
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  09@03@2021  

 

 

 

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

 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

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

osG 

fQ;kZnhps  

uko 

vkjksih pksjhl xsyk 

eky 

feGkyk 

eky 

gdhdr riklh 

vaeynkj 

01 नागपरु 
97@21 

dye 

379 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं. 
08246 
बबकानेर 
एक्सपे्रस चे 
कोच नं. 

B/3, बथथ नं. 
52 वरून 

प्रवास करीत 
असतांना 

रे.स्टे. नागपरु 
येथे प्लटॅफामथ 
नं. 3 वर 

गाडी थांबली 
असता 

बद. 22/02/2021 
चे 02:15 वा. 
दरम्यान 

बद. 09/03/2021 
चे 21:55 वा. 

मोहम्मद सरफराज 
वल्द मोहम्मद सरवर, 
वय-37 वषे, राह. 
दरगाच्या समोर 

के.के. रोड मौदहापारा 
रायपरु (छ.ग.) मो.नं 

9407570000 

vKkr ,dq.k 77]000 : 

एक काळया रंगाचा समॅसंग अल्ट्रा 
5-20 मोबाईल त्यात आयडीया 
बसम नं. 9977219000, बजयो 
बसम 9131967189, IMEI No. 

354897110791234, 
354897110791236 बक. 

77,000/- रू. चा 
 

fujad नमदु ता. वेळी व ठीकाणी यातील बफयादी हे रे.स्टे. जयपरु ते 
रायपरु असा प्रवास करीत असतांना रे.स्टे. नागपरु येथे प्लटॅफामथ 
नं. 3 वर गाडी थांबली असता बफयादी हे पाणी बॉटल घेण्या 
करीता उतरले असता त्यांचे पनॅ्टच्या बिशातील मोबाईल 
कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने मदुदाम लबाडीने चोरून नेले बाबत 
बफयादी यांनी GRP रायपरु येथे बदले बफयाद वरुन इकडील 
पो.स्टे. ला कागदपत्र प्राप्त झाल्याने सबब अप.क. 379 भा.द.बव. 
प्रमाणे दािल. 
पोलीस अबधक्षक कायालय नागपरु येथील जा.क्र. 
आर/23/वगथ/2021-1186 बद. 09/03/2021 अन्वये. तसेच 
रे.पो.स्टे. नागपरु येथील आ.क्र. 361/21 बद. 09/03/2021 
अन्वये गनु्हयाचे कागदपत्र प्राप्त झाल्याने मा. PSO सो.यांच्या 
आदेशान्वये नंबरी गनु्हा दािल करण्यात आला.  

ASI/ 
815 
गाडगे 

02 नागपरु 
98@21 

dye 

379 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

ट्रेन नं. 
01045 
कोल्हापरु 
धनबाद 

एक्सपे्रस चे 
कोच नं. S/7, 

बथथ नं. 
9,10,15 चे 
बथथ िालनु 
रे.स्टे. नागपरु 
दरम्यान 

 

बद. 20/02/2021 
चे 07:00 वा. 
दरम्यान 

बद. 09/03/ 2021 
चे 22:23 वा. 

अरुन हबरशकुमार 
पबरहार, वय-40 वषे, 
राह. शास्त्री कॉलनी, 
वाडथ नं. 14, घर नं. 
288, नसरुल्लागंज 
बज. ससहोर (म.प्र.) 
मो.नं 9098262668 

vKkr ,dq.k 10]000 : 

एक काळया रंगाची बगॅ त्यात 
वापरते कपडे सक. 5000/- रु, व 
रोि 5000/- रुपये असा एकुण 

10,000/- रू. चा माल. 
 

fujad पोलीस अबधक्षक कायालय नागपरु येथील जा.क्र. 
आर/23/वगथ/2021-1188 बद. 09/03/2021 अन्वये. तसेच 
रे.पो.स्टे. नागपरु येथील आ.क्र. 360/21 बद. 09/03/2021 
अन्वये गनु्हयाचे कागदपत्र प्राप्त झाल्याने मा. PSO सो.यांच्या 
आदेशान्वये नंबरी गनु्हा दािल करण्यात आला.  
नमदु ता. वेळी व ठीकाणी यातील बफयादी हे रे.स्टे. पंढरपरु ते 
इटारसी असा प्रवास करीत असतांना बफयादी यांचे झोपेचा 
फायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने बफयादी यांची बथथ 
िाली ठेवलेले एक काळया रंगाची बगॅ मदु्दाम लबाडीने चोरून 
नेले बाबत बफयादी यांनी GRP इटारसी येथे बदले बफयाद वरुन 
इकडील पो.स्टे. ला कागदपत्र प्राप्त झाल्याने सबब अप.क. 380 
भा.द.बव. प्रमाणे दािल. 
 

ASI/ 
296 
झरुमरेु 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko vkjksih feGkyk eky 

 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 



 

 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh 

 

 

 yksgekxZ iksyhl ukxiqwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

 

 

 

 

 YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh  

 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 fujad fujad fujad fujad 

v-dz 

 

 

 

 

 

 

dz 

jsiksLVs 

uko 

exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- rk-

osG 

exZ -nk- rk-osG fQ;kZnh@[kcj 

ns.kkjk uko 

er̀dkps uko o 

iRrk 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

01 xksafn;k 03@21 

d 174 

tkQkS 

jsLVs xksafn;k 

IykWVQkWEkZ ua 01 

if’pe LVkWVlZ 

flXuy toG 

09@3@21 

ps 11-00 

ok iqohZ 

09@3@21 

ps 12-59 

ok 

vkWu M;qVh DYSS  

jsLVs xksafn;k dMqu 

f’kokth 

lR;ukjk;u oekZ 

O;olk;& dk;kZ 

I;qu jkg 

ckcqykbu xksafn;k 

fujos rwjpk 

ukxT;ksrh] o; 

70 o"ksZ jkg- 

jkg- >qysyky 

okMZ] ;kno 

pkSd] xksafn;k 

rg-ft- xksafn;k 

;krhy e;r eghyk gh /kkoR;k jsYosxkMh[kkyh ;soqu frps MksD;kl o ’kjhjkl 

jsYos xkMhpk tcj ekj ykxqu ej.k ikoyh vkgs 

 

iksgok@ 

350 

xksanksGs  

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 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 


