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नागपूर
706/2022
कलम 379
IPC

ट्रेन नं.18237
छत्तीसगड एक्स
चे कोच नं.
B/4बथथ नं.
6,8मधुन रे ल्वे
स्टे शन नागपुर
येथन
ु

xqUgk izdkj
ल ँपटाँप ब ँग

pksjh

xq- ?kM- rkosG

xq-nk- rkosG

25/08/2022 17/09/2022
00:03 वा
13:30 वा

fQ;kZnhps
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pksjhl xsyy
s k
eky

feGkyk
eky-

gdhdr

riklh
vaeynkj

अजय कुमार बायपेयी
पपता पि पवकासचं द्र
बायपेयी वय 48 वषे रा.
शासकीय जटाशंकर,
पाजी काँलेजच्या मागे
बालाघाट कोतवाली
बालाघाट म.प्र.
मोबा.नं.9425875969

अज्ञात

एकुण 12,500/-रु
एक ल ँपटाँप ब ँग कक.
1500/- रु, नपवन कपडे
पतन जोड कक. 10000/रु. मोबाईल चाजथर
1000/- रु. असा एकुन
12500/-रु. चा माल

पनरं क

नमुद ता . वेऴी व पठकाणी यातील पियादी हे ट्रेन नं.18237
छत्तीसगड एक्स चे कोच नं. B/4 बथथ नं. 6,8 वरून गोंपदया ते ह.
पनजामुद्दीन असा प्रवास करीत असताना प्रवासादरम्यान तयांची
बथथ खाली ठे वलेली एक ल ँपटाँप ब ँग कक. 1500/- रु, नपवन कपडे
पतन जोड कक. 10000/- रु. मोबाईल चाजथर 1000/- रु. व
कागदपत्र असा एकुन 12500/-रु. चा माल पियापदचा झोपेचा
िायदा घे वन
ु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने रे ल्वे स्टे शन नागपुर
येथन
ु चोरून नेला आले. अशा गुन्हयाचे मुऴ कागदपत्रा वरुन
कलम 379 भादपव प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला.

NK/1054
डोळस

Tip--कायालय पोपलस अपधक्षक लोहमागथ नागपुर येपथल
जा.क्र.आर/२३/गुन्हा
वगथ/2022-5395
नागपुर
पदनांक
16/09/2022 असुन पो.स्टे चे आवक क्र. 3049/22
पद.16/09/2022 गुन्हाचे पदले वरुन PSO सो यांच्या आदे शान्वये
गुन्हा नोंद केला

02

बडनेरा
ट्रेन.नं. 12833
13/09/2022 17/09/2022 अखतर हारण चीनी, वय
240/22
अहमद अहमदाबाद हावडा
15:30 वा
13:06 58
वा व वय 58 वषथ धंदा व्यापार
कलम
एक्स चे B/1कोच बथथ
रा.
वामन घाट रोड वणी जी.
379 IPCनं.
नं.32 वरुन
यवतमाळ
मो नं 9764786886
xqUgk izdkjवर बडनेरा येथनु
गाडी सुटल्यानंत 15 मी.
मोबाईल
लक्षात आले
pksjh

अज्ञात

एकुण 12,000/-रु
एक काऴ्या रं गाचा
कवर सॅमसंग मोबाईल
तयात आयडीया पसम नं
9922161414 IMEI
NO - माहीत नाही. पक.
12000/- रु.

पनरं क

नमुद ता . वेऴी व पठकाणी पियादी हे ट्रेन .नं. 12833 अहमदाबाद
हावडा एक्स . चे B/1कोच बथथ नं .32 वरुन नागपूर येथे जात
असता प्रवासा दरम्यान तयांनी तयाचा मोबाईल चाजींगला लाऊन
बाथरुम ला गेले असता रे .स्टे बडनेरा येथन
ु गाडी सुटल्यानंतर
पियादी यांना लक्षात आले की तयांचा एक काऴ्या रं गाचा कवर
सॅमसंग मोबाईल तयात आयडीया पसम नं 9922161414 IMEI
NO - माहीत नाही . पक. 12000/- रु. चा मोबाईल कोणीतरी
अज्ञात चोरट्याने िीयादीचे गैर हजेरीचा िायदा घे वन
ु चोरुन
नेला. बाबत पदले पियाद वरुन कलम 379 IPC प्रमाणे गुन्हा
दाखल करण्यात आला.
Tip--- रे .पो. स्टे . नागपूर येथील जा क्रं .4774/22पद.13/09/2022
तसेच इकडील 1467/22पद.17/09/22असे गुन्याचे कागदपत्र
टपालाने प्राप्त झाले वरुन.

HC/ 275
कुवे
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17/09/2022
11:055 वा

मजाज अहमद खान
अयाज
अहमद खान वय 39
वषथ धंदा
व्यापार रा. वापशम
स्टड जवऴ िते
चौक बैदपुरा
अकोला
मो नं 9372819764

अज्ञात

एकुण 14,149/-रु
एक पववो T1 44 W
कं चा
काऴ्या रं गाचा मोबाईल
तयाचा
IMEI NO – 868
764067130957 तयात
पजयो
पसम नं 8856026969,
BSNL
नं माहीत नाही. कक.
14149/- रु.

पनरं
यावे
कळी नमुद ता. वेळी व पठकाणी यातील पियादी हे पद. 16/09/22 रोजी
ट्रेन.नं. 12135 पुणे नागपुर एक्स. चे समोरील जनरल कोचमधुन धामणगाव
येथे जाणेकरीता पमत्रसोबत रे स्टे अकोला येथन
ु गाडीत चढले व
गाडी गाडी सुरु होताच पियादी यांच्या लक्षात आले की तयांचा एक पववो
T1 44 कं चा काऴ्या रं गाचा मोबाईल तयात पजयो पसम नं 8856026969 ,
BSNL BSNL नं माहीत नाही. पक. 14149/- रु. चा मोबाईल कोणीतरी
अज्ञात अज्ञात चोरट्याने प्रवासी लोकांचे गदीचा िायदा घे वन
ु चोरून नेला
बाबत पदले पियाद वरुन कलम 379 IPC प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात
आला. आहे .
यावेळी पोलीस रे ल्वे पोपलस स्टे शन बडनेरा येथील जा.क्र.1665/22
पद.16/ 09/2022 अन्वये गुन्याचे कागदपञ ईकडील पो.स्टे .ला आ.क्र.
1427/ 22 पद.17/09/2022 अन्वये प्राप्त झाल्याने

HC/630
रायकवार

अज्ञात

एकुण 18,499/-रु
एक VIVO Y35
कंपनीचा ब्लल्यु रं गाचा
मोबाईल तयाचा IMEI
NO.
866671069596675
तयात Airtel पसम नं
9921880710कक.
18499/-रु चा मोबाईल

पनरं क

PSI
िी
जळमकर

03

अकोला
ट्रेन.नं. 12135
327/ 2022
पुणे
कलम 379 नागपुर एक्स. चे
IPC
समोरील
जनरल
कोच
मध्ये रे .स्टे
xqUgk izdkj
अकोला येथन
ु
मोबाईल
सुटताच लक्षात
pksjगाडी
h
आले

16/09/2022
05:05 वा

04

अकोला
328/2022
कलम 379
IPC

16/09/2022 17/09/2022 शेख आरीि शेख
14.30 वा.
14.54शपरि
वा. वय 48 वषथ धंदामजुरी रा. पातुरडा पो स्टे
संग्राम संग्रामपुर
ता. संग्रामपुर पज.
बुलढा बुलढाणा मो. नं.
839048390496418

xqUgk izdkj

रे ल्वे स्टे शन
मुर्ततजापुर
बुकींगऑिीस
मध्येपटकीट
काढत असताना

मोबाईल

pksjh

feGkyk
eky-

gdhdr

riklh
vaeynkj

यावेळी नमुद ता. वेळी व पठकाणी यातील पियादी हे पद.
16/09/22 रोजी बडनेरा भुसावळ प ॅसेंजर नी मुर्ततजापुर ते शेगाव
असा प्रवास करणे करीता सदर ट्रेन चे पटकीट काढण्याकरीता
मुर्ततजापुर रे ल्वे स्टे शनवर पतकीट पखडकीसमोर रांगेत उभे
असाताना तयांच्या शटथ च्या वरील पखशात ठे वलेला एक
VIVO
Y35 कंपनीचा ब्लल्यु रं गाचा मोबाईल तयाचा
IMEI NO.
866671069596675 तयात Airtel पसम नं 9921880710 कक.
18499/-रु चा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने तयांच्या नजर
चुकीचा िायदा घे वन
ु मुद्दाम लबाडीने चोरुन नेला. सदरचा मोबाईल
पियादी यांना तयांचे साला नामे सैय्यद अझर सैय्यद अब्लदुल यांनी
पगफ्ट पदला आहे व मोबाईल पबल सैय्यद यांच्या नावावर आहे .असे
पियादी यांनी पदले पियाद वरून
PSO सो यांच्या आदे शान्वये
कलम 379 IPC प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला.
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नागपूर

xq-j-ua- 691@2022 dye
392 Hkk-n-fo

vVd fnukad o osG
fn- 17-09-2022 ps ok- 14-37
fn- 22-09-2022 ikosrks ihlhvkj

vkjksihps uko
01½ fouk;d mQZ fouksn nRrhjko oku[ksMs o; 39 o"ksZ jk- xzke mVh rk- egkxko ftYgk ;oreky
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01

नागपूर

59/2022
कलम 174
Crpc

रे .स्टे . बुट्टीबोरी,
PQRS SDG

17/09/2022
08:00 वा. पुवी

02

अकोला

22/2022
कलम 174
CRPC

रे .स्टे . काटे पण
ु ा
पक.पम.नं.610/3
4 ते 610/36
DN गाडी
क्र.BN 36,

17/09/2022
14.49 वा.पुवी

fQ;kZnh@[kcj
ns.kkjk uko

e`rdkps uko o
iRrk

gdhdr

17/09/2022
13:28 वा.

ऑन डयुटी
Dyss मध्य रे ल
बुटीबोरी, नागपुर
तिे पंकज झा

एक अज्ञात मयत
पुरुष, वय अं. 25
वषथ,

17/09/2022
23.43 वा.

ऑन Duty
DYSS
मुतीजापुर
रे .स्टे .काटे पण
ु ा

एक अनोळखी मयत
पुरुष वय अं. 60
वषथ,

अशा प्रकारे आहे की, ऑन डयुटी Dyss मध्य रे ल बुटीबोरी, नागपुर
तिे पंकज झा यांनी HC/319 पजचकार यांना एक लेखी मेमो पदला की,
स्टे शन प्रबंधक, बुपट्टबोरी, प्रपत, थाना प्रभारी GRP/RPF मध्य रे ल
नागपुर, पवषय- PQRS SDG बुपट्टबोरी मे एक अज्ञात व्यक्क्त मृत पमलने
बाबत,
उपरोक्त पवषयान्वये बुपट्टबोरी के PQRS SDG मे एक व्यक्क्त (अज्ञात)
पजसके पलये 108 नं. पे अॅम्ब्लयुलेंस बुलाया गया था। उसे डॉ. नं.चे क
करने के बाद मौपखक रुप से मृत घोपषत पकया है । ईस घटना का समय
लगभग 06:15 बजे है । उस डॉक्टर का नाम सुहास थुले है । उनका मो.
नं. 9168182840 ईस प्रकार है । उपचत कायथवाही हे तु सादर प्रेपषत।
अशा पदले मेमो वरुन कलम174 CRPC प्रमाणे मगथ दाखल करण्यात
आला.
यावेळी रे ल्वे पोपलस चौकी मुतीजापुर येथील मगथ आ.क्र.11/22 कलम
174 Crpc मधील मगथ चे कागदपञ ASI/971 वडतकर यांनी सरकारी
टँब वर पाठपवल्याने मा.PSO यांच्या आदे शान्वये नंबरी मगथ दाखल केला
तो खालील प्रमाणे
हकीकत:- अशा प्रकारे आहे पक Duty DYSS रे .स्टे .काटे पण
ु ा यांनी एक
लेखी मेमो पदला पक पद.17/09/2022चे 14.49 वा.पुवी महोद्य
RPF,GRP इंन्चाजथ मुतीजापुर आपको सुचीत पकया जाता है पक
काटे पण
ु ा याडथ मे पक.पम.नं.610/34 ते 610/36 DN गाडी क्र.BN 36,Lp
ने बताया पक पसग्नल पर रुककर 14.45 बजे वाँकी टाकी पर पक एक
अज्ञात व्यक्ती ने उनके गाडी के सामने आतमया पक है आगे पक कारवाई
हे तु प्रेपशत. असा लेखी मेमो प्राप्त झाले वरुन कलम 174 CRPC प्रमाणे
मगथ पच नोंद घे वन
ु
PSOसो. यांच्या आदे शान्वये नमुद मगथ दाखल
करण्यात आला.
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HC/319
पजचकार
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वडतकर
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