
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  10@05@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 xksfn;k 

141@19 

dye 

 379 

 Hkk-n-fo 

xqUgkizdkj 

efuilZ pksjh  

 

 

xkMh  rqelj& 

frjksMh 

iWlsatje/;s 

jsYos LVs’ku 

rqeljjksM ;sFkqu 

xkMhr p<r 

vlrkauk 

fnukad 

 

01-05-19 

10%30 ok 

10-05-19 

14%56 ok 

fodkl ;ksxjkt 

lksuo.ks o; 28 

o"ksZ jkg- IyWkV ua- 

127 iqtk ys 

&vkmqV] ,drk 

uxj t;rkGk] 

ukxiwj 

eksck ua- 

9766788165 

 

 

vKkr ,dq.k 2800: 

,d euh ilZ czkmqu jaxkpk 

R;kr jks[k 2800 

:]okgupkyu ijokuk] ] 

VqOghyj vkjlh cqd iWudkMZ] 

ernku dkMZ] 02 ,Vh,e 

dkMZ] ctkt daiuhps dkMZ 

vlk ,dq.k 2800 :-  

 

ननयॊक ;krhy fQ;kZnh  etdqj gs ueqn xkMhus jsYos 

LBs’ku rqeljjksM rs frjksMh vlk izokl 

dj.;kdjhrk jsYos LVs’ku rqeljjksM ;saFkqu xkMhr 

p<r vlrkauk dks.khrjh vKkr pksjV;kus izoklh 

yksdkaP;k xnhZpk Qk;nk ?ksoqu R;kapk ueqn ilZ 

vkrhy ekyklg eqn~~nke yckMhus pks:u usys 

ckcr fQ;kZnh ;kauh jsiksLVs ukxiwj ;sFks fnysY;k 

rdzkj fnY;ko:u dkxni= oxZ gkoqu izkIr >kY;kus 

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

 

l-QkS- 

453 

;kno 

2 नागपरू 
713/19  
कलम  

379 IPC  
दाखल 

xqUgkizdkj 

eksVj lk;dy 

pksjh  

 

 

रे स्टे नागपरू 
CNW वकक शा ाँपचे 
समोरील भागमध्ये 

इटारसी एन्ड 
कडील नो पाकींग 

मधनू  

09.05.19  
चे 16.00  

वा 
 

10.05.19 चे 
13.59 वा. 

पदमससग महाससग 
जाटव वय 54 वषक, 
रा. आयकनगर पला ाँट 

नं 150 नारा 
जरीपटका नागपरू 

मो नं. 
8055789457 

 
 
 

vKkr 

 
,dq.k 25]000: 

एक हहरो पाँशन कं ची मोटर 
सायकल क्र MH 49 A-3718, 

चेसीस नं 
MBLHA10AWCHE22480,इं
जीन नं HA10ENCHG23682 

सक 25000/- रू असा एकुन 
25000/-रु. चा माल 

 

हनरंक यातील हियादी मजकुर हे हद 9/5/19 रोजी नोकरी संबंधी 
कामाकहरता ड्रायव्हर लााँबी मध्ये आले असता CNW 
वकक शा ाँपचे समोरील भागमध्ये गाडी ठेवनू गेले असता काम 
संपल्याने अं 17.30 वा परत आले. तेव्हा गाडी हदसनू 
आली नाही. ती कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने तयांचे 
गैरहजेरीचा िायदा घेवनू मदु्दाम लबाडीने  चोरुन नेली  
fVi  ---  हियादी हे स्वत: पो स्टे ला येवनु चोरीची 
लेखी हियाद हदले वरुन   

ASI 
725 
Thakur 

3 नागपरू 
-715/19 कलम 
379 IPC दाखल 
xqUgkizdkj 

eksckbZy  pksjh  

 

 

टे्रन नं. 12430 
पा ाँडेचेरी एक्स चे 
कोच नं. S/6 बथक 
नं. 43, 48 वरुन 
रे स्टे नागपरु येथे 
पल ाँटिामक नं.  1  
वर गाडी थांबली 

असता 
 

25.04.19 
चे 6.00  वा 

 

10.05.19 चे 
16.07 वा. 

प्रदीप हुकुमचंद जैन 
वय 48 वषक, रा. 
वैशाली ब्यटुी 

पालकरच्या समोर 
577 स्स्कम नं. 71 
B इंदोर हसटी 2 
(म. प्र.) मो नं 
8109579541 

 
 
 

vKkr 

 
,dq.k 14]990 : 

एक हववो कं. चा काळ्या रंगाचा 
मोबाईल मा ाँ नं. Vivo Y83 IMEI 
No 869736034658775 हसम नं. 

8109579541 Airtel  सकमत 
14990/-रु चा माल 

हनरंक यातील हियादी  हे नमदु टे्रन चे  कोच बथक वरुन  रे स्टे 
गुटुर ते भोपाल असा प्रवास कहरत असतांना 
प्रवासादरम्यान  रे स्टे नागपरु येथे पल ाँटिामक नं.  1  वर 
गाडी थांबली असता नमदु वणकनाचा मोबाईल बथकवरुन  
कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने तयांचा नजरचकुीचा  िायदा 
घेवनू  मदु्दाम लबाडीने  कपटाने चोरुन नेली वरुन सबब 
अप कलम 379 IPC प्रमाने  गुन्हा दाखल करुन 
गुन्हयाची वदी हरपोटक मा. JMFC सो रे कोटक नागपरु 
यांना रवाना तसेच सदर गुन्हयाचा पढुील तपास मा. PSO 
सो यांचे आदेशान्वये ASI 725  ठाकुर यांना देण्यात येत 
आहे. 
fVi  ---  मा. SP सो काया पत्र क्र. 288/19 हद. 
9.05.19 अन्वये गुन्हयाचे कागदपत्र टपालाने आल्याने 

ASI 
725 

Thakur 



4 o/kkZ 

351@19 d 

379 Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy  pksjh  

 

 

xkMh vgenkckn 

gkoMk ,Dla 

128338ps 

leksjhy tujy 

dksp e/kqu js LVs 

o/kkZ   ;sFkqu 

xkMh lqVrkp 

06-05-19 

17-00 ok 

10-05-19 

16-45  ok 

jkgqwy iq:’kksRRke 

foyk;rdj o; 

34o’kZ jk  x.ks”k 

uxj cksjxko 

es?ks f”ko eanhj 

toG o/kkZ 

vKkr ,dq.k 10000 : 

,d fooks daiuhpk ok; 71 

flYoj jaxkpk eksck R;kr 

,;jVsy lhe 9970164077 

Mksdkseks 8237920713vk,e bZ 

vk; 862067045999196@88 

dher 10]000: 

 ननयॊक ;krhy  fQ;kZnh gs oj ueqn Vsu us ueqn dksp 

e/;s tk.ksdjhrk vkiys vkbZlg izokl djhr 

vlrkauk izoklknjE;ku jsYos LVs”ku o/kkZ ;sFkqu 

xkMh lqVrkp R;kapk ojhy o.kZukpk eksckbZy 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus pks:u usys v’”kh 

fQ;kZn js LVs ukxiqj ;sFks fnY;kus lnj 

xqUg;kps dkxni=s izkIr gksrkp xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk  

   

iksgok 

192 

5 o/kkZ 

352@19 d 

379 Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

VªkWyhcWx  pksjh  

 

 

xkMh  ua 12160 

vejkorh  ,Dlps 

tujy dksp e/kwu 

jsLVs o/kkZ ;sFks 

y{kkr vkys- 

07@5@19 

08-50 ok 

10@5@19  

17-10   ok 

lat; vf[k;k 

efydk] o;&24 

o’kZ] /kank&f”k{k.k] 

jk-ijes”oj uxj] 

lkFk;k ouh] ewRFkw 

LVªhV] letjh] 

dkaphiqje 

¼rkfeGukMw½ 

vKkr ,dq.k 3300 : 

,d yky jaxkph VªkWyhcWx 

R;ke/;s jks[k 3300@&] cFkZ 

lfVZfQdsVs] SBI o BOI ps 

ATM &nksu iWUV] nksu ufou 
“kVZ vlk ,dw.k 3300@& : 

pk eky 
 

  ननयॊक  ueqn osGh o  fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs ueqn 

xkMhus tcyiqj rs vejkorh  vlk  izokl djhr 

vlrkauk R;kps >ksispk Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh 

vKkr pskjV;kus R;kaph VªkWyhcWx vkrhy lkekuklg 

psk:u usys ckcr jsYos LVs”ku cMusjk ;sFks rdzkj 

fnys o:u ueqn xqUgk iksLVsyk izkIr >kY;kus ucajh 

xqUgk nk[ky-  

isk-gok 

192 

?kksMdj 

6 अकोरा  
425/19 

करभ  379 

IPC. 

xqUgkizdkj 

eksckbZy  pksjh  

 
 

ये.स्टे.अकोरा 
फुककॊ ग आॉकपव 

भुवाकपय खाना 
वॊडाव जलळऱर 

ळवभेन्ट 

ओट्मालय 
 

10/05/19  

00.15  ला  
 

10/05/19  

05.55  ला 
वोभनाथ दत्तायाल 

ताटे, लम- 22लऴष 
धॊदा- भजुयी या. 

कोठाऱा 
ता.वोनऩेठ 

जज.ऩयबणी भो नॊ 
8888647405,9

552959384 
 

असात ,dq.k 9000 : 

एक ननळ्मा यॊगाचा MOBISTAR 

X- 01 कॊ .चा भोफाईर IMEI 

NO. भाशीत नाशी  त्मात JIO 

SIM NO. 9552959384  कक. 

9000/- रू.चा भार 

ननयॊक मानतर पीमाषदद  शे लयीर तायीख लेऱी ल ठीकाणी 
दद.09/05/19 योजी नागऩुय रा जाण्माकयीता 
ये.स्टे.अकोरा मेथ ेआरे अवता त्माॊच्मा गाडीरा लेऱ 

अवल्माने कपमाषदी शे  ये.स्टे.अकोरा फुककॊ ग आॉकपव 

भुवाकपय खाना वॊडाव जलळऱर ळवभेन्ट ओट्मालय 

मेऊन झोऩरे त्माचे झोऩेचा पामदा घेऊन त्माॊच्मा 
खखळात ठेलरेरा लरयर नभुद लणषनाचा भोफाईर  

कोणीतयी असात चोयट्मान े भुद्दाभ रफाडीने चोरुन 

नेरा. 
उळळयाचे कायण -   पीमाषदद  शे आज योजी ऩो.स्टे.रा 
आल्माने. 

HC/93 

खतीफ 



 

7 अकोरा  
427/19 

करभ  379 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy  pksjh  

. 
 

टे्रन बफरावऩुय 

एक्व चे 
वभोयीर जनयर 

डब्मातुन 

ये.स्टे.अकोरा 
मेथुन गाडीत 

चढत अवताॊना 

09/05/19  

10.30  ला. 
 

. 10/05/19 

13.36  ला 
वलठ्ठर वॊतोऴ 

रोणकय, लम- 

22लऴष,धॊदा- 
प्रामव्शेट 

नोकयी,या.ळवयओ
री 

ता.तेल्शाया,जज.अ
कोरा.भो नॊ 

9373428048 

 

असात 

,dq.k 16990 : 

एक गोल्डन यॊगाचा ओऩो कॊ .चा 
भोफाईर त्मात VODA SIM 

NO.7798945247,JiO SIM 

NO.7498554285,ळभञाचे नाल 

अभोर चचकटे मा नालान े

भोफाईर आशे.त्माचा IMEI 

NO.866901040827257,866

901040827240,कक.16,990/- 

रू.चा  भोफाईर. 

 

 

ननयॊक 

मानतर पीमाषदद  शे लयीर नभुद टे्रन चे वभोयीर 

जनयर डब्मातुन ये. स्टे. अकोरा त ेऩुणे अवा प्रलाव 

कयणे कयीता गाडीत चढत अवताॊना कपमाषदी माॊच े

ऩॉन्ट च्मा खखळातुन त्माॊचा नभुद लणषनाचा भोफाईर 

कोणीतयी असात चोयट्मान े भुद्दाभ रफाडीने चोरुन 

नेरा आशे तवेच नभुद भोफाईर त्माॊचा ळभञ नाल 

अभोर काळळनाथ चचकटे लम 26 लऴष,धॊदा प्रामव्शेट 

नोकयी या.ददग्रव ता.ऩातुय जज.अकोरा माॊच े नालालय 
नभुद भोफाईर च े बफर अवुन वदय चा भोफाईर 

कपमाषदी लाऩयत शोत.े 

उळळयाचे कायण -   पीमाषदद  शे आज योजी ऩो.स्टे.रा 
आल्माने. 
 

HC/46

3 

खॊडागड े

8  

अकोरा 
 428/19 

करभ  379 

IPC 

xqUgkizdkj 

jks[k :i;s 

pksjh 

 
 

टे्रन नॊ 11039 

DN  भशायाष्ट्ट्र 

एक्व चे जनयर 

फोगीजलऱ 

ये.स्टे. भुनत षजाऩूय 

मेथे PF 2 लय 
 

09/05/19  

13.20  ला 
10/05/19 

17.51  ला 
फाऱू फाऩूयाल 

याऊत लम- 35लऴष 
या. कूयणखेड ता. 
भुनत षजाऩूय जज. 

अकोरा भो नॊ 
9657477530 

  

असात 

,dq.k 8000 : 

योख 8000  /- रू. एकूण 8000/-  

रू चा भार   

 

 

ननयॊक 

मानतर पीमाषदद  शे लयीर नभुद तायीख लेऱी ये. स्टे. 

भुनत षजाऩूय मेथे टे्रन नॊ 11039 DN  भशायाष्ट्ट्र एक्व 

गाडीलय कपमाषदी माॊच े वावूफाई माॊना नागऩूय जाण े

अवल्मान ेजनयर कोच भध्मे फववलण्मा कयीता आत 

भध्मे चठरे ल तवेच टे्रन वूरू झाल्माने खारी 
उतयताॊना त्माॊच्मा ऩॅन्टच्मा खखळाती योख 8000/- रू 

कोणीतयी असात चोयट्मान े भुद्दाभ रफाडीने गददषचा 
पामदा घेलून चोरुन नेरा 
उळळयाचे कायण-  कपमाषदी ये.ऩो. चौकी भुनत षजाऩूय 

मेथीर आ. नॊ 10/19 ये.ऩो.स्टे अकोरा मेथीर आलक 

क्र. 261/19 दद. 10/05/19 jअन्लमे गुन््माचे टऩारान े

प्राप्त झाल्मान े

HC/46

3 

खॊडागड े

9 अकोरा  
429/19 

करभ  379 

IPC  

xqUgkizdkj 

ikWdhV  pksjh  

 
 

टे्रन अभयालती 
वुयत एक्व चे 

जनयर 

कोचभधुन ये.स्टे. 

अकोरा मेथुन 

गाडी 
वुटल्मानॊतय 10 

ळभ.नी रषात 

आरे लरुन. 

10/05/19 

11.00 ला 
10/05/19 

18.57  ला 
भोशम्भद वाकीफ 

भोशम्भद कुयेळी 
लम- 22लऴष,धॊदा-
भॉकॉ ननक,या.वोऱा
व ेप्राॉट अकोट 

पैर अकोरा  भो 
नॊ 8623867928. 

 

 

असात 

,dq.k 2250 : 

एक रार यॊगाच ेऩाकीट  त्मात योख 

2250 /- 

(500x3,100x6,50x3नोटा),रामव
न टु जव्शरय पोय जव्शरय चे ईरेक्ळन 

काडष,अवा एकूण 2250/-रू चा भार 

 

ननयॊक 

- पीमाषदद  शे लयीर नभुद तायीख लेऱी ल दठकानी ये. 

स्टे. अकोरा ते नाॊदयुा जाणे कयीता भध्मबागी फवरे 

अवता त्माॊच े खखळात ठेलरेरे लयीर नभुद लणषनाच े

ऩाकीट योख रु,ल आतीरा कागदऩञावश  कोणीतयी 
असात चोयट्मान े भुद्दाभ रफाडीन े गददषचा पामदा 
घेलून ये.स्टे.अकोरा मेथुन गाडी वुटरेनॊतय नजय 

चुकलुन चोरुन नेल्माच े10ळभ.नन.रषात आल्मान े

उळळयाच ेकायण -  पीमाषदद  शे आज योजी ऩो.स्टे.रा आल्माने. 

 

HC/46

3 

खॊडागड े



Hkkx 06 [kkyhy nk[ky xqUgs %& 

 

jsYos iks- LVs”ku e/;s nk[ky  vlysY;k exZ ckcrph ekghrh%&                

 v-

dz 

iksLVs 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 ukxiqj AD NO 
36/19 कलम 
174 Crpc 

रेस्टे नागपरुचे 
पल ाँटिामक नं. 2 वर 
इटारसी एंड कडे 

 

10/5/19 चे 
11.30 वा. 

परु्वव 

10/5/19 चे 
12.54वा. 

 

आाँन डयटुी  
DYSS म रे  

नागपरु 

एक अनोळखी महील 
वय 55 ते 60  वषक, 

 

अशाप्राकारे आहे की, HC 933 पांडे   असे  स्टे डायरी चाजक मध्ये 
हजर असतांना  आाँन डयटुी DYSS म रे नागपरु यांनी लेखी मगक 
बाबत मेमो आणनु हदला हक आज  हद  10/5/19 चे 11.30वा. 
पवुी - रेस्टे नागपरुचे पल ाँटिामक नं. 2 वर इटारसी एंड कडील बाजलुा  
एक अनोळखी महीला वय 55 ते 60  वषक, हचत्त अवस्थेत पडली 
आहे तसेच  अनोळखी महीलेस रेल्वे डा ाँक्टरांनी चेक केले वरुन  
मयत घोहषत केले आहे कहरता कायकवाहीहेत ुपे्रहषत अश्या मेमो वरुन  
मगक दाखल  

HC 59 
वासहनक 

2  मगग क्र -
16/19 
कलम 174 
जा.फौ.  

बेशुध्द इसम रेल्वे 
स्टेशन बडनेरा 
प्लॅटफााँमग  नं.2 ववधुत 
कार्ागलर् जवऴ व  
मर्त घोषीत वजल्हा 
सामा. रु. अमरावती 

10/05/19 
16.00 वा. 
पुवी 

  

.10/05/19 
20.17 वा. 
  

ऑऩ ड्रु्टी  मा. 
वधैकीर् अवधकारी 

सों.वजल्हा सामा. रु. 
अमरावती 

नामदेव फतेलाल 
शाहु वर्-46 वषग, 
धंदा- बाँक मध्रे् 
नोकरी,  राह- 
डीप्टी वसंग्नल 
बाजार चोक 
छत्तीसगढी 
सोसार्टी नागपुर, 
पो. स्टे- कळमना 
ता- वजल्हा- 
नागपुर,   
 

र्ातील मर्त इसम हा रेल्वे स्टेशन बडनेरा रे्थे  बेशुध्द 
अवस्थेत वमऴुन आल्र्ाने त्र्ास ओषधो उपचाराकामी वजल्हा 
सामा. रु. अमरावती रे्थे घेवुन गेले असता मा. वधैकीर् 
अवधकारी सों.र्ानी तपासणी करुन मर्त घोषीत केल्र्ाने 
सदरचा मगग -कलम 174 जा.फौ. प्रमाणे दाखल करण्र्ात 
आले. व खबरी ररपोट मा. S.D.M. सों. अमरावती र्ांचे सेवेशी 
रवाना कऱण्र्ात आले. तसेच मा. PSO सो र्ांचे आदेशान्वरे् 
पे्रत प्रहारा डरु्टीस पो. कााँ/857पुनकर र्ाना नेमन्र्ात आले.  
व सदर  मगगचा तपास ASI/812 वमश्रा र्ाना देन्र्ात  
 

ASI/812 
वमश्रा 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh  

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

                            

 

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 

          

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

1     

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 

         



 


