
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 22-7-2022  

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 ukxiwj 

 अप कं्र. 
522/2022 

कलम 
379 IPC 
xqUgk Ádkj 

esckbZy 
pksjh   

js-LVs ukxiwj 

;sFks caqdhx 

vkfQl e/kqu 

21-07-22 

ps 22-30 

rs 00-30 

ok njE;ku  

22-07-22 

ps 06-12 

ok 

vkf’k"k lqjs’k usokjs 

o; 20 o"kZ /kank 

feLrjh jk-usojxko 

ufjZk iks-f[kjukiwj rk-

ft- ckyk?kkV es-u- 

7999502273 

अज्ञात  एकुण  17,500/- रू    
,d fj;yeh lh&31 

xksYMu jaxkP;k R;kr ft;ks 

fle u-6267682788 

vk;,ebZvk; u- 

864911060920397,,  
864911060920389 

fd- 9]500 : rlsp ,e-

vk; ,l&3 ik<&;k 

jaxkP;k R;kr fle u- o 

vk;,ebZvk; u- ekghr 

ukgh fd-8000@: vlk 

,dq.k 17]500@ : pk 

eky   

  निरंक  
  

ueqn rk- osGh o fBdkuh ;krhy fQ;kZnh gs fn- 21-07-

2022 jksth xkMh u- 12625 dsjyk ,Dl us ojaxy rs 

ukxiwj xko ckyk?kkV tk.;kdfjrk vkys fn- 21-07-202 ps 

09-30 ok njE;ku jsYos ukxiwj ;sFks vkys vlrk xkMh jk=h 

m’khjk vlY;kus fn- 22-07-2022 ps 02-00 ok ph xkMh 

vlY;kus fQ;kZnh gs js-LVs ukxiwj ;sFks caqdhx vkfQl ;sFks 

clys o rlsp >ksih xsys R;kp osGh R;akP;k ,d fj;yeh 

lh&31 xksYMu jaxkP;k R;kr ft;ks fle u-6267682788 

vk;,ebZvk; u- 864911060920397,,  

864911060920389 fd-  9]500 : rlsp ,e-vk; 

,l&3 ik<&;k jaxkP;k R;kr fle u- o vk;,ebZvk; u- 

ekghr ukgh fd- 8000@: vlk ,dq.k 17]500@& : pk 

eksckbZy fQ;kZnh ;kaP;k iWUVP;k f[k’kkrqu dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus fQ;kZnh ;kaP;k >ksisP;k Qk;nk ?ksoqu eqnnke 

yckMhus o dikVhus js-LVs ukxiwj ;sFks caqdhx vkfQl e/kqu 

eskckbZy pks:u usys v’kk fQ;kZn o:u dye 379 Hkk-n-oh 

xqUgk nk[ky- 

   

iksuk 

1054 

MksGl 

02 ukxiwj 

 अप कं्र. 
525/2022 

कलम 
379 IPC 
xqUgk Ádkj 

esckbZy 
pksjh  

js-LVs ukxiwj 

ih-,Q u- 01 

esu xsV 

cktqP;kk 

osfVx 

gkWye/khy 

[kqfpZo:u 

22-07-22 

ps 18-00 

ok njE;ku  

22-07-22 

ps 20-03 

ok 

eS=h ’kj.k f’kojke 

‘’kekkZ o; 31 

o"kZ jk-Msgyk iks-LVs 

ljykuxj eSgj  

,e-ih  

eks-u- 

9406752186  

अज्ञात  एकुण  11,000/- रू    
,d fooks da eksckbZy ekW-

u- ok; 10 fuG;k jaxkP;k 

eksckbZy fle u-

6263858704  

vk;Mh;k fle u-

7354005940 

vk;,ebZvk; u- 

864080058115079 

fd- 11-000 : eky 

निरंक  ;krhy fQ;kZnh gs fn-22-07-2022 yk flEl gkWLihVy 

ukxiwj ;sFks vkys gksrs vkS"k/kksipkj >kY;kuarj 16-30 ok 

njE;ku fQ;kZnh gs js-LVs ukxiwj ;sFkqu frdhV dk<qu jsLVs 

ukxiwjP;k osfVx gkWye/;s tkoqu clys lnj fQ;kZnh ;kauk 

vkiyh cWx o eksckbZy [kqfpZoj Bsoqu ckFk:eyk xsys o ijr 

vkY;kuarj R;kauk R;akph cWx frFksp Bsoyh fnlyh ijarq 

R;kaP;k fooks da eksckbZy ekW-u- ok; 10 fuG;k jaxkP;k fle 

u-6263858704 vk;Mh;k fle u-7354005940 

vk;,ebZvk; u- 864080058115079 fd- 11-00: 

eksckbZy fnlyk ukgh R;kosGsl lqekjs 18-00 ok-gksrs 

vktqcktqP;k izoklh yksdkauk fopkjiql dsyh vlrk dks.khp 

dkgh lkafxrys ukgh R;ko:u lnj fQ;kZnh ;kauk dGkys 

dhR;kaP;k ueqn o.kZukP;k eksckbZy fnlqu vkyk ukgh dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus fQ;kZnh ;kaP;k xSjgtsjhP;k Qk;nk ?ksoqu 

eqnnke yckMhus o dikVhus pks:u usys vkgs v’kk fQ;kZn 

o:u dye 379 Hkk-n-oh izek.ks xqUgk nk[ky 

  

eiksuk 

826 

dksYgs 



03 ukxiwj 

 अप कं्र. 
526/2022 

कलम 
379 IPC 
xqUgk Ádkj 

esckbZy 
pksjh  

टे्रन नं.12967 
t;iwj ,Dlps 

tujy dksp 

e/kqu js-LVs 

;sFkqu xkMh 

lqVysuarj 10 

fefuVkuh 

ukkxiwj  
 

29-06-22 

osG ueqn 

ukgh  

22-07-22 

ps 23-53 

ok 

nqxksZ’k eqjyh/kj 

ijekj o; 32 

o"kZ jk- dukfnZ 

Fkkuk rjkuk ft- 

mTtSu 

,e-ih 

eks-u- 

9630778441 
 

अज्ञात  एकुण  18,499/- रू    
,d eksVkjskyk da 

eksckbZy ekW u- th-

60R;kr  

fle u- 

9630118441 fd-

16-999 eksckbZyP;k 

doj e/;s BsoysY;k 

1500 : vlk ,dq.k 

18]499: 

निरंक  Ukeqn rk- osG o fBdkuh ;krhy fQ;kZnh gs ojxy rs mTtSu 

vlk izokl tujy dksp e/kqu dfjr vlrkauk izoklknjE;ku 

fQ;kZnh ;kauh vkiyk eksVkjskyk da eksckbZy ekW u- th-

60R;kr fle u- 9630118441 fd-16-999vlk 

eksckbZyP;k doj e/;s BsoysY;k 1500 : vlk ,dq.k 

18499: eksckbZy pkftZxyk ykoqu js-LVs ukxiwj ;sFks ik.kh 

if.;klkBh dkspe/kqu [kkyh mrjys vlrkijr vkY;k uarj 

R;kaP;k pkftZxoj vlysyk eksckbZy fnlqu vkyk ukgh 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus fQ;kZnh ;kaP;k xSjgtsjhP;k Qk;nk 

?ksoqu eqnnke yckMhus o dikVhus pks:u usys vkgs v’kk 

fQ;kZn o:u dye 379 Hkk-n-oh izek.ks xqUgk nk[ky 

 fVi& iksyhl vf/k{kd dk;kZy; yksgekxZ ukxiwj tk-dz-

4330@2022 fn-22-07-2022 vUo;s xqUg;kps dkxni= 

vkiys ikLVsps vkod dz- 2394@2022 fn- 

22@07@2022 jksth izkIr >kY;kus vkt jksth xqUgk nk[ky   

   

Ekiksuk 

Lokeh 

04 o/kkZ 

 अप कं्र. 
251/2022 

कलम 
379 IPC 
xqUgk Ádkj 

esckbZy 
pksjh 

ट्रेन 
नं.16031 
अंदमान 
ननकोबार 
एक्स चे 

कोच नं.S/8 
बथथ नं. 

60,61 वरून 
रे.स्टे. 

बल्हारशाहा 
येथे ट्रेन उभी 
असतांना 

.21/07/22       
    चे  
22.25  वा. 

 

.22/07/22    
    चे   
11:21  वा. 

 

नसल्ल्वया साकोमा 
चाल्स नाकागोवा 
वय 35 वषथ धंदा 
यगुांडा येथे शॉप 
रा.मनसा यगुांडा 
गवरमेंट आफ 
कंपाडा मो.नं. 
9891148145 

 

अज्ञात एकुण  25,000/- रू    
एक समंँसग कंपनीचा 

मोबाईल मॉडल 
नं.A920F/DSब्लरंुगाचा 
त्यात ईटरनेशल एअरटेल 

कंपनीचा नसम नं. 
256751599898, 

नसम नं, 
256776018110, 

IMEI no. 
355085/10/355484/8,3
55086/10/355484/6, 

नक.25,000/-रू. 
चा माल 

निरंक  
 

अश्या प्रकारे आहे की ,नमदु ता.वेळी व निकाणी यातील 
नफयादी मजकुर हे नमदु ट्रेन चे कोच व बथथ वरून 
रे.स्टे.चेन्नई ते न्यनुदल्ली असा आपल्या नमत्रासह प्रवास 
करीत असतांना प्रवासा दरम्यान त्यांनी आपल्या नमदु 
वणथनाचा मोबाईल चार्जजगला लावनु झोपले असता त्यांचा 
झोपेचा फायदा घेवनु कोणी तरी अज्ञात चोरट्याने चोरून 
नेलेबाबत रे.स्टे.बल्हारशाहा येथे जाग आल्याने समजले . 
नमदु गुन्याचे कागदपत्ररे.पो.स्टे.नागपरु येथील 
जा.क्र.3651/2022नद.22/07/2022अन्वये प्राप्त झाल्याने 
मा.PSO सो  आदेशान्वये नंबरी गुन्हा दाखल करण्यात 
आला. 

पो.हवा. 
70 

गाढवे 

05 o/kkZ 

 अप कं्र. 
252/2022 

कलम 
379 IPC 
xqUgk Ádkj 

esckbZy 
pksjh 

टे्रन नं.12139 
सेवाग्राम एक्स 

चे कोच 
नं.S/4बथथ 

नं.07,08वरून 
रे.स्टे.दहेगांव 
पास होताना 
रे.स्टे.वधा येणे 

पवुी 

18/07/22 
चे 05.05 

वा. 
 

22/07/22
चे  14.20 

वा. 
 

ननलेश नभमराव शशदे 
वय 33वषथ धंदा 

प्राईव्हट जॉब रा.प्लॉट 
नं.07गजानन 

सोसायटी गोर७ण 
नगर शडडोरी रोड 
नानशक मो.नं. 
9637541433 

अज्ञात एकुण  17,999/- रू    
एक काळ्या रंगाचा नजवोनी 
A1कंपनीचा मोबाईल त्यात 

आयनडया नसम नं. 
9850654994,99226542

15,IMEI no. 
मानहती नाही  

नक.17,999/-रू. 
चा माल 

 

निरंक  
 

नमदु ता.वेळी व निकाणी यातील नफयादी मजकुर हे नमदु टे्रन चे 
कोच व बथथ वरून रे.स्टे.नानशक ते नागपरु  असा प्रवास त्याच्या 
वडीलासोबत करीत असतांना प्रवासादरम्यान नफयादी यांनी 
त्याचा एक काळ्या रंगाचा नजवोनी A1 कंपनीचा मोबाईल त्यात 
आयनडया नसम नं. 9850654994, 9922654215, IMEI 
no.मानहती नाही नक. 17,999/-रू.चा माल नमदु वणथनाचा 
मोबाईल वडीलांच्या शटथच्या नखशात िेवनु झोपले असता 
रे.स्टे.दहेगांव पास होताना रे.स्टे.वधा येणे पवुी  नफयादी यांनी 
वडीलांना मोबाईल बाबत नवचारले असता तो नखशात नदसनु 
आला नाही तेव्हा त्यांचा मोबाईल वनडलाच्या नखशातनु कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने त्यांच्या झोपेचा फायदा घेवनु चोरून नेले 
गुन्याचे कागदपत्ररे.पो.स्टे.नागपरु येथील जा.क्र.नागपरु येथील 
जा.क्र.3557/2022 नद.18/07/2022 अन्वये प्राप्त झाल्याने नंबरी 
गुन्हा दाखल करण्यात आला. 

पो.हवा 
.402 
तेलमोरे 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 22-07-2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

06 o/kkZ 

 अप कं्र. 
253/2022 

कलम 
379 IPC 
xqUgk Ádkj 

ysMht ilZ 
pksjh 

–  टे्रन 
नं.12105 

नवदभथ एक्स चे 
कोच नं.S/5 
बथथ नं.59 

वरून 
रे.स्टे.वधा येथे 
जाग येवनु 
समजल्याने     

19/07/22 
चे 08.04 

वा. 
 

22/07/22
चे  15.04  

वा. 
 

नम्रता मानदास 
नागपरु वय 37 वषथ 
धंदा मेस मध्ये जेवन 
बनवणे रा.साईनगर 
 शहगणा रोड नागपरु 
नपन नं.441110 

मो.नं. 
8624952867 

अज्ञात एकुण  5,000/- रू    
एक लेनडज लाल रंगाची  
ilZ त्यात रोख 3500/-

रू.त्यात नरेन्र रमेश गुप्ता 
यांचा चॉकलेट रंगाचा 
पाकीट त्यात तीन 

ATMकाडथ दोन IDBI चे 
व एक IOB चे,ड्रायव्हींग 

लाययन्स फोरव्हीलर,आधार 
काडथ,पनँकाडथ, इलेक्शन 

काडथ, कारपार्जकग ल्स्लप रोख 
1500/-रू.असा एकुण 
नक.5,000/-रू.चा माल. 

 

निरंक  
 

अश्या प्रकारे आहे की ,नमदु ता.वेळी व निकाणी यातील नफयादी 
मजकुर हे नमदु टे्रन चे कोच व बथथ वरून रे.स्टे.मनमाड ते 
नागपरु  असा प्रवास त्याच्या परीजानो च्या सोबत प्रवास करीत 
असतांना प्रवासादरम्यान नफयादी जवळील एक लेनडज लाल 
रंगाची आतील सामानासह त्यात रोख 3500/-रू.त्यात नरेन्र 
रमेश गुप्ता यांचा चॉकलेट रंगाचा पाकीट त्यात तीन ATMकाडथ 
दोन IDBIचे व एक IOBचे,ड्रायव्हींग लाययन्स 
फोरव्हीलर,आधार काडथ ,पनँकाडथ,इलेक्शन काडथ ,कारपार्जकग ल्स्लप 
रोख 1500/-रू.असा एकुण नक. 5000/-रू.चा माल कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने त्यांच्या झोपेचा फायदा घेवनु चोरून नेले बाबत 
रे.स्टे.वधा येथे जाग येवनु समजलेनमदुगुन्याचे 
कागदपत्ररे.पो.स्टे.नागपरु 
येथीलजा.क्र.3607/2022नद.19/07/2022अन्वये प्राप्त झाल्याने 
मा.PSO सो  आदेशान्वये नंबरी गुन्हा दाखल करण्यात आला. 

पो.हवा 
640 
भरुले 

07 o/kkZ 

 अप कं्र. 
254/2022 

कलम 
379 IPC 
xqUgk Ádkj 

esckbZy 
pksjh 

रेल्वे स्टेशन 
चंरपरु ल्स्लपर 
वेशटग रूम 

मधनु 

22/07/22 
चे 01.30 

वा ते 
06.30 

वा.दरम्यान 

22/07/22
चे  16.45 

वा. 
 

मकेुश अगरू गजनभये 
वय 38वषथ धंदा 

रेल्वेत नौकरी रा.रेल्वे 
कॉटर नं.RBI-23-
fशहगणघाट नज.वधा 

मो.नं. 
9403097075 

अज्ञात एकुण  15,000/- रू    
एक सगँसंग कंपनीचा 

मोबाईल मॉ.नंA-30 लाईट 
ब्ल ुरंगाचा त्यात नजओ नसम 

नं.9923069733,नजओ 
CUGनं.7420021575 

ज्याचा IMEI no.मानहती 
नाही.नक.15,000/रू.चा  

निरंक  
 

नमदु ता.वेळी व निकाणी यातील नफयादी मजकुर हे खाजगी 
कामानननमत्त नद. 21/07/2022 रोजी चंरपरु येथे आले असता 
परत शहगणघाट येथे जाणेकरीता टे्रन नसल्याने ते रे.स्टे.चंरपरु 
येथील ल्स्लपर वेशटग रूम मधनु रात्री 01.30 वा दरम्यान झोपले 
असता व सकाळी 06.30 वा.दरम्यान त्यांची झोप उघडली असता 
त्यांच्या नखखात िेववेला एक सगँसंग कंपनीचा मोबाईल मॉ.नं.A-
30लाईट ब्ल ुरंगाचा त्यात नजओ नसम नं. 9923069733, नजओ 
CUG नं.7420021575 ज्याचा IMEI no. मानहती 
नाही.नक.15,000/-रू.चा माल मोबाईल नदसनु आला नाही तरी 
तो कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने नफयादी यांच्या झोपेचा फायदा 
घेवनु चोरूननेले बाबत समजले. नदले तक्रारीवरून कलम 379 
IPC प्रमाणे नंबरी गुन्हा दाखल करण्यात आला  

पो.हवा.
697 
भांदगे 

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 



 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 22-07-2022 

  

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 22-07-2022  

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 22-07-2022 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 बडनेरा अप क्र .94/2022 कलम 379 भादनव  22@07@2022 ps 18-47 ok 
 

 शेख शानहद शेख चादँ वय 24 वषथ रा.कुरेशीनगर आनदवासी नगर जवळ नवी वस्ती बडनेरा  

2 िागपरु 488/2022 कलम  20 (B)ii(c) 
29 NDPS ACT 

19@07@2022 ps  04%54  

ok- 

1½ अरनिद सरेुश बंसल (बंसकार) िय 21 िर्ष, रा. देिबाबा चौक फरसी मोहल्ला, अटारी खेजडा पो. स्टे. ग्यारसपरु तहनसल 
गलुाबगंज, नज. निदीशा म. प्र. 

CCRR..NNOO//449966//22002222  

UU//SS--2200((BB))iiii((cc))  2299NNDDPPSS  AACCTT  
fn-14@07@2022 ps 01%57 

ok-PCR  fn 25@07@2022 
2-oft; f’ko’kadj iafMr  o; 21 o’ksZ jk yks.kkoyk iq.ks 

03 xksafn;k 68@22 8¼c½ 20 ¼ B½ II¼C½] 

29 NDPS ACT   

14@07@22 ps 14%04 ok-  
PCR 24/07/22 i;Zr 

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                

           

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 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

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 


