
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 28-09-2022  

 

 

 

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 वधा 
356/22 

कलम 379 
भा.द.वव. 
गनु्हा प्रकार      
मोबाईल 
चोरी 

  
 

ट्रेन नं 11039 
महाराष्ट्ट्र एक्स 
चे जनरल डब्बा 

मधनु 
रे.स्टे.पलुगांव 
येथनु गाडी 
सटुताच 

23/09/22 
13.00वा.  

 

28/09/22 
00.37 वा. 

ऋषीकेश  प्रमोद 
लोणकर वय 20वषष 

धंदा- वशक्षण 
राह.गाव कामनापरु 

घसुळी पोस्ट आविस 
जवळ ता. धामणगाव 
रेल्वे वज अमरावती 

मो.नं.8080314438
/9307302158 

अज्ञात एकुण 10,300/- रु  
एक वववो Y11 कं चा लाल 
रंगाचा मोबाईल त्यात वजयो 

वसम नं 
9373245491,IMEI 

NO.865949045416437
/29 वक.10,300/-रु चा 

माल 

वनरंक अशा प्रकारे आहे की ,यातील वियादी हे वद. 23/09/2022 चे 12:30 
वा.रोजी ट्रेन नं 11039 महाराष्ट्ट्र एक्स चे जनरल डब्बा मधनु रे स्टे 
धामणगाव ते नागपरु असा प्रवास करीत असतांना प्रवाशा दरम्यान  ट्रेन  
चे डब्ब्यात  िार गदी होती , म्हणनु त्यांनी त्यांचा  मोबाईल वक. 
10,300/-रु चा  पनँ्टच्या समोरील विश्यात ठेवला जेव्हा  रे स्टे पलुगाव 
येथनु गाडी सटुली असता त्यांनी त्यांचा  मोबाईल बघीतला असता तो 
वमऴुम आला  नाही त्यांनी  डब्यात शोध घेतला पण वमऴुन आला नाही 
त्यावेळी दपुारचे  13:00 वा  होते .कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने वियादीचे 
नजर चकुीची  िायदा घेवनु पनँ्टच्या विश्यातनु  काढुण नेले  आहे. 
fVi %& गनु्याचे कागदपत्ररे.पो.स्टे.नागपरु येथील जा.क्र. 5018/2022 
वद. 24/09/2022 अन्वये गनु्याचे कागदपत्र टपालाने आल्याने PSOसो. 
यांचे आदेशान्वये नंबरी गनु्हा दािल करण्यात आला. 

मपोहवा. 
1018 
डहाके 

02 xksafn;k 
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e/;s p<r vlrk izoklh yksdkaps xnhZr dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus fQ;kZnh ;kaps utj pqfdpk Qk;nk ?ksoqu R;kaps 

ysMht cWx e/kqu pSu m?kMqu R;kapk ojhy ueqn o.kZukps 

euh ilZ vkrhy lkekuk lg eqnnke yckMhus pks:u usys 

o:u jsYos LVs'ku jktukanxkao ;sFks ys[kh rdzkj fnys o:u 

dye 379 Hkk-n-fo vUo;s 'kqU; dzekadk us xqUgk nk[ky 

gksoqu xqUg;kps dkxni= iksLVs- yk izkIr >kys o:u izHkkjh 

vf/kdkjh lks- ;kaps vkns’kkus dye 379 Hkknoh uacjh xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk-  

fVi %& fn 24@9@22 vUo;s iksLVsyk izkIr >kys o:u 

vkod ua 974@22 fn 28@9@22 vUo;-s  

 

iksuk@ 

1067 

ukuojs 

03 नागपरु 
753/22 

कलम 379 
भादवी  

गनु्हा प्रकार      
मोबाईल 
चोरी 

  
 

रेल्वे स्टेशन 
नागपरु चे 

प्लटँिोमष नं. 08 
वरुन 

 

28/09/22  
01.30 वा.  

 

28/09/22 
07.20 वा.  

 

गौरव कृष्ट्णा श्रीनाथ, 
वय 18 वषष,धंदा - 
वशक्षण,  राह. गाव 

महान, ता. 
बाशीटाकळी, वज . 
अकोला  मो. नं. 
8806124697 

 

अज्ञात 
 

एकुण 17,500/- रु  
एक काऴया रंगाचा  वववो 
Y-335 कं. चा मोबाईल 
त्यात वसम एयरटेल नं. 
7558253045, IMEI 

NO. 
868386058714670,/86

8386058714662 कक. 
17500/- रु. माल 

 

वनरंक    नमदु ता वेऴी व वठकाणी यातील वियादी वद. 28/9/22 रोजी रेल्वे 
स्टेशन नागपरु येथे 00/30 वा. वधा येथे जाणे कवरता माझे दोन वमत्रा 
सोबत आलो होतो. पंरत ु गाडी नसल्यामऴेु मी रे.स्टे. नागपरु येथील चे 
प्लटँिोमष नं. 08 वर जावनु तेथील बाकडयावर जावनु आम्ही वतघेही 
झोपलो रात्री 01/30वा. दरम्यान मला जेव्हा जाग आली तेव्हा मी माझ्या 
पनँ्टच्या विशात ठेवलेला मोबाईल बवघतला तो वमऴुन आला नाही. 
माझा मोबाईल कक. 17500/- रु. मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने 
माझे झोपेचा िायदा घेवनु चोरुन नेला. माझी त्या चोर ववरोधात लेिी 
तक्रार आहे. अशा वियादीच्या वियाद वरुन नंबरी क्रमांकाने गनु्हा 
दािल. 

मा. PSO 
यांचे पेवशत 

mailto:l@5


 

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn 28-09-2022  

 

 

 

fVi %& lnj pk xq.gk iks- LVs- cM.ksjk ;sFkqu vkt fn- 28-09-2022 jksth osG 10-28 ok- m’khjk izkIr >kY;kus vkt jksth  DCR  e/;s ikBfo.;kr ;sr vkgs- 

 

 

 

 

 

 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko feGkyk eky vkjksih gdhdr riklh 

vaeynkj 

01 बडनेरा 
251/2022    

कलम 
4/25 शस्त्र 
अवधवनयम 

प्रमाणे 

रे.स्टे 
बडनेरा 
येवथल 

प्लॉटिामष 
नं. 02 वर 

ट्रेन नं. 
12833 
डाउन 

अहमदाबाद 
एक्स.वर 
अकोला 
एण्ड च्या 

नववन 
विजच्या 
समोर 

27/9/2022 
02.15 वा. 

27/9/2022 
23.53वा. 

 

ASI रुपराव 
हवरशचंद्र मेथकर 
वय 56 वषे नेम 
रेल्वे सरुक्षाबल 
बडनेरा मो.नं. 

8379897360 
 

एक पांढ-या 
रंगाच्या बोरी 

मध्ये 
गुंडाळलेले 

तलवार 
म्यानसह 

ककमत 550/- 

भोला ज्ञानेश्वर गायकवाड 
वय 23 वषे धंदा मजरुी मो.नं. 

9510693003रा. मंगळुर 
चव्हाळा ता. नांदगाव िंडेश्वर 

वज. अमरावती 
vVd fnukad o osG 

28.09.2022 चे  01.21 वा. 

हकीकत, नमदु तावरि वेळी व वठकाणी वियादी यांची  वदनांक 
27/9/2022 रोजी चे सकाळी 07.30 वाजे पासनु ते 20.00 वाजे 
पावेतो स्टेशन डु्यटी असता  रेल्वे प्लॉटिामष नं . 01 व 02 वर 
येणा-या  जाणा-या प्रवाशी गाड्या चेक करत असता प्लॉटिामष नं . 
02 वर ट्रेन नं . 12833 डाउन अहमदाबाद एक्स. 19.38 वा. येउन 
उभी राहाली असता वियादी हे गाडी चेक कवरत असता एक 
अज्ञात प्रवाशी गाडीतनु उतरुन प्लटँिामँष वरुन बाहेर जात 
असतांना वदसला त्याचे हातामध्ये पांढ -या रंगाच्या बोरी मध्ये 
गुंडाळलेले तलावारी सारिे वदसणारे हत्यार वदसल्याने वियादी 
यांना संशय आल्याने त्यास थांबवनु त्याचे नाव गाव ववचारले 
असता त्याने त्याचे नाव भोला ज्ञानेश्वर गायकवाड वय 23 वषे 
धंदा मजरुी मो .नं. 9510693003रा. मंगळुर चावाळा ता . नांदगाव 
िंडेश्वर वज . अमरावती पो .स्टे मंगळुर चावाळा असे सांगीतले 
त्याचे जवळ असलेले पांढ -या बोरी मधये गडुाळलेले हत्यारा 
बाबत त्याला ववचारुस केली असता त्याने सांवगतले वक , बोरी 
मध्ये तलावार असनु ती कोठुन आणली असे ववचारले असता मी 
ती गजुरात येथनु आणली अलनु मला सदर वठकाणचा पत्ता मावहत 
नाही असे सांवगतले त्या वेळेस प्लटँिामँष डु्यटी वर असलेले  
वज.आर.पी चे कमषचारी HC/231 व-हेकर , PC/751 पाटील, 
PC/95 तायडे हे प्लटँिामँष वर पेट्रोकलग दरम्यान वियादी जवळ 
आल्याने त्यांना घडलेली हवककत सांवगतले व त्यांचे सह वर नमदु 
नाव असलेला इसमास पांढ -या बोरी मध्ये गुंडाळलेल्या तलवारी 
सह रेपो.स्टे बडनेरा येथे हजर करुन  PSO सो. यांचे आदेशांन्वये 
कलम 4/25 शस्त्र अवधवनयम प्रमाणे गनु्हा  दािल करण्यात 
आला.  

API 
चापले  



 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 28-09-2022 ‘ 
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vkjksihps uko  

01 

 

नागपरू 
 

अप कं्र.734/22 
कलम 20 (B) II (C), 29 

NDPS ACT 

 22.09.22 चे  20.48 वा. 
    30.09.22 पावेतो  PCR 

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

अप कं्र.734/22 
कलम 20 (B) II (C), 29 

NDPS ACT 

 27.09.22 चे  12.20 वा. 
 30.09.22 पावेतो  PCR 

5) गणेश कुमार सराई साहाणी, वय 31 वषष, राह. कोदरकट्टा, परुणटोला, पोस्ट बरजी पो. स्टे. मोतीपरु वज मजुफ्िरपरु  वबहार,  
6) ववपीन कुमार गोपाल दास, वय 22 वषष राह. छाप, जगनानाथपरु, पो. स्टे. पारु, वज. मजुफ्िरपरु वबहार 

719/22 कलम 379 IPC 26/9/22  चे 14.15  वा. 
 

7) रुपेश राज ुलारोकर वय 21 वषे jk- ikoZrh uxj]ektjh dyeuk ukxiqj PCR 28/09/2022 पावेतो 
 

751/2022कलम 326 भादवी 28/9/22  चे  03.44 8) नामे वशवा हलकीप्रसाद संशेवरया वय 37 वषे, राह.बारा िोली, सरस्वती बधु्द ववहार जवळ, जरीपटका,  नागपरू  (MCR)  

752/2022 कलम 379 
भा.दं.वव 

28/9/22  चे  18.53 9) अभय उिष  दातया उिष  गोल ुरामलाल पवार वय 22 वशष राह. विरस्ता ह.म.ु एल.आय.सी. चैक, नागपरू 

02 अकोला 339/2022 कलम 379,34  
IPC 

26.09.2022 चे  19.08 वा. 
PCR 28/09/2022 पावेतो 

 

1) शेि सोहेल उिष  सोन ुशेि जमील  वय १९ वषष रा. गल्ली नं. १० भगतवाडी अकोला 
2) आदशषकसग सरेुश कसग चव्हाण वय २० वषष रा. कवरपरु काशीदीन पोस्ट चकुण्णा तह. वरवा वज. कन्नोज   
 

220/2022 कलम 379 IPC 27.09.2022 चे  18.50 वा. 1) वैभव वासदेुव वानिेडे वय २१ वषष धंदा- मजरुी रा. उगवा वज. अकोला  

03 वधा 243/2022 कलम 379 IPC 27.09.2022 चे  18.00 वा. PCR 
29/09/2022 पावेतो 

 

2) fouk;dnRrkjkooku[ksMs o; 43 o"ksZ] jkg&xzkemVhrk- egkxko ft- ;orekG-  

 

04 बडनेरा 251/2022 कलम 4/25 शस्त्र 
अवधवनयम प्रमाणे 

28.09.2022 चे  01.21 वा.  1) भोला ज्ञानेश्वर गायकवाड वय 23 वषे धंदा मजरुी मो .नं. 9510693003रा. मंगळुर चव्हाळा ता . नांदगाव िंडेश्वर वज . 
अमरावती 



 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 28-09-2022 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 28-09-2022  

                                                                

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

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 brokjh 21/2022 
कलम 174 

CRPC 
प्रमाणे 

रेस्टे ब्रम्हपरूी 
km.no 

1115/04 

27/09/2022  
17:00 वा पवूी 

 

28/09/2022 
21-24 वा. 

 

ON DUTY  
DYSS रेस्टे 
ब्रम्हपरूी 

एक अनोऴखी परुुष 
वय अ.ं 40 वषे 

 

आज रोजी  WAIS /522 मेश्राम    स्टेशन डायरी चाजजमध्ये हजर  
असतांना आज रोजी दरुक्षेत्र नागभभड येथनू ऑ.कं्र. 04/22 भद. 
27/09/22 अन्वये मगजचे कागदपत्र इकडील पोस्टेला प्राप्त झाल्याने    
वरील ता. वेऴी व भिकाणी यातील मयत इसम एक अनोऴखी परुुष 
वय अ.ं 40 वषे हे भद 27/09/2022 रोजी रेस्टे ब्रम्हपरूी km.no 
1115/04 रेल्व ेलाईन जवऴ अंदाजे 15 ते 20 फुटावर पडलेला 
आहे अशी सचुना चाबीमनॅ जनादजन  भमसार यानी भदल्याने वर नमदु 
ऑकरन्स प्रमाने WHC/1020 प्रधान असे  घटनास्थऴी रवाना होउन 
घटनास्थऴ पंचनामा कायजवाही कामी  तसेच PC/ 653घरतकर पे्रत 
पाहरा कामी रवाना होवनु  घटनास्थळ पंचनामा कायजवाही करुन  पे्रत 
शासभकय रुगणालय चंद्रपरू  येथे  PM करण्यात आले तसेच PM 
झाल्यावर मयत इसमाचे दफनभवधी  करण्यात आले असे मगजचे 
कागदपत्र प्राप्त झाल्याने रे पो. स्टे इतवारी येथे   मगज क्र. 21/2022 
कलम 174 CRPC प्रमाणे  आज  भद. 28/09/2022  रोजी प्रभारी 
अधीकारी सो , यांचे आदेशान्वये  मगज दाखल करण्यात आले.   
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