
yksgekxZ नागपरुनागपरु ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 07-05-2022   

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky- 

feGkyk  eky- gdhdr rks [kyhy izek.kss  riklh 

vaeynkj 

01 vdksyk 

140/22  
कलम 

379 IPC 
प्रमाने   

 
गनु्हा 
प्रकार  

मोबाईल 

चोरी 

ट्रेन. नं. 
12834  अप 

हावडा 
अहमदाबाद  

एक्स. चे कोच 
नं S/13 मध्ये 
रे स्टे पारस 
येथे गाडी 
थांबली 
असता 

07/05/2022 
चे  

00.25  वा. 
दरम्यान 

07/05/2022 
चे 

17.32  वा. 

अननल सभुाषससग 
राजपतु    

वय  42 वषे  
धंदा- शेती   

रा. -राह- मोहाडी  
ता-जामनेर   
नज जळगांव   

मो.नं. 
7498832119 

संजीवकुमार 
नसकंदर यादव 
वय 20 वषष 

रा. ग्राम 
सणळुआ 

वार्ष  नं. 08 
सहरसा नबहार 

 
  vVd rk- 

osG 

07-05-22 

ps  

20-21 ok- 
 

,dq.k 16]000@&# 

एक ओप्पो कंपनीचा डाकष  
ब्ल ुरंगाचा मा ाँडल नं. ए 53 

मोबाईल IMEI No. 
860694050357374/57, 

860694050357366 
   नकमंत 16000 /- रु. चा 

मोबाईल 
 

एक ओप्पो कंपनीचा 
डाकष  ब्ल ुरंगाचा मा ाँडल 

नं. ए 53 मोबाईल  
IMEI No. 

860694050357374/
57, 

860694050357366 
   नकमंत 16000 /- रु. 

चा मोबाईल 
 

वनरल ता वेऴी व निकाणी यातील नियादी हे 
गोंनदया ते जळगांव असा नमदु गाडी चे कोच मधनु 
प्रवास करीत असताना यातील संशईत आरोपीताने 
नियादी यांचे शटषच्या वरील निशात िेवलेला 
मोबाईल चोरुन घेवनु जाताना नियादी यांचे लक्षात 
आल्याने डु्यटीवरील आरपीएि कामषचारी यांचे 
मदतीने त्यास पकडुन संशईत आरोपी व मोबाईल 
नियाद व आरपीएि यांचा नरपोटष सह पो.स्टे. ला 
आणनु हजर केल्याने नदले नियाद वरून कलम 
379  IPC प्रमाणे गनु्हा दािल करण्यात आला. 
RPF                      इ        
                      ,    20       .     
              . 08                  
                    ने               
                    .   lnjpk xqUgk 

ueqn vkjksihus dsY;kps fu"iUu >kY;kuss 

vkjksihl vVd dsys vkgs- 

WNK 
221 

भटकर 



02 नागपरु 
305/22  
कलम 

392 IPC 
प्रमाने   

 
गनु्हा 
प्रकार   
जबरी 
चोरी  

ट्रेन 12410 
गोंडवाणा 

एक्स चे कोच 
नं. S/4 चे 
दरवाजा 
जवळुन  
रे. स्टे.    

नागपरु येथनु 
गाडी 

सटुल्यानंतर. 
 

 6/05/2022  
चे  

08.30 वा. 

07/05/2022 
चे 

13.49 वा. 
 

भुषण प्रभाकर 
ननकम,  

वय 21 वषष, 
राह. मेहकर,  
नज बलुढाणा, 
ह.म.ु    GMC 
हॉस्टेल, गोंनदया  

मो. नं. 
9623897844 

 

Lfpu jkts”k 

Bkdjs]  

o; 23 o’kZ]  

jk- vkse lkbZ 

uxj HkaMkjkjksM 

eksnk ft- 

ukxiwj  
 

vVd rk- 

osG 

07-05-22 

ps  

19-46 ok- 
 

,dq.k 3]000@&# 

एक ननळ्या रंगाची सकॅबगॅ 
त्यात रोि 3000/- रु., 
वापरते कपडे,  चाजषर, 

आधारकाडष, ईत्यादी  असा 
एकुण 3000/- रु. चा माल. 

 

एक ननळ्या रंगाची 
सकॅबगॅ त्यात रोि 
3000/- रु., वापरते 

कपडे,  चाजषर, 
आधारकाडष, ईत्यादी  
असा एकुण 3000/- 

रु. चा माल. 
 

यातील नियादी हे नद. 06 मे 2022 रोजी नागपरु ते 
गोंनदया असा प्रवास करणे करीता 12410 
गोंडवाणा एक्स. ने कोच नं. S/4 बथष नं. 43 o:u 
समुारे 08:30 वा. रेल्वे स्टेशन नागपरु येथनु नमदु 
ट्रेन ने जात असतांना ट्रेन प्लटॅिॉमष वरुन 
ननघाल्यावर ते कोच चे दरवाजा जवळ त्याचे  
ननळ्या रंगाची सकॅबगॅसह उभे होते. दरम्यान 
यातील एक संषयीत ईसमाने ट्रेन च्या आत प्रवास 
करुन नियादीचे हातातील बगॅ आतीलसामानसह 
नहसकावनु नेण्याचा प्रयत्न केला असता नियादी 
यांनी त्यांची बगॅ ओढली. त्यावरुन सदर ईसमाने 
नियादी यांना धक्काबकु्की करुन जबरदस्ती, 
ढकलनु त्यांना माराचा धाक दािवनु जबरीने 
नहसकावनु घेवनु चोरुन पळुन गेला. अशा नियादी 
वरुन सबब अप. कलम 392 भादनव प्रमाणे गनु्हा 
दािल करण्यात आला. js-iks-LVs- ukxiqj ;sfFky 

Mh-ch LVkQ ps deZpkjh ;kauh vkjksihl idMqu 

iks-LV syk vk.kqu fopkjiql dsyh vlrk vkjksih 

vVd dj.;kr vkys- 
 fVi %& रे पो स्टे. नागपरु येथील टबॅिोन चे 
व्हॉट्सअाँप वर नियादी यांची नियाद प्राप्त झाले 
वरुन गनु्हा दािल 

HC 
186 
पटले 

03 o/kkZ 

150@22 

dye 

379  

Hkk-n-oh 

izek.ks  

 

गनु्हा 
प्रकार  
yWiVkWi 

cWx 

चोरी 

Vsªu dz 

12105 

fonHkZ ,Dl 

ps dksp 

dz ,l@04 

cFkZ dz 26 

o:u js-LVs 

/kke.kxko rs 

iqyxko 

njE;ku 

07-05-22 

ps  

06%30 ok 

 rs  

07%00 ok 

njE;ku 

07-05-22 

 ps  

07%30 ok 

 

izrh{kk nRrkjke 

tks’kh]  

o; 28 o’ksZ]  

/kank& [kktxh 

uksdjh] 

jk& laxes’oj 

ftYgk jRukxhjh-  

eks-u-

9403111285

- 

vKkr ,dq.k 9]000@&# 

,d dkGÓkk jaxkph vWlql 

daiuhps yWiVkWi cWx R;kr  

ufou yXukps diMs 

fdaer& 4000@:]  

vk/kkj dkMZ] iWudkMZ] 

oksfVax dkMZ] ATM-03 
¼ICICI, SBI, 

 egkjk"Vª cWdsps½] ?kjkph 

pkch] LekVZ okWp fda- 

2500@:]  

p"ek fdaer 1500@:]  

jks[k 1000@: 

vlk ,dq.k 9000@: pk 

eky- 

ननरंक v'kk izdkjs vkgs dh] ;krhy fQ;kZnh etdqj 

gÓkk ?kVuk] rkjh[k jksth ueqn Vsªu ps dksp o cFkZ 

o:u js-LVs Bk.ks rs o/kkZ vlk izokl djhr 

vlrkauk izoklk njE;ku fnukad 07@05@2022 

jksth ldkGh 06%30 ok rs 07%00 ok 

/ke.kxko rs iqyxko njE;ku dks.khrjh vKkr 

pksjVÓkkus fQ;kZnh ;kaps >ksispk Qk;nk ?ksmu 

R;kph ueqn o.kZukph yWiVkWi cWx vkrhy 

lekuklg pks:u usys vkgs- 

iksuk 

993 

f/kjt 

?kjMs 



 

 

 

 

04 cMusjk 

94@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh 

izek.ks 

 

गनु्हा प्रकार  
eksckbZy 

चोरी 

Vªsu ua- 

22845 iq.ks 

gVh;k ,Dl 

ps dksp ua- 

,l@9 e/kqu 

js-LVs- cMusjk 

;sFkqu xkMh 

lqVY;kuarj 

 

17-04-22 

ps 

23-10 ok- 

 

07-05-22 

ps 

11-49 ok- 

 

Ekfu"k xksikyjko 

nsokuh  

o; 35 o"ksZ] 

/kank- ekdsZVhax 

fdjk.kk]  

jk- n;kuxj 

lkoaxhjksM o/kkZ  

eks- ua 

9021816531 

 

vKkr 
 

,dq.k 11]600@&# 

,d jsMeh uk>ksZ 10 

daiuhpk ykbZV Cyq jaxkpk 

eksckbZy R;kr ft;ks fle 

ua- 9021816531] 

vk;,ebZvk; ua- 

865136044438758] 

865136044438741] 

fd- 11]600@& : pk 

eksckbZy 

 

ननरंक 

 
Ofjy rk-osG o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs ueqn 

Vªsu us cMusjk rs o/kkZ vlk Áokl dfjr vlrk 

js-LVs- cMusjk ;sFkqu xkMh lq: >kY;kuarj Áoklh 

yksdkaps xnhZ e/;s R;kapk ueqn o.kZukpk eksckbZy 

dks.khrjh vKkr pksjVîkus pks:u usY;kps y{kkr 

vkys ckcr fQ;kZn fnY;kus dye 379 Hkknoh 

Áek.ks xqUgk nk[ky-  

fVi %& fQ;kZnh ;kauh vkt jksth iks-LVs- yk 

;soqu ys[kh fQ;kZn fnY;kus xqUgk nk[ky- 

 

iksuk 

275 

dqosZ 

 

05 cMusjk 

95@22 

dye 

379] 

34 

Hkk-n-oh 

izek.ks 

 

गनु्हा प्रकार   
cSx  

चोरी 

Vªsu ua- 

22138 

vgenkckn 

ukxiqj Ásj.kk 

,Dl ps dksp 

ua- ,l@8 

e/kqu 

njokT;ktoG

js-LVs- cMusjk 

vdksyk ,.M 

vkÅVjoj 

xkMh mHkh 

vlrkauk 

 

05-05-22 

ps 

20-00 ok- 

rs fn- 07-

05-2022 ps 

07-30 ok- 

njE;ku 

 

07-05-22 

ps 

14-31 ok- 

 

lkS- ofurk 

jktsaæ lhjldj 

o; 43 o"ksZ] 

/kank- ?kjdke 

jk- ?kj Ø- 

264] iVsy 

Qjho] 

vadksMh;k] ft- 

oMksnjk xqtjkr 

eks-ua- 

8980943083 

o; vankts 

30 o"kkZpk 

iq:"k] cka/kk- 

tkM] xksy 

psgjk] jax- 

xkjsk] vaxkr 

usluhl- fØe 

dyjps Qqy 

ckgîkkps ’kVZ] 

o ika<Ú;k 

jaxkpk Qqy 

iWUV o R;kps 

toG 

vlysyh 

yky jaxkph 

lWxcSx  

2½  o; 

vankts 30 

o"kkZpk iq:"k] 

cka/kk- 

lMikrG] 

ykacV psgjk] 

jax- xkjsk] 

vaxkr 

usluhl- 

ika<Ú;k jaxkpk 

Qqy ckgîkkps 

’kVZ 

,dq.k 1]44]100@&# 

,d dkGîkk jaxkph   

ohvkih dai.khph cSx R;kr 

nkfxus lksU;kps eaxGlq= 

ind vlysys otu 

vankts 2 rksGs fd- 

62]000@&:]  lksU;kps 

eaxGlq= NksVs ind 

vlysys otu vankts v/kkZ 

rksGs fd- 15]500@& :] 

lksU;kps dkukrys ,d tksM 

out 4 xzWe fd- 

12]400@& :] lksU;kph 

pSu isaMsUVlg out vankts 

7 xzWe fd- 21]700@& 

:] lksU;kph vaxBh v/kkZ 

rksGs fd- 15]500@& :] 

lksU;kps dkukrys ,d tksM 

out 2 xzWe fd- 

6]200@& :] pkanhps 

dMs fd- 3500@& :] 

pkanhP;k rksjM;k fd- 

1300@&:] 

vkfVZfQ’kh;y Tosyjh fd- 

1000@& :] uxn 

5000@& :] vlk ,dq.k 

1]44]100@& : pk eky 

ननरंक 

 
Ofjy rk-osG o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs ueqn 

Vªsu us Áokl dfjr vlrk fn- 06-05-2022 

jksth ldkGh 07-00 rs 07-15 ok- njE;k.k 

ueqn Vªsu js-LVs- cMusjk ;s.;kps ifgys vkÅVj 

oj vankts 25 rs 30 feuhVs Fkkacyh vlrk 

fQ;kZnh ;kaps cFkZ pk leksj clysys nksu O;fDr 

fQ;kZnh’kh lkeku njokT;k dMs Bsoqu nsrks 

mrjrkauk =kl gks.kkj ukgh vls clsyqu fQ;kZnhpk 

ueqn lkeku dksp ps njokT;k toG Bsoqu 

fQ;kZnhl cFkZoj cl.;kl lkafxrys o:u 

fQ;kZnh R;kaPkk cFkZ oj tkoqu clys- js-LVs- 

cMusjk ;sFks IYWVQkWeZ ua- 2 oj Vªsu 07-45 ok- 

njE;ku vkyh rsOgk rs nksu ble dqBsrjh mr:u 

xsys vlkos Eg.kqu fQ;kZnh ;kauh y{k u nsrk 

fQ;kZnh gs IYWVQkWeZ vkY;kus mr:u R;kaps laiq.kZ 

yxst dkj e/;s Bsoqu ?kjh R;kaP;k ekgsjh xsys- 

vkt jksth fn- 07-05-2022  ldkGh 07-30 

ok- fQ;kZnh ;kauh R;kaph ueqn ,d dkGîkk jaxkph  

ohvkih dai.khph cSx e/kqu lkeku dk<.;klkBh 

cSx m?kMqu ikfgyh vlrk cSx ef/ky xqaMkGqu 

vlysys jks[k :i;s fnlqu vkys ukgh- vls 

fQ;kZnh ;kauh vkt jksth iks-LVs- yk ;soqu ys[kh 

fQ;kZn fnys o:u dye 379] 34 Hkknoh 

Áek.ks xqUgk nk[ky- 

PSI 
ojBs 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 07-05-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 07-05-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

vdz jsiksLVs 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 

vaeynkj 

01 गोनदया exZ dz-

21@22 

dye 174 

lhvkjihlh 

रे.स्टे. गोनदया येथील 
PF NO.1 वर वाटर 

कुलर जवऴ 

07/05/2022  
चे  

18:30 वाजे 
पवूी 

 

07/05/2022  
चे  

20:11 वा. 

ON DUTY 
DYSS रेल्वे 

स्टेशन गोंनदया 
यांचे तिे 

नदपककुमार 
बारसागडे  
वय-38  

रा. वंसत नगर 
गोनदया 

 

एक 
अनोळिी 

परुुष  
वय अं. 55 ते 

60 वषे 
 

आज रोजी ON DUTY DYSS रेल्वे स्टेशन गोंनदया यांचे तिे 
नदपककुमार बारसागडे वय.38, रा. वंसत नगर गोनदया यांनी   
पो.स्टे. ला एक लेिी मेमो हजर केले. प्रनत मा. थाना प्रभारी 
शासनकय रेल्वे पलुीस गोदीया  नद. 07/05/2022 एक अज्ञात व्यक्ती 
रे.स्टे गोनदया येथील PF NO.1 वर वाटर कुलर जवऴ अचेत 
अवस्थेत पडलेला आहे करीता उचीत कारवाही करावी अशा मेमो 
वरुन डु्यटीवरील कमषचारी पोअम/1164 हे घटनास्थऴी रवाना झाले 
असता व रेल्वे डा ाँक्टरनी  अनोऴिी इसमास तपासनु मतृ घोषीत 
केल्याचे मतृ्य ु प्रमानपत्र नदले वरुन मगष क्र. 21/2022 कलम 174 
CRPC प्रमाणे मगष दािल करण्यात आला.  
 

iksgok 

168 

usokjs 

02 नागपरु मगष क्र 
26/2022  
dye 174 

lhvkjihlh 

मेयो हॉस्पीटल नागपरु 
येथे वाडष क्र.  29 मध्ये 

07/05/2022  
चे  

19.30 वा. 
 

07/05/2022  
चे  

22.48 वा. 
 

ऑन डयटुी 
पोहवा/4383  

नसल   
मेयो हॉस्पीटल बथु 

नागपरु 
 

एक 
अनोळिी 

परुुष,  
वय अ ं45 

वषष 
 
 

आज रोजी मेयो रुग्णालय पोलीस बथु येथनु HC/4383 नसल  यांनी 
िोनद्वारे माहीती नदले की, नद. 03/05/22 रोजी 12:30 वा. रेल्वे 
पटरी क्र. 4/5 एक अनोळिी इसम वय अंदाजे 45 वषे, जिमी झाले 
होते त्यास  RFP कपीसमान बं. नं. 1500898 मो. क्र. 
782828581, 9416215696, त्याचा उपचार वाडष क्र. 29, 30 बेड 
नं. 12 वर चाल ुहोता ते आज नद. 07/05/22 रोजी 19:30 वा. वाडष 
डॉ. सावजी बांगर यांनी तपासनु मतृ घोषीत केले. पे्रत नशतगहृात क्र. 
A/5 मध्ये िेवण्यात आले आहे. अशी माहीती नद. 07/05/22 चे 
20:50 वा. िोन व्दारे नमळाल्याने मगष क्र 26/2022 कलम 174 
Crpc प्रमाणे दािल करण्यात आला  

मपोहवा 
1003 
रंगारी 



yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 07-05-2022  

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 07-05-2022 

 

 

 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps uko Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 vdksyk 140/22  कलम 379 IPC 
प्रमाने दािल   

07/05/2022 चे 20.21 वा. 1½ संजीवकुमार नसकंदर यादव वय 20 वषष रा. ग्राम सणळुआ वार्ष  नं.  08 सहरसा नबहार 

02 ukxiwj 305/22  कलम 392 IPC 
प्रमाने दािल   

07/05/2022 चे 19.46 वा. 2½ Lfpu jkts”k Bkdjs] o; 23 o’kZ] jk- vkse lkbZ uxj HkaMkjkjksM eksnk ft- ukxiwj 

v-d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG 

e/kqu 

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 


