
 

Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 08-04-2022  

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 riklh 

vaeynkj 

01 गोंदिया  
vi-dz-

29@2022 

dye -379 

Hkknfo 

izek.ks 

xqUgkizdkj 

ysMht ilZ 

pksjh  

टेन नं.11754 
दिवा इतवािी 

एक्स चे कोच नं 
S/9  बर्थ नं 01 

वरून िेल्वे 
स्टेशन गोंदिया 
येणे पवुी 10 ते 

15 
दिनीटाअगोिि 
धावत्या गाडीत 

07.04.2022 चे 
04.00 वा.ते 
05-00 वाजे 

ििम्याण 
 

08-04-2022 
ps 13-41 ok- 

िाहुल ससग S/O 
शेलेन्द्रं ससग  वय 

31 वर्थ िाह. 
नवदनत नगि वाडी 

नागपिु 
 

vKkr ,dq.k 60]000 #- 
एक कथ्या िंगाची लेडीज पसथ 

त्यात एक vivo कं चा 
िोबाईल त्यात दसि एअिटेल 

कं.चा 8390912966 
IMEI NO 

868317045290136/128 
दक.20000/rs एक सोन्द्याची 

आंगठी वजन 5gm  
दक.30000/rs, िोख 

10000/rs, 500चा नोटा 
असा एकुन 60000/rs  चा 

चा िाल 

fujad अशा प्रकािे आहे दक विील तािखेस वेळी व 
दठकाणी यातील दियािी िजकुि  हे दि. 06 
/04/2022 िोजी  नििु ट्रेन ने   िे स्टे कटनी ते 
ईतवािी असा प्रवास कदित असतांना दि.  
07.04.2022 िोजी 04:00 वा. ते 05:00 वा ििम्यान 
िे स्टे दबिसोला ते िेस्टे गोंदिया येरे् दियािी यांची 
आई त्याचा बर्थ झोपली असता  दियािी यांचा 
आईची एक कथ्या िंगाची लेडीज पसथ vkrhy 

ueqn lkekuklg कोणीतिी अज्ञात चोिट्याने 
दियािी यांचे आईची झोपेचा  िायिा घेवनू िदु्दाि 
लबाडीने चोरुन नेले वरुन  आज िोजी दियािी 
िजकुि यांनी   पो.स्टे. ला हजि होवनु लेखी दियाि 
दिल्याने पो.स्टे. 00/2022 CCTNS NO. अप 
कं्र.19/2022 कलि 379भािदव   प्रिाणे िा. PSO 
सो. यांचे आिेशान्द्वये शनु्द्य नंबिी गनु्द्हा िाखल करुन 
गनु्द्हाची ह्द्द्द ही िे.स्टे. गोंदिया ची येत असल्याने 
गनु्द्याची कागिपत्र ही िळु केस डायिी सह िे.पो.स्टे. 
गोंदिया येरे्  प्राप्त झाल्याने कलि 379 भा.ि.दव 
अन्द्वये नंबिी गनु्द्हा िाखल किण्यात आला 

l-QkS 

567 

HktHkqts 

02 ukxiwj 

x-qj-ua 

232@2022 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj       
दपठठू बगँ 
pksjh 

ट्रेन नं. 12707 
दतरूपती 

दनजाििुिीन 
एक्स. संपकथ  

क्राती   चे कोच 
नं. B-1 बर्थ नं. 
1,2वरून  िेल्वे 
स्टेशन कोहली 
येतनु दनघताच 

15/03/2022 
03 :30 वा. 

 

08/04/2022    
00. 06 वा. 

 

िनोज  कुिाि S/O 
िाजनािायण  , वय 
41 वर्थ,  िा. ग्राि 
िलाक बलऊ, 

पोस्ट अटिािपिु, 
पो. स्टे. नवाबगंज 

दज. प्रयागिाज ,उ.प्र. 
िो. नं. 

9450390775 

vKkr ,dq.k 13]000 #- 
एक दपठठू बगँ काऴ्या िंगाचा 
एिोस्ट्रोक कं. चा दक.   500/- 
रू. चा त्यात एक पाकेट पसथ 
त्यात आधाि काडथ , पनँकाडथ, 

SBI ATM काडथ,सर्ववस 
आयकाडथ, पीएच आयकाडथ, 

िोख 3500/- रू., चाब्या ,िेल्वे 
कंसेशन प्रिाणपत्र,   एक 

सिँसंग गैलेक्सी जे 2 प्रो कं. 
चा दसल्वि िंगाचा िोबाईल 

त्यात BSNL दसि नं. 
9621968163  दक. 9000/-
रू. ,िोन  चाजथि ,डेली यजु चे 
कपडे, असा एकुण 13000/-

रू.चा िाल 
 

fujad gdhdr ;k  izdkjs vkgs dh ;krhy ueqn 

fQ;kZfn gs ueqn Vsªu us fr:irh rs >k”kh 

vlk izokl djhr  vlrkauk izoklknjE;ku 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus fQ;kZfn ;kaps 

>ksispk Qk;nk ?ksoqu ueqn cWx vkrhy 

lkekuklg pks:u usyh vkgs- 
fVi%& पो.अदध. काया. क्र. आि/23/गनु्द्हा वगथ/ 
2022 – 2343 नागपिु दि. 07/04/2022 अन्द्वये 
कागिपत्र वगथ होवनु आल्याने इकडील पो. स्टे. 
आवक क्र. 985/2022 दि. 07/04/2022 अन्द्वये  
प्राप्त झाले वरुन िा. प्रभािी अदधकािी साहेब यांचे 
आिेशाने नंबिी गनू्द्हा िाखल किण्यात आला. 

HC/ 
381  

/kanj 

 



03 ukxiwj 

x-qj-ua 

233@2022 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं. 12269 
ििंुतो एक्स. चे 
कोच नं. S/5 
बर्थ नं. 39 
वरून िेल्वे 

स्टेशन नागपिू 
येर्नु गाडी 
सटुल्यानंति 

 

11/03/2022 
चे 

21.07 वा. 
 

08/04/2022       
चे 

01. 18 वा. 
 

सिीि िोहम्िि 
दपता िईस िोहम्िि 
,वय 17 वर्थ, धंिा 

- कपड्याचा 
व्यापािी िा.  ग्राि 

शाहपिु दज. 
िजुफ्िि नगि 
उ.प्र. िो. नं. 

9639848245 

vKkr ,dq.k 25]000 #- 
एक िोबाईल oppo f-11 प्रो 
कं. चा त्यात दसि दजओ दसि 

नं. 8218546086, 
9675419119 दक.  

25,000/- रू. चा िाल 
 

fujad gdhdr ;k  izdkjs vkgs dh ;krhy ueqn 

fQ;kZfn gs ueqn Vsªu us ukxiqj rs fnYyh  

vlk izokl djhr  vlrkauk izoklknjE;ku 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

fQ;kZfn ;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu ueqn 

o.kZukpk eksckbZy pks:u usyk vkgs- 

fVi%& पो.अदध. काया. क्र. आि/23/गनु्द्हा वगथ/ 
2022 – 2343 नागपिु दि. 07/04/2022 अन्द्वये 
कागिपत्र वगथ होवनु आल्याने इकडील पो. स्टे. 
आवक क्र. 985/2022 दि. 07/04/2022 अन्द्वये  
प्राप्त झाले वरुन िा. प्रभािी अदधकािी साहेब यांचे 
आिेशाने नंबिी गनू्द्हा िाखल किण्यात आला 

ASI 847 
र्ािँस   

04 o/kkZ  

अप क्र. 
112/2022 
कलि 379 
IPC प्रिाणे 

xqUgkizdkj 

िनीपसथ 
pksjh 

ट्रेन नं.17004 
िािगीिी पसॅेंजि  
प्लटँिािथ नं.05 
वि गाडी उभी 

असतांना 
िहानंिा कॅन्द्टींग 
सिोिील बोगी 

िध्ये चढत 
अंसताना 

िे.स्टे.बल्लािशा
ह येर्नु 

 

07/04/22चे 
16.00 वा. 
ििम्यान 

08/04/22 चे 
00.15 वा 

 

कवीता चंरभुर्ण 
दचलिवाि, वय 

33 वर्थ,धंिा 
गदृहणी िा. हनिुान 
िंदिि कन्द्निवाि 
वाडथ बल्लािशाह 
दज.चंरपिु िो.नं. 
9356772718 

vKkr ,dq.k 10]000 #- 
एका छोटी लेदडज िनीपसथ 
ब्राउन िंगाची त्यात िोन 

ATMकाडथ (SBI),ईलेक्शन 
काडथ,िोख 10,000/-

रू(500/-रू च्या 20 नोटा) 
असा एकुन 10,000/-रू चा 

िाल 

दनिंक v'kk izdkjs vkgs dh]यातील दि िजकुि या 
दि.07/04/2022 िोजी िे.स्टे.बल्हािशाहा ते 
िनचेिीयन येरे् जाणे किीता िािदगिी पसॅेंजि िध्ये 
चढत असतांना िे.स्टे.बल्हािशाहा येर्ील प्रवाशांच्या 
गिीिध्ये कोणीतिी अज्ञात चोिट्याने प्रवाशी 
लोकांच्या गिीचा  िायिा घेवनु िदु्दाि लबाडीने 
दियादि यांची विील वणथनाची पसथ आतील 
सािानासह  चोरून नेलI आहे. 
 

NK/ 
394 
शंकि 
नेहािे 

05 o/kkZ  

अप क्र. 
113/2022 
कलि 379 
IPC प्रिाणे 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेंन नं 22535 
िािेश्विि -

बनािस एक्स चे 
कोच नं.S/6 बर्थ 

नं.28वरुन िे. 
स्टे बल्लािशाह 

येरे् गाडी 
पोहचल्यावि 

08/04/22चे 
03/30वा. 
ििम्यान 

08/04/22 चे 
13.10वा. 

िाििनोज 
श्रीबाबलुाल 

जैसवाल  ,वय 33 
वर्थ, धंिा-
इलेक्ट्रदनक 

दिडीया िा. ग्राि 
पोस्ट दबलटीकुिी 
र्ाना तह जैतपिु 

दजल्हा 
सहडोल(ि.प्र) 

484334  िो.क्र. 
9644415270 

vKkr ,dq.k 17]000 #- 
एक ओपो A54 कं ब्ल ुिंगाचा 

िोबाईल त्यातJIO दसि 
नं.9407432460 ऐअिटेल 
9770100387,IMEI नं 
िाहीत नाही दक.17000/-

रू.चा िाल 

दनिंक v'kk izdkjs vkgs dh]यातील दियािी िजकुि हे  
आपल्या पदिवािासह दि.06/04/2022 िोजी ट्रेंन नं 
22535 िािेश्विि -बनािस एक्स चे कोच नं.S/6 
बर्थ नं.28वरुन िे. स्टे िािेश्वि ते नागपिु असा प्रवास 
किीत असतांना प्रवासा ििम्यान दि. 
दि.08/04/2022चे 03/30वा.ििम्यान िे. स्टे 
बल्लािशाह येरे् दियािी यांची झोप उघडली असता 
त्याचा  झोपेचा िायिा घेवनु कोणीतिी अज्ञात 
चोिट्याने त्याचा विील वणथनाचा िोबाईल िदु्दाि 
लबाडीने चोरून नेलI आहे. 

NK/ 
640 
भुिले 



 

 

 

 

 

 

 

06 o/kkZ  

    अप क्र. 
114/2022 
कलि 379 
IPC प्रिाणे 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं.12707 
आंध्रप्रिेश संपकथ  
क्रांती एक्स के 
कोच B/4 बर्थ 
नं.17 वरून 

िे.स्टे.बल्हािशा
हा येर्नु गाडी 
सटुल्यानंति 

10/03/22चे 
00.30 वा. 
ििम्यान 

 

08/04/22 चे  
15.05   वा. 

 

दशविादत्र 
पिन्द्िाभि दवजय 

S/oदशविादत्र 
िािोिि वय36 वर्थ 
िा.एिआईजी 2-
280/9th िेस 

के.पी.एच.बी.कॉल
नी कुकटपल्ली 

दज.िेडचल 
हैराबाि तेलगणा 

िाज्य िो.नं 
.8886448585 

 

vKkr ,dq.k 45]000 #- 
एक िोबाईल आईिोन 7 
प्लस पांढ-या िंगाचा त्यात 

दजओ दसि नं.8187031225, 
IMEI 

no.359180079301302दक.
45,000/-रू.चा िाल. 

 

दनिंक यातील िजकुि दियािी हे ट्रेन नं.12707आंध्रप्रिेश 
संपकथ  क्रांती एक्स के कोच B/4 बर्थ नं.17 वरून 
िे.स्टे.काचीगडुा ते भोपाल असा प्रवास किीत 
असतांना प्रवासाििम्यान िोबाईल डोक्याजवळ ठेवनु 
झोप लागली झोपेचा िायिा घेवनु कोणीतिी अज्ञात 
चोिट्याने त्यांचे डोकेखाली ठेवलेला िोबाईल 
िे.स्टे.बल्हािशाहा येर्नु गाडी सटुल्यानंति वि झोप 
उघडली ति िोबाईल सीटवि दिसला नाही तिी 
दियािी याच्या झोपेचा िायिा घेवनु कोणीतिी 
अज्ञात चोिट्याने विील वणथनाचा िोबाईल चोरून 
नेला आहे.  
fVi%& पो.अदध. काया. क्र. आि/23/गनु्द्हा वगथ/ 
2022 – 2307 नागपिु दि. 05/04/2022 अन्द्वये 
कागिपत्र वगथ होवनु आल्याने िा. प्रभािी अदधकािी 
साहेब यांचे आिेशाने नंबिी गनू्द्हा िाखल किण्यात 
आला आहे. 

NK/ 
993 घिडे 

07 अकोला  
अप कं्र. 

102/2022  
कलि 379 
IPC प्रिाने 

िाखल 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

ट्रेन नं.12106 
UP दविभथ 

एक्स. चे कोच नं 
B/2बर्थ नं 19 

वरुन 
िे.स्टे.अकोला 
येर्नु गाडी सरुु 

झाल्या नंति 
प्रवासा ििम्यान 

 

27/02/2022 चे  
21.12 वा. 
सिुािास 

08/04/2022 
 चे 00.05 वा 

अनदवत अदवनाश 
जगताप वय24 

वर्थ धंिा इदजदनयि  
िा. िेना नगि प्लाट 

नं 14 िेना नगि 
भुसावऴ दज. 

जऴगाव  
िो.7477858586 

 

vKkr ,dq.k 12]000 #- 
एक दनळ्या िंगाची प्लेन िोन 
चाकी असलेली  बगँ ज्यािध्ये 
पाच T शटथ सकित 3000/- 
रु. िोन दजन्द्स पनँ्द्ट सकित 

3000/- रु. एक पयजािा सक. 
1000/- रु. एक कुता 

सक.2000/- रु. एक सगँबग 
HP ची त्यात िोन पसु्तक 

तसेच बगँ ची सकित 3000/- 
रु.असा एकुण 12000/- रु. 

चा िाल 
 

दनिंक
             

नििु ता .वेळी  व दठकाणी  यातील दियािी  िजकुि 
या  ट्रेन नं.12106 UP दविभथ एक्स. चे कोच नं 
B/2बर्थ नं 19 वरुन नागपिु ते भुसावळ असा प्रवास 
किीत असतांना िे.स्टे.अकोला येर्नु गाडी सरुु 
झाल्या नंति दियािी यांची झोप उघडली असता 
त्यांच्या लक्षात आले की, प्रवासाििम्यान त्यांची बर्थ 
खाली ठेवलेली वि नििु वणथनाची बगँ आतील 
सािानसह  कोणीतिी अज्ञात चोिट्याने त्यांचे झोपेचा 
िायिा घेवनु िदु्दाि लाबाडीने चोरून नेल्या बाबत 
दियािी यांनी दिले लेखी तक्रािी वरून  कलि 379 
भा.िं.वी प्रिाणे गनु्द्हा िाखल किण्यात आला 
आहे.fVi%& पो.अदध. काया. क्र. आि/23/गनु्द्हा वगथ/ 
2022 – 2317 नागपिु दि. 05/04/2022 अन्द्वये 
कागिपत्र वगथ होवनु आल्याने िा. प्रभािी अदधकािी 
साहेब यांचे आिेशाने नंबिी गनू्द्हा िाखल किण्यात 
आला आहे. 

NK/76 
खान 



yksgekxZ iksyhl ukxiwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 08-04-2022  

 

yksgekxZ  ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 08-04-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 08-04-2022   

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 08-04-2022  

                                                                       

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 नागपरु   िगथ 
नं.12/2022 
कलि 174 

CRPC 

घटनास्र्ळ –  िेयो 
हासँ्पीटल नागपिु 

 

08/04/2022 
चे 13.00वा 

पवुी. 

08/04/2022 चे 
14.43 वा 

ON Duty Dyss 
ि.िे नागपिु  तिे      

PC 909 विखडे िे 
पो स्टे नागपिु 

ियताचे नाव – 
चंरकला 

व्यंक्टस्वािी 
बिला   वय 

अंिाजे 60वर्थ िा  
हनिुान वाडी 
भोनदगि दज 

भोनदगि  िाज्य 
तेलंगना 

 

यावेळी आम्ही  HC /549 िुसाटे   स्टे.डा. चाजथ िध्ये हजि 
असतांना ON Duty DYSS िध्य िेल नागपिु   यांनी  दिलेल्या 
लेखी िेिो वरुन िहीला प्रवासी नािे चंरकला हीला और्ौधोपचाि 
किने कािी िेयो हॉस्पीटल नागपिु येरे् िवाना  कले असता सिि 
िहीलेस ON Duty CMO डॉ अक्षय एस यांनी तीला चेक करुन 
08/04/22 चे 13.00 वा ियत घोर्ीत केले व तसे सटीिीकेट PC 
909 यांनी पो स्टे ला आणणु हजि केल्याने  िे.पो.स्टे.नागपिु येरे् 
िगथ क्र.12/22 कलि 174 CRPC प्रिाणे  नंबिी िगथ िाखल 
किण्यात आले..  
 
 

ASI/ 847 
र्ॉिस 

 

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 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 js-iks-LVs ukxiqj  C.R NO- 160/22 U/S 395,511 
IPC 

fn- 08@04@22 ps 15%40 ok- jksghr ukxs”k oanj o; 20 o’kZ jk- 12 flXuy fo’uq xWjst toG bZekeokMk ukxiqj 

02 js-iks-LVs o/kkZ vi dz 103 dye 379  

Hkk-n-oh 

fn- 08@04@2022 ps 10% 30 ok  ln¸;k cku¸;k daMs] o; 42 o”ksZ] jkg.kkj& foosdkuan okMZ] jkmr pddhtoG 

cYykj’kkg ft- panziqj- 

v-d iksLVs feflax  tkxk feflax rk-osG 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 


