
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 09-07-2022  

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  riklh 

vaeynkj 

01 brokjh 

xq-j-u-

42@2022 

dye 

379 

Hkk-n-fo- 

xqUgk izdkj 

ilZ pksjh  

 

ईतवारी 

ग ोंददया मेम  

ट्र ेन चढले 

नोंतर रे.से्ट 

कन्हान येथुन 

ट्र ेन सुट्ले 

नोंतर 

08/07/22 

चे 

16:00वा 

दरम्यान 
 

09/07/22

चे 

00.43 वा. 

श्रीमती प्रम द 

दसस ददया , उम्र 

36 साल, व्यवसाय 

गृदिणी, पता -वार्ड 

नों. 17 दादाबार्ी 

के पास बालाघाट् 

(म.प्र.) म .नों. 
6263274448 

vKkr    

 

एकुण 40,200/- रु  
एक छ दट् पसड त्यात 

200/- रु नगद व 

स न्याचे मोंगलसुत्र, 

वजन लगभग 10ग्राम 

दक. 40000/-रु असा 

एकुण 40200/- चा 

माल 

 

fujad 

  
िदककत अशा प्रकारे आिे दक, याती दियाडदद ह्या 

रे.से्ट कन्हान ते ग ोंददया असा दद.08/07/22  

चे 16:00 वा. प्रवास करणे करीता  रे.से्ट 

कन्हान येथुन ट्र ेन ईतवारी ग ोंददया पँसेंजर मधे्य 

चढले नोंतर 08 दम. नोंतर लक्षात आले दक, त्याोंचे 

पसडची चैन ख लुन त्यातील छ दट् पसड त्यात स न्याचे 

मगळसुत्र वजन 10 गँ्रम दक.40000/- रु तसेच 

200/- रु र ख असलेली छ दट् पसड क णी तरी 

अज्ञात च रट्याने ट्र ेन मधील प्रवाशाोंचे गददडचा 

िायदा घेउन मुद्दाम लबादर्ने व कपट्ाने च रुन  

usys वरुन कलम 379 भा.द.दव प्रमाणे दाखल 

करण्यात आला. 

fVi %& रे.प .से्ट ग ोंददया येथील जा क्र. 

1341/22 दद.08/07/22 चे  कागदपत्र प .से्ट 

च्या मेल द्वारे नोंबरी दाखल ि णे बाबत प्राप्त झाले 

HC 

886 

जयस्वाल 

02 o/kkZ  

xq-j-u-

243@2022 

dye 

379 

Hkk-n-fo- 

xqUgk izdkj  
ilZ pksjh  

 

टे्रन न ं17610 

पुणाा पटना 

एक्स.चे कोच 

नं A/2 बथा 

नं.25,26रे.स्टे

.ससदी 

दरम्यान 

23/06/22 

च ेवेळ 

नमुद नाही. 
 

09/07/22

च े 16.30 

वा. 

श्री महेद्र कुमार S/o 

शिवबालक प्रसाद वय 

38 वर्ा रा.प्लॉट नं.64 

गंगानगर नांदेड मो.न.ं 

9905482440/7757
098756 

 

vKkr    

 

एकुण 40,000/- रु  
एक लेशडज पसा त्यात दोन 

मोबाईल i)एक रेडमी नोट 

5लाल रंगाचा मोबाईल 

शसम नं.9905482449, 

ii)ररयलमी नोंट 7सोनेरी 

रंगाचा त्यात शसम 

नं.6200786875 दोन्ही 

मोबाईलची कक.20,000/-

रू.iii)सोनेका लॉकेट 

वजन05 ग्रँम कक.20,000/-

रू.असा एकुण 

कक.40,000/-रू.चा माल. 

fujad 

  
अश्या प्रकारे आहे की, नमुद वरील ता. वेळी व 

ठिकाणी यातील ठियाादी मजकुर  हे वरील नमुद ट्र ेन 

ने रे.से्ट.नाांदेड ते पट्ना असा प्रवास करीत असताांना 

प्रवासादरम्यान त्ाांचा पत्नीची एक लेठडज पसा त्ात 

दोन मोबाईल असा एकुण ठक.40,000/-रू.चा माल 

वरील नमुद लेठडज पसा कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 

त्ाांचा झोपेचा िायदा घेवुन मुद्दाम लबाडीने 

रे.से्ट.ठसांदी दरम्यान चोरून  usys वरुन कलम 379 

भा.द.दव प्रमाणे दाखल करण्यात आला. 

fVi %& मा.पोलीस अशधक्षक कायाालय लोहमागा नागपुर 

येथील जा.क्र.आर/23/गुन्हा वगा/2022-4007नागपुर 

कद.07/07/2022अन्वय े इकडील पो.स्टे.चा 

आ.क्र.1152/2022कद.09/07/2022अन्वय े गुन्याच े

टपालव्दारे पो.स्टे.ला प्राप्त झाल े

पो.हवा 
06 

मांडलवार 



 

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 09-07-2022   

 

 

  yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 09-07-2022  

 

03 vdksyk 

xq-j-u-

216@2022 

dye 

379 

Hkk-n-fo- 

xqUgk izdkj 

eksckbZy pksjh  

 

रे स्टे अकोला 

प्लँटफाँमा नं. 

01 वर  टे्रन 

नं.11040 

अप महाराष्ट्र 

एक्स चे 

समोरील 

जनरल कोच 

मध्य ेचढत 

असताना 

 

06/07/22 

च े

15.15 

वाजता 

 

09/07/22 

च े

13.30 वा 

मयुर अशनलकुमार 

अग्रवाल  वय 21वर्ा  

धंदा- शिक्षण  रा. 

जवाहर नगर  

 अकोला   

मो.नं.9921122266 

 

vKkr    

  

एकुण 18,999/- रु  
एक शनळ्या रंगाचा ररयल 

मी RMX 2061  कंपशनचा 

मोबाईल त्याचा IMEI 

NO. 
868136040670559, 
868136040670542 

त्यात JIO कंपशनच ेशसम 

नं.9021230035, Airtel 

शसम नं. 9156852952 

ककमत 18,999/-रु चा 

मोबाईल 

 

fujad 

  
  नमुद वरील ता. वेळी व रिकाणी यातील कफयाादी हे कद. 

06/07/2022 रोजी  आपल्या परीवारा सह टे्रन न.ं11040 

अप महाराष्ट्र एक्स ने अकोला त ेबोदवड असा प्रवास करण े

करीता  रे स्टे अकोला प्लँटफाँमा न.ं 01 वर  नमुद च्या टे्रन 

मध्य े समोरील जनरल कोच मध्य े चढत असताना 

कफयाादीच्या पॅन्टच्या शििात िेवलेला एक शनळ्या रंगाचा 

ररयल मी RMX 2061  कंपशनचा मोबाईल ककमत 

18,999/-रु चा मोबाईल प्रवािी लोकांच्या चढणा-या 

उतरण्याच्या गर्ददत कफयाादी यांची नजर चुकवुन कोणीतरी 

अज्ञात चोरट्यान े चोरुन नेला. कदल ेकफयााद वरुन  कलम 

379 IPC प्रमाण े गुन्हा दािल करण्यात आला.  

fVi %&कफयाादी यांनी पो.स्टे.ला येवुन तोंडी कफयााद कदल े

वरुन  

 

WHC 
869 

राऊत 

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 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 ukxiqwj xq-j-u- 385/2022 
कलम 20 (B)ii(c), 29 NDPS 

ACT 
 

06/07/22  ps  13.26 

 PCR 12/07/2022 

 

1)  Lkksuq ukud Bkdqj  वय 29  वषष, रा. xYyh ua- 08 Hkou dh [kkV fHkeuxj dkWUosUV toG   

गाजियाबाद उत्तरप्रदेश     

xq-j-u- 471/22  कलम 
20(B)ii(c), 29 NDPS ACT 

05/07/22  ps  13.27 

PCR 13/07/22 i;Zr 
1) सरुिपाल s/o धरमवीर ससह   वय   34 वषष , राह. ऊंचा गा ाँव सबेुदार कॉलनी रूम नंबर 52/3 , तहसील-बल्लबगढ़ 
फरीदाबाद उत्तरप्रदेश, 
2) सोनकुुमार s/o मकेुश िाटव,  वय 31 वषष, रा . जबहारीपरुा गाजियाबाद  उत्तरप्रदेश, 
3) रामदत्त s/o श्रीजकशन िाटव वय -40 वषष,  रा.  माजदपरुा गल्ली नंबर 08 जविय नगर गाजियाबाद   उत्तरप्रदेश 

  xq-j-u- 471/22  कलम 
20(B)ii(c), 29 NDPS ACT 

09/07/22  ps  14.44 

PCR 13/07/22 i;Zr 

oollhhee  bbllyykkee  [[kkkkuu]]  oo;;  3300  oo""kk ZZ ss ]]  jjkk--  //kkookkjjllhh  iikkss --  LLVVss--  ddkkssrrookkyyhh]]  eellqqjjhh  xxkkfftt;;kkcckknn  mmRRrrjjiizznnss''kk 



 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 09-07-2022  

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 09-07-2022 

 

                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

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 xksafn;k 31@22  

dye 

174 

tkQkS 

jsLVs 

xksafn;k ;sFks 

t[keh gksoqu  

mipkj njE;ku 

esMhdy dkWyst 

ukxiqj ;sFks 

e;r 

29@6@22 

ps 

03-20 ok 

09@7@22 

ps 

18-27 ok 

vkWu M;qVh  

,e vks lks 

esMhdy dkWyst 

ukxiqj 

fnxkacj 

fnid MksaeGs 

o; 23 o"kZ 

O;olk;& 

lQkbZ 

dkexkj jkg 

okMZ ua 02 

fuyt iks 

nklxko rk 

ft xksafn;k 

;krhy e`rd gk jsLVs xksafn;k ;sFks [kktxh lQkbZ dkexkj vlqu  rks 

fn 11@06@22 jskth vkiys M;qVhoj vlrkuk jsLVs xksafn;k ;sFks 

xkMh ua 12771 fldanjkckn jk;qij izoklh xkMhr lQkbZ d:u 

mrjr vlrkuk xkMh pkyq >kY;kus xkmh[kkyh iMqu R;kps 'kjhjkl 

jsYos xkMhpk tcj ekj ykxY;kus R;kl izFke ft lk : xksafn;k ;sFks 

vkS"k/kksipkj dkeh Hkjrh dsys vlrk iq<hy mipkj dkeh esMhdy 

dkWyst ;sFks jsQj dsys vlrk rks fn 29@6@22 jskth e;r >kY;kus 

ueqn exZ iksLVs vtuh ;sFks 'kqU; uacjh exZ nk[ky gksoqu ?kVukLFkGk 

uqlkj  R;kaps tkod dzz 498@22  vUo;s dkxni=s iks"VViky n~okjs 

vkt jskth izkIr >kys o:u exZ nk[ky dj.;kr vkyk 

lQkS 

567 

HktHkqts 

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 


