
yksgekxZ नागपरुनागपरु ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 10-05-2022   

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih feGkyk  eky- pksjhl 

xsysyk  

eky 

pksjhl xsysyk  

eky-gdhdr  

riklh 

vaeynkj 

01 ukxiwj 

313@2022 

dye 336 

Hkknafo 

vf/kfu;e 

1908 dye 

04 LQksVd 

dk;nk   

 

xqUgk Ádkj 

foLQksV inkFkZ 

 

jsYos LVs’ku 

ukxiwj ;sFkhy 

if’pe xsV 

ijhljkrhy  

VªkQhd cqFk ps 

ekxhy 

cktwyk 

 

09-05-22  

19-00 ok-    
 

10-05-22  

07-36 ok-    
 

lanhi x.ks’k rqeMke] 

iksyhl uk;d@482 

o; 42 o"kZ] 

/kank & ukSdjh] use- 

jsiksLVs ukxiwj 

अज्ञात 
 

,,dd  ddkkGGkk  jjaaxxkkpphh  ggWWMM  

ccssxx  01BICAT 

STRIP 1 A 

3.33 feVj lsQVh 
I;qpt o 54 MhVksusVj 

dzzWdlZ    yyDDll  

llkkccuukkppss  ffjjddkkeess  ddOOggjj]]  

llaarrwwjj  llkkccuu  ddOOggjjllgg  

oo  uuoojjRRuu  vvkk;;qqooss ZZnnhhdd  

rrssyykkppkk  NNkk ssVVkk  iikkmmpp]]  

yykk ssddeerr  ggWWyykk ss    

              HHkk qqllkkooGG 
 

fujad vkt fnukad 09-05-2022 jksth lanhi 

x.ks’k rqeMke] iksyhl uk;d@482 ;kaph 

M;wVh ldkGh 08-00 rs 20-00 oktrk 

ikosrks jsYos LVs’ku ijhlj ;sFks VªkQhd 

baUpktZ Eg.kwu gksrh- R;knjE;ku iksyhl 

uk;d@482 rqeMke] gs drZO;koj 

lk;adkGh 17-15 oktrkps lqekjkl if’pe 

xsV ijhljkrhy VªkQhd cqFk oj gtj 

vlrkauk VªkQhd cqFk ps ekxhy cktwdMwu 

dks.krkrjh izk.kh ej.k ikoY;kpk nqxZa/k ;sr 

vlY;kus rs jsYos lQkbZ deZpkjh ;kauk 

lkscr ?ksowu lkQlQkbZ djhr vlrkauk 

R;kauk ,d dkG;k jaxkph gWUM cWx ykokjhl 

Bsoysyh fnlqu vkyh vlrk lnj cWx 

cnny la’k; vkY;kus R;k cWxsph pSu 

lk/kkj.k 19-00 oktrkps lqekjkl m?kMwu 

ikghyh vlrk R;k cWxse/;s QVkD;k lkj[ks 

oLrw yDl lkcukps fjdkes dOgj] larwj 

lkcu dOgjlg o uojRu vk;qosZnhd 

rsykpk NksVk ikmp] yksder gWyks HkqlkoG 

gk fnukad 20-03-2022 jksthps orZekui= 

feGqu vkys vkgs- R;ke/;s QVkD;k lkj[ks 

oLrw fnlwu vkY;kus eh rkRdkG iksyhl 

fujh{kd Jherh dkf’kn ;kauk ekfgrh fnyh- 

R;ko:u lnjP;k la’kf;r cWxsr uewn 

LQksVd inkFkZ gs LQksV ?kMfo.;kpk iz;Ru 

dj.;klkBh fdaok ftforkl vFkok 

ekyeRrsl /kksdk iksgpfo.;kP;k gsrwus 

BsoY;kps fu"iUu gksr vkgs- gs d`R; brjkaps 

ftfor vFkok O;Drhxr lqjf{krrk /kksD;kr 

;sbZy vls csnjdkji.ks ok g;x;hus dsysys 

vkgs- vlk rØkjho:u uacjh xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk-  

iksyhl 

fujh{kd 

Jherh 

dkf’kn 



02 नागपरु 
315/2022 
कलम 379 

IPC 
 

गनु्हा प्रकार  
euh ilZ 

चोरी 

ट्रेन नं. 
12626 
केरला 

एक्स. चे 
कोच नं. 
A/2, बर्थ 
नं. 41 

वरुन रेल्वे 
स्टेशन 
नागपरु 

येर्नु गाडी 
सटुल्यानंतर 
10 ते 15 
ममनीटांनी 

माहीत झाले 
 

05/05/22 
चे  

12:15  
वा. 
 

1100//0055//2222    
चेचे      

2211::5522            
वावा 

मनोजबाब ु
गोपालमकष्ण 

नायक, 
 वय 52 वर्थ,  
धंदा - मरटायटथ 
एअरफोसथ, रा. 

092/01 प्लट नं 
04 बसटमीनल, 
मेहरूली, न्य ु

मदल्ली. मो. नं. 
8595178780 

 

अज्ञातअज्ञात  
 

,dq.k 4]000@&# 

एक ब्राउन रंगाची मनी 
पसथ त्यात रोख रक्कम 

4000/- रू (500दराच्या 
8नोटा 500x8), दोन 

ATMकाडथ 
(SBI,UTI), दोन 
गाडीचे RCबकु, 

ड्रायव्हींग लायसन्स, पनॅ 
काडथ , आधार काडथ , 
मडफेन्स कन्टींग काडथ 

,असा एकुन 4000/-रू 
चा माल.  

मनरंक 
 

मफयादी मनोजबाब ु गोपालमकष्ण नायक, वय 
52 वर्थ, धंदा - मरटायटथ एअरफोसथ, रा. 092/01 
प्लट नं 04 बसटमीनल, मेहरूली, न्य ु मदल्ली. 
मो. नं. 8595178780 हे ट्रेन नं. 12626 केरला 
एक्स. चे कोच नं. A/2, बर्थ नं. 41 वरुन 
मदल्ली ते मतरूवल्ली असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासा दरम्यान कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने प्रवाशी लोकांच्या गर्ददचा फायदा 
घेवनु त्यांचे मखशातील                      
आतील सामानसह चोरून नेले असे त्यांना रेल्वे 
स्टेशन नागपरु येर्नु गाडी सटुल्यानंतर 10 ते 
15 ममनीटांनी मद. 05/05/2022 चे 12:15 वा. 
माहीत झाले.  अशी लेखी तक्रार मदल्याने  
रे.पो.स्टे.वधा  येर्नु गुन्याचे कागदपत्र वगथ 
होवनु आल्याने सबब अपराध कलम 379भादवी 
प्रमाणे दाखल 
fVi %& रे.पो.स्टे. वधा येर्ील जावक क्र. 
1148/2022 मद. 07/05/2022 अन्वये होगथ 
होवनु आल्याने आवक क्र. 1405/22 मद. 
10/05/2022 प्रमाणे प्राप्त झाले वरून गुन्हा 
दाखल करण्यात आला.   
  

ASI/ 
847 
र्ॉमस 

03 अकोला  
143/22 

कलम 379 
IPC  

 
गनु्हा प्रकार  
eksckbZy 

चोरी 

  रे स्टे 
अकोला 

प्लॅटफॉम नं. 
01 वर 

चाईल्ड 
लाईन बुथ 
समोरील 
ओठ्यावर 

 

10/05/22 
चे  

04.00  
वा.  

दरम्यान 

10/05/22 
13.05  

वा 
 

देवेंद्र रामसुरेश पाठक  
वय 29 वर्ष े

 धंदा-नौकरी (रेल्वे 
गेट मन गगँ नं. 10 
रे.स्टे. धोंडी  राह- 

रेल्वे कॉटर धोंडीपो स्टे 
दैठाना  जि.परभणी 
मो.नं.9110090213 

अज्ञात 
 

,dq.k 8]000@&# 

एक ब्लल्यु रंगाचा जरयल मी 
मॉ नं.3I कंपनीचा मोबाईल 

त्याचा IMEI NO माहीत 
नाही त्या मध्ये JIO जसम नं. 

6201038819, 
7033892900 ककमत 

8000/-रू चा मोबाईल 
 

      
 

      वरील ता वेऴी व जठकाणी यातील जफयादी 
नामे देवेंद्र रामसुरेश पाठक  वय 29 वर्षे धंदा-
नौकरी (रेल्वे गेट मन गगँ नं. 10 रे.स्टे. धोंडी  
राह- रेल्वे कॉटर धोंडी पो स्टे दैठाना  
जि.परभणी मो.नं.9110090213  हे व त्याचंा जमत्र 
नामे मनीर्ष मेहता ट्रने हावडा अहमदाबाद एक्स 
नी रायपुर येथुन  रे स्टे अकोला येथे आले त्यानंा 
पुणा येथे िाणे असल्याने व पुणा येथे 
िाण्यासाठी गाडी सकाळी 06.00 वािता गाडी  
असल्याने ते   रे स्टे अकोला प्लॅटफॉम नं.  01 
वर चाईल्ड लाईन बुथ समोरील ओठ्यावर 
झोपले त्याचंी झोप सकाऴी 04.00 वािता 
उघडली असता त्यानंी त्याचं्या पॅन्टच्या जिशात 
ठेवलेला                     कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने  जफयादी याचं्या झोपेचा 
फायदा घेवुन मुद्दाम लबाडीने चोरून नेले बाबत 
रे पो स्टे अकोला येथे येवुन जदले जफयाद वरून 
कलम 379  IPC प्रमाणे गुन्हा दािल  

WNK/ 
1009  
पच ांगे 



04 o/kkZ 

153@22 

dye 

379  

Hkknoh 

 

गनु्हा प्रकार  
eksckbZy 

चोरी 
 

Vsªu uacj 

01316 

cYYkj’kkg 

o/kkZ eseks ps 

e/kkrhy 

tujy 

MC;krqu 

cYgkj’kkg  

;sFkqu xkMh 

lqVrkp  

08-05-22 

ps  

17%30  

ok njE;ku- 

10-05-22 

ps  

14%00  

ok 

izfni doMqth 

fiaiGkiqjs  

o; 34  o’kZ] 

/kank& Mªk;Ogj  

jkg- czkbZM gkWVsy 

P;k leksj viZu 

jsMh;alh ukyokMh 

o/kkZ eksdz 

7057800589- 

अज्ञात 

 
,dq.k 17]900@&# 

,d lWelax  daiuhpk 

fiLrk jaxkpk eksckbZy ekW-

ua xWYDlh ,-22 R;kr 

vk;Mh;k fle uacj 

7798121241] ftvks 

fle dz 7498804014 

IMEI NO 

35689080406364 

@63 fdaer 17900@:  

      

 
v'kk izdkjs vkgs dh] ueqn rk- osGs o 

fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh etdqj gs ueqn 

xkMhP;k dksp o:u js-LVs cYYkkj’kkg rs js-

LVs o/kkZ vlk izokl vkiY;k ijhokjklg 

djhr vlrkauk izoklk njE;ku js-LVs 

cYYkkj’kkg ;sFkquxkMh lqVrkp R;kapk ueqn 

o.kZukpk eksckbZy dks.khrjh vKkr pksjVÓkkus 

izok’kh yksdkaP;k xnhZpk Qk;nk ?ksoqu pks:u 

usyk vkgs- 

iksuk@ 

1126 

‘’ksaMs- 

05 o/kkZ 

154@22 

dye 

379  

Hkknoh 

 

गनु्हा प्रकार  
ilZ 

चोरी 

Vsªu uacj 

012771 

fldanjkckn 

jk;iqj  

,Dl ps 

dksp 

ua ,l@02 

cFkZ Ø 15 

o:u js-LVs 

panziqj ;s.ks 

iqohZ 

cYYkj’kkg 

o/kkZ eseks ps 

e/kkrhy 

tujy 

MC;krqu 

cYgkj’kkg  

;sFkqu xkMh 

lqVrkp  

07-05-22 

ps  

05%08  

ok njE;ku- 

10-05-22 

ps  

17%00  

ok 

,l lqo.kkZ ,l 

izdk’k o; 57 

o’ksZ] /kank- ?kjdke] 

jkg.kkj 

,l-vkj-Vh 2066 

luu uxj gSnzkckn 

rsyaxkuk eks-u- 

6564661604 

अज्ञात 

 
,dq.k 31]000@&# 

,d ysMht ilZ fdze 

jaxkph R;kr vk/kkj 

dkMZ]iWu dkMZ] 

esMhdy ,u Vh ih ,l 

dkMZ jks[k jDde 

17000@: ,d 

fj;yeh daiuhpk 

eksckbZy R;kr ftvks 

fle dz  

6564661604 

fc,l,u,y fle dz 

9494800628 

fdaer 14000@: 

vlk ,dq.k 31]000@: 

pk eky 

      

 
v'kk izdkjs vkgs dh] ueqn rk- osGs o 

fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh etdqj gs ueqn 

xkMhP;k dksp o:u js-LVs fldanjkckn rs 

jk;iqj vlk izoklk djhr vlrkauk izoklk 

njE;ku dks.khrjh vKkr pksjVÓkkus js-LVs 

panziqj ;s.ks iqohZ fQ;kZnh ;kaps >ksispk 

Qk;nk ?ksoqu ueqn o.kZukph ysMht ilZ 

vkrhy lekuklg pks:u usyh vkgs- 

fVi %& ueqn xqUgÓkkps dkxni=s js-iks-LVs 

ukxiqj ;sFkhy tkod Øz 2080@2022 

fnukad 07@05@2022 vUo;s iks-LVs yk 

Vikyk }kjs izkIr >kY;kus uacjh xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk- 

iksuk@ 

1148 

tk/ko 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 10-05-2022  

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 10-05-2022 

 

06        
98@2022 

 लम 
379 

      
 
 

गनु्हा प्रकार  
eksckbZy 

चोरी 

       
22738  

           
   .    

       D/2  
  .           
           
           

       
आउ      

    ल 
     
      

  ल     

09/05/22 
    

21/50  
  .  

10/05/22 
    

00.14  

            म 
       22     
              म  

(म ल     )         
  .   म           

        ळ 
                 

     ळ        
म . . 

7057330812 

  

   
     
  म 
    -

   
       

    
   ल 
ल    
  ल  

   
  

    
        

,dq.k 9]000@&# 

      ल   .   म    ल  
I-Phone 6-S   म      

  ल ल  IMEI 
No.म         .  . 

9000/- 

  

      

  
      -           आ         ल   .     
           ल                    22738  
              .           D/2  म    
  .   .                           
              म      ल          .    
                                  आउ   
       ल              ल      ल      
म                     म    म          म 
   20            ळ                 ल ल  
   ल  म          ल   .   म    ल  I-
Phone 6-S   म        ल ल  IMEI 
No.म         .  . 9000/-  .   म    ल 
                        -                
               ल        ल          
  म           ल       ल      ल        
      लम 379   . .    म                  

NK/ 
459 
        

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 नागपरु मगग क्र 
27/2022 
U/S 174 

Crpc 

रे स्टे काटोल  km.no 
980/35-25 मेनलाईन 

वर 

10/05/2022 
 चे 

 00.30 वा. पवुी  

10/05/2022  
चे  

06.49 वा  

DYSS मघ्य रेल रे स्टे 
काटोल  तरे्फ  DYSS  
श्री जितेंद्र कुमार मघ्य 

रेल्वे नागपरु 

एक अनोळखी परुुष, 
वय अ ं45 ते 50 वषग 

 
 

थाना प्रभारी RPF/GRP, DIPTY SS काटोल 
16/24 आँन डयटुी  DYSS श्री जितेंद्र कुमार ने 
बताया की कीलोमीटर 980/37-35 सिंगनल के 
अंदर एक आदमी रन ओवर हो गया है उन्होने GRP 
, RPF को मेमो देणे को काहा है आपको शचुनाथग 
एव आवश्यक कायगवाही हेतु अिंा ममेो वरून धटना 
स्थळी जनशजचत करणे कामी व पढुील कायगवाही 
करणे कामी API डोऴे िंाहेब तिेंच ASI 847 
थामँिं, पे्रत पहारा कामी PC 1129 रामटेके यांना 
घटना स्थऴी रवाना कऱण्यात आले होते व तयांनी  
घटनास्थळाची िंाहजनशा करून कडजवले वरून मगग 
दाखल  dj.;kr  आला-  

ASI 847 
थामँिं 



 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 10-05-2022 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 10-05-2022 

 

 

02        06/2022 
 लम 174 

  .  . 
 म    
   ल 

                   
PF NO 01        
12102          
   .         . 

S/1,       . 1     
  ल  

उ    
 

09/05/2022 
    

20:20 
   .      

 

10/05/2022 
    

 20.50 

ON Duty DYSS 
                   

 

         म    
मल    

   65      
   - 89/78/2,       
             .   . 

  .    ळ   
(      म     ल) 

      –           आ     , आ    . 
09/05/2022       ON Duty DYSS       
                        ल    म म          
  . 12102             .         . S/1, 
      . 1      आ     म  ल    म -        
  म    मल      65        - 
89/78/2,           ,         .   .   .    ळ  
(     म     ल)   ल       म ल     म - 
  म    मल      42            म      ल 
उ       म  उ                         
ऑ          .                 म   आ     
म  ल                       म    
    ल   म                        उ     
  म          म        ल   म           
  ल       म .                      म   
        ल .   . 10/05/2022               
     म               PM        आल  
     PM                       म       
म ल     म -   म      म     मल      42 
       - 89/78/2,            ,         .   . 
  .    ळ  (      म     ल) म .  . 
9330434695                        ल 
       ल                 आल  

HC/ 
231  
 -     

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 अकोला अप क्र 143/2022कलम 
379 IPC प्रम ने 

दि.10/05/2022 चे  19.30 
व जत  

संतोर्ष पंिाबराव काळबागे वय26रा. व्याळा ग्राम ता. बाळापूर जि. अकोला 

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 


