
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  14@07@2021  

v

Ø 

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 

1 brokjh  

15@21 

dye 

392]34]504

]506]   

Hkk-n-oh 

dye 4]25 

vkeZ vWDV 

xqUgkizdkj 

tcjh pksjh 

js LVs 

brokjh ih 

,Q 06 ps 

leksjhy 

jksMoj 

13-07-21 ps 

4-45 rs05-00 

ok  njE;k.k 

14-07-21 

ps 16-09 ok 

fodkl b’oj 

dksBkjh o; 25o"kZ 

jk- feuh ekrk 

uxj xYyh ua 

13ukxiqj js LVs 

dGeuk 

1. राहुल हाटेवार 

वय २५ वषष रा. 

गुप्ता नगर, नागपरू  

 2. नरेन्द्र  ऊर्ष  

बाली बोकडे वय 20 

वषष रा. राम मंदीर 

नागपरू 

vVd fnukad o 

osG 

दद 14/07/2021 चे 

22.31 

,dq.k 12]500@: 

,d vksiks daiuhpk fuG;k 

jaxkpk eksckby ekW ua A3S  
daiuhpk fdear 12]500 : pk 

eky 

,d vksiks 

daiuhpk 

fuG;k 

jaxkpk 

eksckby ekW 

ua A3S  
daiuhpk 

fdear 

12]500 : 

pk eky o 

,d yks[kaMh  

pkdw 

ojhy rkj[ksl osGh o fBdkuh 

;krhy fQj;kZnh gs  js LVs xksafn;k rs 

brokjh f’koukFk xkMhus izokl d:u 

js LVs brokjh  ih ,Q 06 ps 

leksjhy jksMoj ;sFks vkY;koj ojhy 

o.kZukpk nksu vkjksih us fQ;kZnhyk 

vkWVks ikghts dk vls fopkjys o:u 

nksu vKkr  vkjskih us T;k;krh ,d 

vkjksihus dsl xksYMu dyj ykoysyk 

vkjskih us pkdw /kkd nk[kowu  

gkrkrwu eksckby gfldkowur ?ksryk  

o nql&;k vkjskihus  ykFkk cqD;k.ks 

ekjgku dsyh o rsFkwu iGwu xsyk 

o:u lcc xqUgk nk[ky  

PSI  
rMl 

 

2 नागपरु 

242/2021 

dye 379 

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

–  टे्रन नं. 

02438 

राजधानी  

एक्स चे कोच 

नं. B/3 बथष 

नं. 23 वरुन 

रेल्वे स्टे 

नागपरु येणे 

पवुी 

 

14/06/21 चे 

04.10 वा. 

14/07/21 चे 

22-32 

श्री सब. महहदंर 

पाल s/o सरेुश 

कुमार  वय 47 वषे 

व्यवसाय आम्ही 

नोकरी  रा. 3-

471/18/A  

हसंगीपल्ली , 

हळीमपेठ मेदचल , 

मल्काजहकरी  

मोबा.नं. 

7013797116 

 

अज्ञात ,dq.k 9000@: 

एक रेडमी 8Arual mi jio sim no 

8708070361 imei no माहहत 

नाहह  की. 9,000/रु. असा एकुन /- 

हनरंक नमदु ता. वेळी व हठकाणी याहतल हर्याषहद  

मजकुर हे रेल्वे स्टे हरत हनजामहुिन ते रेल्वे स्टे 

हसकंदराबाद असा प्रवास  कररत असतांना प्रवास 

दरम्यान कोणी तरी अज्ञात चोरट्याने हर्याषहद 

यांचे झोपेचा र्ायदा घेवनु तयांचा वर नमदु  

मोबाइल  मिुाम लबाडीने चोरुन नेले  रेल्वे स्टे 

नागपरु येणे पहुवष लक्षात आले वरुन हर्याषहद 

यांनी  रेल्व ेपो.स्टे  हसंकंदराबाद  येथे हदलेल्या 

हर्याषद वरुन इकडे वगष होवनु  आल्याने  हर्याषहद  

यांच्याहस संपकष   केले असता  तयांनी सांहगतले 

की रेल्वे स्टे नागपरु येणेपहुनष मोबाइल चोरुन नेला  

वरुन अपराध कलम 379 ipc  प्रमाणे गुन्द्हा 

दाखल  

मा. SP सो कायाषलय येथील   जा.क्र 

4107/2021 हद. 14/07/21 अन्द्वये तसेच  रे पो 

स्टे येथील आ. क्र.1672/21 हद. 

14/07/21अन्द्वये गुन्द्हा दाखल केला  

whc 1003 

माधरुी रंगारी  
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3 नागपरु. 

243/2021 

dye 379 

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

टे्रन नागपरु 

पणेु  EXP चे  

B/6 ,B/5 

मघ्ये चढत 

असतांना  रे 

स्टे नागपरु  

pF NO 4 

वरून 

 

14/07/21 चे 

17.25 वा. 

14/07/21 चे 

23.05 वा. 

श्रीमती हमना 

हवलास कायंद ेवय 

54 वषष रा रधजुी 

नगर रजत मेडीकल 

च्या मागे आनंद 

जगदाऴे यांचे घरी 

हकरायाने नागपरु मो 

न 9881194461 

अज्ञात ,dq.k 11]200@: 

  एक कथया रंगाची पसष तयात एक 

LG,K7 ,2017 कपंनीचा मोबाईल 

तयात सीम आयडीया न 

9552668745 IMEI No 

359270080487099 की 9500/- 

व रोख 1700 असा एकुन 11,200/- 

रू चा माल 

 

हनरंक नमदु ता. वेळी व हठकाणी याहतल हर्याषहद  

मजकुर ह े वररल नमदु टे्रन वर पाहुणयांना 

सोडणयाकरीता आले असता गाडीत चढते वेऴी 

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने गदीचा र्ायदा घेवनु 

तयाचे खांदायवर असलेली कापडी हपशवीची 

चैन उघडुन आतील काळ्या रंगाची पसष रे स्टे 

नागपरु येथनु चोरून नेले वरून अपराध कलम 

379 ipc  प्रमाणे नंबरी  गुन्द्हा दाखल . 

 

Asi 815 

गाडगे    

 

4 अकोला 

87/2021  

dye 379 

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

टे्रन नं, 

02266 

दगतांजली  

एक्स. चे 

कोचनं 

D/1मध्ये  रे 

स्टेअकोला 

प्लॉटफामम न 

01 वर  गाङी  

उभी असतांना 

 

14/07/21 चे 

11.30  वा. 

दरम्यान 

 

 14/07/21 चे 

15.43  वा. 

ररतेश शेषराव 

नवगन वय 31वषे 

व्यवसाय खादजगी 

नोकरी रा 

तुळदजाभवानी 

मंदीरा समोर 

दशेमखु दफरा्ाईल 

अकोला  मो. नं. 

7030705143 

शेख सद्दाम शेख 

कासामवय 2 4 वषे 

रा नेहरु ऩगरखैर 

मोहम्मद प्लॉट 

अकोला 

vVd fnukad o 

osG 

दद 14/07/2021 चे 

16.28 

,dq.k 500@: 

एक काळ्या रंगाचे वायलट त्यामध्ये 

पॅन कार्म , रोख 500/- रु असा 

एकुण 500 रु चा माल 

ueqn 

izek.ks 

नमदु ता.वेळी व दिकाणी यातील दफयामदी  ह े  

मलकापरु येथे दजाणे करीता  रे स्टे अकोला PF 

No. 01 वर टे्रनची वाट पाहत उभे होते तेवढ्यात  

दगतांजली   एक्स आली व दफयामयामदी हे नमदु 

टे्रन मध्ये कोच D/1 मध्ये चढल े असता वरील 

नमदु आरोपी ने दफयामयामदी यांचे पॅन्टच्या मागील 

दाखशातील असलेले  वायलेट असे 

दाखशातुन काढुन चोरले व प्रवाशी लोकाच्या 

गदीत पळुन दजात असतांना वरील नमदु 

कमयामचारी यांनी आरोपी यास रेर् हन्र् पकरु्न 

पो स्टे ला आणनु हदजर  केल े वरुन अशा 

दफयामयामदीच्या दफयामयामदीवरुन कलम- 379 

भाददव प्रमाणे  

HC 

618  

बाबर   

 

v

Ø 

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

 

vkjksih 

 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

1 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 



 

Ikksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

 

 

YkksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

vdz 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 

gdhdr riklh 

vaeynk 

01 brokjh 
05/21 
dye 174 
CRPC 

js LVs dGeuk 

fd- eh- 

1112@16  

14@07@21 

ps 07-30 ok  

njE;k.k 

14@07@21 ps 

17-09 ok   
On duty 

DYss js LVs 
dkeBh  

'kkyhjke  

/kuflax 

luksMh;k o; 

55o"kZ jk 

vkjk/kuk uxj 

ukdkua 05 

ikjMh ukxiqj  

ojhy rkj[ksl osGh o fBdkuh ;krhy e;r ble gk 

dks.kR;krjh jsYos  xkMhps MW’k ykxwu ej.k ikoyk vkgs  
iksgok 886 

tSLoky  

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 brokjh 15@21 dye 392]34]504]506] 

Hkk-n-oh dye 4]25 vkeZ vWDV 

 

हद. 14/07/2021 चे 22.31 वा. 

 

1. राहुल हाटेवार वय २५ वषष रा. गुप्ता नगर, नागपरू  

 2. नरेन्द्र  ऊर्ष  बाली बोकडे वय 20 वषष रा. राम मंदीर नागपरू 

02 नागपरु अप.क्रमांक 185/2021 क. 20(बी) (b 

ii), 29 एन.डी.पी.एस. अॅक्ट 

हद. 14/07/2021 चे 13:23 वा. 

 

1) रणहजत हसंह गुरूदयाल हसंह वय 33 वषष रा. आर.झेड.क्य ू- 27 हनहाल हवहार नागलोई वेस्ट नहवहदल्ली- 

2) गुरूदेव हसंह भजन हसह वय 32 वषष रा. आर.झेड.क्य ू- 34 हनहाल हवहार नागलोई वेस्ट नहवहदल्ली  

3) जसहवंदर हसंह उर्ष  बलदेव हसहं वय 36 वषष आर.झेड.क्य ू- 65 हनहाल हवहार नागलोई वेस्ट नहवहदल्ली  

 

 
03  

अकोला 

रे पो स्टे अप क्र. 87/21 कलम 379 

भादवी 

दद 14/07/2021 चे 16.28 
शेख सद्दाम शेख कासामवय 2 4 वषे रा नेहरु ऩगरखैर मोहम्मद प्लॉट अकोला  

रे पो स्टे अप क्र. 49/21 कलम 382 

भादवी 

दद 14/07/2021 चे 19.47 
मखु्य आरोपी नामे रोहीत दशमनरथ पवार वय 23 वषे रा पाटील दाकराणा च्या मागे आकोट फाईल  अकोला 

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 


