Hkkx 1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad 27@08@19
vdz1

2

iks-LVsxq-j-ua

xqUgk ?kM
tkxk

xqUgk ?kM rk- xqUgk nk[ky
osG
rk- osG
12@08@18
11%30 ok

27@08@19
18%51 ok

vkjksih

xsyk eky

feGkyk
eky

gdhdr o m’khjkps dkj.k

riklh
vaeynkj

ftrsna z ve`r ckxMs
o; 38 o"ksZ /kank &
etqjh jkg- eqiksfppxkao Vksyk iksx.k[kSjk f’kokth
egkjkt iqrG;k
toG lVok jksM
fppxkao rg- xksjsxkao
ft- xksfa n;k
eksck ua8408926052-

vKkr

,dq.k 4]285@:

fujad

ueqn rkj[ksl osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh
etdqj gs R;kps eqyhyk ?ks.ks djhrk lk;dyus
vkys o R;kauh R;kaph lk;dy jsYos LVs’ku xksfa n;k
;sFkhy esuxsV] ikWfdZax LVWaMpk cktqyk ykoqu
IyWkVQkWeZoj xsys o ijr vkys vlrk R;kaph
lk;dy feGqu vkyh ulY;kus R;kph lk;dy
dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kaps xSjgtsjhpk Qk;nl
?ksoqu eqn~nke yckMhus pks:u usys ckcr fQ;kZnh
;kauh izFke lk;dypk 'kks/k ?ksoqu m’khjk le{k
iks-LVs-yk gtj >kY;kus ueqn izek.ks xqUgk nk[ky
fQ;kZnh gs vkt jksth iksLVsyk ;soqu ys[kh fQ;kZn
fnY;kus ueqn xqUgk nk[ky-

iksmifujh
izfo.k
fHkeVs

xksfa n;k
259@19
dye 379
Hkk-n-fo
xqUgkizdkj
lk;dy pksjh

jsYos LVs’ku
xksfa n;k ;sFkhy
esuxsV] ikWfdZax
LVWaMpk cktqyk

नागपूर
1318/19
U/S 379 IPC

रे . स्टे. नागपूर
पुर्व गेट बुक िं ग
आँकिस मध्ये

27/08/19
08:15र्ा.

27/08/19
11:38र्ा.

श्रीधर नारायण
गीरी र्य 54 र्र्षे,
रा. गणेश पेठ दत्त
नगर, नागपूर मो.
निं.
9766623999

अज्ञात

,dq.k 12]500@:
ए MI y2 िं ाळ्या रगािंचा
मोबाईल IMEI NO
860980044551119,8609
80044551127 क िं
12,500/- रु चा माल

कनरिं

अशा प्र ारे आहे ी नमुद ता र्ेळी र् कठ ाणी
यातील कियाव दी हे र्धाव जाण्या रीता रे स्टे
नागपूर cqक िं ग आँकिस पुर्व गेट येथे आले
असता ते कट ीट ाढत असतािंना तयािंचा
शटव चा किशात ठे र्लेला र्रील नमुद र्णव नाचा
मोबाईल नजर चु ीचा िायदा घेर्ुन ोणीतरी
अज्ञात चोरट् याने चोरुन नेला र्रुन सबब
अप. लम 379 भादर्ी प्रमाणे निंबरी गुन्हा
दािल े ला

ASI/
699
पर्ार

ट्रेंन निं 22632
अनुब्रत एक्स चे
ोच निं B/3
बथव निं 73 र्रुन
रे स्टे नागपुर
येथे गाडी उभी
असतािंना.

19/08/19
16:50र्ा.

27/08/19
12:14र्ा.

जगदीश
गणपतरार्
प्रजापत र्य 28
र्र्षे, धिंदा- व्यापारी
,रा. ग्राम टाले
कनआउ थाना
सुरपालीया, तहजाहील, कजनागौर राजस्थान
मो. निं
9059564279

अज्ञात

,dq.k 6]150@:
ए
ाळ्या रगािंचा सँग बँग
क िं 650/- रु , तयात 4 जोडी
पडे क िं 2000/- रु, ड्रालायसन्स िोर व्हीलर,, आधार
ाडव , 2 िोन चाजव र, रोि
3500/- रु कजयो र्ाय िाय
सेट असा ए ु ण 6150/- रु चा
माल.

कनरिं

अशा प्र ारे आहे ी नमुद ता र्ेळी र् कठ ाणी
यातील कियाव दी हे नागौर ते कर्जयर्ाडा असा प्रर्ास
रीत असतािंना प्रर्ासा दरम्याण ट्रेन रे स्टे नागपूर
येथे थािंबली असता कियाव दी ाँिी घेणे रीता उतरले
असता ोणीतरी अज्ञात चोरट् याने कियाव दी यािंचा
गैरहजरीचा िायदा घेर्ुन चोरुन नेला र्रुन सबब
अप. लम 379 भादर्ी प्रमाणे निंबरी गुन्हा दािल
े ला. रे पोस्टे र्धाव जा. क्रिं 2597/19 कदिं 23/08/19
रे पो स्टे नागपूर आ. क्रिं 2206/19 कदिं
26/08/2019 अन्र्ये चे ागदपत्र आणुन कदले
र्रुन

ASI/
699
पर्ार

xqUgkizdkj
मोबाईल pksjh

3

fQ;kZnhps ukao

नागपुर
1319/19
U/S 379 IPC

xqUgkizdkj
सँग बँग pksjh

,d flYOgj xqykch jaxkph
lk;dy [Atlas 26195
Errilg AGH58130, HSN
CODE8712] fdaer

4285 :- pk eky

4

o/kkZ
667/19
कलम 379
भादवव

xqUgkizdkj
कााँलेज बँग pksjh

5

ट्रेन नं.57135
अजनी काझीपेठ
पैसेंजरचे
मधातील जनरल
कोच मधुन
रे .स्टे . वरोरा ते
रे .स्टे . तऴाली
दरम्यान

अकोरा

ट्रे न शै द्राफाद

738/19

अजभेय एक्व चे

कलम 379 IPC
दाखल

xqUgkizdkj
भोफाईर pksjh

ऩुढीर जनयर

डब्मा भध्मे ये .

15/08/19
01.30 वा
दरम्यान

27/08/19
05.45 ला.

27/08/19
17.50 वा

27/08/19
07.04 ला.

हरीष बापुराव
गटला वय-29 वषष
धं दा-मोबाईल
दुकानदार रा.
कापेवार मोहल्ला
वाडष नं. 5
शालबडडीवार
राईस वमल समोर
ता. वसरोंचा
वज.गडवचरोली
मो.नं.9403329991

दे लेद्र कभरककळोय
ळभाा लम-25 लऴा
धॊदा व्माऩाय
या.ककती नगय जुना

स्टे . अकोरा

RTOआॉकपव,भशे ळ

मेथुन चढत

बलन जलऱ

अवताॊना

अकोरा
भो.नॊ.9421744197

अज्ञात

,dq.k 66]490@:

कनरिं

एक काऴ्या रं गाची कााँलेज
बाँग त्यावर Adidas असे
इंग्रवजत वलहलेले त्यात
1)वववो कं. चा मााँडेल नं.V 9
काऴ्या रं गाचा मोबाईल
IMEINO.
868492039268859142
वक. 22990/-रू. चा २)
lenova कं. चा मााँडेल नं.k 3
note मोबाईल
IMEINO.869737024034
438/46 वक. 9000/- रू. 3)
nokia कं चा मोबाईल
मााँडेल नं.nokia 5
IMEINO.
357278081895923/31वक.
14000/- 4)Tecno 15कं.
चा मोबाईल
IMEINO.911566803440
104/12 वक.8000/-रू. 5)
gionee कं. चा मोबाईल
मााँडेल Mslite
IMEINO.869328023830
552/15 वक. 12500/- रू. व
इतर कागदपत्र असा एकुण
66490/-रू चा माल
अज्ञात

,dq.k 7]999@:
एक Infinix HOT 7कॊ. चा भोफा
ईर त्मात IMEI NO
358278101050003,35827810
1050011,सवभ नॊ.Airtel
NO9172199709,7519359304
कक.7,999/-रू चा भार

नमुद ता.वेळी व वठकाणी यातील वियादी मजकू र
हे नमुद ट्रेन ने यांचे भाउ व नोकर नागपूर
शहरातुन मोबाईल दुरूस्त करून असे दोघे ही
रे .स्टे . नागपूर ते मंचेवरयाल जाणेकवरता ट्रेन
नं.57135 अजनी काझीपेठ पैसेंजरचे मधातील
जनरल कोच मध्ये गावी ये णे कवरता प्रवास कवरत
असता प्रवासा दरम्यान दुकानातील नौकर
वााँशरूम मध्ये गेले असता ट्रेन रे .स्टे . वरोरा ते
तळाली दरम्यान सुरू असता वियादी चे भाउ
झोपले असता वियादी चे भावाचा झोपेचा व
नोकराच्या गैरहजेरीचा िायदा घे ऊन कोणीतरी
अज्ञात चोरटयाने मुददाम लबाडीने चोरून नेले
वरून वरून सबब अप कलम 379 IPC नंबरी
गुन्हा दाखल केला.

HC/
357
मेहर

js-iks-pkSdh cYgkj’kkg ;sFkhy tk-Ø-407@19
fn-26-08-19 vUo;s xqUg;kps dkxni= vkt
jskth izkIRk >kY;kus ueqn xqUgk nk[ky-

निरं क

लयीर ता.लेऱी ल ठीकाणी लयीर नभद
ु कपमाादी शे

नभुद ट्रे न ल नभुद कोच भधुन अकोरा ते
भरकाऩुय अवा प्रलाव कयणे कयीता ये . स्टे .

अकोरा मेथुन वदय ट्रे न भध्मे चढत अवताॊना
कपमाादी

भोफाईर

माॊच्मा ऩॉन्टच्मा

खिळातीर नभद
ु

कोणीतयी अज्ञात चोयट्माने त्माॊचे

नजय चुकीचा पामदा घेउन भुद्दाभ रफाडीने
कऩटाने चोरून नेरा अवे ददरे कपमााद लरून
करभ 379 IPC प्रभाणे गुन्शा दािर

HC
64

?;kjs

अकोरा

6

740/19
कलम 379 IPC

xqUgkizdkj

भोफाईर pksjh

ट्रेन12860गगत ांज
ली एक्स चे
समोरील जनरल
कोच मधुन रे .स्टे .
अकोल येथन
ु
चढत ांन

19/08/19
14.52 व .

27/08/19
17.46 व .

गवश ल दशरतथ
सोन रे वय -31
वषष,र .जुनी
मांगळव री गांग ब ई
घ टरोड
न गपुर,मो.नां.86572
46940,99607575
67

अज्ञ त

,dq.k 14]500@:
एक रे ड गम नोट 7 pro कां.च
मोब ईल IMEI
NO.864130041657636,Jip
sim no.8208658958
गक.14500/-रू,रोख 2000/-रु,

गनरां क

वरील त .वेळी व ठीक णी य तील गियादी गवश ल
दशरथ सोन रे वय -31 वषष,र .जुनी मांगळव री
गांग ब ई
घ टरोड
न गपुर,
मो.नां.
8657246940,9960757567 ट्रेन 12860 गगत ांजली
एक्स चे समोरील जनरल कोच मधुनअकोल ते
न गपुर अस प्रव स करणे करीत नमुद कोच मध्ये
रे .स्टे .अकोल येथन
ु चढत असत ांन गदीच ि यद
घे वन
ु मोब ईल व रोख कोणीतरी अज्ञ त चोरट्य ने
चोरुन नेल .अशी गियाद रे .पो.स्टे .न गपुर येथे गदल्य ने
शुन्य नां.गुन्ह द खल होवुन गुन्य चे क गदपञ ईकडे स
प्र प्त झ ल्य ने अप.कलम 379 IPC प्रम णे गुन्ह
द खल

HC
1024
अवच र

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

vØ

xq-j-ua

xqUgk ?kM
tkxk

xq- ?kMrk-osG

xq-nk- rkosG

fQ;kZnhps uko

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh %&
v-dz- js-iks-LVsps
Xkq-ja-ua- o dye
uko
&
&
&

vkjksih

feGkysyk ekykps
o.kZu

gdhxr

vVd fnukad o osG

vkjksihps uko

&

&

riklh
vaeynkj

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh
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
&

&

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekghr
v
dz

jsiksLVs
uko

exZ Ø o
dye

exZ ?kM tkxk

exZ ?kMrk-osG

exZ -nk- rkosG

fQ;kZnh@
[kcj ns.kkjk
uko

e`rdkps uko o
iRrk

gdhxr

riklh
vaeynkj

