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01 नागपरु  
अप क्र. 
360/22 
कलम 
379 
IPC  
प्रमाणे 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

ट्रेन दरंुतो एक्स 
         . B/5 
बर्थ नं. 5 वरुन  
'रे स्टे नागपरु 

प्लॉटफार्थ   . 8 
वर गाडीतनु 

उतरत असताना 
 

.01/06/22 
चे 07.31 

वा. 
 

.01/06/22 चे 
12/54 वा. 

 

आर्थन अजर् 
केसरे वय-

19वर्थ धंदा -
शिक्षण राह. 

फ्लटॅ नं. 101 
दृश्र्        
         
      गर 

  ग  र      . 
9371664709 

 

अज्ञात 
 

एकुण 74,000 /- रू 
ए       ग S 9 प्लस कं. 
चा काऴ्र्ा रंगाचा र्ोबाईल 

त्र्ात शजओ शसर् नं. 
9518359608  

IMEI NO 
355343/09/018411/5 
,355344/09/018411/3 

शकर्त 74000/- रु चा 
र्ोबाईल  

शनरंक 
 

र्ातीलर्ातील  शफर्ादीशफर्ादी  हेहे  शदशद..    3311//0055//22002222  रोजीरोजी  ट्रेनट्रेन    दरंुतोदरंुतो  एक्सएक्स  
चेचे  कोचकोच  नंनं..  BB//55  बर्थबर्थ  नंनं..  55  वरुनवरुन  CCSSTT  तेते  NNGGPP  असाअसा  प्रवासप्रवास    
करण्र्ाकरण्र्ा  कशरताकशरता  रात्रीरात्री  2200::1155शफर्ादीशफर्ादी  हेहे  बसलेबसले  वव  
शदशद..0011//0066//2222रोजीरोजी  0077::3311वावा..  तेते  दरंुन्तोदरंुन्तो  एक्सएक्स..  र्धनुर्धनु  रेरे..स्टेस्टे..  
नागपरूनागपरू  प्लटॅफार्थप्लटॅफार्थ  नंनं..  88  वरवर  उतरलेउतरले  त्र्ात्र्ा  दरम्र्ाणदरम्र्ाण  कोणीतरीकोणीतरी  
अज्ञातअज्ञात  चोरट्यानेचोरट्याने  शफर्ादीशफर्ादी  र्ांच्र्ार्ांच्र्ा    पनॅ्टच्र्ापनॅ्टच्र्ा  शििातनुशििातनु  एकएक  
सरॅ्संगसरॅ्संग  SS  99  प्लसप्लस  कंकं..  चाचा  काऴ्र्ाकाऴ्र्ा  रंगाचारंगाचा  र्ोबाईलर्ोबाईल  गदीचागदीचा  
फार्दाफार्दा  घेवनुघेवनु  चोरुनचोरुन  नेलानेला..      सबबसबब  अपराधअपराध  कलर्कलर्  337799  
भादशवभादशव  प्रर्ाणेप्रर्ाणे  नंबरीनंबरी  गनु्हागनु्हा  दािलदािल    
. 

 
WNK
/805
स्वार्ी   

02 बडनेरा 
अप क्र. 
118/22 
कलम 
379 
IPC 
प्रमाणे 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेनट्रेन  नंनं  
  2222773388  शहसारशहसार  
ससकदराबादससकदराबाद  

एक्सएक्स..  चेचे  र्ाशगलर्ाशगल  
जनरलजनरल  कोचकोच  र्ध्रे्र्ध्रे्  
रेरे..स्टेस्टे  बडनेराबडनेरा  रे्र्नुरे्र्नु  
गाडी सटुल्र्ानंतर गाडी सटुल्र्ानंतर 

0055  शर्शनटानीशर्शनटानी  
 

2244//0055//2200
2222  चेचे  

2211..5555वावा.. 

0011//0066//22002222  
चेचे  1199..1188  वावा.. 

अर्ोलअर्ोल  साहेबराव साहेबराव 
चाफले वर् चाफले वर् 3322  

वरे्वरे्  धंदाधंदा--  
आशदवासीआशदवासी  शवकासशवकास  

र्ंडळर्ंडळ  
रे्रे्रे्रे्  सहासहा..  शिक्षकशिक्षक  

रारा..  पोस्टर्नपोस्टर्न  
कॉलनीकॉलनी  ((MMIIDDCC))  
रोडरोड,,  जनुाजनुा  बार्पासबार्पास  

र्ोर्ो..नंनं..  
88227755993311990077  

 

अज्ञात 
 

एकुण 12,750 /- रू 
एकएक  रेडर्ीरेडर्ी  नोटनोट  1100  कंपनीचाकंपनीचा  

66//6644  काळ्र्ाकाळ्र्ा  रंगाचारंगाचा  र्ोबाईलर्ोबाईल  
त्र्ातत्र्ात    BBSSNNLLशसर्शसर्  काडथकाडथ   नंनं..  

99662233116688000088,,    
JJIIOO  शसर्शसर्  काडथकाडथ   नंनं..  

99002211339999770088  ज्र्ाचाज्र्ाचा  IIMMEEII  
NNOO--886666776699005544556633669900    

सकर्तसकर्त  1122775500//--  रुरु..    
चाचा  र्ोबाईलर्ोबाईल   

शनरंक नर्दुनर्दु  तारिेसतारिेस  वेळीवेळी  वव  ठीकाणीठीकाणी  र्ातीलर्ातील  फीर्ादीफीर्ादी    हेहे  शदनांकशदनांक    
शदशद2244  //0055//22002222  रोजीरोजी    ट्रेनट्रेन  नंनं  2222773388  शहसारशहसार  ससकदराबादससकदराबाद  
एक्सएक्स..  चेचे  र्ाशगलर्ाशगल  जनरलजनरल  कोचकोच  र्धनुर्धनु  रेरे..स्टेस्टे  बडनेराबडनेरा  तेते  चंद्रपरुचंद्रपरु  
असाअसा  प्रवासप्रवास  कशरतकशरत  असतांनाअसतांना  रेरे..स्टेस्टे..  बडनेराबडनेरा  रे्र्नुरे्र्नु  नर्दुनर्दु  
गाडीगाडी  सटुल्र्ानंतरसटुल्र्ानंतर  0055  शर्शनटानीशर्शनटानी  शफर्ादीशफर्ादी  र्ांचेर्ांचे  िटाच्र्ािटाच्र्ा  
शििातनुशििातनु  कोणीतरीकोणीतरी  अज्ञातअज्ञात  चोरट्यानेचोरट्याने  रेल्वेरेल्वे  प्रवािांचेप्रवािांचे  गदीचागदीचा  
फार्दाफार्दा  घेउनघेउन  त्र्ांचात्र्ांचा    र्ोबाईलर्ोबाईल  र्दु्दार्र्दु्दार्  लबाडीनेलबाडीने  चोरुनचोरुन  नेलेनेले  
असेअसे  शदलेशदले  लेिीलेिी  शफर्ादशफर्ाद  वरुनवरुन  कलर्कलर्  337799  भादवीभादवी  प्रर्ाणेप्रर्ाणे  
गनु्हागनु्हा  दािलदािल    
  ffVVii  llnnjj  फीर्ादीफीर्ादी  हेहे  vvkktt  jjkk sstthh  iikk ssLLVVss  yykk  vvkkyyss  oo::uu  गनु्हागनु्हा  
दािलदािल    
    

 

NNKK//445599  डोंगरेडोंगरे 

03 बडनेरा 
अप क्र. 
119/22 
कलम 
379 
IPC 
प्रमाणे 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेनट्रेन  नंनं  1122665566  
नवशजवननवशजवन  एक्सएक्स  

चेचे  कोचकोच  नंनं..  
SS//1100  र्धनुर्धनु    
रेल्वेरेल्वे  स्टेिनस्टेिन  

टाकळीटाकळी        
दरम्र्ानदरम्र्ान 

  

3300//0055//2200
2222    चेचे  वेळवेळ  
नर्दुनर्दु  नाहीनाही 

  

0011//0066//2222  चेचे    
2211..3333  

उर्ेरउर्ेर  िानिान  
कलीर्कलीर्  िानिान  वर्वर्  

2200    वर्थवर्थ  
रारा..लकडगंजलकडगंज  

र्ोहम्र्दीर्ोहम्र्दी  
र्ोहल्लार्ोहल्ला 
अकोलाअकोला  
र्ोर्ो  नंनं..  

88888888441133000055  

अज्ञातअज्ञात  
 

एकुण 14,999 /- रू 
एकएक  MMII  कंपनीचाकंपनीचा  

  र्ोबाईलर्ोबाईल    र्र्  नंनं..  mmiixx  22    
त्र्ाचात्र्ाचा  IIMMEEII  NNOO  

886699003333002266994488116677  
त्र्ातत्र्ात  JJiioo  ssiimm  
88660000118888113388    

सकर्तसकर्त  1144,,999999//--  रुरु..  चाचा    
र्ोबाईलर्ोबाईल 

  

शनरंक  नर्दुनर्दु  वरीलवरील  ताता..  वेळीवेळी  वव  शठकाणीशठकाणी  र्ातीलर्ातील  शफर्ादीशफर्ादी    हाहा  
शदशद..3300//0055//22002222    रोजीरोजी  चेचे    ट्रेनट्रेन  नंनं  1122665566  नवशजवननवशजवन  एक्सएक्स  
चेचे  कोचकोच  नंनं..  SS//1100  र्धनुर्धनु  रेरे  स्टेस्टे    वरंगलवरंगल  तेते  रेरे  स्टेस्टे  अकोलाअकोला  
असाअसा    प्रवासप्रवास  करीतकरीत  असतानाअसताना  प्रवासाप्रवासा  दरम्र्ानदरम्र्ान  त्र्ांनात्र्ांना  झोपझोप  
लागलीलागली  असताअसता  त्र्ांचीत्र्ांची  झोपझोप  रेरे  स्टेस्टे  टाकळीटाकळी  रे्रे्रे्रे्  उघडल्र्ाउघडल्र्ा  
नंतरनंतर  शफर्ादीशफर्ादी  र्ांच्र्ार्ांच्र्ा  लक्षातलक्षात  आलेआले  कीकी,,  त्र्ांच्र्ात्र्ांच्र्ा  पन्टच्र्ापन्टच्र्ा  
शििातशििात  ठेवलेलाठेवलेला      एकएक  MMII  कंपनीचाकंपनीचा  र्ोबाईलर्ोबाईल    कोणीतरीकोणीतरी  
अज्ञातअज्ञात  चोरट्यानेचोरट्याने  शफर्ादीशफर्ादी  र्ांच्र्ार्ांच्र्ा  झोपेचाझोपेचा  फार्दाफार्दा  घेवनुघेवनु  
चोरूनचोरून  नेलेनेले  तसेचतसेच  चोरीचोरी  गेलागेला  र्ोबाईलर्ोबाईल  र्ोझेर्ोझे  नातेवाईकनातेवाईक  नार्ेनार्े  
नवेदनवेद  हुसेनहुसेन  इर्दादइर्दाद  हूसेनहूसेन  र्ांचेर्ांचे  नावेनावे  असनूअसनू  तोतो  र्ोबाईलर्ोबाईल  
शफर्ादीशफर्ादी  हेहे  वपरतवपरत  होतेहोते    असेअसे  प्राप्तप्राप्त  शफर्ादशफर्ाद  वरूनवरून  कलर्कलर्  337799  
IIPPCC  प्रर्ाणेप्रर्ाणे  गनु्हागनु्हा  दािलदािल    

HHCC//  
996644  
गडवेगडवे      
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04 अकोला  
अप क्र. 
166/22 

कलर् 379 
IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं. 12809 
हावडा र्ेल 

एक्स चे कोच नं. 
D1 बर्थ नं. 20 

वरुन रेल्वे 
स्टेिन 

र्तुीजापरु रे्र्नु  
ट्रेन सटुल्र्ानंतर 

29/05/20
22  चे  
08.00 

वा.दरम्र्ान 

01/06/2022 
चे  00.33 वा. 

 

नरुुशद्दन र्ोहम्र्द 
शसराजशुद्दन 

कर्ाल वर् 32 
वरे् धंदा इंव्हेंट 
र्नेँजर्ेंन्ट  पत्ता 
प्लट नं. 1239 

र्जीद नरु जवळ 
किाशनर्ा 

हाफीज एर् ए.के  
आझाद बनकर 
कालँनी, डा.ँ 

आंबेडकर  र्ागथ 
नागपरु  44001 

र्ोबा.नं. 
9834627913 

 

एक 
अनोळिी 
इसर् वर् 

27,28 वरे्,  
उंची अंदाजे 
5.5 फुट, 

रंगाने गहुवणथ, 
अंगात 

काळ्र्ा रंगाचे 
िटथ, शनळ्र्ा 
रंगाचा शजन्स 
पनँ्ट घातलेला 

केस लांब  

एकुण 22,990 /- रू 
एक OPPO F15 र्ोबाईल  

त्र्ाचा IMEI NO 
86311504624895346  

त्र्ात Jio sim 
 9518587016,  

Idea no 9325588959 
 सकर्त 22,990/ रु  

चा र्ोबाईल 

शनरंक नर्दु वरील ता. वेळी व शठकाणी र्ातील शफर्ादी, हे 
शद.29/05/2022 रोजी ट्रेन नं. 12809 हावडा र्ेल एक्स चे 
कोच नं. D1 बर्थ नं. 20 वरुन र्ुंबई ते नागपरु असा प्रवास 
करीत असतांना प्रवासादरम्र्ान  ट्रेन र्तुीजापरू रे्र्नु 
सटुल्र्ानंतर र्ी बार्रुर्ला गेलो आशण र्ाझा र्ोबाईल  बर्थ 
जवळ चाजींग ला ठेवला होता  बार्रुर् र्धनु  परत  बर्थ 
कडे रे्त असतांना एक अनोळिी व्र्क्ती  र्ाझा चाजींग ला 
ठेवलेला र्ोबाईल काढुन घेवनु जात असतांना  ट्रेन  रेल्वे 
स्टे र्तुीजापरु चे आउटर हळुहळु धावत असल्र्ाने सदर 
व्र्क्ती चालत्र्ा  ट्रेन र्धनु उतरुन पळुन गेला र्ांनी  रे.स्टे. 
नागपरु रे्रे् तक्रार शदले वरून िनु्र् क्रर्ांने गनु्हा दािल  
fVi - रेल्वे पोलीस स्टेिन नागपरु र्ांचा जा क्र 
2468/22शद.30/05/2022 अन्वरे् गनु्याचे कागदपत्र 
ईकशडल पो स्टे ला आवक क्र 746/22 शद. 31/05/2022  
रोजी गनु्याचे कागदपत्र प्राप्त झाल्र्ा वरून गनु्हा दािल 
केला   
 

NK/ 
799 

र्नस्का
र 

05 अकोला  
अप क्र. 
168/22 

कलर् 379 
IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh   

ट्रेन नं. 
11040अप. 

र्हाराष्ट्ट्र्  एक्स चे 
कोच नं. D/1 बर्थ 

नं.51 वर जात 
असतांना 

रे.स्टे.अकोला PF 
NO.01वरुन 

 

01/06/22 
चे वेळ 

नर्दु नाही 
 

.01/06/22 चे 
18.04वा. 

राजेि शिवकुर्ार 
जोिी वर् – 53 
वर्थ, धंदा- व्र्ापार    
रा. गल्ली नं. 4 घर 
नं.2809शज. धळेु 

र्ो नं.  
9420697880 
,9423431224 

अज्ञात 
 

एकुण 23,000 /- रू 
एक सरँ्संग A51कं.चा  
काळ्र्ा रंगाचा  र्ोबाईल 

त्र्ाच्र्ा IMEI 
No.353684110619511, 

353685110619518   
त्र्ात Jio sim no. 

8422788161   
शक.23,000/- रूचा 

र्ोबाईल , असा एकुन 
23,000/- रु चा  

शनरंक र्ावेळी शफर्ादी हे अकोला ते चाळीसगाव  असा प्रवास 
करने कशरता  ट्रेन नं. 11040 अप. र्हाराष्ट्ट्र्  एक्स चे कोच 
नं. D/1 बर्थ नं. 51  वरुन  PF NO. 1 वर रे स्टे अकोला  
रे्र्नु ट्रेनच्र्ा  बोगी र्ध्रे् बर्थ वर बसने कशरता जात 
असतांना शफर्ाशद र्ांच्र्ा एक सरँ्संग A51कं.चा  काळ्र्ा 
रंगाचा  र्ोबाईल शफर्ाशद र्ांच्र्ा नजरचकुवनु  व गर्ददचा  
फार्दा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने र्दु्दार् लबाडीने 
चोरून नेला अिी शदले तोँङी  शफर्ाद वरून  कलर् 379 
भादशव प्रर्ाणे  गनु्हा दािल  
 

NK/ 
630 
रार्क
वार   

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

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

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 



 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 31-05-2022  

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 01-06-2022 

 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 01-06-2022 

 

 

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 

vaeynk

j 01  नागपरु  exZ dz 

33@2022 

dye 174 

tkQkS izek.ks 

आकस्स्र्त अपघात 
शवभाग  र्ेडीकल 
हासँ्पीटल नागपरु 

01/06/22 
 चे 

 06:00 वा. 
पवुी 

 

01/06/22 चे 
 06:29 वा. 

 

पोलीस शिपाई 05  
गजेन्द्र टेकार् नेर्. 
रे.पो. स्टे. नागपरु 

 

एक 
अनोळिी 
परुुर्,  वर् 
अंदाजे 30 

वर्थ  

आज रोजी  ON डर्टुी DYSS र्ध्र् रेल्वे नागपरु तफे LPP उर्ेि तार्डे र्ांनी पो. 
स्टे. ला एक लेिी र्ेर्ो आणनु हजर केल्र्ा वरुन PC/05 टेकार् र्ांनी रे्वनु पो. 
स्टे. ला लेिी शरपोटथ शदला शक अनोळिी इसर् वर् अंदाजे 30 वरे् र्ास रे. स्टे. 
नागपरु रे्रे् प्लेटफार्थ नं. 4/5 वर  OHE  इलेक्ट्रीक चे िाटँ लागल्र्ांने जख्र्ी 
झाला होता त्र्ास  RPF व आम्ही र्ेर्ो हासँ्पीटल नागपरु रे्रे् और्धोपचार कार्ी 
घेवनु गेले असता सदर अनोऴिी इसर् र्ांस उपचार कार्ी र्ेडीकल हासँ्पीटल 
नागपरु रे्रे् रेफर केल्र्ांने उपचार दरम्र्ान र्र्त झाले बाबत र्ा. वैघकीर् 
अशधकारी र्ेडीकल हासँ्पीटल नागपरु र्ांनी त्र्ास र्तृ घोशर्त केले  

HHCC//5599  
वासशनवासशन

कक 

02 नागपरु exZ dz 

34@2022 

dye 174 

tkQkS izek.ks 

नंनं..1122557777  कोचकोच  चेचे  
SS//11  बर्थबर्थ  नंनं..6600  वरूनवरून  
रेरे..स्टेस्टे  नागपरुनागपरु  रे्शर्लरे्शर्ल  

PPFF..NNOO  0022  वरवर  
उतरवलेउतरवले 

0011//0066//22002222  
चेचे  वावा..  1177..5555  

वावा..पुपुवीवी  
 

0011//0066//22002222  
चेचे  वावा..  1199..0055  

वावा..  
 

ऑनऑन  डु्यटीडु्यटी  
DDYYSSSS  तफेतफे  

अशनलअशनल  
पडंुशलकपडंुशलक..वर्वर्  5522  
वरे्वरे्  राहराह--अजनीअजनी  
क्वॉटरक्वॉटर  नागपरुनागपरु 

एक 
अनोळिी 
परुुर्,  वर् 
अंदाजे 28 

वर्थ 

ऑनऑन  डु्यटीडु्यटी  DDYYSSSS  तफेतफे  अशनलअशनल  पडंुशलकपडंुशलक..वर्वर्  5522  वरे्वरे्  राहराह--अजनीअजनी  क्वॉटरक्वॉटर  नागपरुनागपरु    
र्ांनीर्ांनी  पोपो..  स्टेस्टे..  लाला  रे्वनुरे्वनु  एकएक  लेिीलेिी  र्ेर्ोर्ेर्ो  आणनुआणनु  हजरहजर  केल्र्ानेकेल्र्ाने  सदरसदर  र्गथर्गथ  दािलदािल  
करण्र्ातकरण्र्ात  रे्तरे्त  आहेआहे    एकएक    व्र्क्तीव्र्क्ती  ((र्ात्रीर्ात्री))  काका  र्तृर्तृ  होणेहोणे  केके  सेबधसेबध  र्ेर्े  ..र्हािर्र्हािर्--  
आपकोआपको  सशुचतसशुचत  शकर्ाशकर्ा  जाताजाता  हेहे  कीकी,,  TT..NNOO..1122557777  CC//BB  --SS11--6600  परपर  एकएक  व्र्क्तीव्र्क्ती  
बेहोशिकेबेहोशिके  हालतहालत  र्ेर्े  हैहै..ऐसाऐसा  aaccccoorr  CCRR..NNAAGG  नेने  सचुनासचुना  दीदी  र्ीर्ी,,डॉडॉ..धनशकिोरधनशकिोर  नेने  
जाचजाच  कीकी  एवएव  र्तृ्र्ुर्तृ्र्ु  प्रर्ानप्रर्ान  पत्रपत्र  जारीजारी  शकर्ाशकर्ा  ,,आगेआगे  कीकी  कार्थवाहीकार्थवाही  हेतुहेतु  र्ेर्ोर्ेर्ो  शदर्ाशदर्ा  जाताजाता  
हेहे  II  
        अिाअिा  र्ेर्ोर्ेर्ो  वरूनवरून  र्गथर्गथ  दािलदािल  करूनकरून  पे्रतपे्रत  पहारापहारा  डर्टुीडर्टुी  कार्ीकार्ी  PPCC//11115566  कुशरलकुशरल  
असेअसे  रवानारवाना    तसेचतसेच  इन्कवेस्टइन्कवेस्ट,,  घटनास्र्ळघटनास्र्ळ  पंचनार्ापंचनार्ा  कार्थवाहीकार्थवाही  करणेकरणे  कार्ीकार्ी  
AASSII//884477  र्ॉर्सर्ॉर्स  र्ांनार्ांना  रवानारवाना  करण्र्ातकरण्र्ात  आलेआले  आहेआहे..    
  
  
  
  

  

AASSII//8844
77  र्ॉर्सर्ॉर्स 

v-

dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 

fujad fujad fujad fujad 

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 


