
 yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 16-06-2022   

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 नागपरुनागपरु 
406/22 
कलम 

379 IPC 
गनु्हा 
प्रकार 

बगँबगँ  चोरी 
 

ट्रेनट्रेन  नंनं..  1122884433  
परुीपरुी  

अहमदाबादअहमदाबाद  
एक्सएक्स  चेचे  कोचकोच  
नन..  SS//55  बर्थबर्थ  नंनं..  

3300  वेटिंगवेटिंग  
वरुनवरुन    रेल्वेरेल्वे  स्िेंस्िें  
नागपरुनागपरु  येर्नुयेर्नु  

गाडीगाडी  सरुुसरुु  
होताचहोताच  0055  
मममनिंांनीमममनिंांनी 

1144//0066//2222  
चेचे  

1155..3355  वावा.. 

1166//0066//2222  
चेचे  

0011..1166  वावा 

अहमदअहमद    कुमारकुमार  
कुसोचंद्रकुसोचंद्र  बारीबारी  
वयवय  2299  वरे्षवरे्ष  

मिक्षणमिक्षण  BBAA  रारा..  
उडीसाउडीसा  बालश्रबालश्र  

मचत्तलमचत्तल  मिमि..  
बालेश्वरबालेश्वर    

मचत्तोलमचत्तोल    मोबामोबा..  
नंनं..  

99881177661166331177  
 
 

अज्ञातअज्ञात  
 

एकुण 6,200/- रू 
एकएक  लाललाल  रंगाचीरंगाची    

AArrooccrraafftt  मलमहलेलीमलमहलेली  
बगँबगँ  कीकी..  11220000//रुरु..  

त्यामध्येत्यामध्ये  िनेुिनेु  वापरतेवापरते  
कपडेकपडे    कीकी..  11550000//रुरु  

रोखरोख  रक्कमरक्कम  22000000//रुरु..  
((550000XX44रुरु..  दरानीदरानी  ))  
एकएक  मिवोमिवो    कंपनीचाकंपनीचा  
मोबाइलमोबाइल    ज्यामध्येज्यामध्ये    
मियोमियो  मसममसम  काडथकाडथ   नंनं..  
99334488112233882266  कीकी..  

11550000//रुरु  ,,  आधारआधार  काडथकाडथ   
,,  1100  वीवी  सर्टिंमिकेिंसर्टिंमिकेिं  ,,    

असा असा एएकुनकुन    
66,,220000//रुरु  चाचा  मालमाल  

 

मनरंक नमदुनमदु  तारखेसतारखेस  वेऴीवेऴी  वव  मिकाणीमिकाणी  यातीलयातील  मियादीमियादी  हेहे  ट्रेनट्रेन  नंनं..  
1122884433  परुीपरुी  अहमदाबादअहमदाबाद  एक्सएक्स  चेचे  कोचकोच  नन..  SS//55  बर्थबर्थ  नंनं..  3300  
वेटिंगवेटिंग  वरुनवरुन    खदुाखदुा  तेते  अहमदाबादअहमदाबाद  असाअसा  प्रवासप्रवास  कमरतकमरत      
प्रवासप्रवास  दरम्यानदरम्यान  रेल्वेरेल्वे  स्िेंस्िें  नागपरुनागपरु  येर्नुयेर्नु  गाडीगाडी  सरुसरु  होताचहोताच    0055  
मममनिंांनीमममनिंांनी  झोपझोप  घघडलीडली  असताअसता  नमदुनमदु  बर्थबर्थ  खालीखाली  िेवलेलीिेवलेली  एकएक  
लाललाल  रंगाचीरंगाची    AArrooccrraafftt  मलमहलेलीमलमहलेली  बगँबगँ  मदसनुमदसनु  vkyh  ukgh    
बगँबगँ  वव  आतीलआतील  सामानासहसामानासह  कोणीतरीकोणीतरी  अज्ञातअज्ञात  चोरट्यानेचोरट्याने  
मियामदचामियामदचा  झोपेचाझोपेचा  िायदािायदा  घेवनुघेवनु    मदु्दाममदु्दाम  लबाडीनेलबाडीने  कपिंानेकपिंाने  
चोरुनचोरुन   usyso:u  सबबसबब  अपराधअपराध  कलमकलम  337799  भादवीभादवी  प्रमाणेप्रमाणे  
गनु्हागनु्हा  दाखलदाखल  करण्यातकरण्यात  आलाआला..    
fVi %& रे.पो.स्टे. बडनेराबडनेरा  येर्नुयेर्नु  वॉिंअपवॉिंअप  द्रारेद्रारे  कागदपत्रप्राप्तकागदपत्रप्राप्त  
झाल्यानेझाल्याने 
 
 
 

AASSII  
669999  
पवारपवार 

.. 

02  
203/22 
कलम 

379 IPC 
गनु्हा 
प्रकार 
लेडीज 

पर्स   चोरी 
  

टे्रन न.ं 

12135 पणुे 

/नागपुर 

एक्सप्रसे च े

कोच नं. S/3 

बर्थ नं 57, 

58, 59 

वरून रेल्वे 

स्टेशन वर्ाथ 

यरे्े गाडी 

र्ाबंली 

असताना 

  

13/06/22 

च े

07/45 वा. 

दरम्यान 

16/06/22 

च े

16/45 वा. 

सोनी नरेश 

चंद कुरील वय 

29 वर्थ, रा. 

टटंबकी बाजार 

पोलीस चौकी 

समोर नागपरु 

पपन कोड नं. 

440018 

मो. नं. 

9371734101 

  

अज्ञातअज्ञात  
  

एकुण 13,300/- रू 
एक लाईट पपकं 

रंगाची लेडीज पसथ 

ककंमत 300 रू/- 

त्यात (1) रेडमी 

व्हाईट रंगाचा 

मोबाईल त्यात पसम 

पजओ 9307937038 

IMEI NO 

86979803621809

6/104 ककंमत 

11,000/- रू. (2) 

रोख 2000 रू. (3) 

मकेपचे सामान 

ककंमत 00 /-रू. 

असा एकुन 

13300/- रू चा 

माल 

  

मनरंक अशा प्रकारे आहे की, यातील फियाादी मजकुर हे फद. 

13/06/2022 रोजी आपले बफहणेचे मुलासह  ट्र ेन नं. 

12135 पुणे /नागपुर एक्सपे्रस चे कोच नं. S/3 बर्ा नं 

57, 58, 59 वरून  रेले्व से्टशन अकोला ते नागपुर 

असा प्रवास कररत असताना प्रवासा दरम्यान 

फियाादी यांनी आपल्या बर्ावर वररल नमुद वणानाची 

लेडीज पसा ठेवुन वॉशरूमला गेले व  परत आले 

असता त्ांनी बर्ावर ठेवलेली पसा पाहीली असता ती 

फमऴुन आली नाही. कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 

त्ांच्या गैरहजेरीचा िायदा घेवुन मुद्दाम लबाडीने 

चोरून नेले वरुन गनु्हा कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा 
दाखल 

fVi%& रे.पो.स्टे. नागपरु येथील जा.क्र. 2758/2022 
दि. 13/06/2022 अन्वये इकडील पो.स्टे.ला गनु्याचे 
कागिपत्र टपालाने प्राप्त झाल्याने 

पो.हवा. 

640 

भरुले  



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 16-06-2022  ;kauh 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 16-06-2022  

 

03  
204/22 
कलम 

379 IPC 
गनु्हा 
प्रकार 

मोबाईल   
चोरी 

टे्रन न.ं 

12139 

सवेाग्राम 

एक्सप्रसे च े

कोच नं. 

DL/13 वरून 

पसरं्ी रेल्वे 

स्टेशन यरे्नु 

 

14/06/22 

च े

04/00 वा. त े

05/00 वा.  

दरम्यान 

16/06/22  

च े 

17/15 वा. 

योपगता 

गुलाबराव 

लोंजवेार वय 

30 वर्थ, र्ंदा- 

नर्सथग स्टुडन्ट 

मुबंई रा. प्लॉट 

नं 61 भावानी 

नगर 

राममदंीरच्या 

मागे पणुापरु 

रोड पारडी 

नागपुर मो.न.ं 

7420958963 

अज्ञातअज्ञात  
  

एकुण 20, 000/-  रू 
एक काळ्या रंगाचा 
REALMI 8 
PRO  मोबाईल 
त्यात AIRTEL 
सर्म नं. 
7420958964, 
IDIA सर्म नं 
9921958532 
IMEI NO 
862448056615
873865 सकमत  
20, 000/- रू चा 
माल 

मनरंक अशा प्रकारे आहे की, यातील फियाादी मजकुर हे फद. 

13/06/2022 रोजी   ट्र ेन नं. 12139 सेवाग्राम एक्सपे्रस 

चे कोच नं. DL/13 वरून रेले्व से्टशन मंुबई ते नागपुर 

असा प्रवास कररत असताना प्रवासा दरम्यान फियाादी 

यांना झोप लागली असता  फद. 14/06/2022 रोजी 

अंदाजे 04/00 वा. ते 05/00 वा. सुमारास फियाादी 

यांना जाग आली असता त्ांनी त्ाचा मोबाईल  

पाफहला  तो त्ांना फमऴुन आला नाही  कोणीतरी 

अज्ञात चोरट्याने त्ांच्या झोपेचा  िायदा घेवुन मुद्दाम 

लबाडीने चोरून नेले वरुन गनु्हा कलम 379 IPC प्रमाणे 
गनु्हा दाखल  

fVi%&रे.पो.से्ट.नागपुर येर्ील जा.क्र. 2765/2022 फद. 

14/06/2022 अन्वये इकडील पो.से्ट. आ.क्र. 

1008/2022 फद. 16/06/2022अन्वये इकडील 

पो.से्ट.ला गुन्ह्याचे कागदपत्र ट्पालाने प्राप्त झाल्याने 

पोना 

993  

घरडे 

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  

vdksyk 
14/2022 

कलम 

174 
CRPC 

प्रमा.ks  
दाखल 

रे.स्टे. 

अकोला 

गायगाव 

अपरोडK

M-
583/03-

01 जवळ 

 

15/06/22  

चे 

23.00 

वा.पुवी 

 

16/06/22 

 च े

02.08 
 

ऑन ड्युटी DYSS 

रे.स्टे. अकोला 

अनोळखी 

ईसम 

आँन डयुटी DYSS  रे.से्ट.अकोला याांचे लेखी मेमो प्राप्त झाले कक, श्री N.B. 

क ांग लोकोपायलट  NK/NGN गाडी से्टशन  े 22.53बजे गुजर गई लगभग 

22.55बजे अपने वाँकीटाँकी पर बताया की, उनके इां कजन के  ामने अकोला 

गायगाव अपरोड KM-583/03-01 पर एक अांजान व्यक्तीने आत्महत्या की, 

है आप के जानकारी एवांम उचीत काययवाही हेतू   ुकचत ककया जाता है अ ा 

DYSS  रे.से्ट.अकोला याांचा लेखी मेमो प्राप्त झाले वरून कलम  174 

CRPC प्रमा.ks  दाखल करण्यात आले   दर काययवाही कामी WHC/869 

 ुनांदा राऊत याांना रवाना करण्यात आले त ेच पे्रत पहारा डु्यटीकामी  

PC/1087 पठान याांना रवाना करण्यात आले  

 

WHC 
869  

राऊत 



 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 16-06-2022  

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 16-06-2022 
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vkjksihps uko  

01 ukxiqj 
385/2022 कलम 20 (B) II (C), 

29 NDPS ACT 

09/06/2022 चे 22.39 वा. 

मद. 21.06.2022 ikosrks  PCR 

1) सोनम िकील अहमद, वय 25 वर्षथ,राह. E44/B 243, नवी मसमापरुी, पवुथ मदल्ली,  
2) मोहम्मद आमसि अहमद िकील अहमद, वय 20 वर्षथ, राह. E44/B 243, नवी मसमापरुी, पवुथ मदल्ली,  
3) गलुिान उसमान खान, वय 19 वर्षथ, राह. JB-6, हाऊस नं. 427, स्िेंिं नं. 04, मिमलापरु, न्य ुमदल्ली,   
4) गलुिन िरीि, वय 35 वर्षथ, राह. K134, ब्लॉक िे.िे. कॉलनी, सावला घेवर, राणीखेरा, उ.प.मदल्ली,  
5) सैि अली अिरि अली अंसारी, वय 22 वर्षथ, राह. झुंगी नं. CN32, ब्लॉक F-06, HGI लेबर कॉलनी, 
सलुतानपरुी मदल्ली,  
6) मवमपन मविेंद्र टसह, वय 20 वर्षथ, राह. मिश्चन नगर, मविय नगर, गािीयाबाद उ.प्र 

393/22 कलम 20 (B) II (B), 
29 NDPS ACT 

12/06/2022 चे 14.31 वा. 

मद. 22.06.2022 ikosrks  PCR 

1) मोमहत  नारायण दत्त, वय-23 वर्षथ, रा- गावँ सेवह तहसील मिल्हा पानीपत हमरयाणा-132108,  
2) दीपक  ओमप्रकाि         वय- 25 वर्षथ, रा. गावँ सेवह तहसील मिल्हा पानीपत हमरयाणा-132108, 
3) मवकास  रामभरोसा           वय 24 वर्षथ, रा. गावँ सेवह तहसील मिल्हा पानीपत हमरयाणा-132108 

311/22 कलम 20 (B) II (B), 
NDPS ACT 

13.06.2022 चे 12.51 वा. 
मद. 18.06.2022 ikosrks  PCR 

1) 

 

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  


