
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  10@06@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 गोददिंया 

178@19 

dye 379 

Hkk n oh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्र ेन न 12106 

दवदभभ 

एक्सपे्रसचे 

समोरील 

जनरल 

डब्यातुन रे.से्ट 

गोददिंया येथील 

पँ्लट् फामभ न 

05 वरून 
 

दद.10/06/1

9 चे  14/20 

वा 

दद.10/06

/19 चे  

15/43 वा 

चिंद्रसेन धमभदास 

गदे वय-36 वर्भ 

धिंदा -प्रायवे्हट् 

जाँब  

राह.नयाट्ोला 

पो.बडगाव 

ता.लालबराभ 

बालाघाट् 

ता.दज.बालाघाट् 

(म.प्र) मोन 
9713984050 

 
 

vkjksih&vKkr 

 
 
 
 

vKkr 

 

एकुन 6]999 रू 
 एक नोकीया किं पनीचा 

दनऴ्या दसल्वहर रिंगाचा 

मोबाईल त्यात 

vodafonदसम 

9584059092,आयडीया 

दसम न 
7350069167,IMEI.NO.

353386091763009  

असा एकुण 6999/ 

रू.चा माल 
 

ननरंक 
 

अशा प्रकारे आहे की, वरील नमुद तारखेस वेऴी व 

दिकाणी यातील दफयाभदी मजकुर  हे  गोददिंया ते 

धामनगाव असा प्रवास करीता  ट्र ेन न 12106 दवदभभ 

एक्सपे्रसचे समोरील जनरल डब्यात चढत असताना 

रे.से्ट गोददिंया येथील पँ्लट् फामभ न 05 वरून 

गाडीतील आतील प्रवासी लोिंकाच्या गदीतुन दफयाभदी 

यािंचा वरील वणभनाचा मोबाईल  गदीचा फायदा घेवुन   

मुद्दाम लबाडीने चोरून नेले  

iksgok@168 

usokjs 

2 ukxiqj 

873/19   
कलम  379 

IPC 
xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

ट्रेन नं.12160 
जबलपरु 
अमरावती 

एक्सचे कोच 
नं.S/8 बथथ नं. 
52 वरुन रेस्टे 
नागपरु येथे 

प्लटँफामथ नं.02 
 

नद. 
24/05/19 
चे  6/20 

वा. 
 

नद. 
09/06/19 
चे  18/07 

वा. 
 

सरला रादेंद्र ठाकुर 
वय43वषथ, रा. 
हनमुान नगर 

देवमाळी अचलपरु 
फातीमा स्कुल चे 
मागे अमरावती 
आरोपी  ---  

अज्ञात 

vKkr 

 

एकुन 21]000 रू 
एक ट्रालँी बगँ कक.1500/- रु. 
,त्यात एक नेकलेस सेट वजन 

01 ग्रमँ., बेनटेक्स ज्वेलरी 
नक.3000/- रु., 17 नग 

ननवन साडी कक.15000/- 
रु.,बेनटेक्सचे कंगण 

कक.1500/- रु. असा एकुन 
21000/- रु. चा माल 

 

ननरंक 
 

अशा प्रकारे आहे की नफ मचकुर हे   वरील ता. वेळी व 
ठीकाणी जबलपरु ते अमरावती असा प्रवास करीत 
असतानी प्रवास दरम्यान  रे.स्टे नागपरु येथे  प्लटँफामथ 
नं.2  येथे   त्यांचा  नमदु वणथनाची ट्रालँी बगँ आतील 
सामानासह कोणी तरी अज्ञात चोरट्याने नफयादीचा 
झोपेचा फायदा घेवनु चोरुन नेला 
fVi%&रे.पो.स्टे. वधा येनथल जा. क्र. 1720/19 
नद.25/05/19 अन्वये आपल े कडील  आ. क्र 1267/19  
नद.10/06/19  अन्वये गुनहाचे कागदपत्र प्राप्त झाल्याने 

eiksuk 

101 

neds 

3 ukxiqj 

875/19   
कलम  379 

IPC 
xqUgkizdkj 

yWiVkWi 

pksjh 

ट्रेन 22404 
नदल्ली ते 
पॉडेचरी 
एक्सचे 

कोचनं.एस/4 
बथथनं. 38 वरुन 
रेस्टे नागपरु 

येथे गाडी उभी 
असताना  

नद. 3/6/19 
चे  19.30 

वा. 
 

नद. 
10.06.19 चे 
22.56 वा. 

श्रीलेखा सवुेंद्रम 
गोडवती वय 30 
वषथ, रा. 31.17 
बस स्टनॅ्ड जवळ 
नरपरु नज. गुटुर आ 

प्र. मो नं. 
9491512057 

 

vKkr 

 

एकुन 38]000 रू 
एक गे्र रंगाचा लपॅटॉप h.p 

कं.चा नक.38000रु चा माल. 
 

ननरंक 
 

अशा प्रकारे आहे की , यातील नफयादी मजकरु ह्या वर 
नमदु गाडीने नदल्ली ते नवजयवाडा असा प्रवास करीत 
असताना रेस्टे नागपरु येथे गाडी उभी असताना कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने त्यांचे गैरहजेरीचा फायदा घेवनु त्यांचा 
बथथवर ठेवलेला लपॅटॉप नक.38000रु चा चोरुन नेला 
वरुन  नंबरी गुन्हा सबब अप कलम 379 IPC  प्रमाणे 
दाखल  
रे.पो.स्टे. वधा येनथल जा.क्र.1880/19नद.07/06/19 
अन्वये आपले कडील आ.क्र 1268/19 नद.10/06/19 
अन्वये गुन्हयाचे कागदपत्र प्राप्त झाल्याने 

eiksuk 

307 

fjuds 



4 नागपरु 
876/19   

कलम  324 
IPC 

xqUgkizdkj 

tcj 

nq[kkir  

रेस्टे नागपरु 
NMC पलुशेड 

मध्ये 
 

10/6/19 चे  
16.00वा.1

6.30 वा 
दरम्यान 

 

नद. 10/6/19 
चे  23.46 

वा. 
 

अमर महेश वमा 
वय 31 वषथ रा. 

शांती नगर बागडे 
प्लॉट बौध्द नवहार 
जवळ नागपरु 

 

शेख 
असलम 
शेख 

ईस्माईल 
उफथ  भ-ु

या 
vVd 

ukgh 

fujad fujad अशा प्रकारे आहे की , यातील नफयादी हे अमर महेश वमा 
हे आरोपी नामे शेख असलम शेख ईस्माईल उफथ  भ-ुया 
यांचे कडे ताकाचे पाऊच घेण्याकरीता गेल े व ते त्याचे 
बाजलुा जावनु बसले त्यानंतर शेख असलम हा बाहेर गेला 
व थोड्या वेळाने परत शेडमध्ये आत येवनु नफयादी आले 
नंतर याला जनु्या कोणत्यातरी वैमनस्थातनु  रागावरुन  
त्यास लाथामारुन त ु येथनु चालला जा असे म्हटल े व 
आरोपीने त्याचे पाठीमागुन शटातनु चाकु काढला व 
नफयादीचे कंबरे वर उजव्या बाजसु व उजव्या पायाच्या 
मांडीवर दोन वार करुन जख्मी केल ेअशा नफयाद वरुन  
नंबरी गुन्हा सबब अप कलम 324 IPC  प्रमाणे दाखल.  
 
 

api 
गोडाणे 

5 o/kkZ 

455@19 

dye 

328]379 

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj 

xqxhps 

vkS"k/k nsoqu 

pksjh djus 

Vzsu dz-12722 

n{kh.k ,Dl-ps 

dksp ,l@9 

cFkZ 28 e/kwu 

jsLVs cYykM’kkW 

;sFks 

 

20-05-19  

22-10 ok  
10-06-19 

22-46 ok 
 

v’kksd dqekj 

jk.kk o; 45o’kZ 

jk- vWdk dkWyuh 

okMh dycqjxh 

dukZVd eks-dz-

9480686099 
 

vKkr 

 

एकुन 1]10]414 रू 
,d cWx R;kr ,d vksIiks 

dapk eksckbZy R;kr fle 

6281391498 fd- 

18]414 : ,d ,fV,e 

dkMZ R;ke/kqu pkj osGk 

10]000 : dk<ys vls 

,dqu 40]000 : jks[k 

49]000 : tqus okijrs 

diMs fder 3000 :] 

vlk ,dqu 

1]10]414@&# pk eky 
 
 

ननरंक 
 

uueeqqnn  rrkk--  oossGGhh  oo  BBhhddkk..kkhh  ;;kkrrhhyy  QQhh;;kk ZZnnhh  eettddqqjj  gg ss  

uueeqqnn  VVzz ssuuuuss  ffnnYYyyhh  rrss  ffllddaann zz kkcckknn  vvllkk  iizzookkll  ddjjhhrr  

vvllrrkk aauukk  iizzookkllkk  nnjjEE;;kkuu  jj ssLLVVss   cYykM’kkW iiWW UUVVªª hhddkkjj  

ee//kkhhyy  ffooddrr  ??kk ssrryyssYY;;kk  ttssoouukkuuss  oo  llkk ssccrr  mmjjyyssYY;;kk  

iiss IIllhh  ffiiYY;;kk  uuaarrjj  RR;;kk aauukk  xxqq aaxxhh  vvkkYY;;kkuuss  ddkk ss..kkhhrrjjhh  vvKKkkrr  

ppkk ssjjVV;;kkuuss  QQhh;;kk ZZ ffnnppkk    xxqq aaxxhhppkk  QQkk;;nnkk  ??kk ssmmuu  RR;;kk aapphh  uueeqqnn  

ccWWxx  vvkkrrhhyy  llkkeekkuu  llgg  ppss kk##uu  uussyyhh  vv''kkkk  ffnnyyss  QQhh;;kk ZZnn  

oo##uu  vvii  ddyyee  337799  HHkkkk--nn--oohh  iizzeekk..kk ss  nnkk[[kkyy  ddjj..;;kkrr  

vvkkyykk  

  ffVVii  %%&&vvkkjj@@2233@@ooxxZZ@@22001199@@33559944  ffnn--1100]]0066]]1199  

vvUUoo;;ss 

iihh--,,ll--

vvkk;;--

xxttHHkkhh;;ss  

6 o/kkZ 

456@19 

dye 

328]379]

34 Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj 

xqxhps 

vkS"k/k nsoqu 

pksjh djus 

Vzsu dz-12722 

n{kh.k ,Dl-ps 

dksp ,l@9 

cFkZ 25 e/kwu 

jsLVs cYykM’kkW 

;sFks 

 

20-05-19  

22-50 ok  
10-06-19 

23-35 ok 
 

v[khys’k >hizh;k 

nk/kksjs o; 34 

o’kZ /kank &tkWc 

jk- /kuyD{keh 

dkWyuh egsanz 

fgYl fldanzkckn 

eks-dz-

7989631505 
 

vKkr एकुन 96]960 रू 
,d ilZ e/khyR;kr  ,d 

,fV,e dkMZ  R;ke/kqu 

45]000 : dk<ys MschV 

dkMZ e/kqu 37]460 : ps 

lksus [kjsfn dsys ,d jsMeh  

dapk eksckbZy fd- 

10]500 : vlk ,dqu 

96]960@&# pk eky 
 

 

ननरंक 
 

uueeqqnn  rrkk--  oossGGhh  oo  BBhhddkk..kkhh  ;;kkrrhhyy  QQhh;;kk ZZnnhh  eettddqqjj  gg ss  

uueeqqnn  VVzz ssuuuuss  ??kkkk ssMMkkMMkk ss aaxxjjhh  rrss  ffllddaannzz kkcckknn  vvllkk  iizzookkll  ddjjhhrr  

vvllrrkk aauukk  iizzookkllkk  nnjjEE;;kkuu  ddkk ssyyMMªª aa hhdd  ffiiYY;;kk  uuaarrjj  RR;;kk aauukk  

xxqq aaxxhh  vvkkYY;;kkuuss  ddkk ss..kkhhrrjjhh  vvKKkkrr  ppkk ssjjVV;;kkuuss  QQhh;;kk ZZ ffnnppkk    

xxqq aaxxhhppkk  QQkk;;nnkk  ??kk ssmmuu  RR;;kk aapphh  uueeqqnn  iillZZ  vvkkrrhhyy  llkkeekkuu  

llgg  ppss kk##uu  uussyyhh  vv''kkkk  ffnnyyss  QQhh;;kk ZZnn  oo##uu  vvii  ddyyee  

337799  HHkkkk--nn--oohh  iizzeekk..kk ss  nnkk[[kkyy  ddjj..;;kkrr  vvkkyykk   

iihh--,,ll--

vvkk;;--

MMkk ssuu ssddjj  



 

Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  10@06@19 

 

7 cMusjk 

407@19 

dye 379 

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

Vzsu dz-

22865 ,y-

Vh-Vh- iqjh 

,Dl-ps tujy 

dksp e/kwu jsLVs 

cMusjk ;sFks 

 

06-06-19  

10-30 ok  
10-06-19 

16-07 ok 
 

foosdkuan 

lqxa/khdqejk feJk 

o; 28o’kZ /kank 

&tkWc jk- 

ekyo.kh eykMZ 

osLV]ekjoh jksM 

eqqacbZ 400095 

eks-dz-

8689882453 
 

vKkr 

 

एकुन 40]000 रू 
,d fooks fo 7 lWelax 

xWyDlh ts 7 R;kr 

oksMkQksu lhe dz 

9833243755 dhaer 

23000@&# rlsp lWelax 

ts 7 eksckbZy R;kr vk;-

Mh-vk;- lhe dz 

8689882453 dha 

17000@&# ] izoklkph 

rhdhV ] vk/kkj dkMZ vlk 

,dqu 40]000@&# pk 

eky 
 

ननरंक 
 

uueeqqnn  rrkk--  oossGGhh  oo  BBhhddkk..kkhh  ;;kkrrhhyy  QQhh;;kk ZZnnhh  eettddqqjj  gg ss  

uueeqqnn  VVzz ssuuuu ss  jj ssLLVVss  BBkk..kk ss  rrss  [[kkMMxxiiqqjj  vvllkk  iizzookkll  ddjjhhrr  

vvllrrkk aauukk  iizzookkllkk  nnjjEE;;kkuu  jj ssLLVVss  ccMMuussjjkk  ;;ssFFkk ss  rrss  cckkFFkk##ee  

yykk  xxssyyss  vvllrrkk  ddkk ss..kkhhrrjjhh  vvKKkkrr  ppkk ssjjVV;;kkuuss  QQhh;;kk ZZ ffnnppkk  

xxSSjjggttssjjhhppkk  QQkk;;nnkk  ??kk ssmmuu  RR;;kk aappkk  uueeqqnn  eekk sscckkbbZZyy    ppss kk##uu  

uussyykk  vv''kkkk  ffnnyyss  QQhh;;kk ZZnn  oo##uu  vvii  ddyyee  337799  HHkkkk--nn--

oohh  iizzeekk..kk ss  nnkk[[kkyy  ddjj..;;kkrr  vvkkyykk   

,,--,,ll--

vvkk;;--

881122  

ffeeJJkk  

8 cMusjk 

408@19 

dye 379  

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

ikfdV pksjh  

ट्रेन 12130 
आझादकहद 
एक्स मध्ये 
समोरील 
जनरल 

डब्यामध्ये रेस्टे 
बडनेरा येथे 
लक्षात आले  

1100//0066//1199  
????    2200//1155  

????  

1100//0066//1199  ????    
2200//1155  ????  

  

भालचंद्र तानाजी 
राउत वय 37 वशथ 
धंदा नोकरी रा 
सरुक्षानगर मंत्री 

टाउननशप 
वैधवाडी नबल्डींग 
नं 12 हडपसर 
पणेू मो नं मो नं 
8888844149 

  

???????????? 
 

एकुन 10]000 रू ?? ??   
pkWdysfV  ????????????  ikfdV  

??????????????????  ??????   1100000000//--  ????  ????  
SSRRPPFF  ????????   ??????????,,  HHDDFFCC  
????????????  ??????  ??????????   ??????????,,  

SSBBII  ????  ??????????   ??????????,,  
??????????   ??????????,,  ????????????????,,  
??????????????????,,  ??????????????????????  

??????????????  ????????????????????  ????????  
????????????  ??????????????  ??????????  ??????   
????????   1100000000//--  ????  ????  ??????   

 

निरंक 
 

??????????  ????????????????  ????  ????????  ????????????  ????????  ????????????  ????????????  ????  ????????  
??????   ????????????  ????????   ??????????????      ????????????????????  ????????????  ????  ????????????  
??????????????  ????????????????  ??????????  ??????????????????  ??????????   ??????????????    
??????????????  ????????????  ??????????????????    ??????????????  ??????????????????  ??????????????  
??????????   ????????    ??????????????  ??????????????  ????????????  ??????????  ????????????????  
????????????  ????????????  ????????  ????????????  ??????     ????????  ????????  ??????????????  ????????    
????????????  ????????     

WWHHCC//  
11001199  
??????????      

9 vdksyk 

512@19 

dye 379 

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

jsYos LVs’ku 

vdksyk ih-

,Q ua- 4 oj 

 

10-06-19  

12-30 ok  
10-06-19 

04-28 ok 
 

fodkl ‘’kadj 

eqBkj o; 17 

o"kZ jk-  rk 

ekyskxako ft- 

ukf’kd eks –ua-   

7875261092 
 

vKkr 

 

एकुन 10]000 रू 
,d eksckbZy ekW ua-41   

IIMMEEII  NNOO  
867455046719790 

 

ननरंक 
 

uueeqqnn  rrkk--  oossGGhh  oo  BBhhddkk..kkhh  ;;kkrrhhyy  QQhh;;kk ZZnnhh  eettddqqjj  gg ss  

lleejjLLrrkk  VVzz ssuuuuss  jj ssLLVVss  uukkxxiiwwjj  rrss  vvddkk ssyykk  vvllkk  iizzookkll  

dd::uu  jj ssLLVVss  vvddkk ssyykk  iihh--,,QQ--  uuaa --44  oojj  >>kk ssiiyyss  vvllrrkk  

ddkk ss..kkhhrrjjhh  vvKKkkrr  ppkk ssjjVV;;kkuuss  QQhh;;kk ZZ ffnnppkk  >>kk ssii ssppkk  QQkk;;nnkk  

??kk ssmmuu  RR;;kk aappkk  uueeqqnn  eekk sscckkbbZZyy    ppss kk##uu  uussyykk  vv''kkkk  ffnnyyss  

QQhh;;kk ZZnn  oo##uu  vvii  ddyyee  337799  HHkkkk --nn--oohh  iizzeekk..kk ss  nnkk[[kkyy  

ddjj..;;kkrr  vvkkyykk   

iikk ssuukk  7766  

[[kkkkuu  

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 

 
 

   
 

    



 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekghrh 

 

 

 

vdz iksLVs  exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- rk-

osG 

exZ -nk- rk-osG fQ;kZnh@ 

[kcj ns.kkjk 

uko 

èrdkps uko 

o iRrk 

    gdhxr   riklh 

vaeynkj 

1 गोददिंया 46@19 

dye 174 

Lh vkj ih 

lh 

केट्ीएस 

दवाखाना गोददिंया 

येथील वाडभ न 

02 वर 

10/06/2019 

चे 12/3वा   

पुवी                                        
 

10/06/2019 

चे 13/24 वा                                       
 

आँन डु्यट्ी 

केट्ीएस 

दवाखाना पोलीस 

चौकी बुथ 

येथील हवालदार 

नामे -कोहरे 

गोददिंया  नेम- 

केट्ीएस 

दवाखाना पोलीस 

चौकी बुथ 

गोददिंया 

एक अनोऴखी 

पुरुर् वय 

माहीत नाही. 

आज रोजी आम्ही Asi/193 गजानन थोरात से्टशन डायरी चाजभ मधे्य हजर 

असतािंना Nk/640 भुरले  यािंनी फोनवरुन कळदवले दक मा.डा निं 06/19 

अन्वये KTS दवाखाना गोददया येथुन रेफर झखमी इसम हा मेयो दवाखाना 

नागपुर येथे उपचारा दरम्यान मरण पावला आहे मरण पावल्याचे प्रमाणपत्र 

मा. MO सो. मेयो दवाखाना नागपुर याचे कडुण प्राप्त केले आहे असे 

मोबाईल वाँट्अप वर डेड मेमो व ररपोट्भ पो.से्ट. ला प्राप्त झाले वरुन मा. 

PSO सो. याचे आदेशाने  निंबरी मगभ दाखल करण्यात आला 

iksgo@ 

866 

tSLoky 

2 नागपरु AD NO 
53/19 

कलम 174 
Crpc 

मेयो हासँ्पीटल 
नागपरु 

नद  09/6/19 चे 
10. 35 वा. 
परु्वव 

 

नद  10/6/19 चे 
00.04 वा.  

ऑन डयटुी pc 
1160 ननबाते 
नेम रेपोस्टे 
नागपरु 
 

नववेक दत्तात्र 
सनंुके वय 64 
वषथ रा. कळवा 
ठाणे मुंबई 

vkt jksth vkEgh LVs’ku Mk;jh gtj vlrkauk vkWu M;qVh Mh-ok;-

,l-,l-;kauh ,d ys[kh eseks  fnyk dh ,d vtku ;k=h Onkjk 

lqpuk feyh dh IykWV QkWeZ dz 4 oj eqcbZ ,UM ij vpsr voLFkk es 

iMk gqvk gS- rqjr jsYos dSlqyVh dks dks lqfpr fd;k x;k mkWDVj 

lkStu;k Onkjk mijksDr O;Drh dks tkpk x;k vkSj rqjar es;ks f’kIV 

fd;k x;k v’kk eseks o:u iks-f’k@1160 fucarsZ ;kuk es;ks gkWLihVy 

;sFks jokuk dj.;kr vkys  

lQkS 

988 

ejkis 

3 नागपरु AD NO 
54/19 

कलम 174 
Crpc 

ट्रेन नं.22354 
हमसफर एक्स चे 
कोच नं. B/7 
वरुन उतरव ु
प्लटँफामथ नं.01 
स्टेशन मास्टर 
आँफीस समोर  
 

नद  10. 06.19  
चे 15.30  वा. 
पवुी  

 

नद  10/6/19 चे 
19.17 वा.  

On Duty 
Dyss श्री. 
सनतश  धाकणे 
म.रे.नागपरू   
 

महादेव मोहन 
प्रसाद वय 
61वषथ, रा. 
भगवानपरु 
हाटथ  नशवान 
नबहार 

आज रोजी आम्ही WNK/101 Damke  असे स्टे डायरी चाजथ मध्ये हजर 
असतांना On Duty Dyss  श्री. सनतश  धाकणे म रे नागपरू   यांनी एक 
मेमो नदला की ccor/ ngp श्री मनोज मेश्राम यांनी  ट्रेन नं.22354 हमसफर 
एक्स चे कोच नं. B/7  बथथ नं.2,3,4,5,6 महादेव मोहन प्रसाद वय61वषथ, 
बसदु्ध हालत मध्ये असनु त्यास प्लटँफामथ नं.01 स्टेशन मास्टर आँफीस 
समोर   उतरवनुङा ँ मंगेश यांनी चेक करुन मतृ घोनषत केले असी माहीती 
नदल्याने सदरचा मगथ दाखल  

HC/१८१ 
बाबर 


