.ला   
 

 

16.12.18 

13.57 ला. 
 

 

 

लैबल गणेळ इॊगऱे 

लम-21 लऴष, धॊदा 
सळषण या. वौदॊऱा 

ता. तले्शाया 
जज.अकोरा भो.नॊ 
9623462519 

 

असात 

 
,dq.k 14000 :- 

एक काळ्मा यॊगाचा 
वॅभवॊग कऩनीचा Js 

प्राईभ भोफाईर त्माचा 
IMEI No. 

358213080925792, 
358214080925790 

SiM Idea No. 
9112350451, Jio 
Sim  9834893501 

कक. 14000/- रु चा अवा 
एकुण 14000/- रु  

ननयॊक 
 

कपमाषदी भजकुय शे  ये. स्टे. अकोरा त े

ळेगाल त्माच्मा सभञावोफत अवा प्रलाव 

कयणे कयीता टे्रन शालडा भुॊफई भेर च े 

भागीर जनयर फोगीत चढत अवताॊना 
कपमाषदी माॊच ेलयीर नभुद भोफाईर त्माच्मा 
ऩॅन्टच्मा वभोयीर खिळातुन प्रलावी 
रोकाॊच्मा गदीचा पामदा घेलुन कोणीतयी 
असात चोयट्माने त्माॊची नजय चुकलुन 

भुद्दाभ रफाडीने चोरून नेरे  

lQkS 

288 
िादले  



 

      yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh   

  

 

  

 

  jsYos iks- LVs”ku e/;s nk[ky  vlysY;k exZ ckcrph ekghrh%&  

  

v

dz 

iksLVs  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 

    gdhxr   riklh 

vaeynkj 

1 अकोरा 63/18 
करभ 
174 

CRPC 

ये स्टे ऩायव अऩ 

रुऩ राईन रयभी 
563/19-21 च े

भध्मे 

 

. 16.12.18 

06.30 ला ऩुली 
 

16.12.18 

14.33 ला 
 

ON Duty Dyss ये 

स्टे ऩायव 

 

एक अनोऱिी 
इवभ अॊ.लम 

अदाजे  35 लऴे 

अळा प्रकाये आशे की लयीर ता. लेऱी ठीकाणी  On 

duty Dyss ये स्टे  ऩायव  माॊनी रेिी भेभो  ऩो. स्टे. 

रा.ऩाठवलरा की ये स्टे ऩायव रुऩ अऩ राईनिॊफा 
क्र. 563/19 – 21च ेभध्मे येल्ले गाडीने कटुन भयण 

ऩालरा आशे अळा भेभो लरुन नभुद भगष दािर 

कयण्मात आरा   

 

 

HC/ 240 

लाघाडे 

        

     

 

  ukxiqwj  yksgekxZ ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh    

 

 

 

 

 

 

 

 

v-

dz- 

 

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

1 xksafn;k 314@18 dye 379 Hkk-n-fo fn-16-12-2018 ps 16@13    ok-  Ukkxks”k xksihpan lgkjs o; 35 o’kZ jk-oktis;h okMZ]xkSre uxj xksfn;k  

   

 
 ukxiwj 2071@18 dye 379 Hkknafo fn 16-12-18 ps 16-35 ok- izdk'k euksgj [kkaMsdj o; 59 o’kZ jk dLrqjck uxj cqn~/k fogkj ekxs tjhiVdk 

ukxiwj 

 ukxiwj 2067@18 dye 122 महाराष्ट्र 
पोलीस कायदा 

fn 16-12-18 ps 01-14 ok- चंद्रशेिर उिष  चंदु संपतरािजी िाकरे िय 33 िर्ष, रा म्हाडा काँलनी रामकृष्ट्ण हाँलचे 
समोर दत्तिाडी नागपुर 

vd iksLVs  feflax  tkxk feflax rk-osG feflax nk- rk-osG fQ;kZnhps uko felhx O;Drh ps uko o iRrk gdhxr  riklh vaeynkj 

& & & & & & & & & 


