
 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 02-02-2023 

  

 

 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih  pksjhl xsysyk eky  feGkyk  

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

01 ukxiqj 
123/2023 
कलम 379 

IPC 

xqUgkizdkj  
बैग   pksjh 

ट्रेन नं 12651 
तममऴनाडु 
संर्पक क्ांती 

एक्स चे कोच 
B/2  बथप नं. 7 

वरुन  रे स्टे 
नागर्रू येथे 

बमघतल्यावर. 

11/01/2023 
चे वेळ नमदु 

नाही. 
 

02/02/2023  
00.50 वा. 

 

गणेश कुमार  
S/O राजेन्द्र 

कुमार   वय 27 
वषप राह.23 टी-
आय कामछी 
चेरीयार ,स्ट्रीट 

चौकाललगा र्रुम 
मज. मवरध नगर 
,तममऴनाडु .मो. 

नं 
8428366909 

 

vKkar ,dq.k 1800@# 

एक मर्टु्ट बैग ब्लैक 
रंगाची  ज्यात शाऴेचे 

कागदर्त्र 10,12 
,गे्रज्यएुसन  व डायकीन 

एयर कं.चा जोईलनग 
लेटर,र्ा ाँवर बैक , मकमत 

800/- रु एक घडी 
मकमती 1000/- रु , 
वार्रते कर्डे एकुण  

मक.1800/- रु चा माल. 

मनरंक अशा प्रकारे आहे की, नमदु तारीख वेळी व मिकाणी  यातील 
मियादी हे ट्रेन नं 12651 तममऴनाडु संर्पक क्ांती एक्स प्रवास 
करीत असता प्रवासा दरम्याण  मियादीने आर्ली  मर्टु्ट बैग 
ब्लैक रंगाची ज्यात ueqn o.kZukps lkeku o dkxni= एकुण  
मक. 1800/- रु चा माल असलेली  बैग बथप च्या खाली िेवली   
रात्री 10:00 वा.च्या दरम्यान झोर्ले  व जेव्हा तयांची झोर् 
उघडली तेव्हा गाडी रे.स्टे नागर्रु येथनु मनघत होती तेव्हा तयांनी 
तयाची बैग बमघतली असता मदसनु आली नाही  कोणीतरी 
अज्ञात चोरटेयाने  मियादीच्या झोरे्चा िायदा चोरुन नेले वरुन 
कलम 379 भादमव प्रमाणे गनु्द्हा दाखल करण्यात येत आहे.. 
TTIIPP---- मा . र्ोलीस अमध. लोह नागर्रु र्त्र क्. आर/23/गनु्द्हा 
वगप/2023- 502मदनांक 27/01/23 अन्द्वये तसेच ईकमडल आ. 
क्.339/23 मद. 27/01/23प्रमाणे  
  

ASI 
988 
मरारे् 

02 ukxiqj 
126/2023 
कलम 379 

IPC 

xqUgkizdkj      
रोख pksjh 

.  –  रे स्टे 
नागर्रु ट्रेन नं 

12130 आझाद 
लहद एक्स चे 

कोच S/8 जवळ 
प्लटॅिामप नं 03 
वर येथनु सामान 

चढवत 
असतांना 

02/02/2023
18:40वा. 

 

02/02/2023 
22:00वा. 

 

- हरीराम S/O 
यादवराव थोटे, 
वय 61 वषप, 

धंदा- शेती, राह. 
मर्र्ळा डाग 
बंगला जवळ 

घनघौरी हॉलच्या 
मागे कोराडी 
वाडप नं 02 

नागर्रु, मो नं 
7522995718 

 
 

अज्ञात ,dq.k 14390@# 

रोख 500/-रु दराचे 26 
नोट, 200/-रु 5 नोट, 

100/- रु  3नोट,  50/-रु  
1 नोट, 20/-रु 01, 10/-
रु 2 नोट अश्या एकुण 

14,390/-रु रोख 

मनरंक नमदु तारखेस वेळी व मिकाणी यातील मियामद यांनी र्ो स्टे ला 
येवनु लेखी मरर्ोटप मदले वरुन  
 मी आज ता. 02/02/23 रोजी माझी मलुगी र्णेु येथे जात 
असल्याने मतला सेडणे कामी रे स्टे नागर्रु येथे 18.40 वा आले 
व आझाद लहद एक्स मध्ये मलुीचे सामान प्रवाश्याच्या गदीत 
चढवत कोणीतरी अज्ञात ईसमाने माझ्या िुलर्नॅ्द्टच्या समोरील 
मखशात िेवलेले uewn jks[k #- एकुण  14,390/-रु. रै्शांचे 
बंडल, मदसनु आले नाही मी ट्रॉिीक र्ोलीसांना सांगीतले तयांनी 
मला प्लटॅिामप नं 03नेले तेथे रै्शांच्या शोध घेतले असता ममळुन 
आले नाही, तेथनु CCTV िुटेज र्ाहायला नेले असता िुटेज 
मध्ये र्ाढरा शटप मजन्द्स र्नॅ्द्ट व तोंडाला रुमाल बांधलेला ईसम 
दरवाज्यात रस्ता अडवनु मदसला र्ण माझे रै्से कोणी काढले ते 
मदसनु आले नाही करीता मी तयांचा सोबत र्ो स्टे ला येवनु 
माझ्या मलुीला सामान चढवत असतांना कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने गर्ददचा िायदा घेवनु माझे िुलर्नॅ्द्टच्या मखशातनु 
14390/-रु रोख चोरुन नेले आहे करीता चोरीचा मरर्ोटप देत 
आहे. असे लेखी अजप मदले वरुन मा. PSO यांचे आदेशाने 
कलम 379भादमव प्रमाणे गनु्द्हा दाखल करण्यात येत आहे.  

ASI/ 
549 
िुसाटे 

 



 

 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 02-02-2023 

 

 

 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  

feGkyk  

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

03 वर्धा 
 46/23 

कलम 379 
भादवी 

xqUgkizdkj  
मोबाईल  
pksjh 

ट्रेननं. 12625 
केरला एक्स चे 
समोरील जनरल 
कोच मधनु रे. 

स्टे चंरर्रु येथनु 
गाडी सटुताच 
माहीती र्डले 

वरुन 

28/01/2023 
19/15 वा.  

02/02/2023 
17/37 वा. 

आमशष 
मवश्मभरनाथ 
मत्रर्ािी वय- 
30वषप, धंदा- 
प्रायव्हेट जॉब 
रा. 101अक्षय 

अर्ाटपमेंट 
मनयर 

गायकवाड 
हॉस्स्र्टल 

गोधनी नागर्रु 
मो. नं. 

799231498
6 

vKkar ,dq.k 33500@# 

एक िारेस्ट ग्रीन रंगाचा 
ONE +10R कं. चा 
मोबाईल तयात Airtel 

मसम नं 
9450883533,IMEI 

नं 
867778066883144/

51मक. 33,500/- 
रू.चा मोबाईल 

.   

मनरंक †¿ÖÖ ®ÖÏÛúÖ¸êü †ÖÆê üÛúß, µÖÖŸÖß»Ö ×±úµÖÖÔ¤üß ´Ö•ÖÛãú¸ üÆêü ®Ö´Öã¤ü 
ŸÖÖ. ¾Öêôêû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖß Ö´Öã¤ü ™ÒêüÖ “ÖêÛúÖê“Ö ¾Ö ²Ö£ÖÔ ¾ÖºþÖ 
†Ö®Ö»µÖÖ ×´Ö¡ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ¸êü.Ã™êü ²Ö»»ÖÖ¸ü¿ÖÖÆü ŸÖê ¸êü.Ã™êü ÖÖÝÖ®Öã̧ ü 
†ÃÖÖ ®ÖÏ¾ÖÖÃÖ Ûú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖÓÖÖ ®ÖÏ¾ÖÖÃÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖÖ ¸êü.Ã™êü 
“ÖÓ¦ü®Öã̧ ü µÖê£ÖãÖ ÝÖÖ›üß ÃÖã™ü»µÖÖ ÖÓŸÖ¸ üŸµÖÖ“ÖÖ ²Ö£ÖÔ¾Ö¸ü šêü¾Ö»Öê»ÖÖ 
Ö´Öã¤ü ¾ÖÞÖÔÖÖ“ÖÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ÛúÖêÞÖßŸÖ¸üß †–ÖÖŸÖ “ÖÖȩ̂ ü™üµÖÖÖê 
®ÖÏ¾ÖÖ¿Öß »ÖÖêÛúÖÓ“µÖÖ ÝÖ¤üá“ÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ‘Öê¾ÖãÖ “ÖÖêºþÖ Öê»µÖÖ“Öê 
×±úµÖÖÔ¤üß µÖÖÓÖÖ »ÖõÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ üÝÖãÆüµÖÖ“Ö 
êÛúÖÝÖ¤ü¯Ö¡Öê ¸êü.®ÖÖê.Ã™êü ÖÖÝÖ®Öã̧ ü µÖê£Öß»Ö •ÖÖ¾ÖÛú ÛÎú 
629/2023 ×¤üÖÖÓÛú 30/01/2023 †¾ÖµÖê ™ü®ÖÖ»ÖÖ «üÖ¸ êü 
®ÖÏÖ®ŸÖ —Ö»µÖÖÖê ´ÖÖ. ®ÖÏ³ÖÖ¸üß †×¬ÖÛúÖ¸üß ÃÖÖê µÖÖÓ“Öê 
†Ö¤êü¿ÖÖ¾ÖµÖê ÖÓ²Ö¸üß ÝÖãÆüÖ ¤üÖÜÖ»Ö .  

¯ÖÖêÆü¾ÖÖ/
402 
ŸÖê»Ö´ÖÖȩ̂ êü 

04 अकोला 
40/2023 

कलम 379  
IPC  

xqUgkizdkj  
मोबाईल  
pksjh 

ट्रेन नं. 
12485गंगा 
नगर एक्स चे 

समोमरल जनरल 
बोगी मध्ये रेल्वे 
स्टेशन अकोला 
प्ल ाँटिा ाँमप नं. 03 

वरून गाडीत 
चढत असतांना 

 

02/02/2023
16.10 वा. 

 
 

02/02/2023 
19.30 वा. 

 

लव हेमराज 
राजदेवय 

16वषप,  धंदा- 
मशक्षण रा. 

धनगर 
मोहल्ला 

कोडलेश्वरवा
डपखंडवा ( 
MP)मो नं. 

913169252
0 
 

vKkar ,dq.k 10]000@# 

एक रेड्मी A9 
कंर्नीचा मनळ्या 

रंगाचा मोबाईल तयाचा 
IMEI 

No.862873055546
243, 

862873055546250  
तयात Jio कं.च मसम नं. 
6265614002 लकमत 

10,000/- चा 
मोबाईल. 

 

मनरंक अशा प्रकारे आहे की , हे मद. 02.02.2023 रोजी रे.स्टे. 
अकोला  ते  रे.स्टे. खंडवा जाणे असल्याने  ट्रेन नं. 12485 
गंगा नगर एक्स चे जनरल चे मतकीट काढुन समोमरल जनरल 
बोगीमध्ये रेल्वे स्टेशन अकोला प्ल ाँटिा ाँमप नं. 03 वरून गाडीत 
चढत असतांना मियादी यांच्या र् ाँन्द्टच्या मखशात िेवलेला  
तयांचा एक रेड्मी A9 कंर्नीचा मनळ्या रंगाचा मोबाईल 
तयाचा लकमत 10 ,000/- चा मोबाईल. कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने गाडीत चढत असताना प्रवाशी लोकांच्या गर्ददचा 
िायदा घेवनु मियादी यांची नजर चकुवनु मदु्दाम व लबाडीने 
चोरुन नेले असी मियादीनी मदले लेखी मियाद वरुन मा. PSO 
सो, यांचे आदेशान्द्वये कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्द्हा दाखल 
करण्यात आला . 

WHC/ 
869 
राऊत 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

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

vaeynkj 

01 fujad  fujad fujad fujad fujad fujad  fujad fujad fujad 



yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 02-02-2023 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 02-02-2023 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 02-02-2023 

                                                                  

 

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 

हकीकत riklh 

vaeynk

j 01 नागर्रू 09/2023 
कलम 174 

Crpc 

मेडीकल 
हा ाँस्र्ीटल 
नागर्रू 

02/02/2023 
02:15 वा. 

 

02/02/2023 
11:40  वा. 

 

HC/453 
ममनष 

मदनलाल घरडे 
नेम.मेडीकल 
र्ोलीस बथु  

एक मयत 
ममहला नामे 
लक्ष्मी सरेुश 
बीरहा, वय 
37 वषप, रा. 
बारालसग्नल 
बोरकर नगर 

प्ला ाँट नं.  420 
र्ो. स्ट. 

ईमामवाडा 
नागर्रू  मो नं. 
762076614

4 
 

अश्या प्रकारे आहे की, HC/453 ममनष मदनलाल घरडे नेम. मेडीकल र्ोलीस बथु 
यांनी िोन व्दारे सचुना  मदले की, मतृक ममहला ही मनोरूग्ण असनु ती मद. 
31/01/2023 चे दरु्ारी 15.00 वा समुारास रेल्वे लाईन अजनी रे. स्टेशन समोरील 
याडप जवऴ रेल्वे ट्रॅक ने र्ायदळ जातांना कोणतयातरी रेल्वेने धडक मारल्याने 
डोक्याला व उजव्या हाताला मार लागनु जखमी झाली होती. मतला उर्चार कामी 
RPFचे कमपचारी HC संजय सोनवणे व PC हषपवधपन  बक्कल नं. 1855195 यांनी 
उर्चारा कमरता नागर्रू मेडीकल ट्रॉमा अर्घात मवभाग मटमकट नं, 91903053 
MLC क्. 32953 मद. 31/01/2023 चे 17:00 वा. भरती केले होते. उर्चारा 
दरम्यावन वाडप चे डा ाँ. यांनी तर्ासनु मद. 02/02/23 चे रात्री 02:15वा. मतृ घोमषत 
केले व पे्रत र्ढुील कायावाही कमरता मेडीकल दवाखाना (मचुपरी) येथे िेवण्यात आले 
आहे. अशी माहीती ममळाले वरून नमदु प्रमाणे मगप दाखल  

HC/ 
847 
था ाँमस 

02 इतवारी 01//2023 
कलम 174 

Crpc  

मेवो हॉस्र्ीटल 
नागर्रु वाडप. नॆ. 
SICU-31 मध्ये  

 

01-02-2023 
19.15वा   

 

02-2-2023    
16.20वा  

 

आाँन डु्यटी 
HC/4828 

मदनेश भटकर 
मेयो र्ोमलस बथु 

नागर्रु शहर  
 

एक 
अनोळखी 
इसम वय  

अंदाजे 65 वषप 

अशा प्रकारे आहे की वरील नमदु ता वेळी व िीकाणी यातील र्ो स्टेचा जख्मी क् 
01/23 मधील एक अनोळखी इसम वय  अंदाजे 65 वषप यास मद.22-01-2023रोजी 
CCH या धावतया मालगाडीणे  रे स्टे कामिी येथील य़ॉडप KM no 1116/26-24 
रवाना बाबत नोंद जख्मी झाले बाबत ऑन डयटुी DYSSरे स्टे कामिी यांनी 
RPFयांना मेमो मदल्याणे  नमदु जखमी RPFकामिी यांनी औषधोर्चार कामी मेयो 
हॉस्र्ीटल नागर्रु येथे दाखल केले असता सदर जखमी मद.01-02-2023रोजी मरण 
र्ावला असलेबाबत HC/4828मदनेश भटकर मेयो र्ोमलस बथु नागर्रु शहर यांनी 
िोन द्वारे कळमवले वरून आज मद. 02-02-2023रोजी ASI/८७५रे्न्द्दोर व र्ाहारा 
डयटुी करीता PC/149मनखारे यांना रवाना केले असता नमदु अनोऴखी मयतावर 
र्ोलीस कायपवाही करून झाले तर्ासाचे कागदर्त्र र्ो स्टेला मगप नंबरी दाखल करणे 
करीता हजर केल्याणे रे र्ो स्टे इतवारी मगप क्01//2023 कलम 174 Crpc प्रमाणे 
दाखल. 

ASI/ 
८७५ 
रे्न्द्दोर 

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 o Ø- feflax  tkxk feflax rk-osG  feflax nk- rk- fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps 

uko o iRrk 

हकीकत riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad  fujad fujad 


