Hkkx 1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad 13@07@2021
v
Ø
1

2

xq-j-ua
नागपरु
240/2021
dye 379
Hkk-n-oh
xqUgkizdkj
eksckbZy
pksjh

xqUgk ?kM
xq- ?kM- rkxq-nk- rktkxk
osG
osG
ट्रेन नं.
12/07/2021 13/07/2021
02441
चे 20:30 वा. चे 16:36 वा.
राजधानी
दरम्यान
एक्सप्रेस चे
कोच नं. B/4,
बथथ नं. 30
वरुन रे ल्वे
स्टेशन नागपरु
येथे गाडी उभी
असतांना.

Vzsu ua01045
130@2021
fn{kkHkqeh
dye 379
,Dl ps
Hkk-n-oh
dksp uaxqUgkizdkj
,l@6 cFkZ
eksckbZy
ua-04 o:.k
pksjh
js-LVs o/kkZ
;sFks Vzsu
;sus vxksnj

o/kkZ

10-07-21
03-00 rs
03-10 ok
दरम्यान -

13-07-21
14-00 ok

fQ;kZnhps
uko
लोशशबा साहु D/o
हुबचंद साहु, वय
24 वषे, रा.
रुआबांधा 74D,
ररयाली सेक्टर,
शभलाई दगु थ
छत्तीसगढ शपन
490006, मो.नं.
9755848103

Vkysanz
y[kuyky
gjhu[ksMs
o;&28 o’kZ
/kank&bathuhvj
jk-okMZ ua 1
iksiV esujksM
guqeku eqfnj
toG fgaxuk
ukxiqj eks7066123165

vkjksih
कृ ष्ण कुमार S/o
हररलाल, वय 20
वषे, रा. ग्राम
मंगु ेला, पोस्ट
जाडासरु ं ग, थाना
सम्मानपरु , शज.
शडंडोरी, म.प्र.
शद. 13/07/2021
चे 17:52 वा.

La”kbZr bZle
o; vankts 30
rs 35 o’kZ cka/kk
lk/kjku jax
lkoGk maph
5$5 vankts
ika<Ú;k jaxkps
“kVZ fganh Hkk’kk
cksyukjk

pksjhl xsyk
eky

,dq.k

42,000@:

एक ब्लु रंगाचा One Plus 8
कंपनीचा मोबाईल त्यात Jio sim
797422415, Airtel Sim
7803896180 शकं. 42000/- रु.
चा

,dq.k

15,990@:

,d vksIIkks daiuhpk fuG;k
jaxkpk eksckbZy A -9
,2020 T;kr ftvka fle ua9890233550 vk;,ebZvk;
ua 865931040915779 fda15]990 @&: pk

feGkyk
eky
ueqn
izek.ks

gdhdr

riklh
vaeynkj
HC/235
वघारे

हशककत अशा प्रकारे की, शद. 12/07/2021
रोजी यातील शियाथदी ह्या आपल्या मैत्रीन सह
रे .स्टे. दगु थ ते शदल्ली असा प्रवास करीत असतांना
20:30 वा. दरम्यान रे ल्वे स्टेशन नागपरु येथे
गाडी उभी असतानं ा शियाथदी याचं ा चाशजिंग वर
लावनु बथथ वर ठे वलेला मोबाईल मद्दु ाम लबाडीने
व कपटाने एक अज्ञात इसम पाढं -या रंगाचा ब्लु
शप्रंन्ट वाला शटथ व ब्लु शजन्स घातलेला अशा
वणथनाच्या व्यक्तीने शियाथदी याचं ी नजर चक
ु वनु
चोरून नेले आहे. अशी शियाथदी यांनी स्कॉटींग
ड्यटु ी करीता असलेले RPF स्टाि यांना
सांशगतले वरुन RPF स्टाि यांना शियाथदी यांची
शियाथद नोंदवनु RPF पो.स्टे. येथील CCTV
िुटेज चेक के ले असता नमदु वणथनाचा व्यक्ती
CCTV िुटेज मध्ये शदसनु आल्याने त्यास RPF
स्टाि यांनी पकडुन शवचारपसु के ले असता व
त्याचे जवळ चोरीस गेलेले मोबाईल शमळुन
आल्याने त्यास योग्य कायथवाही करुन शियाथदी
यांची शियाथद सह पो.स्टे. ला आणनु हजर के ले
वरुन सबब अपराध कलम 379 भादशव प्रमाणे
नंबरी गुन्हा.
Ukeqn rk osGh o fBdk.kh ;krhy iksgok@192
fQ;kZnh etdqj gs ueqn Vzsu us ?kksMdj
dkasYgkiqj rs ukxiqj vlk izokl djhr
vlrkauk izoklk njE;k.k fQ;kZfn js-LVs
o.kh ;sFks ckFk:eyk xsys vlrk ueqn
la”kbZr bZlekus fQ;kZnh ;kapk ueqn
o.kZukpk eksckbZy fQ;kZnh ;kapk
xSjgtsjhpk Qk;nk?ksoqu pksjh d:.k
?ksoqu ?ksykfVi %& js-iks-LVs ukxiqj ;sFkhy tk Ø
1743@21 fn- 12-07-2021 vUo;s

3

4

अकोला
85/2021
dye 379
Hkk-n-oh
xqUgkizdkj
eksckbZy
pksjh

ट्रेन नं,
02169CST
सपु रफास्ट
एक्स. चे
कोचनं D/1
बथथ नं 71
वरुन रे
स्टेअकोला
येथे गाङी
उभी असतांना

08/07/21 चे . 13/07/21 चे
01.15 वा. 00.07 वा.
दरम्यान

ररतीक रामु डुंडे,
वय – 21 वर्थ
रा.के सोरी ता.
अर्थनु ी जर्.
गोंजदया.मो.
नं.7774867644

अज्ञात

अकोला
86/2021
dye 379
Hkk-n-oh
xqUgkizdkj
eksckbZy
pksjh

ट्रेन नं,
02038
अर्मेर
परू ी एक्स.
चे कोच नं
D/1 मध्ये
रे स्टे
अकोला
येथनू
गाङीमध्ये
चढत
असतानं ा

09/07/21 चे 13/07/21 चे
16.15 वा. 00.41 वा.
दरम्यान

गर्ानन के िवराव
अवतार वय – 54
वर्थ व्यवसायनौकरी रा. िंतीनगर
कााँलनी क्वाटथर नं.
आय/106 नागपरू
मो.
न.ं 9049170583

अज्ञात

,dq.k

10,500@:

जनरंक

नमदु ता.वेळी व जठकाणी यातील जफयाथदी हे
रे .स्टे. नाजिक ते रे स्टे नागपरु असा प्रवास
करीत असतांना प्रवासा दरम्यान रे स्टे अकोला
येथे गाङी उभी असतांना त्यांचा मोबाईल जदसनु
आला नाही कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मद्दु ाम
लबाडीने त्यांचे गैरहर्ेरीचा फायदा घेऊन
त्यानी चार्जगं ला लावलेला मोबाईल चोरुन
नेला अिी जफयाथदीनी जदले लेखी जफयाथद वरून
कलम- 379 भादजव प्रमाणे मा गन्ु हा दाखल .
लोहमागथ पोलीस स्टेिन नागपरु येथील र्ा क्र.
1718/2021 जद.10/07/2021 अन्वये गुन्याचे
कागदपञ आर् रोर्ी इकडील आवक क्र.
465/2021 जद. 12/07/2021अन्वये प्राप्त
झाल्याने

HC/930
चव्हान

जनरंक

नमदु ता.वेळी व जठकाणी यातील जफयाथदी हे
रे .स्टे. अकोला ते रे स्टे नागपरु असा प्रवास
करणे करीत रे स्टे अकोला येथनु गाङीमध्ये
चढत असतांना जफयाथदी यांच्या िटथच्या जखिात
ठे वलेला ,मोबाईल प्रवािी लोकांच्या गदजचा
फायदा घेऊन कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मद्दु ाम
लबाडीने व कपटाने चोरुन नेला अिी जदले लेखी
जफयाथद वरून कलम- 379 भादजव प्रमाणे गन्ु हा
दाखल.
लोहमागथ पोलीस स्टेिन नागपरु येथील र्ा क्र.
1719/2021 जद.10/07/2021 अन्वये गुन्याचे
कागदपञ आर् रोर्ी इकडील आवक क्र.
467/2021 जद. 12/07/2021अन्वये प्राप्त
झाल्याने

WNK
221 भटकर

एक जनळ्या रंगाचा वीवो Y12S
कंपनीचा मोबाईल त्याचा IMEI
No.865484057427239 ,
86548057427221 त्यात जर्यो
कं. चा सीम न.ं 935617704
जकं.10,500/- रु

,dq.k

21,000@:

एक काळ्या रंगाचा POCO F1
कंपनीचा मोबाईल त्याचा IMEI
No. 862611047342879
त्यातआयडीया कं. चा सीम न.ं
9881680785, जर्यो कं. चा सीम
नं. 8830167255जकं.21,000/- रु
असा ,मोबाईल
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Ikksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh
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fujad

fujad

fujad

fujad
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riklh
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fujad

fujad

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh
v-dz01

js-iks-LVsps
uko

Xkq-ja-ua- o dye

नागपरु

CR No. 240/2021 कलम 379
IPC

vVd fnukad o osG

vkjksihps uko

शद. 13/07/2021 चे 17:52 वा.

कृ ष्ण कुमार S/o हररलाल, वय 20 वषे, रा. ग्राम मंगु ेला, पोस्ट जाडासरु ं ग, थाना सम्मानपरु , शज. शडंडोरी,
म.प्र.

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh
v]d
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