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1 गोंददया  
85@19 

dye379 

 Hkk-n-fo 

xqUgk Ádkj 

 मनी पसस 
pksjh 

 

ट्रेन नं. 18029 
शालीमार एक्स 

चे  समोर जनरल 
कोच मधनु रे. 

स्टे. भंडारा  ते रे. 
स्टे. गोंददया  

प्रवासा दरम्यान           
  
 

19-03-19 

15%20 

oktrk 

njE;ku 

19-03-19 

16%54 oktrk 

राहुल दशशपुाल 
चौधरी वय 18  वषे 
रा. हनमुान वाडस 
वरठी ता. मोहाडी 
दज. भंडारा  
 

larks’k Hkkstjkt 

QqaMs o;-26 jk-

fppkMcan rk-

vkexko ft-

xksfn;k  

vVd rk-osG    

19@03@19 ps 

17@21 ok 

 

,dqu 450 : 

एक काळया रंगाची 
मनी पसस त्यात रोख 
450 , आधार काडस 
कलर झेरा ाँक्स , 
कास्ट वेलेडीटी ची 
पावती  असा एकुण 
450 / रु चा माल 
 

ueqn izekus  अशी आहे की वरील ता. व वेऴी व दठकाणी 
यातील  दियादी मचकुर हे नमदु ट्रेन नी भंडारा  
ते रे.स्टे. गोंददया असा प्रवा करीत 
असताना ुुप्रवास दरम्यान त्याचा प ाँन्टचा 
मागील दखशातातनु कोणी तरी अज्ञात चोटसयाने 
गदीच्या िायदा घेउन  वरील वणसनाचा माल 
मदुदाम व लाबाळीने चोरुन नेले  

iksuk@ 

542 

feJk 

 

2 गोंददया  
86@19 

dye379 

 Hkk-n-fo  

xqUgk Ádkj 

 eksckbZy 

pksjh  

 

ट्रेन नं. 58111  
VkVk bZrokjh 

iWlsatj   
कोच  S 2 बथस नं. 
17 मधनु रे. स्टे. 
गोंददया  ;susiqfoZ 

  
 

18-03-19 

05%00 

oktrk 

njE;ku 

19-03-19 

22%19 oktrk 

fl}hdqyk l;n 

gqlSu  

वय 56  वषे रा.  
lkbZ eanhj ekxs 

flouhjksM nqcs 

dkWyuh jk;iqj 

N-x- 

.  
 

vKkr  ,dqu 9499 : 

एक redmi कं.चा 
मोबाईल त्यात Jio 
sim 
7974625344 
IMEI NO 
866469038210
522 कक.9499/-रु  
 

ueqn izekus  अशी आहे की वरील ता. व वेऴी व दठकाणी 
यातील  दियादी मचकुर हे नमदु ट्रेन नी  
jk;iqj   ते bZrokjh असा प्रवा करीत 
असताना प्रवास दरम्यान त्याचा प ाँन्टचा मागील 
दखशातातनु कोणी तरी अज्ञात चोटसयाने गदीच्या 
िायदा घेउन  वरील वणसनाचा माल मदुदाम व 
लाबाळीने चोरुन नेले  
m’khjkps dkj.k js-iks-LVs-bzrokjh ;sFkhy 

tk-Ø-334@19fn-19-03-19 vUo;s 

 

iksuk@ 

640 

 

3 नागपरु 
447/19 U/S 

379 IPC 
xqUgk Ádkj 

अटैची cWx 
pksjh 

 

ट्रेन नं. 18238 
छ.ग. एक्स चे 
कोच नं. S/4, 
बथस नं. 7 वरुन 

रेल्वे स्टे. नागपरु 
येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर 

 

19.03.19 
03.30 

 

19.03.19 
06.57 

 

दवजय 
स्व.इंद्रकुमार पारधी 
वय 40 वषस, धंदा 
नोकरी, ग्राम वारा 

वाडस नं. 3, 
वारादशवनी, दज. 

बालाघाट म.प्र. मो 
नं. 9425475021 

vKkr ,dqu 6]000: 

एक  काळ्या रंगाची 
एदरस्टेकेट कं.ची 

अटैची त्यात व्यक्तीगत 
न्यायालयीन  प्रकरण 
चे दस्तएवज, एक 

टायटन कं.ची घडयाळ 
दक. 3000/-रु, दियादी 
व पत्नी चे वोटर ID, 
एक डायरी, कपडे, 

काँ श 3000/-रु, असा 
एकुन 6000/-रु. चा  

माल. 
 

ननरंक नमदु ता वेळी व ठीकाणी यातील दियादी 
मजकुर हे नमदु ट्रेन ने  रे स्टे भोपाल ते गोंददया 
असा प्रवास कदरत असतांना प्रवासादरम्यान रे 
स्टे नागपरु येथनु ट्रेन सटुल्यानंतर   दियाददचा 
झोपेचा िायदा घेवनु वदरल वणसनाची अटैची 
आतील सामानासह  कोणीतरी अज्ञात 
चोरटयाने  मदु्दाम लबाडीने व कपटाने  चोरुन 
नेले  

eiksuk 

202 

ukxnsors 



4 नागपरु 
449/19   

कलम 379 
IPC  xqUgk 
Ádkj 

मनी पसस pksjh 
 

ट्रेन नं. 20821 
पणेु हमसिर 

एक्स चे कोच नं. 
B/4  बथस नं. 44 
वरुन रेल्वे स्टे. 

नागपरु 
pfno 4  

 

19.03.19 चे 
04.15 

 

 19.03.19 चे 
11.53 

अदनरुद्ध डे S/o 
अशोक कुमार शे 
वय 46 राह दगुस  

मो.नं.920535286 

अज्ञात ,dqu 2]000: 

एक ब्राउन रंगाची 
मनी पसस त्यात वोटर 

काडस ड्रा ला प ाँन 
काडस, ATM काडस 
SBI IDBI,BOI 
अलाहाबाद रेख 

2000/-रु 
 

निरंक नमदु ता वेळी व ठीकाणी यातील दियादी 
मजकुर हे  पणेु हमसिर एक्स ने नागपरु ते दगुस 
असा प्रवास करने कदरत गाडी मध्ये चढते वेळी 
कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने  लोकाच्या गदी 
असल्यामळेु दियादी यांचे नजर चकुीचा िायदा 
घेवनु मदु्दाम लबाडीने व कपटाने  चोरुन नेले 
वरुन सबब अप कलम 379 IPC प्रमाणे दाखल  
 

eiksuk 

202 

ukxnsors 

5 नागपरु 
451/19   

कलम 379 
IPC   

xqUgk Ádkj 

ब ाँग pksjh 
 

ट्रेन नं. 12721 
ददिण एक्स चे 
लेडीज कोच 
जवळ रे स्टे 

नागपरु PF NO 
1 वर गाडी उभी 

असतांना   
 
 

  19.03.19 
चे 09.00 

 

 19.3.19 चे  
14.05 वा 

उमेश झाहुलाल 
दनकोसे वय 30 
राह मनीष नगर 
रेल्वे क्ा ाँससग 

महालक्ष्मी मंदीर चे 
जवळ दनमसल 

गाँलेक्सा  
आदशवाद  दकराने 
दकुान च्या मागे 

नागपरु मो.नं 
7350450680 

अज्ञात ,dqu 24]900: 

एक महरुन रंगाची 
ब ाँग त्यात 2 जोडी 

दजन्स कपडे,4 साडी 
3 जोडी लहान 

मलुाचे कपडे ,चांदी 
ची पायल 7 तोळा 
सक 3000/-रु छोटी 
पायल सक-1400/-रु 
खडानाकातील सक 

500/-रु पंजाब 
न ाँसनल ब ाँक ATM 
2 काँ श 20,000/-रु 

असा एकुण 
24900/-रु 

निरंक नमदु ता वेळी व ठीकाणी यातील दियादी 
मजकुर हे आपेल पत्नी सोबत रे स्टे अजनी ते 
गोंददया असा प्रवास कदरत असतांना प्रवास 
दरम्यान रे स्टे नागपरु PF NO 1 वर गाडी उभी 
असतांना कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने  दियादी 
यांची ब ाँग नजर चकुीचा िायदा घेवनु िायदा 
घेवनु व आतील सामानासह मदु्दाम लबाडीने व 
कपटाने  चोरुन नेले वरुन सबब अप कलम 
379 IPC प्रमाणे दाखल  
 

eiksuk 

202 

ukxnsors 



6 नागपरु 
454/19   
कलम 379 
IPC  

रे स्टे नागपरु  
मेन्टेन्न्स 
ऑनिसचे लगत 
असलेल्या पत्रा 
शेममधील  
नटनाचे कपाटाचे 
खालनु सिाई 
कनरत असतांना   
 

18.03.19 
चे 15.00 
 

   19/3/19 
चे  19.06वा 

सहा-पो.ननरक्षक 
मबुारक नबीलाल 
शेख वय 36 राह 
रे पो स्टे नागपरु 
मो.नं. 
9604501935 
 

अज्ञात निरंक नमळाला -9 
MM चे 
निवंत 
काडतसुाच्या 
बा ाँक्सवर 
Caetidge 
9 MM 
Ball MK-
2Z-KF 
04-03-
2011 असे 
काडतसुावर 
KF-11-
2Z-9MM 

नमदु ता वेळी व ठीकाणी यातील सर तिे 
नियादी यांना CRO रेल्वे नागपरु यांनी 
माहीती नदल्या नंतर स्वता स्टािसह सिर 
नठकाणी िावनु  भेट देवनु दोन पंचासमक्ष 
घटनास्थळ व िप्ती पंचनामा पंचासमक्ष 
करण्यात आला असनु ताब्यात घेण्यात 
आले प्रकारणाचे चोकशीदरम्यान सदरचे 
काडतसु हे इंडो नतबेच सीमा सरुक्षा 
दल्याच्या मेरथी नि-नपथोरागढ उत्तराखंड 
येथील 7 व्या बटानलयन चे असल्याचे 
समिले. 
िे यावपुवी नद 21.11.18 रोिी इंडो नतबेट 
सीमा सरुक्षा दलाच्या मेरथी नि-नपथोरागढ 
(उत्तराखंड) येथील 7 व्या बटानलयनचे 
िवांनाना लखनो येथनु नवियवाडा येथे 
घेवनु गेलेल्या  ननवडणकु नवशेष रेल्वेच्या 
एका कोचमधनु एकुण 464 निवंत काडतसु 
असलेले एक कंटरनेर बेवारस नमळुन आले 
होते त्यामध्ये त्यावेळी 9MM चे 105 
निवंत काडतसु कमी असल्याची माहीती 
इंडो नतबेट सीमा सरुक्षा दलाचे अनधकारी 
श्री. नवनोद चंन्रा यांनी तोडी नदली होती 
सदर वेळी कोणीतरी अज्ञात इसमाने 
स्वताचे िायद्याकनरता 9MM चे खाकी 
रंगाचे तीन लहान बा ाँक्स ज्यामध्ये 105 
निवंत काडतसु बेकायदेशीर काढुण स्वता 
िवळ बाळगुन ते लपवण्याच्या उदे्दशाने 
मेन्टेन्स नवभाग म रे नागपरु स्टोर शेड मध्ये 
कपाटाखाली ठेवनु नदले म्हणनु सर तिे 
मबुारक शेख यांनी अज्ञात ईसमा नवरुद्ध 
भारतीय हत्यार कायदा अनधननयम 1959 
कलम 5,25 प्रमाने दाखल करण्यात आला  
 

पोनलस 
ननरक्षक 
वासदेुव 
डाबरे 



 

7 नागपरु  
455/19   

कलम 379 
IPC  

xqUgk Ádkj 

 eksckbZy 

pksjh 

 

ट्रेन न 18030 
शालीमार एक्स 
चे इाँनिनचे 
बािचेु िनरल 
कोच मध्ये रे स्टे 
नागपरु ते 
अिनी दरम्यन 
चाल ु गाडीत 
 

18.03.19 
चे 15.30 
 

 19.03.19 
चे 20.00 
 

धमेन्र्द महादेवरा 
सातनरुकर वय 
27 राह प्ला ाँट न 
240 भतेुश्वर 
नगर लालशाळे 
िवळ  घाट रोड 
नागपरु 
मो.नं.77760775
88 
 

अज्ञात ,dqu 11]990 : 

एक नववो कं.चा 
गोल्डन रंगाचा 
मोबाईल मा ाँ न 
Y/81 त्यात 
आयडीया नसम न 
7776077588 
Jio sim लाक्षात 
नाही IMEI NO 
868558048918
393 कक.11990/-
रु  
 

निरंक नमदु ता वेळी व ठीकाणी यातील नियादी 
हे शालीमार एक्स चे िनरल बोनगत बसनु 
नागपरु ते अकोला असा प्रवास 
कनरत ््सतांना प्रवासा दरम्यान रेल्वे स्टे 
नागपरु ते अिनी दरम्यान कोणीतरी 
अज्ञआत चोरट्याने नियादीची निर 
चकुीचा चकुवनु प्रवाशांच्या गदीचा िायदा 
घेवनु नमदु वणानाच मोबाईल मदु्दाम 
लबाडने चोरुन नले  

PSO 
सो 
पेशीत 
आहे 
 

8 नागपरु 
457 /19   

कलम 379 
IPC xqUgk 
Ádkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

ट्रेन नं. 11040 
UP महाराष्ट्ट्र 

एक्स चे कोच नं. 
S/3, बथथ नं. 58 
वरुन रेल्वे स्टे. 
नागपरु येथनु 

गाडी 
सटुल्यानंतर 

 

नद  
24.02.19 चे 
वेळ नमदु 

नाही 
 

दद 19.03.19   
22.24वाजता 

 

स्हेहल शरद वाघ,  
वय 21 वषथ, राह. 
स्टेट बाँक कााँलनी 

शेंगाव मो नं. 
9403057106 

अज्ञात एक  रेडमी नोट 4 
नसल्वर रंगाचा 

मोबाईल IMEI no 
8642380366739
04, /912,  Sim no 

airtel 
8999568905,  

idea simno 
9130612867 

ककमत 13000/ -रु. 
चा  माल 

ननरंक नमदु ता वेळी व ठीकाणी यातील नियादी 
मिकुर हे नमदु ट्रेन ने  रे स्टे नागपरु ते शेंगाव  
असा प्रवास कनरत असतांना प्रवासादरम्यान 
रे स्टे नागपरु येथनु ट्रेन सटुल्यानंतर     
कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने नियानदची निर 
चकुवनु त्यांचा नमदु वणथनाचा मोबाईल  
मदु्दाम लबाडीने व कपटाने  चोरुन नेले  

HC 64 
घ्यारे 

9 cMusjk 

अप.क्र. कलम 

183/19 

कलम 379 

भादवी.  

xqUgk Ádkj 

 eksckbZy 

pksjh 

 
 

टे्रन क्र.12810चे 
समोरील जनरल 
कोचमधनू रेस्टे 

चाांदुर 

सटूल्यानांतर 05 
मीनीटाांनी 
लक्षात आले 

18.03.19 

चे 18.30 

वा. 

1199//0033//1199  ????  

1155..3355  ????   

सुममत सांतोश 

बोरकर वय 29 

धांदा.मबजनेस 

रा.स्वामी नगर 

प्लाॅ ट क्र.4कडु 
ले आवुट नारी 

नागपरू 

मो.9371864299  
 

vKkr ,dqu 8]000: 

एम.आय. नोट 5 

प्रो. कां पणीचा 
गोल्डन रां गाचा 
मोबाईल त्यात 
मजवोचे मसम 

क्र.8149483546, 
एयरटेल 

9175769243 व 

आय.एम.ई.आय. 

क्र. 

8671940355717

62, 

8671940355717

70 कींमत 

8000/-रु असा 
वणणनाचा मोबाईल  

 

fujad   हकीकत अशा प्रकारे आहे की यातील 

फीयाणदी हे  टे्रन क्र.12810चे समोरील जनरल 
कोचमधनू  रेस्टे नागपरू ते बडनेरा असा 
प्रवास करीत असताांना  रेस्टे चाांदुर 

सटूल्यानांतर 05 मीनीटाांनी त्याांचे प न्टचे  

खीशात ठेवलेला एक एम एम.आय. नोट 5 

प्रो. कां पणीचा गोल्डन रां गाचा मोबाईल त्यात 

मजवोचे मसम क्र.8149483546, एयरटेल 

9175769243 व आय.एम.ई.आय. क्र. 

867194035571762, 

867194035571770 कींमत 8000/-रु 
असा वणणनाचा मोबाईल त्याांना मदसला नाही 
तो मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने 
मुददम लबाडीने व कपटाने  

  
  

HC 

402 
तेलमोर s 



 

 

 

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

 

 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 & & & & & & & & & 

 

 

 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 

èrdkps uko o iRrk gdhxr riklh 

vaeynk

j 
1 xksafn;k exZ ua- 

20@19 

dye 174 

lhvkjihlh 

 

jsYos LVs’ku xksfn;k ;sFkhy 

पला ाँटिामस क्. 01 

वर  दबबी दलिट 

च्या जवळ 

19@03@19 

Psk 

11%23 

oktrk iqohZ 

 

19@03@19 

Psk 

13%12 

oktrk  

आाँन डु्यटी DYSS 
रे.स्टे गोंददया तिे 
संगीता कंुदनलाल 
आंबेडारे वय-30 
वषस धंदा-पोटसर राह. 
साउथ  का ाँलोणी 
रेल्वे  गोसदया 
 

jktsnz vksdkth nkuh o; 45 

o’ksZ jk xS.k[kSjk rk-xksjsxko ft-

xksfn;k 

v'kk izdkjs dh] ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy एक 

अनोळखी  ईसम वय अंदाजे 30-35वषे gk jsYos LVs’ku 
xksfn;k ;sFkhy पला ाँटिामस क्. 01 वर  fob दलिट के पास 
अचेत अवस्था म े पडा है अत उपरोक्त दवषय पर उचीत 
कायसवाही करे तसेच रेल्वे डा ाँक्टर यांuh मरणा बाबत मेमो 
ददल्याने अश्या मेमो वरुन मगस दाखल करुन पोलीस 
कायसवाही कामी HC/886 तसेच पे्रत पाहरा डयटुी कामी 
PC/454 रंभाड यांना रवाना करण्यात आले   

iksgok@ 

886 

tSLoky 

2 xksafn;k exZ ua- 

21@19 dye 

174 

lhvkjihlh 

 

KTS दवाखाना 
गोंददया  
 

19@03@19 

Psk 

11%15 

oktrk iqohZ 

19@03@19 

Psk 

16%28 

oktrk  

आाँन डु्यटी lks-  
nok[kuk गोंददया 
तिे ASI/177 रतन 
मानकर  नेम रे. पो. 
स्टे. गोंददया  

अजय जगन तडय्या वय 24 
वषे रा. सतनामी नगर 

गोंददया 

अशा प्रकारे आहे की ASI/303 चौरपगार  स्टेशन डायरी 
चाजस मध्ये हजर असतांना आाँन डु्यटी DYSS रे.स्टे गोंददया 
तिे संगीता कंुदनलाल आंबेडारे वय-30 वषस धंदा-पोटसर राह. 
साउथ  का ाँलोणी रेल्वे  गोसदया यांनी एक लेखी मेमो आणनु 
ददल्या की ट्रेन नं22846 हटीया एक्स नी एक अज्ञात आदमी 
का पैर कट गया है उसे उपचार कामी KTS दवाखाना 
गोंददया येथे RPF यांनी भती केले असता उपचारा दरम्यान 
तो मरण पावला आहे  

l-QkS@ 

177 

ekudj 

3 नागपरु aD NO 24/19 
कलम 174 
Crpc 

रे स्टे नागपरु पवुथगेट 
बकुकग िवळ 

नद 
19.03.2019 
चे 06.30 वा 
परु्वव 
 

नद 
19.03.2019 
चे 12.20 वा 
परु्वव 

 

आाँन डयटुी Dyss  
अतलु श्रीवास्तव 
वय 52 म रेल 
नागपरु 
 

अनोळखी मयत परुुष वय 
अं.40 ते  45 वषथ   

  आि रोिी आम्ही  स्टे डायरी चािथ मध्ये हिर असतांना 
आाँन डयटुी Dyss  अतलु श्रीवास्तव वय 52 म रेल नागपरु 
यांनी लेखी मगथ बाबत मेमो आणनु हिर केल े नक एक 
अनोळखी मयत परुुष वय अं.40 ते  45 वषथ  हे रे स्टे 
नागपरु पवुथगेट बकुकग िवळ  बेशुध्द अवस्थेत पडलेला 
आहे व रेल्वे डॉ. श्री सौिन्य त्या इसमास चेक करुन मतृ 
घोषीत केल े 

HC/93
3 पांडे   
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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 

1 Xkksfn;k 85@19 dye 

379 

 Hkk-n-fo 

 

19@03@19 ps 17@21 

ok 

larks’k Hkkstjkt QqaMs o;-26 jk-fppkMcan rk-vkexko ft-xksfn;k 

2 o/kkZ 809@18 d 379 Hkkanfo fn 19@03@19 ps 12-43 ok vkuan jkenkl iqMds o; 23 o’kZ jkg lar pks[kksck okMZ fgax.k?kkV ft 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 

         


