
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  01@10@19   

v-

dz- 

iks-LVs- 

xq-j-ua 

xqUgk ?kM 

 tkxk 

xqUgk ?kM rk-  

osG 

xqUgk nk[ky  

rk- osG 

fQ;kZnhps ukao vkjksih xsyk eky feGkyk 

eky 

gdhdr o m’khjkps dkj.k riklh 

vaeynkj 

1 xksafn;k 

291@19 

dye 

379 

Hkk-n-fo 

xqUgkizdkj 

efuilZ 

pksjh 

 
 

 

 

Vsªu ua- 

12807 

lerk ,Dlizsl

ps tujy 

dksp e/kqu 

jsYos LVs’ku 

HkaMkjkjksM ;sFkqu 

xkMh 

lqVY;kuarj 

 

22@09@19 

21%30 oktrk 

njE;ku 

01@10@019 

13%25 oktrk 

Jh- eue fo".kqnkl 

vxzoky o; 33 

o"ksZ /kank ukSdjh 

¼lh,½ jkg- IykWV 

ua- 02] dYiuk 

fcYMhax] 

jkenklisB] ukxiwj 

rk-ft- ukxiwj 

eksck ua- 

7972992955 

 

vKkr ,dq.k 2]500:-  

,d dkG;k jaxkph euh ilZ 

R;kr ,Vh,e dkMZ ;qdsvks cWd] 

,lchvk; cWd] vk;lhvk;lh 

cWd] ih,uch cWd] Mªk;Oghax 

yk;lUl] iWudkMZ] vk/kkjdkMZ] 

jks[k 2500 :Ik;s o ,d 

ih,uch cWdsaps psd cqd] jsYos 

izoklkph frdhV  vlk ,dq.k 

2]500  vlk pk eky 

 

fuajd ueqn rkj[ksl osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh  

etdqj gs fn- 22@09@2019 jksth Vsªu ua- 

12807 lerk ,Dlizslps tujy dksp e/kqu 

jsYos LVs’ku xksafn;k rs ukxiwj vlk izokl djhr 

vlrkauk izoklkr fn- 22@09@2019 ps 

21%30 oktrk jsYos LVs’ku HkaMkjkjksM ;s.;kiqohZ 

/kkoR;k xkMhr dks.khrjh  vKkr pksjV;kus 

izoklh yksdkaP;k xnhZpk Qk;nk ?ksoqu R;kapk ,d 

dkG;k jaxkph euh ilZ eqn~nke yckMhus pks:u 

usys ckcr fQ;kZnh ;kauh jsiksLVs ukxiwj ;sFks rdzkj 

fnY;ko:u lnj xqUg;kps dkxni= oxZ gksoqu 

izkIr >kY;kus fn- 01@09@2019 ps 13%25 

oktrk ueqn izek.ks xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk 

vkgs- 

l-QkS-

@453 

v’kksd 

;kno 

 

2 xksafn;k 

292@19 

dye 

 379 

 Hkk-n-fo 

xqUgkizdkj 

efuilZ 

pksjh 

 
 

Vsªu ua- 

11040 

egkjk"Vª ,Dlizs

lps dksp ua- 

ch 01 cFkZ ua- 

49 o 52 

o:u] jsYos 

LVs’ku 

HkaMkjkjksM 

njE;ku 

njE;ku 

25@09@19 

09%15 oktrk 

01@10@019 

14%36 oktrk 

 Jh- bDcky 

gfQt duhts o; 

44 o"ksZ /kank & 

O;kikj jkg- LVsV 

cWad dkWyksuh] 

HkaMkjk] rk-ft- 

HkaMkjk 

eksck ua- 

9422131384 

 

vKkr ,dq.k 700:-  

,d dkG;k jaxkph euh ilZ 

R;kr cWd vkWQ egkjk"Vªps 

,Vh,e dkMZ ],lchvk; 

cWd,Vh,e dkMZ] ekfld 

frdhV] brj dkxni=] 

Mªk;Oghax yk;lUl] vk/kkjdkMZ] 

jks[k 700 :Ik;s vlk ,dq.k 

700  vlk pk eky 

 

 

fuajd ueqn rkj[ksl osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh  

etdqj gs fn- 25@09@2019 jksth Vsªu ua- 

11040 egkjk"Vª ,Dlizsl e/khy  dksp ua- chA 

01 cFkZ ua- 49 o 52 o:u izokl 

dj.;kdjhrk xkMhr p<ys o ckFk:eyk xsys 

vlrk dks.khrjh  vKkr pksjV;kus R;kaps 

xSjgtsjhpk Qk;nk ?ksoqu R;kaph cFkZoj Bsoysyh 

,d dkG;k jaxkph euh ilZ eqn~nke yckMhus 

pks:u usys ckcr fQ;kZnh ;kauh jsiksLVs vdksyk 

;sFks rdzkj fnY;ko:u lnj xqUg;kps dkxni= 

oxZ gksoqu izkIr >kY;kus fn- 01@09@2019 ps 

14%36 oktrk ueqn izek.ks xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk vkgs- 

l-QkS-

@453 

v’kksd 

;kno 

 



03 jsiksLVs 

brokjh 

vi dz-

169@19 

dye 

379 

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 

 
 

Vªsu 

‘’kkyhekj 

,Dl-ps 

leksjhy 

tujy dksp 

e/kwu jsLVs 

dkeBh 

27@09@19 

ps 13-45 ok- 

01@10@19 ps 

01-55 ok- 

Hkqis’k ekagu 

yks.kkjs] o; 29 

o"kZ /kank& uksdjh 

jk- IykV ua% 

8@64 ,drk 

dkWyuh ;kno 

uxj ukxiqj eks ua- 

7620930559 

vKkr ,dq.k 31]999 : 

,d ASSUS >suQksu 5 Z 

daifupk fuG;k jaxkpk R;kr 

ftvks daifups fle ua 

8208360936 

IMEI NO. 
355944094513975 

 fd-31]999@&:-  

fujad ueqn rk-osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh etdqj 

gs ueqn Vªsu us jsLVs ukxiqj rs xksanh;k vlk izokl 

djhr vlrkauk izoklk njE;ku jsLVs dkeBh ;sFks 

xkMh vkyh vlrk fQ;kZnh ;kaps iWUVP;k 

f[k’kkrhy ueqn o.kWukpk dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus izoklkps xnhZpk Qk;nk ?ksowu pks:u 

usys ckcr ps dkxni= Vikykus izkIr >kys o:u 

lcc vi dye 379 Hkknfo izek.ks xqUgk 

nk[ky  

fVi %& jsiksLVs xksafn;k ;sFkhy tk dza- 

3152@19 fnukad 01@10@19 vUo;s 

izkIr >kY;kus xqUgk nk[ky 

iksgok@ 

313 

Bkdqj 

04 नागपरु 
.1450/19 
U/S 379 

IPC 
xqUgkizdkj 

efuilZ 

pksjh 

 
 

टे्रन नं. 12139 

सेवाग्राम एक्स. 

चे कोच नं. 

S/6, बथथ नं. 8 
वरुन गाडी 

रेल्वे स्टे. 
नागपुर येथे 
येण्याआधी 

 

01/10/19 
06:20 वा.  

 

01/10/19 
07:20 वा.  

 

प्रिया नरेद्र कडु, वय 

28 वषे,  रा. 
आशाप्रदप सोसायटी 

प्लॉट नं. 68 दाभा 

नागपुर, मो. नं.  

7028525806 

 ,dq.k 1]200 : 

एक गुलाबी रंगाची मनी पसथ त्यात 

आधार काडथ , पॅन काडथ, ATM 

Card, Voter ID, ड्रायव्हींग 

लायसन्स, रोख 1200/- रु. असा 

एकुण प्रकं. 1200/ रु. चा माल 

प्रनरंक 

 

अशा िकारे आहे की नमुद ता वेळी व प्रिकाणी यातील 
प्रियाथदी हे नमुद टे्रन ने नाप्रशक ते नागपुर असा 
िवास कररत असतांना  िवासा दरम्यान कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने प्रियाथदी यांचा नमुद वणथनाची मनी 
पसथ आतील सामानासह मुद्दाम लबाडीने व कपटाने 

चोरुन नेला वरुन अप. कलम 379 IPC िमाणे नंबरी 
गुन्हा दाखल  

 
 

lQkS@ 

636 

yks[kaMs   

05 नागपरु 
1451/19 

U/S 379 

IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 
 

टे्रन नं. 12139 

सेवाग्राम एक्स. 

चे कोच नं. 

S/6, बथथ नं. 8 
वरुन गाडी 

रेल्वे स्टे. 
नागपुर येथे 
येण्याआधी 

 

01/10/19 

01:10 वा.  
 

01/10/19 

09:06 वा.  
 

आकाश प्रदनेश 

प्रमश्रा, वय 22 वषे, 

रा. अनंत नगर 
स्वागत नगर ररंग 

रोड, नागपुर, मो. नं.  

8055642276 
 

 ,dq.k 27]300 : 

एक ब्लु रंगाचा सॅमसंग गॅलेक्सी 

A-7 त्यात प्रसम Idea 

9881691399, IMEI नं. 

माहीती नाही प्रकं. 27300/- रु. 

चा 
 

प्रनरंक 
 

यातील प्रियाथदी हे प्रमत्राला सोडने करीता आले 

असता गाडीला वेळ असल्याने रेल्वे स्टे. नागपुर येथे 

RPF थाना चे जवळील बुकींग ऑिीस चे वेटींग हॉल 

मध्ये मोबाईल चाप्रजिंग ला लावुन   प्रमत्राला बघण्या 
करीता गेले असता कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 

प्रियाथदी यांचे गौरहजरीचा िायदा घेवुन नमुद 

वणथनाचा मोबाईल  मुद्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन 

नेला वरुन अप. कलम 379 IPC िमाणे नंबरी 
गुन्हा दाखल  

 

lQkS@ 

636 

yks[kaMs   

06 नागपरु 
1454/19 
U/S 379 

IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

ट्रेन 12622 
ताममळनाडु 
एक्स. चे कोच 
नं. S/10 बथथ नं. 
38 वरुन रे. स्टे. 
नागपरु येथे 

 

30/09/19 
14:50 वा. 

 

01/10/19 
17.57वा. 

 

xksiky HkxhjFk 

fdz".kk o; 30 

o"kZ jk- tslqikdZ 

xsV toG okMZ 

30 fcdkusj 

jktLFkku eks ua- 

9116357072 

अज्ञात 
 

,dq.k 30]000 : 

एक समॅसंग कं. चा A-9 काळ्या 
रंगाचा मोबाईल त्यात मसम 
एअरटेल नं. 9871909394, 

IMEI NO. 
353451100968575, कक. 
30000/- रु. असा एकुण 
30000/- रु. चा माल. 

 
 
 

मनरंक नमदु ता वेळी व मिकाणी यातील मियादी हे मदल्ली ते 
चैन्नई असा प्रवास करीत असता प्रवासा दरम्यान 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मियादी यांचा वर नमदु 
वणथनाचा मोबाईल मियादी यांचे झोपेचा िायदा घेवनु 
मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेला वरुन  मियादी 
यांनी पो. स्टे. ला येवनु लेखी तक्रार मदले वरुन मा 
PSO  यांचे आदेशाने नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात 
आला आहे   
fVi %& fQ;kZnh Lo%rk iks-LVs yk vkY;kus नंबरी 
गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे   
 

 

 

 

WHC/ 
1020  
Ekaxyk 

iz/kku 

 



 

 

 

Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  

 

 

 

 

 

07 नागपरु 
1455/19 
U/S 379 

IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

रे. स्टे. नागपरु 
येथे ट्रेन नं. 

12859 
मगतांजली एक्स. 
चे समोरील 

जनरल डब्यात 
चढतेवेळी. 

 

29/09/19  
19:05 वा. 

01/10/19  
20:37 वा. 
दरम्यान 

 

मववेक ललीत 
तमुडाम, वय 21 वषथ, 
राह प्लॉट नं. 197, 
मक्रम्स हॉस्पीटल चे 
मागे, रामदासपेि, 
नागपरु मो. नं. 
8459998267 

 

अज्ञात ,dq.k 19,990/-  : 

एक ओप्पो कं. चा गोल्डन रंगाचा 
मोबाईल मॉडेल नं. F3, IMEI 

NO. 865244031235094,  कक. 
19990/- रु. असा एकुण 

19990/- रु. चा माल 

मनरंक 
 

नमदु ता वेळी व मिकाणी यातील मियादी हे नागपरु ते 
गोंमदया असा प्रवास करणे करीता नमदु ट्रेन चे 
समोरील जनरल डब्यात चढत असतांना कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने मियादी यांचा वर नमदु वणथनाचा 
मोबाईल त्यांचे पनॅ्ट चे मागील मखशातनु गर्ददचा 
िायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेला 
वरुन  मियादी यांनी पो. स्टे. ला येवनु लेखी तक्रार 
मदले वरुन मा PSO यांचे आदेशाने नंबरी गनु्हा दाखल 
करण्यात आला आहे 
 

WHC 
1020  
Ekaxyk 

iz/kku 

 

v-

Ø 

xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- 

rk-osG 

xq-nk- 

rk-osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih feGkysyk ekykps o.kZu gdhxr riklh 

vaeynkj 

01 वधा 
731/19 
कलम 
20 (ब) 
(क),29 
NDPS 

 
 

रे स्टे वधा 
येथील 

फुटओवर ब्रिज 
जवळ. 

 

30.09.19 
18/45 वा 
दरम्यान. 

01-10-19s 

00-40 ok 

 

सरकार तफे 
पब्रर PSI 

प्रब्रवण देवीदास 
ब्रिरे ,वय-37 
वरे्ष ,नेम-रे पो 

स्टे वधा.  
मो.नं-

9823911863
. 
 

मनोिरलाल 
तळुब्रिराम 

मेिरा,वय-44 
वरे्ष,रा-
ब्रपपरीया 
सोनार 

ग्रामपंचायत 
सवुािी 

उमरीया ति-
तेदखेूडा,ब्रज-
दमोई(म प्र द्व) 
vVd fnukad o 

osG 

-1-10-19s 

01-00 ok 

 

एकूण 55,600/-रू चा माल 
एक काळ्या रंगाची सगँबगँ ज्यावर समोरील भागास 

इंग्रजीमध्ये APPLE असे ब्रलब्रिलेले त्यात  खाकी 
रंगाचे सेलोटेपचे वेष्टनाने पकँींग केलेले ब्रतन नग  

बंडल त्यात ओलसर कळीदार गांजा बगँसि एकूण 
वजन 07 ब्रक ग्र,ब्रतनिी वेष्टनातील बंडल मधील 

एकूण ब्रनवळ गांजा 5.560 ब्रक ग्र असनू सदर 
गाजाची िासकीय दरानसुार प्रब्रतकीलो 10,000/- रु 

दराने ककमत लावण्यात आली आिे.असा एकूण 
55,600/-रू चा माल 

 

वरील ता वेळी व ब्रिकाणी यातील सरकार तफे ब्रफयादी 
यांची ब्रदवसपाळी अब्रधकारी म्िणनू पो स्टे ला िजर 
असतांना मिाराष्र ब्रनवडणकू आयोग तफे मिाराष्र 
ब्रवधानसभा ब्रनवडणकू 2019 करीता रे स्टे वधा येथे स्थाई 
दक्षता पथक श्री प्रिांत अिोकराव भोयर वय-38 
वरे्ष,धंदा-नोकरी िे रे स्टे वधा येथील फूटओवर ब्रिज 
जवळ त्यांच्या सिकायासि डयटुीवर असतांना रेन िावडा 
अिमदाबाद एक्स स्टेिन वर आली असता सदरील 
पथकाने नमदु आरोपीची बगँ चेक केली असता सदरची 
बगँ िी जप्ती पंचनामा प्रमाणे राजपत्रीत अब्रधकारी व दोन 
िासकीय पंच व फोटोग्राफर, मापारी यांचे समक्ष रे. पो. स्टे 
वधा येथे आणनु िजर केल्याने सदरचा मादक पदाथथ गांजा 
( गुंगीकारक)   अवैद्यब्ररत्या वाितकु करण्याच्या उदे्दिाने 
असलेला ब्रमळुन आल्याने  कलम 20 (ब) (क),29 
NDPS प्रमाणे नंबरी गनु्िा दाखल करण्यात आला.सदर 
गनु्ियाचे वदी ब्ररपोटथ मा JMFC सो रेल्वे कोटथ नागपरू 
यांना रवाना. गनु्ियाचे कागदपत्र मळूकेसडायरीसि पढुील 
तपास कामी  पब्रर PSI  ब्रिरे सो यांना देण्यात आले आिे. 

पब्रर PSI  
ब्रिरे 



yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekghrh 

 

 

 

 

 

 

 

v]d iksLVs  feflax  tkxk feflax rk-osG feflax nk- rk-osG fQ;kZnhps uko felhx O;Drh ps uko o iRrk gdhxr   riklh vaeynkj 

& & & & & & & & & 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 ukxiqj अप क्र.1441/19 कलम 379 भादवी 01/10/19 चे 12:38 वा. (1) डकोराम रामदास सोलंकी वय20 वषथ,रा.गलुगाव पो.स्टे. सांची मज. रायसेन ह.म.ु कस्तरुचंद पाकथ  
नागपरु 
(2) मवक्की रामकसग मोमगया वय 22 वषथ,रा. थल  मवदीशा मज. मवदीशा 
 (3) अमन रामकृष्ण चव्हाण वय30 वषथ,रा. गलुगाव पो.स्टे. सांची मज. रायसेन 
(4) करण हरण मोगीया वय 20 वषथ,रा मरुादपरु पो.स्टे. दनावदा मज. गणुा  

02 वधा           1 
 
 
 

vi-dz- 731@19 कलम 20 (ब) 
(क),29 NDPS 
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(1) मनोिरलाल तळुब्रिराम मेिरा,वय-44 वरे्ष,रा-ब्रपपरीया सोनार ग्रामपंचायत सवुािी उमरीया ति-
तेदखेूडा,ब्रज-दमोई(म प्र द्व) . 
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