
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn-15@02@2019 

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’khjkp s dkj.k riklh 

vaeynkj 

1 xksafn;k 

54@19 

d 379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj  

lksU;kps 

nkxhU;kaph 

ilZ pksjh 

 

Vzsu 

ckyk?kkV 

xksfn;k iWlsa 

jsYos  

LVs- xksafn;k 

ih,Q u- 

06 o:u 

vksOgj 

fcztoj 

p<r 

vlrkuk  

15-02-19 

14-20 ok 

15-02-19 

17-56 ok 

e/kqlar JhokLro 

o; 58 o’kZ jkg 

ikrjokMk jksM 

okMZ ua- 3 dVaxh 

r- daVxh ft- 

ckyk?kkV eks ua 

9424738590 

vKkr ,dq.k 1]71]000  : 

,d ysMht cWx e/;s NksVh 

ilZ R;kr lks- daxu fd- 

85]000:] eaxGlq= 2 rksGs 

fd- 8000:] lks- pSu fnM 

rksGk fd- 14]000:] ,d 

tksM dkukrhy >qeds6 xzke 

fd- 7]000:] ,d lksU;kph 

pSu ykWdsV VkWIl vankts 

fd- 35]000:] lks- ykWdsV 2 

xzke fd- 7000:]lks- gkj 

15 xkze fd- 6]000:] jks[k 

9]000:- vlk ,dq.k 

1]71000:-  

ननरंक  

 

Ukeqn r-osGh o fBdk.kh ;krhy 

fQ;kZnh etdqj gs vkiys iRuhlg 

ueqn Vªsu us js LVs dVaxh rs xkasfn;k 

vlk izokl d:u js-LVs- xksafn;k ;sFks 

vksOgj fczt p<r vlrkauk xnhZpk 

Qk;nk ?ksoqu dksuhrjh vKkr 

pksjV;kus izoklh yksdkapk xnhZpk 

Qk;nk ?ksoqu R;kps iRuh toGhy 

cQxph pSu m?kMwu ueqn NksVh ilZ 

vkrhy nkxhU;kalg pks:u usyh  

iskmifu 

Jh 

oku[ksMss 

2 .नागपुर 

261/18  
dye 

379 

Hkk-n-fo 

xqUgkizdkj  

ilZ pksjh 

 

टे्रन नं. 

08193  
निवेंद्रम 
जबलपुर 
एक्स  चे 

कोच नं.  

S/2 बथथ 

नं.  4 
वरुन रेल्वे 

स्टे.नागपुर 
येथुन टे्रन 
सुटल्यानंत

र 

04/02/19     

04.30 वा.  
15-02-19 

01-05 ok 

श्रीमती बबीता 

तांबे w/o   
नवशाल तांबे  वय 

30 वषे रा. 
समीक्षा टाउन 

ललीत कालोनी 

पो.स्टे. घमापुर  

नज. जबलपुर  

मोबा.न.  

8120055116 

vKkr ,dq.k 11200  : 

एक लेडीज पसथ काल्या 

रंगाची त्यात सी.एम. सी 
बेल्लुर  अस्पताल चे 

कागदपि दोन आधार काडथ 

, पँनकाडथ  रोख 

1200/रुपये  एक oppo 

कंपनीचा मोबा. त्यात नसम 

नं.  6260638758 IMEI 

no  865513037701675,   

865513037701667 JIO 
कपंनीचा मोबाइल त्यात 

नसम नं. 9344345207  

असा एकुन  . 11,200 /रु    
 

fujad अशा  प्रकारे आहे की नमुद ता वेळी व 
निकाणी यातील नियाथदी मजकुर हे 
आपल्या परीवारासह  नमुद टे्रन  ने 
घमापुर ते  जबलपुल असा  प्रवास 
कीरत असतांना प्रवासादरम्यान  

रे.स्टे. नागपुर येथे नियाथनदची झोप 
उघडल्याने लक्षात आले की   
कोणीतरी  अज्ञात चोरट्याने 
नियाथनदचा  यांचाझोपेचा िायदा घेवुन  
वररल वणथनाची लेडीस पसथ व आतील 
सामानासह  चोरुन नेला वरुन  

वरुन सबब अप कलम 379 IPC 
प्रमाणे दाखल  

fVi%& iks-vf/k-yksg-ukxiwj tk-Ø-

1278@2019 fn- 14@02@2019 

vUo;s Viky Onkjs ÁkIr gksrkp 

ykxfyp nk[ky- 

iksmifu 

tk/ko 

 



3 नागपुर 

265/19   
कलम 

379  IPC 
xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

ट्रने ग ांधी 
ध मपरुी 
एक्स  च े
समोरील 
जनरल 

कोच मधनु 
रे स्ट े

न गपरु 
यथेनु ग डी 
सटुल्य नांतर 

 

07.02.19    
22.15 व  

15/2/19 

14.37व  
 

रववांद्र मोहनल ल 

हररणखडे ेवय 31 
वर्ष धांद  मवहांन्द्द्र  

फ यनन्द्स गोंवदय  

र . न्द्य ुलक्ष्मीनगर 
ब्रम्हकुम री आश्रम 
समोर गोंवदय  मो 

न.    

9764086043 

vKkr ,dq.k 17999  : 

एक नोवकय  कां . च  वनळ्य  

सोनेरी रांग च  मोब ईल म ाँ नां. 

6.1 त्य त वजयो वसम नां. 

9764086043 IMEI no 
353398091180829,  

353398095680824 वक. 

17999/- रुपय े  च  म ल. 
 

fujad य तील वफय षदी मजकुर हे  नमुद ट्रने  न े
रे स्ट ेन गपरु त ेगोवदय   अस   प्रव स 
कीरत असत ांन  प्रव स दरम्य न   रे स्ट े
न गपरु यथेनु ग डी सटुल्य नांतर 
कोणीतरी  अज्ञ त चोरट्य न े गदीच  
फ यद  घेवुन  वररल वणषन च  मोब ईल 
मुद्द म लब डीन े   चोरुन नेल  वरुन  

वरुन सबब अप कलम 379 IPC 
प्रम ण ेद खल  

ASI 
613 
प टील 

4 cMusjk 

108@19 

dye 

379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

टे्रन 

अमरावती-
बडनेरा 
लोकल 

मध्ये प्रवासा 
दरम्याण 

रेल्वे स्टेशन 
बडनेरा येत 

असतांना 

 

  

14/02/19 

23.50वा. 

  

15/02/19 

10.45 वा 
श्री.बबन 

साहेबराव पाथरे 

वय-49 वषथ 

धंदा-िेकेदारी 

रा.मुदलीयार 
नगर अमरावती 

मो.960407219

6 

  

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

,dq.k 7700  : 

एक सॅमसंग J2 Pro कं.चा 

मोबाईल त्यामध्ये idea नसम 

नं.9130792487,jio नसम 

नं.8806360492 imei 

no-

353573/09/187398/3,

353574/09/187398/1 

नकं.7700/रु चा मोबाईल 

  

fujad वरील ता वेळी व िीकाणी यातील 
िीयाथदी मजकूर हे नमदू टे्रन ने ने 
अमरावती बडनेरा असा प्रवात करीत 
असतांना प्रवासा दरम्याण रेल्वे स्टेशन 
बडनेरा येत असतांना  नियाथदी यांचा 
नमदू मोबाईल  चा मोबाईल कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने मुद्दाम लबाडीने 
चोरुन नेला बाबत नदले नियाथद वरुण 
गुन्हा दाखल 

fVi ;krhy fQ;kZnh ;kauh le{k 

iks LVs yk ;soqu fQ;kZn fnY;kus 

गुन्हा दाखल 

  

ASI 

476 
रंगारी  

5 cMusjk 

109@19 

dye 

379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj  

cWx pksjh 

रेल्वे स्टेशन 
बडनेरा 

प्लॅ.नं.1 
वरुण 

 

15.02.19 

06.00वा. 
 

15.02.19 

12.05 वा 
 

देनवदास रामदास 

सोऴंके वय-24 

वषथ धंदा-नशक्षण 

रा.नारखेड 

तां.नांदुरा 

नज.बुलढाणा 

मो.985048809

3 

 

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

,dq.k 1350  : 

एक काऴ्या रंगाची बॅग 
त्यामध्ये पेपरचे 

हाँलनतकीट,दहावीचे बोडथ 

सटीिीकेट ओरीजनल,रोख 

750/-रु,आधार 

काडथ,वापरते कपडे,दोन 
चांदीच्या अंगि्या 

नकं.600/- रु असा एकुण 

1350/-रु चा माल. 
 

fujad वरील ता वेळी व िीकाणी यातील 
िीयाथदी मजकूर हे अमरावती येथे पेपर 
असल्याने रेल्वे स्टेशन बडनेरा येथे 

प्लॅ.नं.1वर बसले असतांना कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने त्यांची एक काऴ्या 

रंगाची बॅग vkrhy lkekuklg 

नियाथदी यांची नजर चुकवुन मुद्दाम 
लबाडीने चोरुन नेला बाबत नदले 
नियाथद वरुण गुन्हा दाखल 

fVi ;krhy fQ;kZnh ;kauh le{k 

iks LVs yk ;soqu fQ;kZn fnY;kus 

गुन्हा दाखल 
 
 

HC 

402 
तेलमोरे 



 

 

jsYos iks- LVs’ku e/;s nk[ky >kysY;k Hkkx 06 [kkyhy nk[ky  xqUgs %&    

vd 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 ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 

 

 

ukxiqwj  yksgekxZ ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 

 

 

 

 

 

6 cMusjk 

110@19 

dye 

379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

रेल्वे स्टेशन 
बडनेरा येथे 

दाद-
यावरुण 

बाहेर जात 
असतांना 

 

15/02/19 

06.00वा. 
 

15/02/19 

12.24 वा 
 

गणेश निका पुरी 

वय-22 वषथ 

रा.मांगुऴ झणक 

ता.ररसोड 

नज.वानशम 

मो.775594042

4 
 

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

,dq.k 7999  : 

एक XIOMI Redmi 4 

(black,32GB) त्यात jio 
नसम 

नं.7083921354 imei 

no-865874036426148 

नकं.7999/-रु 
चा मोबाईल 

 

fujad ????????   ????   ????????  ??   ????????????   ??????????   
????????????????  ??????????   ????  ????????????  ????????????  
??????????   ??????????  ??????????????????  ????????   ????  
????????????  ????????????  ????????????  ????????  ??????   ??   

??????--????????????   ??????????  ??????   ??????????????   
??????????????  ??????????  ??????????????   ??????????????   
????????????  ??????????????????  ????????????????  ??????????  
नमदू मोबाईल  ??????????????  ??????????????   
??????????   ????????  ????????   ????????  ??????????????  
????????   गुन्हा दाखल 
 

fVi ;krhy fQ;kZnh ;kauh le{k 

iks LVs yk ;soqu fQ;kZn fnY;kus 

गुन्हा दाखल 
 
 

HHCC  

778866  
?????????????? 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG vkjksihps uko 

1 Xkksafn;k vi-dz-53@19 dye 379 34 Hkk-nfo fn 14-02-19 ps 08-38 ok 1½fu”kkar lq”khy uk;Mq o; 20 o’kZ jk vkn”kZ  uxj ikf.k Vafd fljkfxVVh 

rk-ft-fcykliqj N-x- 

2½ lat; x.ks”k lksuh o; 23 o’kZ jk dksuh Fkkuk&dksuh rk-ft- fcykliqj 

N-x 

 

2 o/kkZ vi au 833@18 d 379 Hkknaoh fn  15@02@19 ps 15-00 ok egknso mQZ ckiq ykyflax ck/kk o; 20 jkg ljnkj csMk lkoaxh es?ks 

o/kkZ 

 

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 

& & & & & &  

& 

& & 



 

 

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 बडनेरा 05/19 
CRPC 
174  

रेल्वे स्टेशन बडनेरा 
येथील जनुा ओव्हर 
ब्रिज लोखंडी  
 

15/02/20
19 चे 
09.30 वा. 
पवुी 
 

15/02/2019 
चे 15.40वा.  
 

ऑन डु्यटी DYSS 
बडनेरा यांचे तरे्फ 
पॉइन्टसमनॅ जबेुर 
रे.स्टे. बडनेरा  
 

ब्रिसन शंिरराव 
ब्रचचखेडे रा. ताररै्फल  
ब्रज.अिोला 

हिीित- अशा प्रिारे आहे िी,ON Duty DYSS 
बडनेरा यांचे तरे्फ पॉइन्टसमनॅ जबेुर रेल्वे स्टेशन बडनेरा 
रेल्वे यांनी लेखी मेमो आणनु ब्रदले िी,आपिो सचुीत 
ब्रिया जाता है िी एि अज्ञात वक्ती FOB  िे पास मतृ 
अवस्था मे पडा है DMO िी है िी वक्ती RLY ने पषृ्ठी 
मतृ अवस्था मे है िृपया अटेन्ट िरे अशा मेमो वरून 
PSIमेश्राम , HC/786 PC/317,772 व स्टा ाँर्फ 
घटनास्थऴी जावनु ईन्क्वेस्ट व घटनास्थऴ पंचनामा 
िेला असणु सदरचा मर्ग िलम 174 CRPC प्रमाणे 
दाखल िरण्यात आला.मतृिाचे नातेवाईि उदईि हजर 
झाल्यास PM िरण्याची तजवीज ठेवली आहे मतृिाचे 
मरणाबाबत िोणत्याही प्रिारची तक्रार अर्र संशय 
दशगवीला नाही सदर मर्ग खबरी र्फाडुन प्राथमीि 
अहवाल मा.SDM सो अमरावती यांना प्रत पाठवीण्यात 
आली  

HC/786 
fpapkGs  

2 o/kkZ 16@19 

Dye 

174 

Tk-QkS- 

jsYos LVs-Hkkand 

fd-eh-ua-

852@2&4 toG 

13-02-19 

10-00 ok 

15-02-18  

11-00 ok 
vkWu <;qVh LVs-

izca/kd 

cYykj”kkg rQZ 

euksgj foBy 

cs>yokj o; 58 

jkg cYykj”kkg 

Hkkstjkt nsojko 

lkriqrs o; 33  

/kank uksSdjh 

VWdeu jkg-

x.kirh okMZ 

xksjkGk Hknzkorh 

ft panziqj 

v”kk izdkjs vkgs dh vkWu <;qVh LVs-izca/kd 

cYykj”kkg ;kauh ys[kh eseks fnys xkMh 

uacj 12626 dsjyk ,Dl uas ueqn ?kVuk 

fBdk.kh e;r gk jsYosus j.kvksoj gksoqu 

ej.k ikoyk o:u ueqn izek.ks exZ nk[ky 

dj.;kr vkyk- 

l-ik-mi-

fujh- 

Mkcsjko 

 


