
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  05@02@2020   

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 ukxiwj 

164@20 

dye 379 

Hkk n oh 

xqUgkizdkj  

मोटारसायकल  

pksjh 

रेस्टे नरखेड 

रेल्व ेतिकीट 

बुकींग 

घराच्या 

बाजलुा 

02/02/202

0 

च2े2/15वा 

 

05/02/2020 

च े17/10वा 

 

प्राजक गजानन 

खंडार वय 30 

वषष धंदा - 

शेिी रा 

खैरगाव ि 

नरखेड तज 

नागपरु 

 

अज्ञाि 

 

एकुण  55]000 : 
एक मोटारसायकल तहरो फँशन प्रो 

कंप.ची काळ्या रंगाची क्र.MH 40  

AB 8279,चेतसस नं.VIN 

MBCHAI0AWCGG35431,इतंजन 

नं. HA I 0 ENCGGO5 तकं. 

55000/- रु.,असा एकुण 55000/- रु., 

 

 

तनरंक 

 

–  नमदु िा.वेळी व ठीकाणी फीर्ाषतद ह े

आपल्या भावाला सोडण्याकरीिा रेस्टे नरखेड 

स्थानकावर  आले असिा त्यानी आपली 

वरील नमदु वणषनाची मोटारसायकल  रेस्टे 

नरखेड रेल्व े तिकीट बुकींग घराच्या बाजलुा 

लावनु प्लँटफाँमषवर गेले व नंिर परि सदर 

तठकाणी आले असिा त्यांना मोटारसायकल 

तदसली नाही वरुन सदर ची मोटारसायकल 

त्यांच े गैरहजरीचा फायदा घेवनु  कोणीिरी 

अज्ञाि चोरट्याने लबाडीने चोरुन नेली वरुन 

अप. कलम 379 IPC  प्रमाणे गुन्हा दाखल  

 

 

 

NK/677 

नांदेकर 

2 ukxiwj 

165@20  

dye 379 

Hkk n oh 

xqUgkizdkj  

सटुकेस  

pksjh 

टे्रन नं. 12708 AP संपकष  

एक्स.च ेकोच नं.S/6 बथष 

नं.22 वरुन रे.स्टे. नागपरु 

येथनु गाडी सटुल्यानंिर                                    

18/01/202

0 च े 11:00 

वा दरम्यान  

..05/2/2020 

च े23.05वा.  

श्री. हषष वधषन 

खंदरुी S/o स्व. 

श्री लाखी राम, 

वय  58 वषष, 

रा. B-169, 

ग्रीन एव्हीन्य ु

सेक्टर-71, 

नोयडा 

201301मो.नं. 

9911904055

, सहप्रवासी श्री. 

मतनष व राहुल  

 

अज्ञाि 

 

एकुण  45]000 : 
तफयाषदी यांची एक सटुकेस त्याि 

20000/- रु. सहप्रवासी यांची 

एक  बॅग त्याि 25000/- रु. असा 

एकुण 45000/- रुपये.  

–  तनरंक 

 

नमदु िा. वेळी व ठीकाणी फीर्ाषतद ह ेनमदु टे्रन 

रेल्व ेस्टे तनजामदु्दीन िे कातचगुडा असा प्रवास 

करीि असिा प्रवासा दरम्यान कोणीिरी अज्ञाि 

चोरट्याने तफयाषदी व सहप्रवासी यांची एक 

सटुकेस त्याि 20000/- रु. सहप्रवासी यांची 

एक बॅग त्याि 25000/- रु. असा एकुण 

45000/- रुपये असे त्यांच े झोपेचा फायदा 

घेवनु रे.स्टे. नागपरु येण्यापवुी मदु्दाम लबाडीने 

चोरुन नेले वरुन अप. कलम 379 IPC प्रमाणे  

गुन्हा दाखल 

. मा. पोलीस अतधक्षक सो कायाष. लोह नागपरु 

येतथल जा. क्र. आर /23/वगष/2020 – 821 

तद.05/02/2020 अन्वये इकडील पो.स्टे. 

आ.क्र 368/2020 तद. 05/02/2020 अन्वये 

गुन्हाचे कागदपत्र प्राप्त झाल्याने 

 

HC/59 

वासतनक 



 

 

3 jsiksLVs 

brokjh 

vidz 

12@20 

dye 379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj  

eksckbZy  

pksjh 

Vªsu ua   

12839 

f”koukFk 

,Dlps 

dksp ua 

,l@2 cFkZ 

ua 08 o:u 

js-LVs- 

brokjh 

;s.ksiqohZ 

fn- 24-

01-2020 

ps 5-30 

ok njE;ku 

fn- 05-

02-2020 

ps 22-25 

ok 

uohu jktUuk 

xaMeokj] o; 

32 o"kZ] jk- 

lqHkk"k okMZ 

cYykj’kkg 

eksua 

9923348

888 

fujad एकुण 13,500 : 
,d xksYMu jaxkpk fooks 

ok; 81 eksckbZy R;kr 

nksu fle 1½ ftvks ua- 

9175726686 

2½ vk;fM;k ua- 

9922592561 fd- 

13]500: 

fujad   ueqn rkj[ksl osGh o fBdk.kh 

;krhy fQ;kZnh etdqj gs ueqn 

Vªsuus js-LVs- jk;iqj rs js-LVs- 

brokjh vlk izokl dfjr 

vlrkauk R;kaps >ksispk Qk;nk 

?ksoqu js-LVs- brokjh ;s.ksiqohZ 

vKkr pksjV;kus R;kapk ueqn 

o.kZukpk eksckbZy pks:u usyk- 

fVi %& jikslVs o/kkZ tk- dza- 

247@20 fnukad 

31@02@2020 vUo;s jsiksLVs 

brokjh vkdza 109@2020 

fnukad 05@02@2020 vUo;s 

xqUg;kps dkxni= Vikykus izkIr 

>kyso:u xqUgk nk[ky- 

Ekiksgok 

849  

;slulqjs 

4 vdksyk 

79@2020  

dye 379 

Hkk n oh 

xqUgkizdkj  

eksckbZy  

pksjh 

टे्रन नरखेळ 

भसावळ 

पँसेंजर चे 

मागील जनरल 

कोच मधनु  रे 

स्टे अकोला 

PF 

no.01वरुनगा

डी सटुताच 

लक्षात आले 

वरुन 

05/02/2020  

14.40 वा 

 

05/02/2020 

चे  18.18 

ससमा असनल 

सोनवणे  वय –

36वषष,धंदा- 

मजरुी,रा.फुलगांव 

ता.भसुावळ 

सज.जळगांव. 

मो.न.8007544

648, 

 

- अज्ञात 

 
एकुण  8]999 : 

-एक ररअल मी HSNसनळ्या रंगाचा 

मोबाईल त्याचा  IMEI 

NO.867755043274555,त्या

त Vodafone ससम 

नं.9545410449,Jio sim 

no.9529114212,सक.8999/- 

रु,असा एकून 8999/- रू चा मोबाईल. 

सनरंक ueqn osGh o fBdk.kh a;krhy fQ;kznh 

gs नरखेळ भसावळ पँसेंजर चे मागील जनरल कोच 

मधनु अकोला ते वरणगाव असा प्रवास करणे 

करीता टे्रन मध्ये चढले असताना रे स्टेअकोला 

येथनू गाडी सटुताच सफयाषदी यांचा एक  

मोबाईल.कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने सफयाषदी 

यांच्या मलुाची नजर चकुवनु गदीचा फायदा घेवनु 

मदु्दाम लबाडीने  चोरून नेला वरून कलम 379  

IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल   

NK  

   529 

      देशमखु 

5 vdksyk 

80@2020  

dye 379 

Hkk n oh 

xqUgkizdkj  

eksckbZy  

pksjh 

रे स्टे अकोला 

बुकींग 

ऑफीसमधनु 

 

05/02/2020  

चे वेळ नमदु 

नाही. 

 

05/02/2020 च े

19.50 

अब्दलु मजीद 

अब्दलु हसफज वय 

–36वषष,धंदा- 

नोकरी,रा.उस्मानपु

रा सज.औरंगाबाद. 

मो.न.94216120

38, 

 

- अज्ञात 

 
एकुण  11]000 : 

एक समसंग M20 ससल्वर रंगाचा 

मोबाईल त्याचा  IMEI 

NO.354554101757845,354555

101757842, त्यात Idea 

Sim.9921669559,Jio sim 

no.8668954384सक.11000/- 

रु,असा एकून 11000/- रू चा 

मोबाईल. 

 

सनरंक    यासतल सफयाषदी रे. स्टे. अकोला येथील बुकींग 

ऑसफस मधनु सटकीट काढत असतांना गदीचा फायदा 

घेवनु सफयाषदी यांचा मोबाईल.कोणीतरी अज्ञात 

चोरट्याने  मदु्दाम लबाडीने  चोरून नेला बाबत त्यांनी 

सदले लेखी सफयाषद सदले वरून कलम 379  IPC 

प्रमाणे गुन्हा दाखल   

WHC 869 

राउत 



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

 

 

 

 

 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM tkxk xq- ?kM- rk-osG xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih 

 

feGkyk eky 

 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

01  o/kkZ 

77@2020 

dye 65 

v bZ 

]66c]77 

 venkdk- 

js-LVs- 

cYykj'kk 

;sFkhy 

IyWVQkWeZ ua-1 

oj 

- 04@02@20 

ps 10-20 ok- 

05@02@20 

ps 00-58 ok- 

lj- rQsZ 

fodkl 

xk;dokM 

use- iks-LVs- 

cYykj'kk 

ft- panziwj 

1) laxhrk jktq 

ckuqr o;&32 o"kZ] 

jk- dkthisB] g-eq- 

jkmr pDdh toG 

cYYkj'kk] 2) y{eh 

rsth cqD;k o;&40 

o"kZ] jk- fnun;ky 

okMZ cYykj'kk] 3) 
cchrk joh uqukor 

o;&33 o"kZ jk-jkmr 

pDdh toG] 

cYykj'kk] 4)rsth 

ukuh;k cqDD;k 

o;&48 o"kZ] jk- 

fnun;ky okMZ 

cYykj'kk 

एकुण  49]680 : 
1) Ldk; cWx dkG;k jaxkph 

R;kr vkslh- OghLdh 100 

ckWVy 90 feyh ps fda-

6000@:-] 2) ,d VkWyh cWx 

pkWdysVh jaxkph R;kr vkslh 

vkslh- OghLdh 100 ckWVy 90 

feyh ps fda-6000@:-]3)  
,d fi'oh ghjO;k jaxkph 

R;kr 100 ckWVy 90 feyh ps 

fda-6000@:- 4) ,d VkWyh 

cWx vkslh- OghLdh 100 

ckWVy 90 feyh ps fda-

6000@:-]5)  yky jaxkph 

VkWyh cWx R;kr OghLdh 100 

ckWVy 90 feyh ps fda-

6000@:-] 6) VkWyh cWx 

fgjO;k jaxkph R;kr OghLdh 

100 ckWVy 90 feyh ps fda-

6000@:-] 7) jsX>hu ysfMt 

dF;k jaxkph cWx R;kr 

vkslh- OghLdh 100 ckWVy 90 

feyh ps fda-6000@:-] vlk 

,dq.k cWxlg 

fdaer&49680@:- pk eky 

ueqn rk- osGh o fBdk.kh lj-rQsZ fQ;kZnh etdqj 

gs R;kaps LVkWQlg R;kaps iks-LVs-dMhy Qjkj 

eghyspk 'kks/k ?ksr js-LVs-cYykj'kk ;sFks ;soqu psd 

djhr vlrkauk lnj eghyk IyWVQkWeZ ua- 1 oj 

dkgh eghykalg mHkh vlY;kph fnlrk js-iks-pkSdh 

cYYkkj'kk ;sFkqu jsYos LVkWiph enr ?ksmu ojhy 

ueqn 3 eghyk o 1 iq:"k  Qjkj eghyk vkjksih 

;kauk ojhy ueqn eky lg lokZauk rkC;kr ?ksmu js-

iks-pkSdh cYYkkj'kk ;sFks Qjkj eghyk vkjksih f'kok; 

e-nk-dk dk;|kuqlkj  fjiksVZ fnyh djhrk ueqn 3 

eghyk o 1 iq:"k  ;kapsoj ueqn dyekUo;s xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk 

iksgok@121 

dsdkMs 



yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

 

YkksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh 

    

ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

v- 

dz 

 

 

dz 

jsiksLVs 

uko 

exZ Ø o dye exZ ?kM 

tkxk 

exZ ?kM- rk-

osG 

exZ -nk- rk-osG fQ;kZnh@ 

[kcj ns.kkjk uko 

er̀dkps uko o iRrk gdhxr riklh 

vaeynk

j 1 cMusjk 04/20 कलम 
174 जा.फौ. 

रेल्वे 
स्टेशन 
धामणगाव 
जनरल 
वेटींग रुम 
मध्ये  
 

04/02/2020 
चे 03.50 वा. 
पुवी  

05/02/2020 चे 
16/57 वा 

ऑऩ ड्युटी  
DYSS रेल्वे 
स्टेशन 
धामणगाव रेल्वे  
 

अनोऴखी  ईसम  
वय- अंदाजे 40 ते 45 
वषष    
 

अशा प्रकारे आहे कक , ON duty DYSSरे. स्टे. धामणगाव 
यांनी फोनद्वारे कळकवले की , रे. स्टे. धामणगाव बुकींग 
ऑफीस व कॅन्टीन चे मध्ये असलेले जनरल वेटींग हॉल 
मधे एक पुरुष वय अंदाजे 40ते 45 वषष मयत स्थीतीत 
पडलेला आहे . अशा मेमोवरुण आम्ही HC/515 तुपट व 
पोकश/772असे  सदर मयत ईसमावर पंचनामा कायषवाही 
करुण पे्रत हे PC/772 यांचे हस्ते ग्राकमण रुग्णालय 
चांदुर रेल्वे येथे दाखल करण्यात आले असुन सदर 
मयतावर पहारा कामी PC/772 यांना नेमण्यात आले . व 
सदर मयताचे नातेवाईकाचा शोध घेण्यात येत आहे .व 
तसेच सदर मगष खबरीचा उतारा मा . SDM 
सो.अमरावती यांना रवाना करण्यात आला आहे . तरी 
सदर मगष चा पुढील तपास आम्ही HC/515 तुपट  करीत 
आहोत 
 

HC/ 
515 
तुपट   

v-

dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

1 o/kkZ  77@2020 dye 65 v bZ ]66c]77 v 

enkdk- 

1) laxhrk jktq ckuqr o;&32 o"kZ] jk- dkthisB] g-eq- jkmr pDdh toG cYYkj'kk]  

2) y{eh rsth cqD;k o;&40 o"kZ] jk- fnun;ky okMZ cYykj'kk]                  

3) cchrk joh uqukor o;&33 o"kZ jk-jkmr pDdh toG] cYykj'kk]            

4)rsth ukuh;k cqDD;k o;&48 o"kZ] jk- fnun;ky okMZ cYykj'kk 

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 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 



                                                                                            


