Hkkx 1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad 23@11@2021
vØ
01

xq-j-ua

xqUgk ?kM
tkxk

xq- ?kM- rkosG

xq-nk- rkosG

fQ;kZnhps
uko

vkjksih

pksjhl xsysyk
eky-

feGkyk
eky-

gdhdr

riklh
vaeynkj

ukxiwj

ट्रेन नं 04080
गोंडवाना एक्स
चे कोच नं B/1
बर्थ नं 61 रे स्टे
नागपूर चालू
गाडीत

02/11/21 चे
06/00 वा.
वा.

.23/11/21 चे
13.51 वा.
वा.

शशश बाला
बन्छोर,
बन्छोर,वयवय-24
वर्षे,रारा-सागर
बोरवेल्स
शरसाली धनोरा
मेन रोड शिलाई
शिशि-दुगथ (छ.ग).
मो नं8518888242.

अज्ञात

28,000
/एक मोबाईल ब्लू
रं गाचा 1 शसम नं6264773964
,IMEI NO865295051781235,
865295051781227
कककक-28,000/-रू.
रू.चा
माल.
माल.

शनरं क

नमुद ता वेळी व शिकाणी यातील शियादी मचकूर हे ट्रेन नं
04080 गोंडवाना एक्स चे कोच नं B/1 बर्थ नं 61 वरून रे स्टे
हिरत शनिामुद्दीन ते दुगथ असा प्रवास करीत असतांना नागपूर
स्टे शन येण्याच्या र्ोड्या वेळाने ती बार्रूम ला गेली व परत
आली तर शतचा बर्थ वर िे वलेला मोबाईल ब्लू रं गाचा
मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने तयांचे गैरहिेरीचा
िायदा घे वन
ू मुद्दाम लबाडीने चोरून नेला.
ा.अशा लेखी शियाद
वरुन सबब अपराध क्र.
क्र. 379 िादवी प्रमाणे नंबरी गुन्हा
दाखल
मा.
मा. पोलीस अशधक्षक सो कायालय येर्ील िावक क्र.
क्र.
6577/2021 शद.
शद. 22/11/21 अन्वये व इकडील पो.
पो. स्टे चे
आवक क्र.
क्र. 3594/2021 शद.
शद. 22/11/21अन्वये गुन्हयाचे
कागदपत्र पो स्टे ला टपाल्याने
टपाल्याने प्राप्त झाल्याने गुन्हा दाखल
करण्यात आला.
आला.

WNK/826
कोल्हे

ट्रेन नं 02269
दुरंतो एक्स चे
कोच नं S/7 बर्थ
नं 25 रे स्टे
नागपूर येर्े.

01/11/21
19/00 ते
21/00 वा
दरम्यान.
दरम्यान.

23/11/21
14 20.

श्री मोहम्मद
तकी S/O
मोहम्मद अली
आझाद,
आझाद,वयवय-27
वर्षे,रारा-शेखपुरा,
ा,
सुपौल
बािार,
बािार,शबरौल,
शबरौल,द
रिंगा,
ा,शबहारशबहार847203.
मो नं9971423805.

अज्ञात

35,000
/एक ब ँग तयामध्ये
ल ँपटाँप कककक-25,000/रू,
रू,चािथर,मोबाईल कककक10,000/-रू
िोन,
िोन,10,12
माकथशीट,
शीट,शरसचथ
पेपर,
र,आधार काडथ ,
असा एकूणण-35,000/रू चा माल.
माल.

नमुद ता वेळी व शिकाणी यातील शियादी मचकूर हे नागपूर
ते शनिामुद्दीन असा प्रवासा करीता नमुद गाडी मध्ये चढता
वेळी तयाची निर चुकवून कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने मुद्दाम
लबाडीने व कपटाने तयांची ब ँग चोरून नेली.
ी. अशा लेखी
शियाद वरुन सबब अपराध क्र.
क्र. 379 िादवी प्रमाणे नंबरी
गुन्हा दाखल
मा.
मा. पोलीस अशधक्षक सो कायालय येर्ील िावक क्र.
क्र.
6576/2021 शद.
शद. 22/11/21 अन्वये व इकडील पो.
पो. स्टे चे
आवक क्र.
क्र. 3596/2021 शद.
शद. 22/11/21अन्वये गुन्हयाचे
कागदपत्र शदल्याने तसेच शियादीस िोन करून शवचारपूस
केली व तयांचे सांगण्याप्रमाणे नंबरी गुन्हा दाखल

WNK/610
राऊत

ट्रेन नं. 12139
सेवाग्राम एक्स.
एक्स.
चे शवकलांग
डब्यातुन रे .स्टे .
बडनेरा येर्े
गाडी उिी
असतांना

22/11/2021
चे 02.30वा.
वा.
दरम्यान

23/09/2021
चे 17.32वा.
वा.

आकाश नरे श
पाटील वय 22
वर्षे धंदा शशक्षण
रा.
रा. काटे मानेवरी
कल्याण ईस्ट

अज्ञात.

5,500
/एक लावा कंपनीचा
गोल्डन रं गाचा
मोबाईल
शसम नं. Airtel
8459718498,
7028685774
ककमत 5500/- रु असा
एकुण 5500/- रु.
रु.

नमुद ताशरख वेळी व शिकाणी याशतल शियादी
शियादी हे शदनांक
21/11/2021 रोिी ट्रेन नं. 12139 सेवाग्राम एक्स.
एक्स. चे
शवकलांग डब्यातुन कल्याण ते नागपुर असा प्रवास करत
असतांना प्रवासा दरम्यान शदनांक 22/11/2021चे 02.30वा.
वा.
दरम्यान रे .स्टे . बडनेरा येर्े गाडी उिी असतांना शियादीचा
एक लावा कंपनीचा गोल्डन रं गाचा
ाचा मोबाईल कोणीतरी
अज्ञात चोरट्याने तयांचे गैरहिरीचा िायदा घे उन बर्थ वर
िे वलेला नमुद वणाचा मोबाईल चोरुन नेला
fVi & गुन्हयाचे कागदपत्र व्हॉटस्अप वर पािशवल्याने
कलम 379 िादशव प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला.
आला.

NK/459
डोंगरे

552/21
कलम
379 IPC

xqUgkizdkj
मोबाईल

pksjh

02

ukxiwj
553/21
कलम
379 IPC

xqUgkizdkj
cWx
pksjh

03

cMusj
179/2021
कलम
379 IPC

xqUgkizdkj
मोबाईल

pksjh

शनरं क

शनरं क

04

cMusjk
180@21
dye 379
HkknfoxqUgk Ádkj
eksckbZy
pksjh

Vsªu gVh;k
iq.ks ,Dl- us
tk.ks dfjrk
vkys vlrk
jsYos LVs'ku
cMusjk ;sFks
pkftZxyk
ykoyk vlrk

22-11-21
06-16 ok-

23-11-21
20-45
ok-

fiz;k x.ks’k
ekdksMs o;
25 o"ksZ] jkgik.kVs vatu
xkolqftZ ftvejkorh
eks-u7709497084

अज्ञात

,dqu 8]200@&:
,d fjvyeh
daiuhpk fuG;k
jaxkP;k eksckbZy
R;kar fle ua8446429635
vk;-,e-bZ vk; u867404056947837
fdaer :8]200@& -

शनरं क

ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh etdqj iks-gok@
gs ueqn Vsªu gVh;k iq.ks ,Dl- us tk.ks dfjrk vkys 402
vlrk jsYos LVs'ku cMusjk ;sFks eksckbZy pkftZxyk rsyeksjs
ykoyk vlrk dks.khrjh vKkr pksjV;kus fQ;kZnh
;kaP;k utj pqdhP;k Qk;nk ?ksoqu ueqn o.kZukP;k
eksckbZy eqn~nke yckMhus pks:u usys ckcr fQ;kZnh
;kauh fnys rdzkjo:u ueqn xqUgk nk[ky

05

cMusjk
181@21
dye 379
HkknfoxqUgk Ádkj
eksckbZy
pksjh

xkMh ua08502
fo’kk[kkiVue
,Dl- ps dksp
ua- Mh@02
cFkZ ua- 1]2]3
o:u jsYos
LVs'ku cMusjk
;sFks xkMh
mHkh vlrkauk

22-11-21
17-30 ok-

23-11-21
22-21 ok-

Lokrh cyoar
rYgkj o;
30 o"ksZ] jkgnRruxj
[kMdk jksM
HkqlkoG fttGxko
eks-u9158717562

अज्ञात

,dqu 6]000@&:
,d jsMeh uksV 7
daiuhpk eksckbZy
R;kar fledkMZ ua9168888900]
,dw.k fdaer :6000@& pk eky-

शनरं क

ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh etdqj iks-gok@
gs ueqn Vsªu ps ueqn dksp o cFksZ o:u jsYos 964
LVs'ku HkqlkoG rs cYykj’kkg vlk izokl djhr xMos
vlrkauk izoklknjE;k.k jsYos LVs'ku cMusjk ;sFks
xkMh mHkh vlrkauk ueqn o.kZukP;k eksckbZy
cFkZoj Bsoqu ukrsokbZdk’kh cksyr vlrkauk dks.khrjh
vKkr pksjV;kus fQ;kZnh ;kaP;k utj pqdhP;k
Qk;nk ?ksoqu eqn~nke yckMhus pks:u usys ckcr
fQ;kZnh ;kauh fnys rdzkjo:u ueqn xqUgk nk[ky

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh
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
vdz

jsiksLVs

exZ Ø o dye

exZ ?kM tkxk

exZ ?kM- rk-osG

exZ -nk- rkosG

fQ;kZnh@[kcj ns.kkjk
uko

e`rdkps uko o
iRrk

gdhdr o#u

riklh
vaeynkj

01

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

ykksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh
v]d
01

iksLVs

feflax tkxk

feflax rk-osG

अकोला रे .स्टे . अकोला
शमकसग क्र. येर्ील प्ल ॅटिॉम
01/2021
नं. 03 वर

21/11/2021
चे 18.15
वािता

feflax nkrk-osG

fQ;kZnhps uko

fealhx O;Drh ps uko o
iRrk

23/11/2021
संदीप शवठ्ठल काळे सो अचथ ना िगवाण पाटीदार वयचे
22.31 वय-36वर्षथ धंदा- पाणी 29 वर्षथ,रा. मु.पो. पंघाणा ता.खरगौन
वािता
पुरी रा. गोंदे श्वर
शि.खंडवा (मध्य प्रदे श) मो नं.
वाशशम शदलीप िाधव 9604912247 उं ची 5:4इंच ,.बांधा
यांच्या घरािवळ
- मिबुत , रं ग- सावळा चे हरा वाशशम
गोल केस - लांब काळे , पािीवर
मोनं.
काळा शतळ मास आहे , गोंदलेले
9921124698
नाही नेसनीस कपडे - लाल साडी
पांढरा काि पदर ब्लाऊि लाल

gdhxr
वरील ता वेळी व शिकाणी यातील तक्रारदार शद. 21/11/2021 ला
सायंकाळी 04.32 वािता वाशशम रे ल्वे स्टे शन या शिकाणाहु न बसुन शदले
व ती रे स्टे अकोला येर्े 18.15 शमनटानी दुसरी गाडी लागल्यावर िोन
करे ल असे शतने सांशगतले पण अद्यापावेतो शतचा िोन लागत नाही आशण
ती घरी पण पोहचली नाही. आम्ही आमच्या िावायाला िोन करून
सांगीतले ते पण शतकडे शोध करीत आहे त.. अशी पो स्टे ला येवन
ु शदले
लेखी शमसींग वरून मशहला शमसींग दाखल करण्यात तसेच वरील
तक्रारदार यांच्या नावाने वाशशम शहर येर्े शद.23/11/2021 रोिी शमसींग
शदली आहे तरी तया शमसींगचे कागदपत्र पो स्टे ला आल्यावर कागदोपत्री
सामील करण्याची तिशवि िे वली आहे .

riklh
vaeynkjj
ASI/56
मुंडे

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh
v-dz-

js-iks-LVsps uko

Xkq-ja-ua- o dye

vVd fnukad o osG

vkjksihps uko

01

fujad

fujad

fujad

fujad

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy iksyhl dLVMh e/;s vlysY;k vkjksih ckcr ekghrh
v-dz-

js-iks-LVsps uko

01
ukxiqj

Xkq-ja-ua- o dye

vVd fnukad o osG

अप क्र 485/21 कलम

fn- 20@11@2021 ps 16%15 ok
ihlhvkj & fn 26@11@21 ikosrks

1) सुरि प्रकाशराव शखरडकर वय 28 वर्षथ

fn- 17@11@2021 ps 15%33 ok
ihlhvkj & fn 27@11@21 ikosrks

2) गदा धोबा स्वाईन वय 28 वर्षथ धंदा मिूरी रा. शबलमंगलशाही मोहल्ला बेगन
ु ीयापाडा शि. गंिम आरोपी
3) नारायण शदवाकर शाहु वय 38 वर्षथ धंदा मिूरी रा. शबलमंगलशाह मोहल्ला बेगन
ु ीयापाडा शि. गंिम उडीसा(
tapas at gujrat )

363,34 IPC
अप क्र 526/21 कलम 20
(बी) ii (सी) 29
एन.डी.पी.एस

vkjksihps uko

jk okMZ 4 esgjs uxj pkanwj vejkorh

