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नागपुर
518/2022
कलम 379
IPC

ट्रेन.नं 12644
स्वणण जंयती
एक्स. चे कोच
नं.S/1 मधील
टााँलेट मधुन
रे . स्टे . नागपुर
येथे गाडी उभी
असतांना

16/07/22
07:00 वा.

20/07/22
21:04 वा.

ननरजकुमार S/O
छे दीलाल चौधरी
वय 28 वषण धंदामजुरी रा-नया खेडा,
नसमरी, नज.
रायबरे ली (उत्तर
प्रदे श) मो.नं
8115575820

अज्ञात

एकुण 5000/- रू
एक आधार काडण , व रोख
5000/- असा एकुण
5000/- रु . माल.

-ननरं क

नमुद तारखेस वेळी व नठकाणी यातील नियादी हे ट्रेन.नं
12644 स्वणण जंयती एक्स. चे कोच नं.S/1 मधुन रे . स्टे .
झासी ते रे ल्वे स्टे शन अलुवा असा प्रवास करीत असतांना
टााँलेट ला गेले असता ते आपले पसण टााँलेट मध्ये नवसरले व
नंतर थोड्या वेऴाने लक्षात आल्याने टााँलेट मध्ये जावुन
बघीतले असता तयांना नमऴुन आले परं तु तयामधील एक
आधार काडण , व रोख 5000/- असा एकुण 5000/- रु. चा
माल. नमऴुन आला नाही. कोमीतरी अज्ञात रोरट्याणे नियादी
यांचे गैरहजरीचा िायदा घे वन
ु चोरून नेले अशा नियाद
वरुन सबब अपराध कलम 379 भा.द.नव. प्रमाणे गुन्हा दाखल
करण्यात आला.
fVi %& जा. क्र. 1948/22नद. 19/07/22 इकडील पो.स्टे .
नागपुर येथील आवक क्र. 2346/22 नद. 20/07/22 अन्वये
कागदपत्र प्राप्त झाले वरुन

WHC/
1011
सोनवने

ट्रेन.नं 12645
मलेनीयम
एक्स.चे कोच
न.S/4 बथण नं.
नं 23 वरुन ??
.
????
. नागपुर
येथे
गाडी उभी
असतांना

04/07/22
02.28 वा.

20/07/22
23.03 वा.

नरजवान खान s/o
मोईनउद्दीन खान, वय
23 वषण रा ग्राम
कोटनरा, पो स्टे
सेमनरी
रIयपुर मो नं
6398739119

अज्ञात

एकुण 18000/- रू

-ननरं क

नमुद तारखेस वेळी व नठकाणी यातील नियादी हे रे . स्टे . .
एरणाकुलम ते नजामुद्दीन असा प्रवास कनरत असतांना

HC/59
वानसनक

xqUgk Ádkj
रोख pksjh

02

नागपुर
519/2022
कलम 379
IPC

xqUgk Ádkj
मोबाईल

pksjh

एक नरअलमी कं चा
मोबईणल तयात जयो कं चे

fसम नं 6395600915

ककमत 18,000/-रु चा
मोबईणल

नियादी तयांचा एक नरअलमी कं चा मोबाईल तयात fजयो कं

चे fसम नं 6395600915 ककमत 18,000/-रु चा
मोबाईल बथण वर ठे वन
ु झोपले. तयांची झोप 02.28 वा.
उघडली तेव्हा ट्रेन रे . स्टे नागपुर येथे ऊभी होती व तयांचा
मोबईणल fदसला नाही तो कोणीतनर अज्ञात चोरट्याणे नियादी
यांचे झोपेचा िायदा घे वन
ु मुद्दाम कपटाने चोरून नेले आहे .
अशा नियाद वरुन कलम 379 IPC प्रमाणे गुन्हा दाखल.
fVi %& पो.अ.लो.ना क्र. आनर/23/गुन्हा वगर/ 2022-4307
fद. 20/07/22 इकडील पो.स्टे . नागपुनर येथील आवक
क्र.2352/22 fद.20/07/22 अन्वये कागदपत्र प्राप्त झाले वर.
.

03

अकोला
234/2022
कलम 379
IPC

xqUgk Ádkj
ल ाँपटााँप ब ाँग

pksjh

04

अकोला
237/2022
कलम 379
IPC

xqUgk Ádkj
pksjh

मोबाईल

ट्रेन
नं.12112अम
रावती मुंबई
एक्स.चे
समोरील
जनरल कोच
मधुन
रे .स्टे .अकोला
PF No.01
वर गाडी उभी
असतांना
लक्षात आले

19/07/22
20.30 वा.

20/07/22
00.18 वा

संतोष कुमार
भगवत प्रसाद कसह
वय 44 वषण,धंदा नशक्षण
नोकरी.रा.मोहता
नमल कोयल गेट
नतवारी यांच्या
घराजवळ अकोला
मो नं.9762715007

अज्ञात

ट्रेन नं.
11404
कोल्हापुर
नागपुर
एक्स.चे कोच
नं 6 बथण नं.
72 वरून
रे .स्टे .अकोला
येथे गाडी उभी
असतांना

19/07/22
07.00 वा

20/07/22
20.13 वा.

धमणपाल राजनवरकसग
बघे ल वय 23
वषण,धंदा - पेन्ट्रीकार
रा. खाजावसाहत
कोल्हापुर रोड नमरज
महाराष्ट्ट्र नप.नं.
416410 मो नं.
9127008443
सहनियादी:- आशीष
शालीग्राम लेंढेकर
वय 28 वषण धंदारे मंड कामी कछदवाडा
रा. सावता चौक
संसर वाडण नं. 06
तह- संसर कछदवाडा
मध्य प्रदे श मो नं.
75666752493,
9329218958

अज्ञात

एकुण 40,000/रू
एक ल ाँपटााँप ची काळ्या
रं गाची डे ल कंपननची ब ाँग
तयात नलनोवो कंपनीचा
राखाडी रं गाचा ल ाँपटााँप
ककमत 40,000/रु.ल ाँपटााँप चा चाजणर ,एक
काळ्या रं गाचे पाकीट
तयात कंपननचे
ओळखपञ,आधार
काडण ]प ाँन काडण , ब ाँक चे
ATM डे नबट काडण असा
एकुण 40,000/-रू चा
माल

ननरं क

एकुण 21,500 /रू
एक हॉनर कंपनीचा मॉ.नं.
9 लाईट ब्लल्यु रं गाचा
मोबाईल तयाचा IMEI
माहीत नाही तयात
एअरटे ल नसम नं.
7827867425 ककमत
12500/-रू सहनियादी
यांचा एक MI कंपनीचा
काळ्या रं गाचा मोबाईल
तयाचा IMEI
868134038556153@
161
ककमत 9000/-रू असा
एकुण 21500/-रू चा
माल

ननरं क

नमुद तारखेस वेळी व नठकाणी यातील नियादी
हे
नद.19/07/2022 रोजी ट्रेन नं.12112 अमरावती मुंबई
एक्स.चे समोरील जनरल कोच मधुन रे .स्टे .अमरावती ते
रे .स्टे .अकोला असा प्रवास करीत असतांना नियादी यांची एक
ल ाँपटााँप डे ल कंपननची काळ्या रं गाची तयात नलनोवो
कंपनीचा राखाडी रं गाचा ल ाँपटााँप ककमत 40,000/- रु.ल ाँपटााँप
चा चाजणर ,एक काळ्या रं गाचे पाकीट तयात कंपननचे
ओळखपञ ,आधार काडण ,प ाँन काडण ATM ब ाँक चे डे नबट
काडण असा एकुण 40000/-रू चा माल असलेली ब ाँग पाहली
असता ते नदसुन न आल्याने नियादी यांची नजर चुकीचा
िायदा घे वन
ु रे .स्टे .अकोला येथन
ु कोणीतरी अज्ञात
चोरट्याने चोरुन नेल्याचे लक्षात आले वरुन नियादी यांनी
नदले नियाद वरून कलम 379 भादनव प्रमाणे गुन्हा दाखल
करण्यात आला.
नमुद ता. वेळी व नठकाणी यातील नियादी. रे .स्टे . नमरज ते
रे .स्टे . नागपुर कोल्हापुर नागपुर पेन्ट्रीकारमध्ये वेंन्डर ड्युटी
असल्याने नद. 19.07.2022 रोजी सकाळी 07.00 वा. रे स्टे
अकोला येथे नियादी मोबाईल चाजींग ला लावुन ट्रेन मधुन
खाली उतरून नाश्ता करायला गेले 10 मी. नंतर परत
आल्यावर तयांनी चाजींगवर लावलेला मोबाईल पाहला
असता तयांना नदसला नाही. कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने
तयांच्या गैरहजेरीचा िायदा घे वन
ु तयांचा तयांचा एक हॉनर
कंपनीचा मोबाईल चोरून नेला. तसेच तयाच कोच मध्ये
सहनियादी आशीष शालीग्राम लेंढेकर वय 28 वषण धंदा- रे मंड
कामी कछदवाडा रा. सावता चौक संसर वाडण नं. 06 तह- संसर
कछदवाडा मध्य प्रदे श मो नं. 75666752493 9329218958
हे तयाच ट्रेन च्या कोच नं. 6 मध्ये पंढरपुर वरून संसर असा
प्रवास करीत होते. प्रवासा दरम्यान तयांचा एक मोबाईल
सकाळी 07.00 वा.ते 07.15 वा दरम्यान कोणीतरी तयांच्या
गैरहजेरीचा िायदा घे वन
ु चोरून नेला वरून नियादी यांनी रे
पो स्टे नागपुर येथे नदले नियाद वरून व गुन्याचे कागदपत्र
व्हॉटसप द्वारे सरकारी टब
ॅ वर प्राप्त झाल्याने कलम 379
IPC प्रमाणे गुन्हा दाखल .

eiksgok
भटकर

NK
99
दायमा

05

xksfa n;k

72@2022
dye 379
Hkk-n-ohxqUgk Ádkj
मोबाईल

06

pksjh

xksfa n;k
74@2022
dye 379
Hkk-n-ohxqUgk Ádkj
ilZ pksjh

xkMh la[;k
11040
egkjk'kV
,Dl ps ps
dksp ua,l@3 jsLVs-frjksMk rs
rqelj
njE;k.k

17-07-22
08-30 ok-

20-07-22
13-32 ok-

izfrd lat; pojs
o; 32 o'kZ /kank
jsYosr uksdjh jkgvkacsMdj
ekxZ]ckjls
uxj]ikpikoyh]ukx
iqj eks-ua9595486649
vkjksih
,d la'kbZr ble
o; va-32 rs 35
o'kZ jax lkoGk
vaxkr psDl jaxkpk
'kVZ o ikBhoj
yky jaxkph
cWx ?kkrysyk

अज्ञात

xkMh la[;k
18239
f'koukFk
,Dl ps ps
dksp ua,l@5 cFkZ
ua61]65]66]68
o:u js-LVsxksfa n;k
;s.ksps v/kkZ
rkl iqohZ

14-07-2022
04-00 ok-

20-07-2022
18%10 ok

iyd fojHkku
psyokuh o; 34
o'kZ /kank x`ghuh
jkg-vueksy
vikVZeVsa QykV
ua- Vh&2 eaxyokjh]
fxykl ysvkmV
]tjhiVdk ]ukxiqj
eks-ua-7020131981]
7083859571

अज्ञात

एकुण 11]490/- रू

ननरं क

ofjy ueqn rk-osGh ;krhy fQ;kZnh etdqj gs ueqn iksuk
xkMhps ueqn dksp o:u js-LVs frjksMk rs bZrokjh vlk 1067
izokl djhr vlrk izoklk njE;k.k ofjy ueqn la'kbZr ukjuojs
blekus fQ;kZnh ;kaps utj pqfdpk Qk;nk ?ksouq
R;kapk ueqn o.kZukph eksckbZy eqnnke yckMhus js-LVsfrjksMk rs rqelj njE;k.k pks:u usysckcr js-iks-LVsbZrokjh ;sFks fnys rdzkj o:u js-iks-LVs-bZrokjh tk-dz
981@22 fn- 18@07@22 izek.ks ueqn xqUg;kps
dkxni= bZdMhy iks-LVs- vk-dz 731@22 fnukad
19@07@2022 vUo;s izkIr >kY;kus uacjh xqUgk nk[ky
dj.;kr vkyk

एकुण 44]000/- रू,d

ननरं क

ofjy ueqn rk-osGh ;krhy fQ;kZnh etdqj gs ueqn iks-ukxkMhps ueqn dksp o cFkZo:u vkiys ijhokjklg js-LVs 1058
fcykliqj rs bZrokjh vlk izokl djhr vlrk izoklk Hkks;j
njE;k.k dks.khrjh vKkr pksjV;kus fQ;kZnh ;kaps >ksispk
Qk;nk ?ksouq R;kaph ueqn o.kZukph ilZ vkrhy
lkekuklg eqnnke yckMhus js-LVs-xksfa n;k ;s.a ksps v/kkZ
rkl vxksnj pks:u usysckcr js-iks-LVs-bZrokjh ;sFks fnys
rdzkj o:u js-iks-LVs-bZrokjh tk-dz 980@22 fn15@07@22 izek.ks ueqn xqUg;kps dkxni= bZdMhy
iks-LVs- vk-dz 732@22 fnukad 20@07@2022 vUo;s
izkIr >kY;kus uacjh xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk

lWelax daiuhpk
eksckbZy ek-ua- ts@6
32 th-ch-dkG;k
jaxkpk R;ke/;s fovk; fle ua8956005332]
9067737889 vk;,e-bZ-vk;-ua359245098729922]
359245098729920
fdaer 11]490@& :
pk eky

fdze jaxkps ilZ
R;ke/;s 1 lksUs ;kps
eaxGlq= 10 xzWe
fdaer 30]000@&: 2
lksU;kph vaxqBh 03 xzWe
fdaer 6000@&: 3
jks[k 8000@& : 4
xkMhps yk;lUl],-Vh,e-dkMZ vlk ,dq.k
44]000@& : pk eky

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 19-07-2022
v-Ø

xq-j-ua

xqUgk ?kM
tkxk

xq- ?kM- rkosG

xq-nk- rkosG

fQ;kZnhps uko

feGkyk eky

vkjksih

gdhxr

riklh
vaeynkj

01

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 20-07-2022
v-dz01

js-iks-LVsps
uko

Xkq-ja-ua- o dye

vVd fnukad o osG

vkjksihps uko

216/2022 कलम 379 IPC

19/07/2022 चे 21.18 वा.

1) इरफान शाहा मेहताब शाहा वय 49 वषष रा.भगतवाडी अकोला

.234/2022 कलम 379 IPC

20/07/2022 चे 03.35 वा.

२) जगदिश राजु तळणकर वय32 वर्ष,रा.दशवणगाांव ता.दतवसा, दज.अमरावती

234/2022 कलम 379 IPC

20/07/2022 चे 03.35 वा.

3) भास्कर जानराव काळबाांडे वय 42वषष,रा.जुनी वस्ती RDIKकााँलेजच्या पाठीमागे मुन्ना ठाकु र याांचे घरी पहीली गल्ली बडनेरा,

vdksyk

4) ननलेश नरे श देशभरदार वय28वषष,धांदा हमाली,रा.ननव वस्ती RDIKकााँलेजच्या पाठीमागे नसद्धार्ष बोरकर याांच्या घराजवळ
बडनेरा
235/2022 कलम 122 C,124

20/07/2022 चे 04.10 वा.

5) मोहम्मद ओसामा मोहम्मद शब्बीर वय-20 वषष,रा.अकोट फै ल 1600 पलााँट गल्ली नां. 5 साबेरा मस्जीद चे समोर अकोला.

19@07@2022 ps 04%54
ok-

1½ अरनवद सुरेश बंसल (बंसकार) वय 21 वषण, रा. दे वबाबा चौक िरसी मोहल्ला, अटारी खेजडा पो. स्टे . ग्यारसपुर तहनसल

14@07@22 ps 14%04 ok-

1½ izgykn oYn txfn’k jktiqr o; 20 o"kZ jk vjuksVk ldm [kijk rgfly ckgk] ft vkxjk
2½ lR;foj oYn ’kkgqdj jktiqr o; 24 o"kZ jkg uanxok ikst;riqj rk&ckgk ft vkxjk ¼m-iz½
3½ ,ojuflg oYn fdYyksj jktiqr o; 35 o"kZ jkg uanxok ikst;riqj rk&ckgk ft vkxjk ¼miz½

मु.पो.का.

2

नागपुर

488/2022 कलम 20 (B)ii(c)
29 NDPS ACT

04

xksfa n;k

68@22 8¼c½ 20 ¼ B½ II¼C½]
29 NDPS ACT

गुलाबगंज, नज. नवदीशा म. प्र.

PCR 24/07/22 i;Zr

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 20-07-2022
vdz

jsiksLVs

exZ Ø o
dye

exZ ?kM tkxk

exZ ?kM- rkosG

exZ nk- rkosG

fQ;kZnh@[kcj
ns.kkjk uko

e`rdkps uko o
iRrk

01

नागपुर

44/2022

प्ल ॅटिाम नं 01 रे स्टे
नागपुर EMR
हॉस्स्पटल

20/07/2022
14:45 वा.

20/07/2022
16:45 वा.

ऑन डयुटी Dyss
तिे नवक्की धनराज

एक अनोळखी
पुरूष वय अं 66

कलम

174 Crpc

बागडे नवय 32 o"kZ
धंदा LLP कमरण म.र
Yos नागपुर रा.प्रताप
नगर नागपुर मो नं
8668360211

o"kZ

gdhdr
ऑन डयुटी

Dyss

riklh
vaeynkj

f

तिे एक लेखी मेमो आणुन दले नवरून मा. PSO सो. यांचे आदे शान्वये

सदर मगण दाखल करण्यात आला तो खालील प्रमाणे.

GRP/RPF मध्यण रे स्ल्वे नागपुर 14/45 PF.No 1 DYSS office के सामने एक अज्ञात

ASI/
988
मरापे

f

व्यक्ती अचे त अवस्था मे था. EMR Dr अंसार ने attend कया और EMR अस्पताल मे

f

f

लेकर गए. Rly Dr.राकेश येनवला ने जॉस्पच कया, एव मृत घो षत कर मृतयु प्रमान पत

f

f

जारी कया. अशा दले मेमो वरुन कलम 174 CRPC प्रमाणे मगण दाखल.

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 20-07-2022
v-d

iksLVs

feflax tkxk

feflax rk-osG
e/kqu

feflax nk- rkosG

fQ;kZnhps uko

fealhx O;Drh ps uko
o iRrk

gdhxr

riklh
vaeynkj

01

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

fujad

