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

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 नागपुर  
681@22 

dye 

379 

Hkknoh 
गनु्हा 
प्रकार   

मोबाईल 
चोरी 

रे. से्ट. नागपुर 

येथथल 

पे्लटफामम नं. 

01 वरुन 

ओपन वेथटंग 

हााँल मधुन 

09/09/22  

चे  

01:00 वा. 

09/09/22  

चे  

09:24 वा. 

समुमत कुमार प्रभ ु
शमा , वय 20 

वषष,धंदा - मशक्षण  
राह. बछवारा 

नारेपरु पश्चचम 
मबहार मो. नं. 

8340772167, 
8051687908 

अज्ञात एकुण  8,500/- रू 
एक ररयलमी कं.मो. 

मााँ. नं.3 I बु्ल रंगाचा 

मो. त्यात वोडाफोन 

थिम.नं.  

7808691156 , 

थिओ थिम.नं. 

8252885511  IMEI 

No.माथहती नाही थक.  

8,500/- रु  माल 

मनरंक ueqn ता. वेऴी व थिकाणी यातील थफयामदी हे थद. 08/09/2022  

रोिी  रे. से्ट. नागपुर येथुन िंघथमत्रा एक्स ने  दानापुर वरुन 

आले अिता िदर पररक्षा पुणम करुन परत दानापुर िायचे 

अिल्ांने थफयामदी हे   रेले्व से्टशन नागपुर चे  पे्लटफामम नं. 01 

वरुन  ओपन वेथटंग हााँल मधे्य झोपले अिता  थद. 09/9/22 के 

01:00 वा. कोणीतरी अज्ञात चोरटयांने थफयामदी यांचे झोपेचा 

फायदा घेवुन त्यांचे िवळील एक ररयलमी कं.मो. थक.  

8,500/- रु  माल  मोबाईल मुद्दाम लबािीने व कपटाने चोरुन 

नेले वरुन थफयामदीच्या थफयामद वरून कलम 379 भा.द.थव 

प्रमाणे नंबरी गुन्हा दाखल करण्यात  

fVi %& थफयामदी यांनी पो. से्ट. ला येवुन लेखी थफयामद थदले 

वरुन   

ASi 

988  

मरापे   

02 o/kkZ 
339@22 

dye 

379 

Hkknoh 
गनु्हा 
प्रकार    

VzkWyh cWx  
चोरी 

Vzsu ua- 

12615 thVh 

,Dl ps dksp 

ua-,@1 cFkZ 

ua-50 o:.k 

js-LVs panziqj 

;sFkqu xkMh 

lqVY;kuarj 

17@08@22 

ps 

08@00 ok 

09@09@22 

ps 

17@30 ok 

vks ,e pkS/kjh 

ut:Q bLyke 

o;&52 o"kZ jk-

gkml ua-24@2 

'ksVs jksM caxyk 

jkej cktkj <kdk 

ckaXykns'k 

अज्ञात एकुण  1]40]000@&: 
,d VzkWyh cWx yky 

jaxkph R;kr jks[k 

1]10]000@&: fons'kh 

eqnzk ¼Vdk½ esMhdyps 

dkxni=]uohu 5 lkMh 

fda-10]000@&: ¼Vdk½ 

]5 uohu ysMht Mzsl 

fda-7]000@&: 

¼Vdk½]ysMht 'kqt fda-

2]000@&: ¼Vdk½ 

vlk ,dq.k 

1]40]000@&: ¼Vdk½ 

fons'kh eqnzk 

मनरंक ueqn ?kVuk rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs 

vkiys ijhokjklg js-LVs psUubZ rs vkxjk vlk izokl 

djhr vlrkauk izoklk njE;k.k js-LVs panziqj ;sFkqu xkMh 

lqVY;kuarj >ksi m?kMyh vlrk R;kauh vkiyh ueqn 

o.kZukpkh cFkZ[kkyh Bsoysyh VzkWyh cWx ikghyh vlrk 

fnlqu vkyh ukgh dks.khrjh vKkkr pksjV;kus >ksispk 

Qk;nk ?ksoqu pks:u usy;kps y{kkr vkys- वरून  कलम 

379 भा.द.थव प्रमाणे नंबरी गुन्हा दाखल करण्यात 

psi 
'ksaMxs 



 

 

 

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

 

 

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

 

 

03 अकोला 

317@22 

dye 379 

Hkknoh 
गनु्हा 
प्रकार   

मोबाईल 
चोरी 

टे्रन नं. 

12135 

नागपुर पुणे 

एक्स.चे 

जनरल कोच  

रे.स्टे. 

अकोला 

येथुन 
 

06/09/22 

चे 

05.10 वा. 

दरम्यान 

 

.09/09/22 

चे 

17.03 वा 

सचचन  गुरूदास  

चुधरी  वय 

20वषष मु. 

महादवाडी पोस्ट  

गोगाव , ताचज 

गडचचरोली मो 

न 

8308500388 
 

 एकुण  13]000@&: 
एक  काळ्या रंगाचा  

redmiमोबाईल  

मााँडल no  Io Prime 

(X001FDl13j) 

वत्याचा IMEI NO 

86848005040377

8,  त्यात BSNL SIM 

NO 7620730551 व 

की 13000/- असा 

एकुन 13000/- रू चा 

माल 

 

 नमुद ता. वेळी व थिकाणी यातील थफयामदी हे थद. 

6/9/22 रोिी   पुणे  ते नागपुर  अिा प्रवाि करीत 

अिताना  प्रवािा दरम्यान त्यांचा   एक   मोबाईल  

काळ्या रंगाचा मोबाईल  की 13000/- अिा एकुन 

13000/- रू चा माल  थफयामदी याचे निर चुकीचा 

फायदा घेवुन  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  मुद्दाम 

लबाडीने व कपटाने रे. से्ट. अकोला येथुन  थफयामदीच्या 

खखश्यातुन काडुन  चोरुन नेला थफयामदी यांनी रे पो से्ट 

नागपुर येथे थदले थफयामद वरुन गुन्ह्याचे कागदपत्र 

इकडील पो.से्ट.पो से्ट चे टाँब द्वारे  आि रोिी प्राप्त 

झाल्ाने  कलम 379  IPC प्रमाणे गुन्हा दाखल 

करण्यात आला  

  

HC 

214 

नेवारे  

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 ukxiqj 443344//2222   dye  337799  IIPPCC    09/09/22 ps 17-02 1 ½ jkds’k dqekj “kekZ o; 42 jkg xqXxy fgekpy izns’k 



 

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

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 brokjh 17/22  

कलम 

174 

जा.फौ. 

प्रमाण े
 

रे.से्ट.रेवराल 

रे.कि.मी. 
1087/28-

25 जवळ 

08/09/22 

चे  

17-55 
 

09/09/22 

चे  

19-59 
 

ON DUTY  

DYSS 

रे.से्ट.िाम

ठी पोर्टर-

पी कवजय 

िुमार 

गुड्डु अशोि 

चौधरी वय 23 

वर्ट,राह. दकिण 

र्ोला किवान कज. 

किवान किहार 

आज रोजी NK/983 िुरवाडे से्टशन डायरी चाजटमधे्य हजर  

अिताांना  दुरिेत्र िामठी येथील HC/886 जैस्वाल याांनी 

ऑ.क्रां . 08/22 कद.08/09/22 अन्वये मगटचे िागदपत्र पो. 

से्ट. ला आनुन कदल्याने यातील मृति हा कद. 08/09/2022 

रोजी र्र ेन नां.22816किलािपुर एनाटिुलम एक्स. गाडीचे िमोर 

आल्याने गाडीची जोरदार धडि लागल्याने रक्त स्त्राव होऊन 

जागीच मरण पावलेला आहे मृतिाची ओळख पर्ली अिुन 

इांिवेस्ट िायटवाही िरुन  पे्रतावर PM िायटवाही िामी पे्रत 

PC/601 यादव याांचा हसे्त िरिारी दवाखाना िामठी येथे 

पाठकवण्यात आले व मृतिाची PM झाल्यानांतर पे्रत त्याचा मामा 

नामे पवन िुमार पाली राह. दकिण र्ोला किवान कज. किवान 

किहार याांचा ताब्यात देण्यात आली  िदर मगट क्र. 

17/2022 िलम 174 CRPC प्रमाणे  मगट नांिरी दाखल 

आला 
 

 

HC 

886 

जैस्वाल 

02 cMusjk 15/2022 

कलम 

174 

जा.फौ. 

प्रमाण े

 

स्टेशन चांदरु 

रेल्व ेKM 

No. 691/11 

च ेजवळ अप 

मेन लाइन च े

टॅ्रक मध्य े

08/09/22 

च े

20.32 वा. 

पुवी 

 

09/09/22 

च े

12.09 वा. 

 

ऑन ड्युटी. 

Dy.S.S.चां

दरु रेल्व े

फोन द्वारे 
 

अनोळखी पुरुष 

वय अंदाज े40 वषष 

अशा प्रकारे आह ेकी,ऑन ड्युटी. Dy.S.S.रे. स्टे.चांदरु रेल्व े

यांनी लेखी मेमो दीला की, प्रती GRP बडनेरा महोदय 

दद.08/09/2022 के.16/21पाली के चाजष डायरी के अनुसार 

एक अज्ञात व्यक्ती  UP train Balsad Mile mim से रन 

ओव्हर हुआ है अतह श्रीमान स ेअनुरोध है की, जल्द स े

जल्द उचचत  कायषवाही करे, अशा मेमो वरुन  घटनास्थळ 

व इन्क्वेस्ट पंचनामा कायषवाही करुन प्रेत PMकरण ेतसेच 

ओळख पटवीण ेकामी जी. सा. रु.अमरावती येथे चशतगृहात 

ठेऊऩ प्रेत पहारा ड्युटी कामी PC/95तायडे हजर आहेत 

िदर मगट क्र. 15/2022 िलम 174 CRPC प्रमाणे  मगट 

नांिरी दाखल आला 

 

WHC 

1019 

 इंगळे 



 

 

 

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

 

 

03 अकोला 21/2022 
कलम 

174 

जा.फौ. 

प्रमाण े

 

रे.स्टे. गायगाव 
ते पारस 
दरम्यान  

मक.मम.564/2
0-22 DN मेन 

लाईन 
 

09/09/22 
 चे 

17.10वा.पवुी 
 

09/09/22 
 चे  

22.18 वा. 

ऑन Duty 
DYSS  

मध्य रेल्वे 
अकोला 

यांचे मार्ष त 
बॉक्स बॉय 

नामे जगदीश 
शत्रगुण  
बाबर 

 

एक अनोळखी 
महीला वय अं. 65 

ते 70 वषष, 

अशा प्रकारे आहे मक आम्ही HC/198 चव्हान रे.पो.स्टे.अकोला 
स्टेशन डायरीवर हजर असतांना ऑन Duty DYSS  मध्य रेल्वे 
अकोला यांचे मार्ष त बॉक्स बॉय नामे जगदीश शत्रगुण  बाबर 
यांचे हस्ते  लेखी मेमो मदला मक ,  इस मेमो द्वारा आपको सचुीत 
मकया जाता है की , पारस उप स्टेशन प्रबंधक श्री सत्यमजत 
मवचवास र्ोन मसेँज वर पारस याडष  मक.मम.564/20- 564/22 
DN ट्रँक के पास एक अज्ञात व्यक्ती की , डेड बाडँी पडी है 
उपरोक्त कारवाई हेत ुअशा प्राप्त लेखी मोमो वरुन WHC/869व 
PC 13  असे  घटनास्थळी जावनु शहामनशा पंचनामा कारवाई 
करुन तसेच पे्रत PM कामी मज.सा.रु अकोला येथे PC 13 
शेगोकार यांच्या हस्ते पाठमवण्यात आले असनु त्यांना पे्रत पहारा 
डयटुी कामी नेमण्यात आलेले आहे.अशा प्रमाणे मगष कागदपञ 
पो.स्टे.ला आननु हजर केले वरुन िदर मगट क्र. 21/2022 

िलम 174 CRPC प्रमाणे  मगट नांिरी दाखल करण्यात आला 

WHC 
869 
राऊत 

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 


