
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 23-09-2022  

 

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 अकोला 
335/22 
u/s 379  

IPC 
 

गनु्हा 
प्रकार     

मोबाईल 
चोरी 

 

ट्रेन ववदर्भ 
एक्स. चे 
मागील 
जनरल 

कोच मध्ये 
रे.स्टे 

अकोला 
PF NO.02 

वरुन  
चढले 

असताांना 
 

22/09/22 
05.00 वा. 
दरम्यान 

23/09/22  
19.49 वा. 

यजे्ञश प्रवदप 
लासरुकार  

वय 19 वषभ, 
रा. सस्ती पो.स्टे. 
चाांदनी ता.पातरु 

वज.अकोला. 
मो. नां. 

9860659840, 
7249150206 

अज्ञात एकुण  10,500/-रू  
एक रेडवम 9 पावर कां पनीचा  लाल रांगाचा 

मोबाईल त्याचा 
 IMEI NO 868915054254537, 

868915054254545  
त्यामध्ये Airtel कां . चे वसम नां. 

8605743755,  
ककमत 10,500/-  रू असा एकुण 

10,500/-  रू चा मोबाईल. 
 

वनरांक 
 

यावेळी नमदु ता. वेळी व वठकाणी यातील वियादी मजकुर हे 
वद. 22/09/2022 रोजी अग्ननववर र्रती देणे करीता वमञा 
सोबत रेस्टे. अकोला ते नागपरु असा प्रवास करणे करीता 
अांदाजे 05.00 वा. रे.स्टे. अकोला PF NO. 02 वरुन नागपरु 
जाणारी ट्रेन ववदर्भ एक्स. चे मागील जनरल कोच मध्ये चढले 
असताांना अजभदार याांच्या पनँ्ट च्या उजव्या विशातील एक 
रेडवम 9 पावर कां पनीचा लाल रांगाचा मोबाईल ककमत 
10,500/- रू चा प्रवासी लोकाांचे गदीचा िायदा घेवनु 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने चोरून नेला आहे 
असे लक्षात आल्याने असे वियादी याांनी पो.स्टे. ला येवनु 
वदले तोंडी वियाद वरुन कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा दािल. 

WHC 
1009  
पचाांगे  

02 नागपरु 
735/22 
कलम 
379 

र्ादवी  
 

गनु्हा 
प्रकार     
कालेँज 

बगँ 
चोरी 

 

रे स्टे 
नागपरु चे 
प्लटँिोमभ 

नां. 8, 
येथील 
पारसभल 
आँविस 
जवऴील 
डायव्हर 
लाबँी 

द.प.ुम.रे. 
जवऴ 

 

23/09/22 
02.40 वा. 

 

23/09/22 
09.39 वा.  

गोवीन्द राम 
शाहु,  

 वय -40 वषभ, 
धांदा-रेल्वे 
कमभचारी 

(सहायक लोको 
पायलट, 
वमलाई),  

  रा. देवबलौदा 
(बी.एस.वाय) 
ता. पाटन, वज. 
दगुभ छत्तीसगड 

490025  
मो. नां 

9752414172 

उदय 
वसांतराव 

वाणी  
वय 48 वषे, 
धांदा मजरुी, 
रा. विरस्ता 

बेघर    
 

अटक ता. 
व वेळ 

23.09.22 
12.11 वा.                                                                            

एकुण  6,280/- रू 
एक नीऴ्या रांगाची कालेँज बगँ वक. 1000/- रु 
त्यात १) नीऴ्या रांगाची िायबर बाटँल , वक. 
150/- रु,2) एक नीऴया कवर लावलेली पाांढया 
ढाकन रांगाची वाटँर बगँ वक. 550/-रु 3)  रेल्वे 
की दोन झांडी (लाल , वहरवी ), 4) पसँ्टीक पन्नी , 
डोम्स वलवहलेले ज्यात SERC रे. ववर्ागचे रेकाडँभ 
पसु्तक, 5) पावर बकँ MIकां . पाढया रांगाचे वक. 
1500/-, 6) काऴया रांगाचे D-mart वलवहलेले 
िोलडीग छत्री वक. 230/- , 7) वटविन बाकँ्स 
जामऴया रांगाचा डुप्लेक्स न्यासा वलवहलेले 
चैनयकु्त त्यात तीन बाकँ्स वक. 250/- रु, 8) दोन 
टाचभ एक पाांढरा गोल्डन रांगाचा छोटा टाचभ , एक 
काऴा सेन्दरी रांगाचा मोठा टाचभ वक. 550/- रु,  
9) दोन पाांढरा रांगाचे चाजभर वक. 400/- रु , 10) 
नीले रां. चा कपडा ,  11) अन्डरववयर लक्स 
कोजी वक. 150/-रु, 12) Fog body spray वक. 
275/-रु,  13) एक चाकु  वक. 10/-रु , 14) 
सेकवग बाकँ्स टुथ ब्रश, वक. 200/- रु,  15) एअर 
वपलो वक. 170/- रु, 16) काऴया पलँस्टीक मध्ये 
स्लीपर चप्पल वक 250/- रु, 17) चाबीचा गछुा, 
18) एक टेप पट्टी वक. 20/- रु, 19) एक माक्स 
वक. 30/- रु, 20) एक छोटा प्लासटीक बालँ्स 
त्यात माचीस, ब्लेड, हेडिोन, वक. 300/-रु, 21) 
वरल्कस कां . मच्छर अगरबत्ती ,  22) तीन पेन , 
23) कां गी वक. 5/- रु, 24) ओडोमास वक. 100/- 
रु 25) हडँवासँ वक. 35/-रु  26) तेल बाटँल वक. 
10/, 27) आय डापँ वक. 90/- रु  असा एकूण  
6,280/- रु माल 
 

Ukeqn 

izek.ks 

यातील वियादी गोवीन्द राम शाहु , उमर-40 वषभ , धांदा-रेल्वे 
कमभचारी (सहायक लोको पायलट , वमलाई), वनवासी- 
देवबलौदा (बी.एस.वाय) ता. पाटन , वज. दगुभ छत्तीसगड 
490025 मो. नां 9752414172 वद  22/09/22 को  ट्रेन नां 
NMG/SGWF माल गाडी से मरोदा रे.स्टे से इतवारी तक 
लोको पायलट एम.एस राव उमर लगर्ग 53 वषे के साथ 
कायभ करते हुये 23.53 पर इतवारी पोहुचे,  इतवारी से वरवलि 
होने के बाद सरकारी रेल्वे की िोरव्हीलर से नागपरु लाबँी 
सांत्रा मारकेट साईड मे वद. 23/09/2022 को 02.30 बजे 
आगमन हुआ तथा डयटुी समाप्त होने पर हम लोको पायलट 
लाबँी मे साईन आँि करणे के लीये गये तब हमने हमारा 
सामान उस िोरग्व्हलर मे रिा साईनआँि करणे के बाद हम 
दोनो िोरग्व्हलर के पास आये तब मैने कवरब 02.40 बजे एक 
नीऴ्या रांगाची कालेँज बगँ कुल लगर्ग 6,280/- रु सामान 
का बगँ रेल्वे के िोर ग्व्हलर जीप मै रिी हुई वकसी अज्ञात 
चोर व्दारा चोरी करके अनपुस्थीती का िायदा लेकर लोको 
पायलट लाबँी के सामने से चोरी करके ले गया असे वियादी 
याांनी पो.स्टे. ला येवनु वदले वियाद वरुन सबब अप कलम 
379 र्ादवव प्रमाणे गनु्हा दािल. rlsp js-LVs- ukxiqj ;sfFky 

vkjih,Q ;kauh vkjksih ukes उदय वसांतराव वाणी वय 48 
वषे, धांदा मजरुी , रा. विरस्ता बेघर  ;kl o ueqn xqUg;kr 

pksjhl xsysyh dkWyst cSx vkrhy lkekuklg iks-LVs- yk 

fjiksVZlg vk.kqu gtj dsY;kus ueqn vjksihl fopkjiql 

d:u lnj xqUg;krhy pksjh R;kusp dsY;kps dcqy dsY;kus 

R;kl ueqn xqUg;kr vVd dj.;kr vkys o eky tIr 

dj.;kr vkys- 
 

HC 
235 
वघारे 
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03 नागपरु 
736/22 
कलम 
379 

र्ादवी  
 

गनु्हा 
प्रकार      
गाडी 
चोरी 

 

रे.स्टे.नागपरु 
चे पवुभगेट 

पाकींग मधनु 

22/09/22 
09.00 वा. 

 

23/09/22 
13:43 वा. 

 

हवरश 
नामदेवराव 
िोब्रागडे,  

वय-42 वषभ, 
धांदा-नौकरी,  

रा. प्लाटँ नां. 69, 
राहतेकरी वाडी, 
साने गरुुजी उदुभ 
हायस्कूल जवऴ 
महाल नागपरु.  

मो. नां 
9561726815 

 

अज्ञात 
 

एकुण  85,000/-रू 
एक  Activa- 5G मेटवँलक ब्ल ूरांगाची 
गाडी नां. MH-49 BA8909 चेसीस नां. 
MEGJFSOAFJU150453, इवजन नां. 
JFSOEU7150497 वक. 85,000/- रु 

 
 

fujad नमदु ता. वेऴ व वठकाणी वियादी मजकुर हे वद. 20/09/22 
रोजी सकाऴी 08.58 वा गोंवदया येथे जाणे करीता माझी एक 
Activa- 5G मेटवँलक ब्ल ूरांगाची गाडी नां. MH-49 
BA8909 चेसीस नां. MEGJFSOAFJU150453, इवजन नां. 
JFSOEU7150497 वक. 85,000/- रु ची अशी गाडी रेल्वे 
स्टेशन पवुभगेट पावकिं ग ला गाडी लावनु ट्रेन गोंडवाना एक्स ने 
गोंवदयाला गेलो वतथे गेल्यावर कऴले की मी गाडीची चाबी 
गाडीलाच राहलेली आहे घाई गडबडीत मी काढायच 
ववसरलो. वियावद वद. 22/09/2022 चे 12.30 वा. मी 
नागपरुला आलो व पावकिं ग मध्ये गाडी घ्यायला गेलो असता 
मला वतथे गावड वमऴुन आली पांरत ुगाडीला चाबी नव्हती मी 
तशी मावहवत पावकिं ग वाल्याला साांगनु म्हटले की मी सकाऴी 
चाबी बनवणे वाल्याला घेवनु येतो असे म्हणनु मी घरी वनघनु 
गेलो सकाऴी 09.00 वा जेव्हा पावकिं ग मधे माझी गाडी 
घ्यायला आलो तेव्हा मला वतथे गाडी वमऴुन आली नावह. मी 
पावकिं ग वाल्याला साांवगतले त्यानी इकडे-वतकडे शोधाशोध 
केली पांरत ुगाडी वमऴुन आली नावह. कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने गाडी चोरुन नेले. असे वियादी याांनी पो.स्टे. ला 
येवनु वदले तोंडी वियाद वरुन सबब अप कलम 379 र्ादवव 
प्रमाणे गनु्हा दािल 
. 
 

NK 
482 

तमुडाम 

04 नागपरु 
737/22 
कलम 
379 

र्ादवी  
 

गनु्हा 
प्रकार       

मोबाईल 
चोरी 

 

रेल्वे स्टेशन 
नागपरु 

प्लटँिोमभ  नां 
06 वरून 

गाडी अजमेर 
परुी एक्स चे 

समोरील 
जनरल कोच 
मध्ये चढत 

असता 

21/09/22 
22.00वा 

23/09/22 
14.30वा 

ववजेंद्र वदलदास  
वबन्जाले,आसो

ली पोस्ट-
आसोली ता 

गोंवदया 
 

अज्ञात 
 

एकुण  20,000/-रू 
एक वववो कां पनीचा मोबाईल मा.ँनां. ग्व्ह 
20 एस ई ज्यामध्यें वजवो कां पनीचे वसम 
नां. 600526440 वजवो, 8482989731 

(एअरटेल ) IMEI no. 
866896057714598 
866896057714580  

वक. 20,000/- रू 
 
 

fujad अशा प्रकारे आहे वक वरील तारिेस वेळी व वठकाणी यातील 
वियादी मजकुर हे त्याांचे आईसह नमदु रेल्वे गाडीचे नागपरु ते 
गोंवदया पावेतो जनरल प्रवासाचे वतवकट काढुन प्रवास करणे 
करीता रेल्वे स्टेशन नागपरु प्लाटिामभ नां. 06 वर नमदु 
गाडीची वाट बघत असता नमदु गाडी अां. 20.00 वा दरम्याण 
रे.स्टे. नागपरु प्लाटिामभ नां. 06 वर आल्याने वियादी आपले 
आईसह नमदु गाडीचे समोरील जनरल कोच मध्ये चढत 
असता त्याांचा एक वववो कां पनीचा मोबाईल मा.ँनां. ग्व्ह 20 एस 
ई  वक. 20 ,000/- रु चा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने 
प्रवाशी लोकाांचे गदीचा िायदा घेवनु मदु्याम लबाडीने चोरून 
नेले आहे. वरुन सबब अप कलम 379 र्ादवव प्रमाणे गनु्हा 
दािल  
fVi & रे.पो.स्टे.गोंवदया येथील गरुनां 106/22 कलम 379 
र्ादवव चा गनु्हा पो. स्टे. चे E-mail तसेच CCTNS वर 
ONLINE प्राप्त झाले वरुन गनु्हा दािल. 
 

WNK 
805 

स्वामी  
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03 नागपरु 
739/22 
कलम 
379 

र्ादवी  
 

गनु्हा 
प्रकार       

मोबाईल 
चोरी 

 

ट्रेन नां 20824 
अजमेर परुी 

एक्स चे 
मागील 

जनरल कोच 
मधनु रेल्वे 

स्टेशन नागपरु 
येथे गाडीत 

चढत 
असताांना 

21/09/22 
20:00 वा. 

 

23/09/22 
19:37 वा. 

 

परुूषोत्तम 
बोपचे,  

वय 35 वषभ, 
राह. म ुपो गोंड 

मोहाडी, ता 
वतरोडा वज 

गोंवदया  
मो. नां. 

9657628353 

अज्ञात 
 

एकुण  16,499/-रू 
एक समसांग कां पनीचा डाकभ  वनळ्या 

रांगाचा मोबाईल ज्याचा मा ँनां. ए 21 एस. 
त्यात वजओ कां पनीची वसम नां. 
7030262154, IMEI NO. 

354811110909134, 
358412110909132  
कक. 16,499/- रु. चा 

fujad यातील वियादी हे नमदु ट्रेन नां. 20824 अजमेर परुी एक्स. ने 
रेल्वे स्टेशन नागपरू ते गोंवदया असा प्रवास करणे करीता ट्रेन 
रेल्वे स्टेशन नागपरु येथे आल्यावर ट्रेन चे मागील जनरल 
कोच मध्ये चढत असताांना प्रवाशी लोकाांचे गर्ददत कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने त्याांचा वरील नमदु वणभनाचा पनॅ्टचा विशात 
ठेवलेला मोबाईल मदु्दाम लबाडीने व कपटाने प्रवासी लोकाांचे 
गर्ददचा िायदा घेवनु चोरून नेला. वरुन सबब अप कलम 
379 र्ादवव प्रमाणे गनु्हा दािल  
fVi  रे.पो.स्टे.गोंवदया येथील गरुनां 107/22 कलम 379 
र्ादवव चा गनु्हा पो. स्टे. चे E-mail तसेच CCTNS वर 
ONLINE प्राप्त झाले वरुन गनु्हा दािल. 
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vkjksihps uko  

01 

नागपरू 

734/22 
कलम 20(B) II (C), 29 NDPS 

ACT 

दि. 22.09.22 चे  20.48 वा. 
दि. 30.09.22 पावेतो PCR 

 1) पे्रमकुमार  s/o वबगन साहनी , वय 26 वषभ, रा. गावँ िां दा थाना –करजा, वजला - मजुिरपरु वबहार 
 2) कैलाश s/oराजेन्द्र साहनी ,वय 29 वषभ, रा. गावँ कोदरकट्टा थाना मोतीपरु, वजला - मजुिरपरु वबहार  
 3) राजा कुमार  s/o कवपल साहनी ,वय 19 वषभ, रा. ववजय छपरा पोस्ट र्ोिपरुा वजला - मजुिरपरु  
 4) कणभ कुमार S/O समोद दास, वय19 वषभ , रा. ग्राम व पोस्ट – छाप वजला –मजुिरपरु  वबहार 

735/22 कलम 379 IPC दि. 23.09.22 चे  12.11 वा. 
(MCR) 

5) उदय वसांतराव वाणी वय 48 वषे, धांदा मजरुी, रा. विरस्ता बेघर                                                                             

392/22 कलम 379 IPC दि. 23.09.22 चे  14.27 वा. 
(MCR) 

6) हरीलाल वदनदयाल कनोवजया वय 31 वषभ, राह.मलाठी टोला. ता तेवतर पोस्टे. जवा, वरवा, म.प्र 



yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 23-09-2022 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 23-09-2022  
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01 नागपरू मगभ क्र 
61/2022 
u/s 174 

Crpc 

रे.स्टे. नागपरु  
PF NO.04वर 

 

23/09/2022  
चे 10:00 वा. 

पवुी 

23/09/2022  
चे 22:36  वा. 

 

ऑन डु्यटी 
Dyss म. रेल 
नागपरु तिे-
jtuh feJk 

मध्य रेल्वे 
नागपरु 

 

,d vKkr iq:"k o; 

vankts 50 o"ksZ 

 

आज रोजी ऑन डु्यटी Dyss म.रेल नागपरु तिे-jtuh feJk मध्य रेल्वे 
नागपरु याांनी पो. स्टे.ला एक लेिी मेमो आणनु वदले की , प्रती,                                                                                            
थाना प्रर्ारी GRP/RPFमध्य रेल्वे नागपरु आपको सवुचत वकया जाता है. 
की PF no 4 पर अज्ञात व्यक्ती की मतृ बाडँी स्टेशन पर कायभरत कुली 
के द्वारा ईरा हास्पीटल ले जा रहे है रेल्वे डा ँ व्दारा जाच  कर  मतृ घोषीत 
वकया गया है, एव मतृ्य ुप्रमाण पत्र की जारी वकया, आगे की कायभवाही 
हेत ुमेमो पे्रवषत है, अशा वदले मेमो वरुन कलम 174 CRPC प्रमाणे मगभ 
दािल.  
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