
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 18-01-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  

feGkyk  

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

01 अकोला 
22/2023  
379  IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh   

ट्रेन नं. 
22138 पे्ररणा  

एक्स च्या 
समोरील 

जनरल कोच 
मधनु रे स्टे 
अकोला ते 
मरु्ततजापरु  
दरम्यान 

 

16/01/2023 
06.30 वा. 

 

18/01/2023 
00.05 वा. 

मोननका जंगल 
मरस्कोल्हे, वय 20  
वषे धंदा-नशक्षण, रा.  

कोटमी पोस्ट, 
गांगरखेडा ता. नचखलद 

अज्ञात ,dq.k 9000@#  
एक काळ्या रंगाचा 

टेक्नो स्पाकक  
6AIR3+32 कंपनीचा 
मोबाईल त्याचा IMEI 

NO. 
352200856345483, 
352200856345491 
ज्यामध्ये JIO नसम नं. 

9421026393 , 
BSNL NO. 

9404464867 नक. 
9000/- रु चा मोबाईल 

 

ननरंक वरील ता.वेऴी व निकाणी यातील नियादी पे्ररणा  एक्स च्या 
समोरील जनरल कोच मधनु रे स्टे अहमदाबाद ते रे स्टे बडनेरा 
असा प्रवास कनरत असतांना प्रवासा दरम्यान  रे स्टे अकोला ते 
मरु्ततजापरु दरम्यान सकाळी 06.30 वा झोपेतनु जाग आल्या नंतर 
नियानद यांच्या लक्षात आले की त्यांच्या ननळ्या रंगाच्या बगॅ मधनु 
चैन उघडुन  एक काळ्या रंगाचा टेक्नो स्पाकक  6 AIR3+32 
कंपनीचा मोबाईल नक. 9000/-रु चा मोबाईल  कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने त्यांच्या झोपेचा िायदा घेवनु  चोरुन नेल्याचे लक्षात 
आले वरुन त्यांनी  रे.पो.स्टे. बडनेरा येथे नदले नियाद वरुन 
गनु्ह्याचे कागदपत्र टपालाने ईकडील पो स्टे ला प्राप्त झाल्याने 
मा.PSO  सो यांच्या आदेशान्ह्वये कलम 379  IPC प्रमाणे गनु्ह्हा 
दाखल करण्यात  आला.  
  fVi%&जा.क्र.109/2023नद.16/01/2023अन्ह्वये गनु्ह्हयाचे 
कागदपत्र टपालव्दारे इकडील आ. क्र 
64/2023नद.17.01.2023अन्ह्वये 

HC/ 
413 
पवार 

02 बडनेरा 
20/2023  
379  IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं. 
11039 
महाराष्ट्ट्र  
एक्स च्या 

कोच S/3 बथक 
नं. 30 वरुन रे 
स्टे बडनेरा ते 
धामणगाव 
दरम्यान 

12/01/2023 
चे वेळ नमदु 

नाही 

18/01/2023  
00.06 वा 

 

प्रशांत नवजय राजरुकर, 
वय 36  वषे धंदा-

सिाइ काम, रा.  सवे 
नं.111,सतुाधार लेन 

नं.14कोथरुड पणेु  मो 
नं 8329036082 

अज्ञात ,dq.k 15000@#  
एक समँसंग  कंपननचा  

मोबाईल मॉ. नं.J/7  
त्यात (1)नजओ कं. 

नसम -9772214103 
(2) वोडािोन  नसम नं. 
9545809025  IMEI 

NO.-
358972083676286/

4 नक. 15,000/- रु. 
चा मोबाईल असा 

एकुण 15,000/- रु चा 
माल 

 

ननरंक. नमदु तारखेस वेळी व निकाणी यातील नियादी हे ट्रेन नं . 11039 
महाराष्ट्ट्र  एक्स च्या कोच S/3 बथक नं . 30 वरुन  रे . स्टे. पणेु ते 
कामिी असा प्रवास करीत असताना प्रवासा दरम्यान त्यांचा जवळ 

असलेला एक समँसंग कंपननचा  ueqn o.kZukpk मोबाईल एकुण 
15,000/- रु चा बथक वर िेऊन झोपले असता कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने रे. स्टे. बडनेरा ते धामनगाव दरम्यान  चोरुन नेले बाबत 
प्राप्त तक्रार वरुन मा . PSO सो. यांचे आदेशान्ह्वये कलम 379 
भादवी प्रमाणे गनु्ह्हा दाखल  

fVi%&जा. कं्र. 60/23तसेच दद.13/01/23तसेच इकडील आ. कं्र. 
61/23नद.17/01/23अन्ह्वये गनु्ह्याचे कागदपत्र टपालाने प्राप्त झाले 
वरुन   
 

ASI/ 
396 
टाले 



 

 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih pksjhl xsysyk  

eky  

feGkyk  

eky- 

gfddr riklh 

vaeynkj 

03 बडनेरा 
22/2023  
379  IPC 

xqUgkizdkj  
मणीपसक 
pksjh 

रे. स्टे. बडनेरा 
जनुी बकुींग  
ऑिीस चे 
खीडकी 
जवळ 

18/01/2023 
17.57 वा 

18/01/2023 
22/12 वा 

अकबर रन्ह्न ुपटेल वय 
36 वषक, धंदा ऑटो 

चालक , रा.गवळीपरुा  
नवीवस्ती , बडनेरा  

मो.क्र.9561222454 

अज्ञात ,dq.k 1000@#  
एक ब्राऊन रंगाचे 

मणीपसक त्यात रोख 
1000/-रु. साळ्याचे 

आधारकाडक,नं.85721
5483132, पनॅकाडक 
नं.ICYPK1223B, 
इलेक्षण काडक यनुनयन 

बकॅ ATM NO 
652163324400779

0 आनण परीवाराचे 
पासपोटक िोटो असा 
एकुण 1000/- रु.चा 

माल 
 

ननरंक. आज रोजी आम्ही HC/697 भांदगे स्टे .डा.चाजक मध्ये हजर 
असतांना नियादी स्वत: रेपोस्टे ला येवनु लेखी  नियाद  नदले वरुन  
मा PSO सो यांचे आदेशानव्ये गनु्ह्हा दाखल केला तो खालील 
प्रमाणे.   
हकीकत:- वरील ता .वेऴी व निकाणी यातील नियादी चे साळे 
शब्बीर कासम गवळी हे  नद . 18/01/2023 चे 17.57 वा दरम्यान. 
रे. स्टे. बडनेरा जनुी बकुींग  ऑिीस चे खीडकी जवळ   भुसावळ 
जाणे करीता टीकीट काढले व िीयादी जवळ गेले तेव्हा त्यानी 
मणीपसक बघीतली असता दीसनु आली नाही तेव्हा लक्षात आले 
की,िीयादीचे साळ्याचे एक ब्राऊन रंगाचे मणीपसक त्यात रोख 
1000/-रु. साळ्याचे आधारकाडक , पनॅकाडक इलेक्षण काडक यनुनयन 
बकॅ ATM आनण परीवाराचे पासपोटक िोटो असा एकुण 1000/- 
रु.चा माल कोणीतनर अज्ञात चोरट्याने प्रवाशयांचे गदीचा िायदा 
घेवनु  चोरुन नेल्याचे लक्षात आले वरुन ते प्रवासात असल्याने 
िीयादी अकबर रन्ह्न ुपटेल वय 36 वषक, धंदा ऑटो चालक , 
रा.गवळीपरुा  नवीवस्ती , बडनेरा मो .क्र.9561222454यांनी  
लेखी नियाद दीली वरुन  मा . प्रभारी अनधकारी साहेब यांचे 
आदेशानव्ये  कलम 379 IPC प्रमाणे  गनु्ह्हा दाखल. 
 
 

ASI 
/964 
गडवे 

04 नागपरू 
48/2023 

कलम 
379 IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं. 
18237छत्तीस
गड एक्स. चे 
कोच नं. S/2, 

बथक नं. 24 
वरुन रे. स्टे. 
नागपरू येथनु 

ट्रेन 
सटुल्यानंतर 

 

30/12/2022 
02:00 वा. 

18/01/2023 
22:45 वा. 

रोशनी मेश्राम D/o 
सेवकराम मेश्राम, वय 

26 वषक, राह. 
नकरनापरु, पो. स्टे. 

कोतवाली, नज. 
बालाघाट म.प्र. मो. नं. 

6264215055 

अज्ञात 
 

,dq.k 10]000@#  
मोबाईल रेडमी नोट-7 
नीऴ्या  रंगाचा त्यात 

नसम नं. एअरटेल 
907817358  दक. 
10,000/- रु,  चा  

माल 

ननरंक 
 

  म ै  रोशनी मेश्राम  D/o सेवकराम मेश्राम , वय 26 वषक, राह. 
नकरनापरु, पो. स्टे. कोतवाली, नज. बालाघाट म .प्र. मो. नं. 
6264215055  मै नद . 29/01/12 को ट्रेन न . 18237छत्तीसगड 
एक्स. चे कोच नं . S/2, बथक नं. 24 पर से रेल्वे स्टेशन गोंनदया से 
भोपाल नक यात्रा कर कर रनह थी मेरा  PNR NO 6513588059 
है यात्रा के दौरान मै अपना मोबाईल िोन नसट पर रखकर सो गई 
थी । मझेु दनद आ गई थी । जब मेरी दनद रेल्वे स्टेशन नागपरु से 
ट्रेन चलते नह खलुी तो देखा की नसट पर रखा मोबाईल िोन ननह है 
। मेरा मोबाईल   एक मोबाईल रेडमी नोट -7 नीळ्या रंगाचा त्यात 
नसम नं . एअरटेल 907817358  दक. 10,000/- रु,  का माल   
कोई अज्ञात   बदमाश चोरी कर ले गया है । मोबाईल का नबल 
अभी मेरे पास नही है बाद मे पेश कर दुंगी यही मेरा कथन है ।   
SD/अंगे्रजी अशा नियादी वरून मा. PSOयांचे आदेशान्ह्वये कलम 
379भादनव प्रमाणे गनु्ह्हा दाखल करण्यात येत आहे.  
fVi%&मा. पोलीस अनध. लोह नागपरु पत्र क्र. आर/23/गनु्ह्हा 
वगक/2023-298  नागपरु, नदनांक17/01/23 अन्ह्वये तसेच 
ईकनडल आ. क्र. 166/23, नद. 17/01/23 प्रमाणे  
 

WNK
/779 
भलावी  



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 18-01-2023 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 18-01-2023 

 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 18-01-2023 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 18-01-2023 

                                                                                                                                                                                

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko feGkyk eky vkjksih हकीकत riklh 

vaeynkj 

01 fujad  fujad fujad fujad fujad fujad  fujad fujad fujad 

vdz jsiksLVs 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 

हकीकत riklh 

vaeynk

j 01 वधा 05/2023 
कलम 
174 
जािौ 

रेल्वे स्टेशन 
तुलजापरु याडक 

नकमी नं. 782/13 
अप लाईन 

17/01/2023 
16/45 वा. पवुी 

 

18/01/2023  
00/05वा. 

 

ऑन डयटुी 
DYSS रे.स्टे. वधा 

तिे ज्ञानेशवर 
ऊईके पॉईसमन 

वधा तिे 
HC/394 शंकर 
नेहारे रे.पो.स्टे. 

वधा 

पांडुरंग 
महादेवराव 
नतजारे वय 
76वषक रा. 
दहेगाव 

 ( गोसावी) 

अशया प्रकारे आहे की,ऑन डयटुी DYSS  वधा यांनी पो.स्टे. ला येवनु एक लेखी मगक चा मेमो 
हजर करून मानहती नदली की , एतव्दारा आपको सनुचत नकया जाता है नक DYSS तुलजापरु 
व्दारा प्राप्त सचुना नसुार एक अज्ञात व्यक्ती उम्र 65 साल रेल्वे स्टेशन तुलजापरु याडक नकमी नं. 
782/13 अप लाईन मतृ अवस्था मे पडा है यह स्थान स्टेशन नसग्नोलो के अंदर है अशया 
मानहतीवरून सा. ना क्र. . 17/2023 अन्ह्वये पोहवा/ 394 नेहारे यांनी मानहती देवनु कऴनवले 
की, मेमो प्रमाणे घटनास्थऴी एक मतृक इसम नामे पांडुरंग महादेवराव नतजारे वय 76 वषक रा. 
दहेगाव ( गोसावी) हे घटनास्थऴी मतृ अवस्थेत पडलेले असनु त्यांचे जवऴ आधार काडक 
असल्याने ओळख पटण्यात आली आहे अशया मानहतीवरून मगक क्र. 05/2023 कलम 174 
जािौ प्रमाणे दाखल करण्यात आला  

HC/394 
नेहारे 

02 नागपरू 07/2023  
कलम 
174 
जािौ 

   रे.स्टे. नागपरू 
प्लटँिामक नं. 2,  

वर   ईटारसी एन्ह्ड 
जवऴ 

 

18/01/2023  
20.10  वा.पवुी 

18/01/2023 
21.30  वा. 

 

आँन डयटुी 
DYSS म.रे. 

नागपरु तिे चेतना 
नदपक बारसे, वय 

३८ वषक, धंदा 
वेंटींग रूम 

अटेंडन्ह्ट ,रा. 
हरदास नगर 

कामिी नागपरू 

अनोऴखी मयत 
परुुष ,वय 

अंदाजे 54 वषक 

अशया प्रकारे आहे की,  आँन डयटुी DYSS.मध्य रेल्वे नागपरु यांनी एक लेखी मेमो आणनु 
नदले की, प्रनत थाना प्रभारी GRP/RPF मध्य रेल नागपरु,  आपको सनुचत नकया जाता है नक  
parcel supervisor व्दारा  सचुना नमली थी की P/F no. 2, पर itarsi end पर एक 
unknown  person नगरा है। New era hospital के dr. Ankur ने  check नकया व 
मतृ घोनषत कर प्रमाण पत्र जारी नकया ( Death certificate )  मतृ्य ुप्रमाण पत्र साथ में संलग्न 
है। आगे की कारवाही हेतु  पे्रनषत . अशा प्राप्त मेमो वरुन कलम 174 CRPC प्रमाणे मगक 
दाखल करण्यात आला.  

HC/313   
िाकूर 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 Ukkxiqj ग.ुर. नं. 41/23 कलम 379 भादवी  नद. 17/01/2023  
चे18:50 वा.  

1) मोहम्मद गलुाम रसलु वल्द मोहम्मद वनकल नसध्दीकी कादरी वय 34 वषे, राह. घर नं. 47 कादरी मंजील धोंदाबा चैक खदान 
महात्मा िुले माकेटचे मागे हंसापरुी नागपरू 

v-d iksLVs o Ø- feflax  tkxk feflax rk-osG  feflax nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps 

uko o iRrk 

हकीकत riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad  fujad fujad 



 


