
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 25-03-2022 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 
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fQ;kZnhps 
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feGkyk  

eky- 

gdhdr riklh 

vaeynkj 
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HC/ 
744 
    ल  

02 नागपरु  
CR NO 

206 / 2022  
कलम 379  

भा.द.वि 
xqUgkizdkj  

eksckbZy pksjh   
 

रे.स्टे. 
नागपरु 
सेकड 
क्लास 
बवुकग 

आँविस 
येथनु 

चार्जिग ला 
लािला 
असता 

 
 

25/03/2020  
चे 15 : 00 िा 

दरम्यान 
 

25/03/2020  
चे 18 : 16 िा 

 

प्रभाकर 
सखाराम तपासे  
िय- 45  िर्ष,  
धंदा - नौकरी  
रा. स्िास्स्तक 
नगर वििरोड 
तरोडा बदुरुक 
नांदेड   मो. नं.- 
9975137983 

 

एक संिवयत 
इसम िय 

अंदािे 26 ते 
27िरे् लाल 

रंगाचा 
हाििटष 

घातलेला उंची 
5िुट5 इंच 

अंगाने सदुृष्ट 
असलेला 

 

     18,200/-   
एक हानँर X 8 कंपनीचा 
वनळया रंगाचा मोबाईल 
त्यात विओ कं. वसम नं. 

8208384655 – 
 IMEI NO 

861189040802693/98  
वकमत 18,200/- सा एकुण 

18,200/- रु चा माल 
 

 
-  
वनरंक 
 

वियादीचा वियाद पाहता खालील प्रमाणे  माझे नाि-प्रभाकर 
सखाराम तपासे  िय- 45  िर्ष,  धंदा - नौकरी  रा. स्िास्स्तक 
नगर वििरोड तरोडा बदुरुक नांदेड   मो. नं.- 9975137983 
सविनय सादर की मी वदनांक 25/03/22 रोिी  माझी मलुगी 
नागपरु येथनु ियपरु येथनु खेऴायला िाणे अइसलयांने नांदेड 
येथनु आलो होतो ि मला ट्रँव्हलस नांदेड येथे िायचे असलयांने 
रेलिे स्टेिन नागपरु येवथल वटकीट बकुीग कायालय येथे दपुारी 
14:00 िा. थांबिनु माझा मोबाईल चार्जिग पाईट िर लािनु 
बाथरुम ला गेलो असता ि बाथरुम िरुन परत आलो असता 
चार्जिग ला लािलेला मोबाईल वदसनु आलेला नाही. िोध 
घेतला वमऴाला नाही. त्यािरुनपो.स्टे. ला येिनु RPF  कडे 
असलेले CCTV  िुटेि पावहली असता िय अंदािे 26 ते 
27िरे् लाल रंगाचा हाििटष घातलेला उंची 5िुट5 इंच अंगाने 
सदुृष्ट असलेला इसमाने मोबाईल चोरुन घेऊन िातांना वदसनु 
आला. कवरता मी पो.स्टे. ला परत येऊन माझा चार्जिग ला 
लािलेला  हानँर X 8 कंपनीचा वनळया रंगाचा मोबाईल सदर 
इसमांने माझे गैरहिेरीचा िायदा घेऊन मदु्दाम लबाडीने ि 
कपटाने चोरुन नेला आहे. कवरता माझी कायदेविर तक्रार देत 
असनु कायषिाही होणयांस विनंती आहे. . SD इंगे्रिीत अिा 
वियादी यांचे वियाद िरुन सबब अपराध कलम 379 भादवि 
प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल आहे.   
 

WNK/ 
779 

भलािी 



 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 25-03-2022  

03 अकोला  
अप कं्र. 

90/2022  
कलम 379 
IPC प्रमाने 
xqUgkizdkj  

eksckbZy pksjh   
  

ट्रेन नं 
12719 
ियपरु 
हैद्राबाद 
एक्स चे  

कोच नं S/1 
बथष नं. 39 
,47 िरुन  

रे स्टे 
अकोला 
येथनु ट्रेन 

सटुलयानंतर 
 

24/02/2022  
चे 15.40 िा 

समुारास 

25/03/2022 
चे 14.36 िा 

  श्री चेनाराम भाटी 
S/O मनुालाल 

भाटी िय 23 िर्ष,  
, रा. इंवदरानगर 

कलयाणपरुी उप्पल 
तेलंगणा  के. व्ही 

रंगारेङ्ङी    
मो.नं.  

6309764478 

अ         3,000/-   
-एक MI नोट -10 प्रो कं. 
चा मोबाईल त्याचा IMEI 

NO 
867972053505634, 
867972053505642 

त्यात वसम JIO नं. 
7330303891 एअरटेल नं. 

7013582410  
कक.3000/- रू.असा एकुन 

3000/ रू. माल. 
 

वनरंक
             

या िेळी रेलिे पोलीस अवधक्षक लोह नागपरु  यांचा िा क्र 
1957/22 वद.21/03/2022 अन्िये चे गनु्याचे कागदपत्र  
ईकवडल पो स्टे  आिक क्र 342/22 वद.25/03/2022 रोिी 
अन्ियेचे कागदपत्र NK1080वििय रेिेकर यांनी आननु हिर 
केलयाने गनु्हा दाखल केला  तो खालील प्रमाणे   
       - यातील वियादी मिकुर हे वद.24/02/2022रोिी ट्रेन  नं 
12719 ियपरु हैद्राबाद एक्स चे  कोच नं S/1 बथष नं. 39 ,47 
िरुन पत्नी सह अिमेर ते वसकंदाबाद  प्रिास करीत होते 
प्रिासादरम्या वद.24/02/2022रोिी 15.40 िा  समुारास ट्रेन 
अकोला स्टेिन  येथनु  हऴु हळु पढेु िात असतांना  वियादी  हा 
वखङकीत मोबाईल घेिनु बसले होते .त्या िेळी एका अज्ञात 
चोरट्याने त्यांच्या हातािर काठीनी मारलयाने हातातील मोबाईल 
खाली पङला तो चोरट्याने चोरुन नेले सबब अप कलम 
379भा.दं.िी प्रमाणे गनु्हा दाखल करणयात आला आहे.  
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vaeynkj 
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Mhok;,l,l 

rQsZ iksVZj& 
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02 ukxiqj मगष नं. 
09/2022 

कलम 174 
CRPC 
प्रमाणे 

गमुगाि याडष 818-
23/25 toG 

js-LVs ukxiqj 

25/03/2022 चे 
12.35िा पिुी. 

 

25/03/2022 चे 
12.35िा पिुी. 

 

ऑन डु्यटी DySS 
म.रे. नागपरु 

vuksG[kh e;r 

bZle 
  आि रोिी आम्ही  ASI/296 झरुमरेु स्टे.डा. चािष 
मध्ये हिर असतांना ऑन डु्यटी DySS म.रे. नागपरु 
यांनी एक लेखी मेमो आणनु वदलयािरुन सदर चा 
मगष दाखल करणयात आला.मेमो पाहता 
खालीलप्रमाणे  प्रवत थाना प्रभारी GRP / RPF   
NGP श्री अरुण कुमार DySS गमुगाल यांनी िोन 
द्वारा सवुचत वकया है की, Uuproad गमुगाि याडष 
818-23/25 के वबच एक अज्ञात व्यक्ती की डेथ 
बाडँी पडी है.अिा लेखी मेमो िरुन रे.पो.स्टे.नागपरु 
येथे मगष क्र.09/22 कलम 174 CRPC प्रमाणे  
नंबरी मगष दाखल करणयात आले.  

ASI/847 
थॉमस 



 

 

yksgekxZ  ukxiqj ;sfFky Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 25-03-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 25-03-2022   

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 25-03-2022  
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vkjksihps uko 

01 वनरंक वनरंक वनरंक वनरंक 

v-d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG feflax nk- rk-osG fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps uko o iRrk gdhxr riklh vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 


