
 

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

01 xksfna;k 

297@19 

dye  

397 

Hkknfo 

xqUgkizdkj  

jks[k pksjh   

Vªsu ua 12808 

lerk ,dLk ps 

tujy dksp 

e/kqu js LVs 

xksafn;k ;s.ksiqohZ 

20@9@2019 

03-30 ok 

08@10@201 

 12-50 ok 

fnid dqekj dqoj 

cjxkg ;kno o; 

22 jk 

gk;Ldqyps toG 

ckSjhuk ua 21 

vachdkiqj iksLVs 

dksrokyh ft 

ljxqok 

vKkr ,dq.k 30]000: 

,d yky jaxkph  

dWjhcWx R;kr okijrs diMs 

jks[k 30000 : vlk ,dq.k 

30000 : P;k eky 

fujad ojhy rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZfn etdqj gs 

ojhy ueqn Vªsu uh vkxzk rs jk;iqj vlk  izokl dj.ks 

djhrk vlrk Vªsu xksafn;k ;s.ksiqohZ dks.kh rjh vKkr 

paksjV;kus R;kapk ojhy o.kZukpk eksckbZy >ksisP;k 

Qk;nk ?ksmu eqnnke yckGh diVkus pks:u usys  

 fVi%& ek-iksyhl vf/k{kd lks yksgekxZ ukxiqj ;sFkhy 

tk-Ø vkj@23@oxZ @16&5813 vUo;s Vikykus 

vkY;kus vkt jksth xqUgk nk[ky 

iksgok  

886 

02 xksfna;k 

298@19 

dye  

397 

Hkknfo 

xqUgkizdkj  

jks[k pksjh   

Vªsu nqxZ brokjh 

iWlstj vkexko 

mHkh vlrkuk 

R;k njE;ku  

 

6@10@2019 

6-10 ok 

8@10@19 

14 -57 ok 

jkds'k ekjksrh 

dkacGs o; 21 jk 

usg: okMZ nsOgkMh 

rg rqelj ft 

HkaMkjk 

vKkr ,dq.k 20]900: 

,d vksiks vk; 2 izks 

daiuhpk eksckbZy  R;kr fle 

ftoks 9588661868 

IMEI NO 

864238041017432 fd 

20]900 pk eky- 

fujad ojhy rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZfn etdqj gs 

ojhy ueqn Vªsu uh nqxZ rs rqelj  vlk  izokl  

djhrk vlrk Vªsu vkexko ;sFks Fkkacyh vlrk R;k 

njE;ku dks.kh rjh vKkr paksjV;kus R;kapk ojhy 

o.kZukpk eksckbZy xnhZP;k Qk;nk ?ksmu eqnnke 

iksgok  

886 

03 नागपरु 
1500/ 19 
U/S 379 

IPC 

xqUgkizdkj  
लेडीज पसस 

pksjh   

ट्रेन नं. 12285 
दरुांतो एक्स चे 
कोच नं. B/1, 
बथस नं. 65, 66 
वरुन रे. स्टे. 
नागपरु येणेपवुी 

 

28/09/19 
05:30 वा. 

 

08/10/19 
11:50 वा. 

 

सरोजनन 
सत्यनारायण शमा, 
वय 70 वषस, राह- 
श्रीगंगा नगर -9, 
जोगेंद्रससग कॉलनी 
राजस्थान, मो. 
6376281438 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 23]500: 

एक ब्राऊन रंगाची लेडीज पसस 
त्यात रोख 17500/- रु, 
आधार काडस, SBI चे 

चेकबकु, अटसॅ्टेशन फामस, 
कॅरेक्टर प्रमाणपत्र, ID काडस, 
एक रेडमी 4Aमोबाईल त्यात  
BSNL Sim 9414088120, 

IMEI No. 
865959035849323 सक. 
6000/- रु,   असा एकुण 
23500/- रु. चा माल. 

 

ननरंक 
 

अशा प्रकारे आहे की नमदु ता वेळी व निकाणी 
यातील नफयादी हे रे. स्टे. ननजामनुिन ते नसकंदराबाद 
असा प्रवास करीत असता प्रवासा दरम्यान रे. स्टे. 
नागपरु येणेपवुी कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने नफयादी 
यांचा नमदु वणसनाची पसस आसील सामानासह व रोख 
रुपयासह त्यांचे झोपेचा फायदा घेवनु मिुाम लबाडीने 
व कपटाने चोरुन नेली वरुन अप. कलम 379 IPC 
प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल आहे.  
रे. पो. स्टे. वधा  येथील जावक क्र. 2910/19 नद. 
7/10/19 ईकनडल आ. क्र. 2510/19 नद. 7/10/19 
नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे 

HC/874 
बारड 



04 नागपरु 
1502/ 19 
U/S 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh   

ट्रेन नं. 12622 
तामीलनाडु 
एक्स. चे कोच 
नं.  A/3, बथस 
नं. 31, 33 

वरुन ट्रेन रे. स्टे. 
नागपरु येथे 

प्लटॅफामस नं. 2 
वर उभी 
असतांना 

 

01/10/19 
14:30 वा. 

 

 08/10/19 
16:04 वा. 

 

इलम पनरथी एस 
वेदाचलम, वय 62 

वषस, राह- 8 
आशोकगन स्ट्रीट 
नचकला पाकन 

चेन्नई, तामीलनाडु. 
मो. 9962768803 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 23]000: 

एक काळ्या रंगाचा रेडमी कं. 
चा मॉ.नं. Redmi Note 4 
मोबाईल त्यात  Jio Sim 
8778845779, BSNL 

8754405798, सक. 13000/- 
रु, एक काळ्या रंगाचा समॅसंग 
कं. मोबाईल त्यात नसम Jio 

6380172335, BSNL 
9566003798 सक. 10000/- 
रु, असा एकुण 23000/- रु. 

चा माल. 
 

ननरंक 
 

हनककत – अशा प्रकारे आहे की नमदु ता वेळी व 
निकाणी यातील नफयादी हे रे. स्टे. नदल्ली ते चेन्नई 
असा प्रवास करीत असताना प्रवासा दरम्यान रे. स्टे. 
नागपरु येथे प्लटॅफामस नं. 2 वर उभी असतांना नफयादी 
हे पाणी बॉटल घेणे करीता गाडी खाली उतरले असता 
त्यांचे बथसवर िेवलेले दोन्ही मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने यांचे गैरहजरीचा फायदा घेवनु मिुाम 
लबाडीने व कपटाने चोरुन नेले वरुन अप. कलम 
379 IPC प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल केला आहे. 
गनु्याचे कागदपत्र दाखल करणे कामी नदले असता रे. 
पो. स्टे. वधा  येथील जावक क्र. 2907/19 नद. 
7/10/19 ईकनडल आ. क्र. 2513/19 नद. 7/10/19 
नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे 

 

HC/874 
बारड 

05 ????????????  
638/ 2019 
कलम 379 
भादवी. 
xqUgkizdkj 

????????????  
pksjh 

 

रे  स्टे  बडनेरा  
PF NO 2 वरुन 

ट्रेन भुसावळ 
नागपरु पसेँजर 
चे बोगीत चढत 

असताांना 
 

07/10/19  
23.00 वा .  

 
 

08/10/19  
00.30 वा 

 

ववशाल ओांकारराव 
जवांजाळ वय 21 
वषष, धांदा वशक्षण, 

रा.वडुरा ता. 
नाांदगाव 

वज.अमरावती मोनां. 
8529549187 

 

अज्ञात  
 

,dq.k 12]000 : 

एक Samsag Galaxy J 7 
Prim 2 गोल्डन रांगाचा त्यात  
Jio वसम नां. 9370034741, 

Idea Sim no 
95526556072   व IMEI 

no 358972/08/758285/2,   
358973/08758285/0 
ककमत 12000/-रु. चा 

मोबाईल 
 

वनरांक हवककत – अशा प्रकारे आहे की ,नमदु  ता . वेऴी व 
वठकाणी यातील वियादी मजकुर हे – रे स्टे बडनेरा ते 
नागपरु असा  प्रवास करने कवरता वियादी हे आपल्या 
वमत्रासोबत  रे  स्टे  बडनेरा  PF NO 2 वरुन ट्रेन 
भुसावळ नागपरु पसेँजर चे बोगीत चढत असताांना    
त्याांचा   . चा मोबाईल  गदीचा िायदा घेवनु  कोणीतरी 
अज्ञात चोरटयाने    मदु्दाम लबाडीने    चोरुन नेल्याचे 
लक्षात आल्याने  असे वियादीचे वियाद वरुन कलम 
379 IPC  प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला  
 fVi %& वियादी हे स्वत : पो स्टे ला येवनु चोरीची 
लेखी वियाद वदले वरुन 
 

HC 56 
मुांडे       
 

06 अकोला 
.833/19 

कलम 379  
IPC प्रमाणे 

गनु्हा दाखल. 
xqUgkizdkj 

????????????  
pksjh 

 

रे स्टे वावशम ते 
अकोला 
दरम्यान 

 

08/10/19  
00.30 ते 

03.30  वा  

 08/10/19  
03.57 

गजानन नारायण 
खांदारे वय -27  वषष 
धांदा-प्रायव्हेट नोकरी 
रा.सोमठाणा पो स्ट 
मोहजा ता.मालेगाव 

वावशम   मो नां. 
7588090942 

 

अज्ञात ,dq.k 10]999 : 

एक रेडमी नोट प्रो कां .काळ्या 
रांगाचा मोबाईल त्यात SIM 

NO 
7588090942,7057883771 

त्याचा IMEI NO 
866462038036500, 

कक.10999/-रू  असा एकुण 
10,999/- रु. चा माल 

 

निरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी वरील वियादी मजकुर गजानन 
नारायण खांदारे वय -27  वषष धांदा-प्रायव्हेट नोकरी 
रा.सोमठाणा पो स्ट मोहजा ता.मालेगाव वावशम   मो नां. 
7588090942  हे रे स्टे वावशम ते रे स्टे अकोला असा  
प्रवास ट्रेन पणुा अकोला पसँेंजर चे बोगी  नां. 4 मध्ये  प्रवास 
करीत असताना प्रवासा दरम्यान  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
वियादी याांच्या झोपेचा िायदा घेवनु त्याांच्या पनँ्टच्या 
वखशातुन  एक रेडमी नोट प्रो कां .काळ्या रांगाचा मोबाईल 
त्यात SIM NO 7588090942,7057883771 त्याचा 
IMEI NO 866462038036500, कक.10999/-रू  असा 
एकुण 10,999/- रु. चा माल  मदु्दाम व लबाडीने  चोरून 
नेला त्याांनी वदले वियाद वरून मा.PSO सो याांच्या आदेशाने 
कलम 379  IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला. सदर 
गनु्याचा तपास हे करीत आहेत 

HC 64 



  

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

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekghrh 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

07 अकोला 
834/19कलम 

160 IPC 
प्रमाणे गनु्हा 

दाखल. 
xqUgkizdkj 

’kkarrspk 

Hkax dj.ks 

 
 

रे.स्टे.अकोला 
अँटो स्टनँ्ड 

ट्रावँिक बथु जवळ 
 

08/10/19  चे 
11.00  वा 
दरम्यान 

 

 08/10/19  
चे14.16 

सरकारतिे सांवदप 
गणेश तुमडाम वय -

38,वषष धांदा-
नोकरी,रा.नेम.रे.पो.स्टे.अ

कोला. मो 
नां.9503942238 

1) शेख बब्ब ुशेख काल ु
वय47वषष,धांदा अँटो 
चालक,रा.गवळी परुा 

अकोला. 
2) शेख िैजान शेख बब्ब ु

वय 24 वषष,धांदा अँटो 
चालक,रा.गवळी परुा 

अकोला. 
3)जनेुद खान मान खान 
वय 38 वषष,धांदा अँटो 

चालक,रा.मोहम्मद अली 
रोड बैदपरुा अकोला 

वनरांक वनरांक वरील ता. वेळी व ठीकाणी सरकारतिे वियादी हे सांवदप गणेश 
तुमडाम वय -38,वषष धांदा-नोकरी,रा.नेम.रे.पो.स्टे.अकोला. मो 
नां.9503942238   हे रे स्टे अकोला अँटो स्टनँ्ड परीसरात बांदोबस्त 
ड्युटी कामी  आपले कतषव्यावर हजर असताांना अांदाजे 11.00 वा.चे 
समुारास अँटो स्टनँ्ड ट्राविक बथु जवळ वरील नमदु वतन्ही आरोपी 
याांनी आपसात झोंबाझोंबी व मारामारी करुन सावषजवनक वठकाणी 
शाांततेचा भांग करत असताांना वमळुन आल्याने वरील नमदु वियादी 
याांनी वतन्ही आरोपीस वदले वरपोटष सह आननु हजर केले वरून 
मा.PSO सो.याांच्या आदेशाने कलम 160  IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल 
करण्यात आला. सदर गनु्याचा तपास NK 198 चव्हान हे करीत 
आहेत.तसेच नमदु वतन्ही आरोपीस समज पञ देवनु सोडण्यात आले. 

NK 198 

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 

          

vdz jsiksLVs 

uko 

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 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

1 नागपरु मगस 
92/19 
कलम 
174 

CRPC 

मेयो हॉस्पीटल 
नागपरु वाडस नं. 31 
बेड नं. 4 वर 
उपचार दरम्यान 

 

08/10/19 
 चे 03:55 
वा. पवुी 

 

08/10/19  
चे 08:30 वा. 

 

मेयो पोलीस बथु 
येथनु ASI/3194 
अशोक, मेयो 

हॉस्पीटल नागपरु 
 

मयताचे नाव –  :-  
ईजराईल शेख वल्द 
जरदार शेख वय 54 
वषस, राह सईती नगर 
हमीद पहलवान 
चाल, मोमीनपरुा, 

नागपरु 
 

अशा प्रकारे आहे की, मेयो हॉस्पीटल नागपरु येथील मेयो पोलीस बथु 
येथनु ASI/3194 अशोक तफे ASI/666 िाकुर CRO रेल्व ेनागपरु 
यांनी फोनद्वारे कळनवले की नद.  3/10/19 रोजी 00:40 वा PC/710 
रािोर यांनी जखमी ईसम यास औषधोपचार कामी वाडस नं. 31 बेड नं. 
4 वर भरती केले असता तो आज नद. 8/10/19 रोजी  3:55 वा मरण 
पावले बाबत कळनवले वरुन सदरचा मगस क्र. 92/19 कलम 174 
CRPC  प्रमाणे दाखल करुन मतृकाचे  पे्रतावर पंचनामा कायसवाही 
कामी HC/235 वघारे यांना तसेच पे्रत पहारा ड्युटी कामी PC/236 
वानखेडे  यांना रवाना करण्यात आले  .  
 

iksgok@ 

235 o?kkjs 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 Xksafn;k  xq-j-u 295@19 dye 379 Hkknfo fn 8@10@2019 ps 00@19ok- foDdh jes’k [kksjs o; 40 o"ksZ jk HkkMsokMh varksftuxj ikjMhukdk ukxiqj  

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 

& & & & & & & & & 


