
yksgekxZ नागपरुनागपरु ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 27-04-2022   

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 rks [kyhy izek.kss  riklh 

vaeynkj 

01 अकोला 
124/2022      
कलम 379 

IPC 
xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 
  

ट्रेन  परळी 
पँसेंजर 
रे स्टे  

बार्शिटाक
डी ते 
रे.स्टे. 
अकोला 
प्रवासा 
दरम्यान 

 

26/04/2022 
चे  

20.00  वा. 
दरम्यान 

27/04/2022 
चे   

 13.40   
वा. 

 

तुषार मनोहर 
काटकर  

वय 24 वषष ,  
धंदा - (खाजगी) 

नौकरी   
रा. जठार पेठ 
आखाडा समोर 
अन्नपूर्णा 
अपाटषमेन्ट 
अकोला 
मो. नं.  

9637636444 
 

अज्ञात एकुण  14,500/रु 
एक VIVO  कं. चा मा ँनं.Y20 G 
ब्ल्यु रंगाचा मोबाईल, त्याचा IMEI 

NO. 866588052200919 
,866588052200901त्यात जजओ 

जसम नं. 7666304953 
जक. 14,500/- रु 

 

जनरंक वरील ता.वेळी व जठकार्णी यातील जियादी नामे  
तुषार मनोहर काटकर वय 24 वषष , धंदा - 
(खाजगी) नौकरी  रा. जठार पेठ आखाडा समोर 
अन्नपूर्णा अपाटषमेन्ट अकोला   मो. नं.  
9637636444 हे जद.26.04.2022 रोजी   ट्रने  परळी 
पँसेंजर ने वाजिम ते अकोला असा प्रवास कजरत 
असतानंा  प्रवासा दरम यान  जियादी यानंा झोप 
लागली असता  रे स्टे  बार्शिटाकडी ते रे.स्टे. 
अकोला दरम्यान जियाजद  याचंा                
                 अज्ञात चोरट्याने  झोपेचा 
िायदा घेवुन मुद्दाम लबाङीने चोरुन नेला कलम 
379 IPC प्रमाने  दाखल करण्यात  
 
 

  
HC/869 
राऊत 

02 अकोला 
125/2022      
कलम 379 

IPC  
xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 
 

रे.स्टे. 
अकोला 
प्लटँिामँष 
नं. 02 चे 
बुकस्टालँ 
जवळ 

25/04/2022
चे  
रात्री  

02.00 वा. 
दरम्यान. 

 

27/04/2022 
चे    

14.33  
वा. 

 

संतोष बनवाडी 
महाकूडवय 22 
वषष , धंदा - 
मजुरी रा. 

बारगडीयाता. 
आनंदपुर 
जज.कें दुझर 

(ओडीसा)  मो. 
नं.8658803984, 
9552773249 

अज्ञात एकुण  12,000/रु 
एक रेड्मी कं. चा मोबाईल, त्याचा 
IMEI NO. 868918040957577, 

868918040957585त्यात एअरटेल 
जसम नं. 7495084162 जक. 

12000/- रु. 
 

जनरंक वरील ता.वेळी व जठकार्णी यातील जियादी नामे  
संतोष बनवाडी महाकूडवय 22 वषष , धंदा - मजुरी 
रा. बारगडीया ता. आनंदपुर जज.कें दुझर (ओडीसा)  
मो. नं. 8658803984, 9552773249 हे 
जद.25.04.2022 रोजी   ट्रेन 12844 अमदाबाद पूरी 
एक्स ने ओडीसा येथे जाने कजरता रे.स्टे. अकोला 
येथे प्लटँिामँष नं. 02 चे बुकस्टालँ जवळच्या 
बाकावर बसलो असता झोप लागली झोपी दरम्यान 
जियादी यानंा अं. रात्री 02.00 वा. दरम यान जाग 
आली तेव्हा त्यानंी त्याचं्या पँन्टच्या जखिातील  
                    पाहला असता जदसुन आला 
नाही तो           अज्ञात चोरट्याने  झोपेचा 
िायदा घेवुन मुद्दाम लबाङीने चोरुन नेला वरुन 
आज रोजी पो.स्टे.ला येऊन जियाद देत आहे तसेच  
कलम 379 IPC प्रमाने  दाखल करण्यात आला  

 HC/ 
413  
पवार 



 

 

 

03 अकोला 
126/2022      
कलम 379 

IPC  
xqUgk Ádkj 

cWx 

 pksjh 
 

टे्रन. नं. 
12844 
जनसेवा 
एक्स बोगी 
क्रमाकं 

S/5जसट 
क्रमाकं 

12,13,14व
रून रे स्टे 
अकोला 
येथे गाडी 
उभी 

असताना 
 

22/04/2022
चे  

07.00  
वा 

27/04/2022 
चे   

 19.57  
वा. 

 

जानकी पाडुंरंग 
गोखले वय-70  
वषे धंदा -
घरकाम रा. 

मानीकनाथ नगर 
जवभाग -B रूम 
नं 28 मेमको पे्रम 
नगर च्या बाजु 
अहमदाबाद 
गुजरात मो.नं. 
8238536653 

अज्ञात एकुण  34,300/रु 
एक काळ्या रंगाची बॅग त्यात 
मंगळसुत्र आजर्ण  सोन्याचे मनी 
6ग्राम ककमत-30000/-रु व रोख 
4300/-रू असा एकुन 34,300 /- 

रु चा माल 
 

जनरंक नमुद ता.वेळी व जठकार्णी जियादी मजकुर जानकी पाडुंरंग 
गोखले वय-70  वषे धंदा -घरकाम रा. मानीकनाथ नगर 
जवभाग -B रूम नं28 मेमको पे्रम नगर च्या बाजु 
अहमदाबाद गुजरात मो.नं. 8238536653 जद.21/04/2022 
रोजी आप्या भाऊ आजर्ण वहीनी सोबत  ट्रेन. नं. 12844 
जनसेवा एक्स बोगी क्रमाकं S/5जसट क्रमाकं 
12,13,14वरून अहमदाबाद ते नागपुर असा प्रवास करीत 
असताना त्यानंी जेवर्ण के्यानंतर आपआप्या जसट वर 
जावुन झोपले. त्याचंी  जद.22/04/2022 रोजी  झोप 
उघड्या नंतर त्यानंी त्याची काळ्या  रंगाची बँगची चैन 
उघडी जदसली त्यावरून त्यानंा सिंय आला त्यावेळेस 
त्यानंी त्याचंी बँग चेक केली असता                   
कोर्णीतरी अज्ञात चोरट्याने त्याचं्या  झोपेचा ियदा घेऊन 
चोरून नेला अिी जियादी यानंी जदले जियाद वरून कलम 
379  IPC प्रमारे्ण गुन्हा दाखल  
fVi %& या वळेी रे्व े  पोलीस स्टेिन नागपुर याचंा जा क्र 
1783/22जद.23/04/2022 याचं्या मािष तीने गुन्याचे 
कागदपत्र  ईकजडल पो स्टे ला आवक क्र 517/22 जद. 
26/2022 रोजी गुन्याचे कागदपत्र दाखल कररे्ण कामी 
जदलेवरून गुन्हा दाखल  
 

HC/198 
चव्हार्ण 

04 o/kkZ 

138@22 

dye 

379 

Hkk-n-oh 

 

xqUgk Ádkj 

cWx 

 pksjh 

  

Vsªu uacj 

12656 

uothou 

,Dl ps 

dksp 

dz ,l@08 

cFkZ Ø 04 

[kkyh 

BsoysY;k 

nksUgh cWx 

js-LVs o/kkZ 

rs iqyxko 

njE;ku 

27@04@22 

ps 

03%00 ok 

njE;ku 

27@04@22 

ps 

13%54  

ok- 

deys'k dqekj 

iqjksghr] 

o; 36 o’ksZ] 

/kank& O;kijk] 

jkg& vtqZu xYyh 

xkS"kkGk toG 

fot;okMk ft- 

d`".kk vka-Á  

eks-Ø& 

9440275272] 

7893298361- 

अज्ञात एकुण  1,69,600/रु 
01½ ,d tkaHkGÓkk jaxkph cWx fdaer 

1]500@: R;kr tqus okijrs diMs 

10 tksMh] jks[k 1]000]00@: 

(500X100,100X500) 

o lksU;kps eaxGlq= otu 10 xzWe 

fdear& 50]000@:] jsYos fVdhV 

fot;okMk rs lqjr o lqjr rs 

ekSxgkjl] 

02½ ,d dFkh;k jaxkph jsX>khu cWx 

fdaer 500@: R;kr nksu 

eksckbZy ,d MI NOTE 08 PRO 

ika<&;k jaxkpk R;kr ,vjVsy fle 

dz 9908017119 fdaer 

16]000@:] ,d dkGÓk jaxkpk 

lWelax daiuhpk fd cksMZ eksckbZy 

R;kr ,vjVsy fle dz 

9959341962 IMEI NO ekghrh 

ukgh fdaer 1]600@:] vlk ,dq.k 

1]69]600@: pk eky - 

जनरंक v'kk izdkjs vkgs dh] ueqn rkjh[k osGh o 

fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh etdqj gs vkiY;k ijhokjklg 

ueqn Vsªu ps dksp o cFkZ o:u fnukad 

26@04@2022 jksth fot;okMk rs lqjr vlk izokl 

djhr vlrkauk izoklk njE;ku jk=h 12%00 ok Vsªu 

e/;s >ksiys o fQ;kZnh ;kaph >ksi fnukad 

27@04@2022 jksth js-LVs o/kkZ xsY;k uarj vankts 

03%00 ok R;kaph >ksi m?kMyh vlrk fQ;kZnh ;kauh 

R;kpk cFkZ [kkyh Bsoysyk ueqn o.kZukP;k nksUgh cWxk 

ikghY;k vlrk R;k fnlqu vkY;k ukghr dks.khrjh 

vKkr pksjVÓkus fQ;kZnh ;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu 

pks:u usY;kps y{kkr vkys vkgs- ueqn xqUgÓkps 

dkxni=s js-iks-LVs vdksyk ;sFkqu iks-LVs ps bZ&esy }kjs 

izkIr >kY;kus uacjh xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk-  

iksmifu 

lfye 

dk>h 



yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 27-04-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 27-04-2022 

 

 

 

 

 

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 गोंदिया exZ dz-

18@22 

dye 174 

lhvkjihlh 

KTS हा ाँस्पीटल गोंदिया 
येदिल SICU मध्ये 

औषधोपचारा िरम्यान 
 

27/04/2022 चे  
17:40 
 वा. 

27/04/2022 चे  
20.31 

MO सो. KTS 
हा ाँस्पीटल याांचे 
तरे्फ HC/ 344 

मनोज गोवविराव 
गोंिाडे  

वय- 50 वषष  
धांिा नौकरी 

पोलीस चौकी 
KTS हा ाँस्पीटल 

गोंदिया 
 

अनोळखी 
एक परुुष वय 
अां. 60 वषे 

 

MO सो. KTS हा ाँस्पीटल याांचे तरे्फ HC/ 344 मनोज गोवविराव 
गोंिाडे वय- 50 वषष धांिा नौकरी पोलीस चौकी KTS हा ाँस्पीटल 
गोंदिया याांनी पो.स्टे.ला एक लेखी मेमो आननु हजर केले आपणास 
कळदवण्यात येत आहे की, एक जख्मी अनोळखी परुुष वय अां. 60 
वषे यास दि. 26/04/2022 रोजी डोक्याला मार लागल्याने 
औषधोपचार कामी  KTS िवाखाना गोंदिया येदिल SICU मध्ये 
भती केले असता औषधोपचारा िरम्यान  नमिु अनोळखी ईसम हा 
दि. 27/04/2022 रोजी चे 17/40 वा. मा. MO सो. याांनी त्यास म्रुत 
घोषीत केले बाबत लेखी मेमो तसेच डा ाँक्टर याांनी मतृ घोषीत 
केल्याचे मतृ्य ु प्रमानपत्र आणनु हजर केल्याने पो.स्टेला मगष 
क्र.18/2022 कलम 174 CRPC प्रमाणे िाखल करण्यात आला. 
तसेच पांचनामा कारवाई कामी ASI/567 भजभुजे व पे्रत पहारा 
डयटूी कामी PC/17 ढोरे  याांना रवाना करण्यात आले 

l-QkS@ 

567 

HktHkqts 

02 नागपरुनागपरु 17/2022 
 u/s 174 

Crpc 

रे.स्टे नागपुर प्लेटिामष 
नं.6/7 वर इटारसी 

एन्ड 

27/04/2022  
चे  

19.00वा  
पुवी. 

 

27/04/2022  
चे  

20.02.वा 
 

आँन डयुटी  DYSS 
मध्य रे्व ेनागपरु 

तिे उमेि 
तायडे.वय 46रा. 
धंदा L.P.P 

 

एक अनोळखी 
पुरुष 

 

हकीकतहकीकत--  अश्या प्रकाअश्या प्रकारे आहे कीरे आहे की,,आँन डयुटी आँन डयुटी DDYYSSSS  मध्य रे्वे नागपुर मध्य रे्वे नागपुर 
तिे उमेि तायडेतिे उमेि तायडे..वय वय 4646रारा. . धंदा धंदा LL..PP..PP  यानंी लेखी मेमो पोयानंी लेखी मेमो पो. . स्टेस्टे. . ला ला 
आर्णुन हजर के्या वरून मेमो पाहता खालील प्रमारे्ण प्रजत थाना आर्णुन हजर के्या वरून मेमो पाहता खालील प्रमारे्ण प्रजत थाना 
प्रभारी प्रभारी GGRRPP//RRPPFF  मध्य रेल नागपुर आपको सुजचत जकया जाता हे मध्य रेल नागपुर आपको सुजचत जकया जाता हे 
कीकी,,प्लेटिामष नंप्लेटिामष नं..66//7 7 पर पर EETT  eenndd  एएक अज्ञात व्यक्क्त अचेत अवस्था मे क अज्ञात व्यक्क्त अचेत अवस्था मे 
हैहै,,जानकारी जानकारी RRPPFF//NNGGPP  टोपरान द्वारा दी गई तुरंत रे्व े  ्स्पताल टोपरान द्वारा दी गई तुरंत रे्व े  ्स्पताल 
को जद गईको जद गई,,रे्वे डॉरे्वे डॉ..धनजकिोर ने जाच करके मृत घोजषत जकया एव धनजकिोर ने जाच करके मृत घोजषत जकया एव 
मृत प्रमानपत्र जारी जकया गयामृत प्रमानपत्र जारी जकया गया..उस अज्ञात व्यक्ती कीउस अज्ञात व्यक्ती की,,उमर उमर 45 45 वष ेवष े
पुरूष हे उजचत कायषवाही हेतु पे्रजषतपुरूष हे उजचत कायषवाही हेतु पे्रजषत. . पे्रतापे्रतावर पुढील ईन्कवेस्टवर पुढील ईन्कवेस्ट  
,,घटनास्थळ पचंनामा कायषवाही कररे्ण कामी घटनास्थळ पचंनामा कायषवाही कररे्ण कामी AASSII//998888  मरापे  व पे्रत मरापे  व पे्रत 
पहारा डयुटी पहारा डयुटी PPCC//111111  ठाकुर यानंा रवाना करण्यात आले आहेठाकुर यानंा रवाना करण्यात आले आहे..तसेत तसेत 
मगष खबरीची प्रत मामगष खबरीची प्रत मा. . SSDDMM  नागपूर सो यानंा रवाना करण्यात नागपूर सो यानंा रवाना करण्यात 
आलेआले..मगष चा पुढील तपास मगष चा पुढील तपास AASSII//998888  मरापे  हे करीत आहेत मरापे  हे करीत आहेत . .. .  
 
 

AASSII//998888  
मरापे  मरापे   



 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 27-04-2022  

 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 27-04-2022  

 

                           

 

 

 

 

 

 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 vdksyk 120/2022 कलम 395 

भादवी 
दद.26/04/2022 चे 12.56 वा 

दद.28/04/2022 पावेतो PCR 

 

1) शुभम ववश्वनाथ रामटेके वय 22 वर्ष रा.इंदीरा नगर मकसुद मौलाना विल्डींग जवळ अकोट फैल अकोला  

 2) नवनाथ एकनाथ अहरे वय 25 वर्ष रा.अन्नाभाऊ साठे नगर अकोट फैल 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 


