
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  14@07@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 

218@19 

dye 

379Hkknafo  

xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 
 

jsYos LVs’ku 

xksafn;k 

IyWVQkWeZ ua- 

01 oj dWUVhax 

leksj 

fnukad 

 

14@07@019 

03-30 ok 

14@07@19 

13%18 ok 

iz’kkar ujsanz xkrkMs 

o; 28 o"kZ jkg- 

eksgnk iksdsGkokbZ 

rk- o.kh ft- 

;orekG eksck ua- 

9579239632 
 

अज्ञात एकुण 15,990  रू 
,d Vivo daiuhpk eksckbZy 

fuGlj jaxkpk ekWMsy ua- 

Vivo 1726 vk;,ebZvk; 

dza-868682043043617, 

868682043043609  

R;kr thoks daiuhps 

fledkMZ ua- 

9284380857] 
vk;Mh;k daiuhps fledkMZ 

ua- 735091006] 
15990  : 

 

ननरंक v’kk izdkjs vkgs dh] ;krhy fQ;kZnh  

etdqj gs R;kps vkbZ o eko’kh lkscr jsYos 

LVs’ku xksafn;k ;sFkqu ;orekG ;sFks tk.ks 

djhrk jsYos LVs’ku xksafn;k ;sFkhy IyWVQkWeZ 

ua- 01 oj dWUVhax clys o uarj R;kauk >ksi 

ykxY;kus rs >ksiys vlrk R;kaps >ksispk 

Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

R;akpk ueqn o.kZukapk eksckbZy eqn~nke 

yckMhus pks:u usY;k ckcr fQ;kZnh ;kaps 

fQ;kZno:u ueqn izek.ks xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk vkgs- 

 

iksgok 

567 

HktHkqts 

 

2 नागपरु 
1105/19 

कलम 379 
IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 
 

ट्रेन नं 18245 
बबकानेर 

बबलासपरु एक्स 
चे मागील जनरल 
कोचवरुन रे स्टे 
नागपरू येथनु ट्रेन 

सरुु झालेवर 

14/07/19 चे 
02:05  वा.  . 

14/07/19 
चे 09:01  

वा. 

संजय गोवींदराव 
काटे, वय 47वषष, 

राह. आसोडी 
अयोध्या नगर 
यनुीवाड टावर 

जवळ, वाडष नं 2 
वधा  मो. नं.  

9822644778 

राम ुजगतराम 
यादव वय 35 
वषष रा. मलक 
पेठ, आबशफ 
नगर सोहेल 
हा ाँटेल च्या 

मागे, 
कोतवाली 

हैद्राबाद vVd 

rk- osG fn- 

14-07-19 ps 

09-01 ok  

एकुण 15,900  रू 
एक साँमसंग कं चा मोबाईल 

मा ाँडेल नं I6 plus164 613 त्यात 
jio बसम नं 8208726461 imei 

no 
359993090863666,359994
090863664 कक 15,900/- रु 

चा माल 
 

ueqn 

izek.ks  

यातील बफयादी यांचा मलुगा उज्वल काटे हे नमदु 
ट्रेन ने रे स्टे चाळीसगांव ते रायपरू असा प्रवास 
करीत असता प्रवासा दरम्यान त्यांना झोप लागली. 
रे. स्टे. नागपरु येथनु गाडी सटुताच त्यांची झोर 
उघडली असता त्यांचा मोबाईल बमलनु आला 
नाही.तसीच त्यांची वरील चोरीची तक्रार देणे करीता 
हजर असता   RPF पोस्ट नागपरू उपनीरीक्षक के 
सी जाटोरीया यांनी सह गनु्हातील मोबाईल व वरील 
आरोपी यास बरपोटष सह पो स्टे ला आणनु जमा 
केल्याने दोन पंचासमक्ष मोबाईल जप्ती करन 
पचंनामा तयार करुन अटक फामष भरण्यात आला 
असनु त्याचा अटकेची माहीती वडील नाम े
जगतराम यादव यांना देण्यात आले.  वरुन कलम 
379 भादबव प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल  

Ikksgok 

413 
पवार 

3 o/kkZ 

-559@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 
 

xkMh ua- 12140 

lsokxzke ,Dlps 

tujy dksp 

e/kqu js LVs o/kkZ 

;sFkqu 

 

07@07@19 s 

22-20 ok 

 

14@7@19 

12-56 ok 
vkSnqacj f”kokth 

eksjs o; 24 o’kZ 

jk- IykV ua- 8] 

vkfny uxj] 

glqZy Vh ikbZUV] 

vkSjaxkckn 

 

अज्ञात 
 

एकुण 20,000  रू 
,d lWelax daiuhpk eksckbZy 

R;kr                        

idea  fle ua- 7385705092 ] 

JIO  fle ua- 9834228415 

IMEI NO-                          

356129106708271, 

350130106708279  
fder  20]000@: eky- 

 

fujad v”kk izdkjs vkgs ueqn rk osGh o fBdk.kh 

;krhy fQ;kZnh gs xkMh ua- 12140 lsokxzke 

,Dlps tujy dksp e/kqu js LVs ukxiwj rs 

HkqlkoG vlk izokl djhr vlrkauk izoklk js 

LVs o/kkZ ;sFks dks.khrjh vKkr pskjV;kus xfnZpk 

Qk;nk ?ksoqu fQ;kZnh ;kapk eksckbZy eqnke 

yckMhus diVkus pks:u usyk  

 fVi- fQ;kZnh vkt jksth iks-LVs-yk ;soqu rØkj 

fnY;kus-- 

  

HC 

192 
?kksMdj  



4 cMusjk -

495@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

cWx  pksjh 
 

ट्रेन सेवाग्राम 
एक्स चे कोच 

नं.S/2 बथष नं. 8  
वरुन रे स्टे 

बडनेरा येणेपवुी 

7/07/19  
03.00 वा 

 

14/07/19   
00.03 वा 

डा ाँ ऊदय डी 
मेंडुलकर वय 46  
वषष, धंदा नोकरी, 
रा. 33 शेषनगर 

खरबी रोड नागपरु 
मो नं. 

9422121360 

अज्ञात 
 

एकुण 5000  रू 
एक बहरव्या रंगाची ब ाँग त्यावर 
काँ मल शब्दात बलहलेले त्यात 

दोनबजन्स प ाँन्ट,चार बटशटष, एक 
शा ाँट प ाँन्ट, छत्री, नबवन सलवार 
सटु, तसेच का ाँसमेटीक सामान 

असा एकुन  ककमत  5000  /- रू 

बनरंक  यातील बफयादी मजकुर हे ऩमदु ट्रेन ने मनमाड ते 
नागपरु असा प्रवास  करीत  असता प्रवासादरम्यान 
रे स्टे बडनेरा येण्यापवुी  त्यांची वरील नमदु 
वणषनाची  ब ाँग आतील सामानासह  कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने त्यांचे  झोपेचा  फायदा घेवनु 
चोरुन नेला असे  बदले फीयादवरुन  कलम 379  
भादवी प्रमाणे गनु्हा दाखल करुण सदर गनु्हयाची 
खबरी बरपोटष मा PSO सो कोटष नं 16 यांना रवाना 
केली तसेच मा प्रभारी अबधकरी यांचे आदेशान्वये 
सदर गनु्हयाचा पढुील तपास कामी NK 308 
सावजी   यांना देण्यात आला आहे 
रेपोस्टे नागपरु येथील जा. क्र. 5248/19 
बद.8.07.19 अन्वये गनु्हयाचे कागदपत्र टपालाने 
प्राप्त झाल्याने तसेच इकडील आ. क्र. 637/19 बद. 
13.07.19 अन्वये गनु्हयाचे कागदपत्र नंबरी दाखल 
  

NK 
308 
सावजी 

5 cMusjk -

496@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 
 

ट्रेन  12101  
ज्ञानेश्वरी  एक्स 
चे कोच नं.A/2 

बथष नं. 49  वरुन 
रे स्टे बडनेरा 

8/07/19  
07.45  वा 

14/07/19 
00.23  वा 

महेश शमनलाल 
बचनमनानी वय 56 
रा. संजय मेडीकल 
शा ाँप चार रायपरु 

मो नं. 
9425287088 

अज्ञात 
 

एकुण 58000  रू 
एक साँमसंग कं. चा S9प्लस कं. 
चा मोबाईल त्यात बजयो बसम नं. 
9300466666 ककमत 58000/-

रु. 
 

बनरंक  यातील बफयादी मजकुर हे ऩमदु ट्रेन ने कुला ते 
रायपरु  असा प्रवास  करीत  असता प्रवासादरम्यान 
रे स्टे बडनेरा येथे त्यांची वरील नमदु वणषनाचा 
मोबाईल  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे  झोपेचा  
फायदा घेवनु चोरुन नेला असे  बदले फीयादवरुन  
कलम 379  भादवी प्रमाणे गनु्हा दाखल रेपोस्टे 
नागपरु येथील जा.क्र. 5247/19 बद.8.07.19 
अन्वये गनु्हयाचे कागदपत्र टपालाने प्राप्त झाल्याने 
तसेच इकडील आ. क्र. 638/19 बद.13.07.19 
अन्वये गनु्हयाचे कागदपत्र नंबरी दाखलकरने कामी 
बदलेवरुन मा. PSO सो  यांचे आदेशान्वये  गनु्हा 
दाखल  करण्यात  आला 
 

HC 56  
मुंडे 

6 cMusjk a-

497@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 
 

ट्रेन 12811 
हटीया एक्स.चे  
S/8  कोच बथष 

नं. 23मधनु 
रे.स्टे.बडनेरा 

येण्याचे 
10बमनीटांपवुी 

 

14/07/19 
10.30 वा 

 

14/07/19 
12.55 वा 

पवन परसराम 
राठोड  वय -
34वषे, धंदा-
नौकरी, राह- 

001राही -माही 
अपाटषमेंट, शेगाव 
राहाटगाव रोड, 
राहाटगाव बज-

अमरावती, मो.नं.-
9764600501 

अज्ञात 
 

एकुण  9500  रू 
एक बववो Y DI/2/32 कंपनीचा 
परपल रंगाचा   मोबाईल  त्यात 
voda बसम नं. 9764983467  

IMEI NO-      
867408048916214 ककमत 

9500/- रु 
 

बनरंक  हकीकत अशा प्रकारे आहे की यातील बफयादी 
मजकुर हे वरील ता वेऴी व बठकाणी वरील नमदु 
ट्रेन ने नमदु कोच मध्ये बसनु अकोला ते बडनेरा 
असा प्रवास करीत असता रेल्वे .स्टेशन बडनेरा 
येण्याचे 10बमनीटांपवुी  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
बफयादी याची एक काळ्या  रंगाची बगॅ नजरचकुीचा  
फायदा घेऊन मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेला असे बदले 
बफयाद वरुन कलम 379 भादवी प्रमाणे गनु्हा दाखल  
समक्ष पो.स्टे.ला येउन बगॅ चोरी झाले बाबत लेखी 
बफयाद बदले वरुन गनु्हा दाखल  करण्यात आला   
 

NK 
308 
सावजी 



 

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

7 अकोला . 
628/19  

कलम 379 
IPC  

xqUgkizdkj 

ysMht ilZ 

pksjh 
 

टे्रन नं.12656 
नवजीवन 

एक्स. चे कोच 
नं. 4 

बथथ नं. 7 वरून 
रे.स्टे. अकोला 

येणेपुवी 
 

30 /03/19  
वेळ नमुद 

नाही 

14/07/19 
00.04 वा. 

 

आयेशा शेख 
अंसार शेख वय 

21 वषथ रा. 
नगरनार चौक 

नज. चंद्रपुर मो.नं. 
9679657678 

 

अज्ञात एकुण 25,000  रू 
एक काळ्या रंगाची लेडीज 

पसथ त्यात 
एक पांढ-या  रंगाचा ओपो 

कंपनीचा मोबाईल त्यात JIO 
नसम नं. 9359712452 

IDEA नसम नं. 7218757718 
नक. 25000/- रु चाजथर 

हेडफोन, सौंदयथ सामान 
असा एकुण 25000/- रु चा 
माल IMEI No नमुद नाही 

 

ननरंक यातील नफयाथदी मजकूर हे नमुद टे्रन ने चंद्रपुर 
ते सुरत असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा 
दरम्यान वरील नमुद वणथनाची लेडीज पसथ  
नमुद आतील सामाना सह नफयाथदी यांचे झोपेचा 
फायदा घेऊन कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
डोक्याखालील ठेवलेली पसथ चोरून नेल्याचे 
समजले वरून मा.PSO सो यांचे आदेशान्वे 
कलम  379 IPC प्रमाणे गुन्हा दाखल 
पोलीस अनधक्षक कायाथलय लोहमागथ नागपुर 
येथील जावक कं्र.4105/19 नद.3/7/19 
अन्वयेगुन्हयाचे कागदपत्र इकडील आवक 
कं्र.409/19 नद.13/07/19 अन्वये  गुन्हा दाखल 
 

ASI 
496  

8 अकोला 
.629/19 

कलम 379 
34 IPC  

xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 

रे स्टे अकोला 
च्या हनुमान 

मंनदरच्या 
पाठीमागे 

14/07/19  
02.45 वा 

14/07/19 
07.55 वा 

मोहम्मद जुबेर 
शेख जहागीर  
वय - 38  वषथ, 
रा. महाराजपुर 

ता.नज. 
सानहबगंज 

(झारखंङ)  मो.नं.   
8969492986 

१) योगेश 
सुखदेव पहारे 

वय 26 वषथ 
रा. हरीहर 

पेठ भोईपुरा 
अकोला २) 
हषथल सुरेश 

जाधव वय 29 
वषथ रा. 

गांधीरोङ 
अकोला ३) 

अंकुश 
नदलीप 
पाठक 

वय 29 वषथ 
रा. नसटी 

कोतवाली 
कोलेश्वर 
अकोला 

vVd rk- osG 

fn- 14-07-

19 ps 12-56 

ok 
 

एकुण 6802  रू 
एक  सँमसंग कंपनीचा 
नसल्वर  रंगाचा मोबाईल 

त्याचा IMEI NO 
357977093370219 
,357978093370217 
त्यात Jio नसम नं. 

6200809469 , Airtel  नसम नं. 
9572628673 

नकं. 6,200/- रु  व एक काळ्या 
रंगाची पसथ त्यात रोख रक्कम 

600/- रु 
एक पँन काङथ  , भुतान देशाची 

1/- रु ची नोट,भारत 
सरकारची 1/- रु ची नोट , 

के्रशर कं. गेट पास , MI कं. चे 
मो. चाजथर नकरकोळ 

कागदपत्र 
असा एकुण 6802/-Rsचा माल 

 

ननरंक यातील नफयाथदी मजकूर हे पुलगाव ते अकोला 
असा प्रवास आपले दोन साथीदारा सह टे्रन 
सेवाग्राम एक्स ने प्रवास कररत येवुन बालाघाट 
येथे जाने कररता कोणतीही गाङी नसल्याने ते 
नमुद ठीकाणी झोपले असता त्याचे झोपेचा 
फायदा घेवुन वररल नमुद तीन्ही आरोपीने  
मुद्दाम व लबाडीने चोरून नेला अशा 
संशयावरुन यातील नफयाथनद व प्रवाशी लोकांनी 
त्यांना पकङुन पो स्टे ला आनुन हजर केले 
त्यावरून  मा.PSO सो यांचे आदेशान्वे कलम 
379 IPC प्रमाणे गुन्हा 
 दाखल 

ASI 

496  

 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 

1 & & & & & & & & & 



yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekg 

 

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 

& & & & & & & & & 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

1 Xkksafn;k 217@19 dye307]504 506]34 Hkknafo fn-12@07@019 ps 22-41ok- 

 

1- iadt nsojko esJke o; 29 o"kZ /kank & etqjh jkg- fHkeuxj mes’k Mksaxjs ;kaps ?kjktoG 

xksafn;k rk-ft- xksafn;k 

2- xksYMh mQZ vfuy flaxkGs o; 20 o"kZ /kank & etqjh jkg- lqanjuxj ckS/n fogkjktoG xksafn;k 

rk-ft- xksafn;k 

2 ukxiwj xq-j-ua- 129@19 dye 328]379 34 Hkknfo fn- 9@07@19 ps 13%04 ok 

ihlhvkj fn- 15-07-19 ikosrks 

lksuh jkevfHkyk’k “kqDyk 23] jk- jkepj.k] iksLV- jktkjke] ?kkusiqj] xksaMk m- iz- 

xq-j-ua- 129@19 dye 328]379 34 Hkknfo fn- 9@07@19 ps 13%04 ok 

ihlhvkj fn- 15-07-19 ikosrks 

dUgS;kyky lqdb ;kno 24] jk- jkepj.k] iksLV- jktkjke] ?kkusiqj] xksaMk m- iz- 

xq-j-ua- 1089@19 dye 379 Hkknfo fn- 11@07@19 ps 21%36 ok “ks[k lksgsy “ks[k [kkyhn 22 jk- Hkkth ekdsZV] dkeBh] ukxiqj 

xq-j-ua- 1105@19 dye 379 Hkknfo fn- 14-07-19 ps 09-01 ok राम ुजगतराम यादव वय 35 वषष रा. मलक पेठ, आबशफ नगर सोहेल हा ाँटेल च्या मागे, कोतवाली 
हैद्राबाद  

3 vdksyk xq-j-ua- 629@19 dye 379 Hkknfo fn- 14-07-19 ps 12-56 ok 
 

१) योगेश सुखदेव पहारे वय 26 वषथ रा. हरीहर पेठ भोईपुरा अकोला २) हषथल सुरेश जाधव 
वय 29 वषथ रा. गांधीरोङ अकोला ३) अंकुश नदलीप पाठक वय 29 वषथ रा. नसटी कोतवाली 
कोलेश्वर अकोला  

v

-

dz 

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 नागपरु मगष क्र  64/19 
u/s 174 Crpc  
दाखल   

रे. स्ट.े अजनी 

यथेील KM 

NO. 833/7 
वर ट्रने न.ं 

12860 न े

14/07/19  च े

09:15  वा 
पुवी 

14/07/19  

च े16052  

वा 

मध्य रेल्वे अजनी 
नागपुर 

 

एक अनोळखी  

महीला वय अं. 

40  वषष 

 

आज रोजी आम्ही NK/413 पवार अस ेस्ट.े डा चाजष मध्य ेहजर असतांना  

HC/809 रेड्डी यांनी मगष च ेकागदपत्र दाखल करणे करीता पो.स्ट.े ला 

यवुेन हजर केल ेवरुन मगष दाखल करण्यात आला आहे. मध्य रेल्वे अजनी 

नागपुर यांनी लखेी ममेो ददल ेकी, आपको सुचीत कीया जाता ह ैकी रे. 

स्ट.े अजनी यथेील KM NO. 833/7 पर ट्रने न.ं 12860 स ेएक लडेीज 

Run Over हुई ह ैकृपया आगे की कारवाई करे अशा लखेी ममेो वरुन 

HC/809 रेड्डी, व PC/486 धोट े असे घटनास्थळी जावुन मयताचा 

घटनास्थळ व इन्क्वेस्ट पंचनामा कारवाई करुन सदर प्रते PM कामी मयेो 
हॉस्पीटल नागपुर यथेे पाठदवल ेअसुन प्रते दशतगहृात ठेवुन प्रते पहारा 

डयुटी कामी PC/486 धोट ेयांना रवाना करण्यात आले आहे 

 

HC/80

9 रेड्डी 


