
   Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 18@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’khjkps dkj.k riklh 

vaeynkj 

1 xksafn;k 

56/19 

U/S 379 

IPC  

xqUgk Ádkj 

cWx pksjh 

Vsªu ua- 

12859 

fxrkatyh 

,Dl- ps 

tujy 

dkspe/kqu js-LVs- 

xksfn;k  

;s.ksiqohZZ 

24-01-19 ps 

21-45ok- 

18-02-19 ps 

00-13ok 

nsovfk’k"k dqikflx 

pOgk.k o; 28 o"kZ 

jk- DokVZjh ua- 45 

jsYos dkWyuh jk;xM 

N-x- eks ua-  

vKkr  ,dqu 18]000 : 

,d cWx R;kr ,d lWelax 

xWysDlh da- eksckbZy fle ua- 

9131395036 fd- 8]000:] 

vk;,ebvk; ua- 

358129090269312  ,d lWealx 

xWysDlh d- VWc fd- 10]000:] 

vlk ,dq.k 18]000:- pk eky 

 

fujad ueqn rk osGh o fBdk.h ;krhy 

fQ;kZng gs ueqn xkMhus ukxiwj rs 

jk;xM vlk izokl djhr vlrkauk 

izokl njE;ku dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu 

R;kaph ueqn cWx vkrhy lkekuklg 

pks:u usyh- 

fVi %& iks- vf/k-yksg- ukxiwj tk-dza- 

vkj@23@oxZ@2019&1280 fnukad 

14-02-19 vUo;s xqUg;kps dkxni= 

Vikykus izkIr >kY;kus xqUgk nk[ky- 

iksuk 542 

feJk 

2 ukxiqj 

276/19 

U/S 379 

IPC  

xqUgk Ádkj 

efuilZ 

pksjh 

ट्रने न ं

12791 
दानापुर 

सुपरफास्ट 
एक्स च े
समोरील 

कोच मध्ये 
चढत 

असतांना रे 
स्ट ेनागपूर 

PF No 1 वर 

logitute

- 

79.08824 

latitude

- 21.1499 
 

  17/2/19 वा.  
वेळ नमूद नाही 

18/2/19 च.े  

00-11 वा. 

ववरेंद्र रामप्रसाद 

यादव वय21 वषष 

रा. साती धरमपुर 

वज कातपेुर उ.प्र 

मोबा. न.ं 

06392753605 
 

vKkr ,dqu 500 : 

एक मनीपसष ग्र ेरंगाचा त्यात 

आधारकार्ष,पँनकार्ष,वोटर 

कार्ष,एटीएम कार्ष,शाळेचे 

पररचय पत्र,रोख 5000/- रू 

असा एकुन 500/- रू चा माल. 

 

fujad यातील वफयाषदी हे प्रवास करणे कररता 
आल ेअसता रे स्ट ेनागपूर प्लँटफामष न ं

1 वर नमूद गार्ीमध्य े चढतवेेळी 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्यान े गदीचा 
फायदा घवूेन पँन्टचे वखशातील नमुद 
वणषनाचा मनीपसष आतील सामानासह 

मुद्दाम लबार्ीन ेचोरुन नले.े  
fBi%& fQ vkt jksth iks LVs yk vkY;kus 

 

eiksgok 

522 

esJke 



3 ukxiqj 

277/19 

U/S 379 

IPC  

xqUgk Ádkj 

efuilZ 

pksjh 

ट्रने न ं

18237 छ.ग 
एक्स च े
समोरील 

जनरल कोच 
मध्य ेचढले 
असता रे स्ट े
नागपूर यथेे 

Latitude--

---

21.15059       

Logitude--

------

79.06833 

 
 

17/2/19 

23.30 वा. 
 

18/2/19  

01.50 वा. 
 

आपवसंह मोहन 

पवार वय21 वषष 

रा. ग्राम मालुराना 
पोस्ट मनेीमाता तह 
बर्वानी वज 

बर्वानी म.प्र मोबा. 

न.ं 9584752572 

 
 

vKkr ,dqu 11]000 : 

एक मनीपसष ब्राऊन रंगाचा 

त्यात आधारकार्ष,पँनकार्ष,वोटर 

कार्ष,एटीएम कार्ष (वसंर्ीकेट व 

NJGB बँक),ग्लसे कं च ेआयर्ी 

कार्ष ,रोख 11000/- रू असा 

एकुन 11000/- रू चा माल. 
 

fujad अशा  प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व 
विकाणी यातील  वफयाषदी हे आपल े
वमत्राला सोर्ववण े कररता नमूद 
गार्ीवर आले असता गार्ीमध्य े चढल े
असता कोणीतरी अज्ञात चोरट्यान े
गदीचा फायदा घवूेन पँन्टचे वखशातील 
नमुद वणषनाचा मनीपसष आतील 
सामानासह मुद्दाम लबार्ीन े चोरुन 

नले.े 

 
fBi%& fQ vkt jksth iks LVs yk vkY;kus 

 

eiksgok 

522 

esJke 

4 ukxiqj 

278/19 

U/S 379 

IPC 

xqUgk Ádkj  
ट्राँली बँग  

pksjh 

ट्रने न ं

12139 
सवेाग्राम 

एक्स च ेकोच 

न ंS/7 बथष 

न ं58 वरून 
रे स्ट ेअजनी 

यणेपेुवी 

Latitude--

---

21.12744     

Logitude--

------

79.08270 

 
 

18/2/19.  
वेळ नमूद 

नाही 

18/2/19 

07.01 वा. 

ववशाखा ववनोद 

बांत ेवय46 वषष रा. 
तकीया वार्ष पोलीस 

काँलनी भंर्ारा 

मोबा. न.ं 

8055181172 
 

vKkr ,dqu 2]500 : 

एक वनळे रंगाची ट्राँली बँग त्यात 

वापरत ेसार्ी,सलवार सुट 

दोन,क्रीम रंगाच ेनवीन पसष वकं 

500 रू,रोख 2000 रू,एक वहरवे 
रंगाची शाँल असा एकुन 

2500/- रू चा माल. 
 

fujad अशा  प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व 
विकाणी यातील वफयाषदी हे नमूद 
गार्ीन ेभुसावळ त ेनागपूर असा प्रवास 
कररत असता प्रवासादरम्यान रे स्ट े
अजनी यणेपेुवी कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्यान े त्यांचे झोपचेा फायदा घवूेन 
बथषखाली िेवललेी नमुद वणषनाची ट्राँली 
बँग आतील सामानासह मुद्दाम 

लबार्ीन ेचोरुन नलेी. 

eiksgok 

522 

esJke 

5 ukxiqj 

279/19 

U/S 379 

IPC 

xqUgk Ádkj   
लरे्ीज पसष 

pksjh 

ट्रने न ं

18238 छ.ग 
एक्स च ेकोच 

न ंS/8 बथष 

न ं64 वरून 
रे स्ट ेनागपूर 

यणे्याच े

15,20  वम 
पुवी 

Latitude--

---

21.152332      

Logitude--

------

79.088360 
 

18/2/19 
वेळ नमूद 

नाही 

18/2/19 

08.19 वा. 

र्ाँ वदपा ललीत 

अजमरेा वय28 वषष 

रा. 74 जनै मंवदर 
जवळ मनेरोर् 

बोरगाव मंजु ता वज 

अकोला मोबा. न.ं 

8149926234 
 

vKkr ,dqu 14]999@: 

एक लरे्ीज पसष त्यात रेर्मी नोट 

5 Pro कं चा मोबाईल काळे 
रंगाचा त्यात एअरटले सीम नं 

7222933979,IMEI No 

860575042872721 14999/- 

रू असा एकुन 14999/- रू चा 

माल. 
 

fujad अशा  प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व 
विकाणी यातील  वफयाषदी हे नमूद 
गार्ीन े गंजबसोदा त े नागपूर असा 
प्रवास कररत असता प्रवासादरम्यान रे 

स्ट े नागपूर यणे्याच े 15,20 वम पुवी 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्यान े गदीचा 
फायदा घवूेन नमुद वणषनाची लरे्ीज 
पसष मोबाईल सह मुद्दाम लबार्ीन े

चोरुन नले.े 

eiksgok 

522 

esJke 



6 o/kkZ 

136@19 

d 379 

Hkkanfo 

xqUgk Ádkj 

cWx  pksjh 

xkMha u 

16032 

vaneku 

,Dl  ps 

leksjhy 

tujy dksp 

e/;s js-LVs- 

fgax.k?kkV rs 

ekf.kdx< 

vlk 

izoklk 

njE;ku 

14@02@19 

ps 19-45 ok 

njE;ku 

18@02@19 

ps 21-22 ok 

oSHko fouk;d 

egktu o; 21 

o’kZ jk-fr:irh 

uxjh gkmflax 

lkslk;Vh fla/kh 

es?ks o/kkZ 

vKkr ,dqu 1]000@: 

,d dkG;k jaxkph lWx 

cWx R;ke/;s egRokph 

dkxni=s] eksVkj lk;dy 

ps dkxni=]CkWadsps 

iklcqd ,d dkG;k 

jaxkph euhilZ R;kr 

1000@& :- 

fujad ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus 

js-LVs lsokxzke  rs fgax.k?kkV  

vlk ziokl djhr vlrkauk 

fQ;kZnh ;kaph izd`rh [kjkc 

>kY;kus rs fgax.k?kkV ;sFks u 

mRkjrk usYYkqj ;sFks mrjys lnj 

izoklk njE;ku R;kaps >ksispk 

Qk;nk ?ksoqu ojhy ueqn 

o.kZukph cWx lkekuklg psk:u 

usys ckcr jsiksLVs o/kkZ ;sFks 

fQ;kZnh ;kauh ys[kh fjiksVZ 

fnY;ko:u vi dz136@19 

dye 379 Hkknafo iz- xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk- 

lQkS 

302 

x.kksjd

j 

7 बडनेरा 

116/19 

कलम 379 

भादवी. 

xqUgk Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 
 

टे्रन नं. 

22128 
आनंदवन 

एक्स चे कोच 

नं. S/10 बर्थ 

नं. 45 वरुन 

रे.स्टे. बडनेरा 
;sFkqu xkMh   
सुटताच 

 
Lat-20.85 

Lang-77.73 

  

..1133//0022//1199  
??????   ????????   

????????   

  

.18/02/19 

चे11.17????  

 

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

????   3388  ??????????  ????????--  

????????????????????  ????????????   ????..  

??????????  ????..  2244  ??????????????   
??????   ????????????   ??????????  

??????   ??????????????  ???? ..  

????????????????  ???? ..????..  

77551177883322660011  

  

???????????? ,dqu 19]000@: 

????   VViivvoo  ??????????????   ??????????????   
????????????  ????????????   ??????????  ????????????   

??????   ????..  

99660044554411997788,,99002211665500221122  

??????????   1199000000//--  ????..  ????   ??????   

IIMMEEII  NNOO..  ??????????   ????????   

ननरंक ??????   ??????????????  ??????   ???? ,,????????   ???? ..????????  ??   
????????????   ??????????   ????????????????  ??????????   ????  ????????   

??????????  ????  ????????????????  ????  LLTTTT  ??????   ????????????  ????????   
??????????????   ??????????????  ??????????????   ??????????????  ??????   
??????????   ????????   ??????????????  ????????????????????  ??????????????   

ueqn o.kZukpk eksckbZy  रे.स्टे. बडनेरा 
;sFkqu xkMh   सुटताच ??????????????     ????????????  
????????????????   ????????????????  ??????????  ????????   ??????????????  
????????????     ??????????????  ??????????????   ??????????   ????????  

????????   ??????????????  ??????????????  ????????   ??????   337799  

???? ..?? ..????  ??????????????  ????????????  ???????? ..      

fVi&lnj xqUg;kps dkxni=z gs 

vkt jksth js-iks-LVs-vdksyk ;sFkqu 

550033//22001199    ????  ????..  1144//0022//22001199  

????????????  ??   ??????????   ????..????????    ????   ?? ..??????..  

115566//1199  ????  1188//0022//22001199  ????????????  
????????????????????  ????????????????   ????????     ????????????  ??????????????  

>kY;kus lnj xqUgk nk[ky dj.;kr 

vkyk-  

   
 

HHCC//  

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



                                                                                          

 

 

 

 

8 अकोला 
अप.कं्र 
147/19 

कलम 379 
IPC xqUgk 
Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन 
नं.12129आ
झाद एक्स.चे 
कोच नं.S/5 

बथथ 
नं.24वरुन 
रे.स्टे.भुसाव
ळ ते रे.स्टे. 
अकोला 
दरम्यान 
धावत्या 
गाडीत 

दद 
10/02/19 चे 

02.00 ते 
03.00 

वा.दरम्यान 
 

दद 
18/02/19 चे 
00.09 वा. 
दरम्यान 

जा ाँय रववद्रकुमार 
नंदागवळी वय- 

20वषथ, धंदा 
दशक्षण,रा.दहमांश ु3 
बरे्फ र्फाँक्ट्री च्या मागे 

वाडथ नं.04 
कटंगीकला 

दज.गोंददया मो 
नं.9421710447 

 

अज्ञात 
 

,dqu 11]000@: 

एक काळ्या रंगाचा दववो कं.चा 
मोबाईलमा ाँ.नं.Y51L, IMEI 

no.869041029860313,869
041029860305,दजओ सीम नं 
8668240274,Vodafoneसीम 
नं 9765035882,दक.11000/-
RSअसा एकुन 11,000/-RS रू 

चा माल- 
 

दनरंक 
 

:-  नमदु ता. वेऴी दठकाणी यातील दर्फयादी 
मजकुर  हे वरील नमदु ट्रेन चे कोच व बथथ 
वरुन पणेु ते गोंददया असा प्रवास करीत 
असतांना  प्रवासा दरम्यान दर्फयादी यांना 
झोप लागली असता त्यांचे झोपेचा र्फायदा 
घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचा 
वरील नमदु वणथनाचा मोबाईल 
रे.स्टे.भुसावळ ते रे.स्टे.अकोला दरम्यान 
चोरून नेला आहे. असे दर्फयादी यांचे  
लक्षात आले  वरुन कलम 379 IPC प्रमाने  
गनु्हा दाखल 
       उशीरा दाखल कारण -----  
रे.पो.स्टे.गोंददया येथील जा.क्र. 406/19 
दद.13/01/19 अन्वये ईकडील पो.स्टे.चा 
आ.क्र.112/19दद.17/2/19अन्वये गनु्याचे 
कागदपञ आज रोजी दाखल  करणे कामी  
प्राप्त झाले वरून मा. PSO सो. यांच्या 
आदेशाने गनु्हा  दाखल केला 

म. पो. 
ना./ 
1009 
हेमा 

पचाांगे 

9 . अकोला 
अप क्र 
148/19 

कलम 379 
IPC xqUgk 
Ádkj 

jks[k :-

pksjh 
 

रे.स्टे. अकोला 
येथील बकुींग 
पदरसर मधनु 
latitude 

77.007926
6 

longitude 
20.723085

1 

दद 18/02/19 
चे 07.30 वा 

दरम्यान 
 

दद 19/02/19 
चे  10.33  वा. 

दववेक वामन सागौरे 
वय-25वषथ,रा.बाबपेुठ 

समा चौक शीषन 
चद्रपरु मो 

नं.9527277119 
 

अज्ञात ,dqu 10]000@: 

प ाँन्टच्या दखशातील रोख 10,000/-
Rs,2000x2,500x12 नोटा असा 

एकुन 10,000/-Rs चा माल 
 

दनरंक 
 

नमदु ता. वेऴी दठकाणी यातील दर्फयादी 
मजकुर  हे ट्रेन आझाद वहद एक्स ने पणेु ते 
अकोला असा प्रवास करून रे. स्टे.अकोला 
येथे ट्रेन मधनु उतरल्या नतंर दर्फयादी यांनी 
प ाँन्टच्या दखशातील रोख रूपये चेक केले 
असता पैसै प ाँन्टमधेच होते नतंर रे. स्टे. 
अकोला येथील बकुींग आाँर्फीस मधे येउन 
मोबाईल चाजथ करण्या करीता इकडे तीकडे 
दर्फरून त्यांनी प ाँन्टच्या दखशातील रोख 
रूपये पाहीले असता पैसै ददसनु आले नाही 
तरी कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम 
लबाडीने दर्फयादीचे नजर चकुवनु रोख 
रूपये चोरून नेले आहे असे दर्फयादी यांचे  
लक्षात आले  वरुन ददले दर्फयाद वरून 
कलम 379 IPC प्रमाने  गनु्हा दाखल 
करण्यात आला 

म. पो. 
ना./ 
1009 
हेमा 
पचाांगे 



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 

          

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 

vaeynk

j 

1 ukxiqj 18/19 

कलम 174 

crpc 

मयेो हाँवस्पटल 

नागपुर OPD वार्ष 
मध्य े 

 

 18/02/19 

च े 23.16 

वा. पुववष 

 

 18.02.19 च े

23.24 वा 

 WNK 52 अपणाष गरे्ाम रे 

पो स्ट ेनागपुर  

 

:   गणपतभाई वब्रजलाल 

वभमवजयानी वय 80  वषष, रा 

गणशे नगर गल्ली नं. 3 , 

धारी वज. अमरेली गजुरात  

आज रोजी आम्ही WNK 307 ररनके  अस े स्ट ेर्ायरी चाजष 

मध्य ेहजर असतांना  WNK 52 अपणाष गरे्ाम व WPC 802 

कटरे यांना आँन र्यटुी Dyss म. रे नागपुर यांनी जखमीचा 
ममेो वदल्यान े मयेो दवा नागपुर यथे े बयान घणे े कररता 
रवाना केल े असता तथेील र्ाँक्टरांनी सदर इसम हा मरण 

पावला  आहे अस े सांवगतल े वरुन WNK 52 गरे्ाम यांनी 

पो स्ट ेला यवुेन लखेी ररपोटष वदल े वरुन मगष नं. दाखल  

HC 933 

2 xksafn;k 12@19 

Dye 174 

Tk-QkS- 

jsYos LVs-xqnek 

;kMZe/;s 
18-02-19  

12-15 ok 

iqohZ 

18-02-18  

12-31ok- 
vkWu <;qVh LVs-izca/kd js-LVs- 

xksafn;k rQZ ljhrk vds 

iksVZj jk- dqHkkjsuxj xksafn;k 

“kkyhdjke flrkjke l;ke 

o; 61  o’kZ jk- iksokjhVksyk 

vnklh rk- ft- xksafn;k 

v”kk izdkjs vkgs dh ueqn ?kVuk fBdk.kh e;r ble gk 

jsYosus j.kvksoj gksoqu ej.k ikoyk o:u ueqn izek.ks exZ 

nk[ky dj.;kr vkyk- 

iksgok 

874 

ckjM 

3 xksafn;k 13@19 

dye 174 

Tk-QkS- 

jsYos LVs-lkysdlk 

fdeh- ua- 1024 

;kMZe/;s 

18-02-19  

13-44 ok 

iqohZ 

18-02-18  

15-37ok- 
vkWu M;qVh LVs-izca/kd js-LVs- 

xksafn;k  rQZs jktdqekj 

[ktqjs iksVZj  

vuksG[kh ble o; vankts 

40  o’kZ  
v”kk izdkjs vkgs dh ueqn ?kVuk fBdk.kh e;r ble gk 

jsYosus j.kvksoj gksoqu ej.k ikoyk o:u ueqn izek.ks exZ 

nk[ky dj.;kr vkyk- 

iksgok 

168 

usokjs 

4 xksafn;k 14@19 

dye 174 

Tk-QkS- 

jsYos LVs-xaxk>jh 

fsd eh- ua- 

1014@27&29 

;kMZe/;s 

18-02-19  

15-40 ok 

iqohZ 

18-02-18  

17-20 ok 
vkWu <;qVh LVs-izca/kd js-LVs- 

xksafn;k rQZ fnus”k flax 

fclus iksVZj fVch Vksyh 

xkasfn;k  

vuksG[kh ble o; vankts 

40 rs 42 o’kZ  
v”kk izdkjs vkgs dh ueqn ?kVuk fBdk.kh e;r ble gk 

jsYosus j.kvksoj gksoqu ej.k ikoyk o:u ueqn izek.ks exZ 

nk[ky dj.;kr vkyk- 

lQkS- 

193 

Fkksjkr 

5 xksafn;k 15@19 

dye 174 

Tk-QkS- 

jsYos LVs-xksafn;k 

iklZy vkWQhl iq<s  
18-02-19  

21-15 ok 

iqohZ 

18-02-18  

22-26 ok 
vkWu <;qVh LVs-izca/kd js-LVs- 

xksafn;k rQZ jeu x.ks”k 

ukxjhdj xksfn;k  

vuksG[kh ble o; vankts 

55 o’kZ  
v”kk izdkjs vkgs dh ueqn ?kVuk fBdk.kh e;r ble gk 

dks.kR;krjh vktkjkus ej.k ikoyk o:u ueqn izek.ks exZ 

nk[ky dj.;kr vkyk- 

iksgok 

679 

bZ”oj 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 

 

ukxiqwj  yksgekxZ ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

v-dz- 

 

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

     

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 

& & & & & &  

& 

& & 


