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1 नागपरु 
822/19  

कलम 379  
xqUgkizdkj 

jks[k pksjh  

रेल्वे स्टेशन 
नागपरु 

येथील PF 
no 6 वर 

 
 
 
 

31/05/19 
चे वा. 

11.15 ते 
1130 वा. 
दरम्यान 

.02/06/19 
चे  14.45 

 
 
 

प्रददप  भारत 
आचायय  वय 26 
वषे धंदा नोकरी 

जी.डी . 
कॉन्सटेबल  

सीआरपी एफ 
बटालीयन क्र. 
216 नवपाडा 

ओरीसा  रा. गांव  
बागझरी  ता. 

अंबाजोगाई दज. 
दबड 431519 

अज्ञात ,dq.k 77]000 :-

SBI ATM त्यामधनु 
77,000/rs चा माल 

दनरंक हदककत – अशा  प्रकारे आहे की वरील   दफयादद  हे  
ट्रेन नं. 12844 परुी सपुरफास्ट  एक्स पे्रस ने नागपरु ते 
खदरयार रोड असा प्रवास  करावयाचा असल्याने मी 
स्काळी 08.30 वाजता रेल्वे स्टे नागपरु येथे आलो 
असता 09.15 वा.  दरम्यान रे.स्टे  नागपरु येथील 
सेकंद क्लास बकुींग  हॉलचे बाजलुा असलेले कँनेरा  
बकेँच्या एदटएम मध्ये पैसे  काढण्यासाठी  केलो असता 
एदटएम  च्या बाहेर वदरल वणयनाचा इसम मला भेटला  
त्याने  मला आमीमध्ये असल्याचे सांदगतले  व मोड 
बलँेन्स  चेक करावयाचे  आहे असे सांदगतले  व मला 
पण पैसे काढावयाचे होते त्यामळेु आम्ही दोघे  एकत्र 
वरील नमदु ए.दट.एम.  मध्ये गेलो त्यानंतर ओळख 
झाले व आम्ही सोबत रेल्वे स्टेशन पदरसरात दफरलो 
त्यानंतर 11.15 वा.  प्लटँफामय  क्र. 06 वर नमदु 
ट्रेनची वाट पहात असतांना  व मी पानी आणण्यासाठी  
गेलो असता त्यावेळेस वरील नमदु इसमाने माझ्या  गैर 
हजेरीचा  फायदा घेवनु  माझ्या  सगँ बगँच्या मागच्या  
दखशामध्ये ठेवलेल्या पॉकीट मधनु  माझे एस. दब. 
आय. बकेँचे  खाते  क्र.  36612665921 शाखा  
पानगांव ता. रेनापरु , दज.  लातरु ए.दट.एम  काडय  
चोरुन नेले  त्यानंतर  प्रासादरम्यान अंदाजे 11. 42 वा. 
मला एस. दब. आय बकेँचा  17.000/rs दवड्राल व 
20.000/rs  दसया ए.दट.एम. ला ट्रान्सफर झाले बाबत 
मला दोन मसेँज आले त्यानंतर मी ए.दट.एम  ब्लॉक  
करन्यातरीता  बकेँशी संपकय  केला असता नेटवकय चे  
अभावी कॉल दडस्कनेक्ट झाला  त्यानंतर पर कॉल 
केला असता त्याना मी माझे खाते क्र. सांगत असतांना 
खाते क्र. पाच -सहा  अंक सांदगतल्यानंतर  पनु्हा कॉल 
दडस्कनंक्ट  झाला त्यानंतर परत 12.30 ला कॉल 
केल्यानंतर माझे ए.दट.एम  12.33 वा. ब्लॉक 
झालेबाबत  12.33 ला मला बकेँचा मेसेस आला 
नेटवकय   प्राब्लेममळेु माल 13.17 वा. माझे वर 
खात्यातनु   दवस -दवस हजार रुपये  ददसया ए.दट.एम.  
ला ट्रान्सफर झालेबाबत दोन मंसेज आले सदर इसमाने 
माझ्या खात्यातनु  एकुन 77.000/rs  चोरुन घेतले   

तपास  
psi 
श्री 
जाधव  



2 नागपरु 
823/19  

कलम 379 
ipc  

xqUgkizdkj 

ekscbZy pksjh 

रेल्वे स्टेशन 
नागपरु 

येथील PF 
no 04 वर 

 
 

02/06/19 
चे वा. 

16/30वा. 

02/06/19 
19.48 

दनलेश श्रीपत 
शहारे वय 28 
वषय, धंदा-- प्रा. 

नोकरी, रा. 
पाचगाव त. 
मोहाडी. दज. 

भंडारा 
मो.नं.88886398

96 

???????????? ,dq.k 12]000 :-

एक रेडमी नोट7 दनळ्या 
रंगाचा मोबाईल त्यात 

दोन दजओ दसम 
9552908604,80805

487,imei 
no.8683300443817
98 /808 कक.12000/- 

रु. 
 

दनरंक अशा  प्रकारे आहे की वरील  दफयादद  हे  ट्रेन नं. 
11039 डाउन महाराष्ट्ट्र एक्स पे्रस ने पणेु ते नागपरु 
असा प्रवास करीत असतांना दफयादद   रेल्वे स्टेशन 
नागपरु येथील PF no 04 वर वरील ता वेळी पाणी 
दपणे करीता उतरले असता त्याचा नमदु वणयनाचा 
मोबाईल कोणी तरी अज्ञात चोरट्याने चोरुन नेला    
वरुन सबब अप. क्र. 379 ipc प्रमाणे नंबरी क्र. गुन्हा 
दाखल करुन  सदर गुन्याची प्रथम वर्दददरपोटय मा. 
JMFC सो रेल्वे कोटय यांना सादर तसेच मा. pso सो. 
यांचे पेदशत ठेवण्यात  आला आहे. 
 

eiksuk 

52 

oyds 

3 नागपरु 
824/19  

कलम 379 
ipc  

xqUgkizdkj 

ekscbZy pksjh 

रेस्टे नागपरु 
MCO समोर 
झोपले असता 

 
 
 

02/06/19 
चे वा. 

17/00वा. 

02/06/19 चे 
20.32 वा. 

रोदहत मोहन 
शास्त्री वय24 
वषय, धंदा – 

मजरुी रा.वैभव 
नगर वानाडोंगरी 
, कहगणा रोड 

नागपरु 
मो.नं.99708684

96 
 

???????????? ,dq.k 10]000 :-

एक एम आय कंप.चा 
मोबाईल काळ्य़ा रंगाचा 

त्यात एअरटेल दसम 
8446625053 , 

IMEI No. माहीत 
नाही कक. 10000/- रु. 

 

दनरंक अशा  प्रकारे आहे की वरील  दफयादद  हे वरील ता 
वेळ व दठकाणी आपल्या दमत्राला सोडण्या करीता आले 
व नंतर    रेस्टे नागपरु MCO समोर बसले असता 
त्यांना झोप लागली असता  त्याचा नमदु वणयनाचा 
मोबाईल कोणी तरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे झोपेचा 
फायदा घेवनु चोरुन नेला    वरुन सबब अप. क्र. 379 
ipc प्रमाणे नंबरी क्र. गुन्हा दाखल करुन  सदर 
गुन्याची प्रथम वर्दददरपोटय मा. JMFC सो रेल्वे कोटय 
यांना सादर तसेच मा. pso सो. यांचे पेदशत ठेवण्यात  
आला आहे. 
 

eiksuk 

52 

oyds 

4 बडनेरा 
379/2019 

करभ 379 

Hkknfo izek.ks 

xqUgkizdkj 

ekscbZy pksjh 

 
 

गाडी क्र 

12106 
विदर्भ एक्सचे 

मागील 

जनरल कोच 

मधुन 

रे.पो.स्टे. 

धामणगाि 

येथुनगाडी 
सुटल्यानंतर 

15 वमनीटांनी 

  
  

29 /9/19 
18/40िा   

02/06/19 
10.56िा  

वनलेश सुरेश 

अरबट, िय- 32 

िर्ष े, धंदा- 

खाजगी नौकरी, 

रा. सािळी, ता. 

संग्रामपरू, जी. 

बुलढाणा, मो. नं. 

8605039917  

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

,dq.k 10990 :-

एक ओप्पो कं. चा 

मोबाईल मॉ नं. A37F, 

IMEI No. 
863087034995814

, त्यात वसम नं. 

8999282725-Jio 
वकं. 10990/-रु. असा 

एकुण 10990/-रु.चा  
 

ननयंक 

 

  हकीकत नमुद  तारखेस िेळी ि विकाणी यातील वियाभदी 
हे नमदू गाडीने धामणगाि ते शेगाि असा प्रिास करीत 

असतांना प्रिासा दरम्यान  गदीचा  िायदा घेिुन त्यांचा 
िरील िणभनाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने मुद्दाम 

लबाडीने चोरुन नेला बाबत रे.पो.स्टे बडनेरा येथे वदलेल्या 

चोरीच्या तक्रारीिरून 379 र्ा.द.िी. प्रमाणे गनू्हा दाखल  

fVi -& पो. स्टे. ला येऊन मोबाईल चोरी झालेबाबत तक्रार 

दीले िरुन 

ASI 
/759 
lsokus  

5 बडनेरा 

a380/19 
करभ 379 

Hkknfo izek.ks 

xqUgkizdkj 

ekscbZy pksjh 
 

टे्रन वगतांजली 
एक्स चे 

जनरल कोच 

मधुन रे.स्टे 

बडनेरा येथुन 

गाडी 
सुटल्यानंतर 

10 वमवनटांनी 
लक्षात 

आलेिरुन 

  

.29 / 5/19 
17.30िा  

  

.02/06/19 
12.47िा  

ओकंार रमेश्वराि 

गािंडे िय 33 िर्ष े

व्यिसाय – मजुरी 

रा. अशोक नगर 

नवििस्ती  बडनेरा 

मो.नं. 

9834170358  

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

,dq.k 6600 :- 

एक MI कंपनीचा 

मोबाईल ज्याचा IMEI 

NO- 
868623038813960 
त्यात आयवडया वसम नं. 

9623402230 वकंमत 

6600/- रु. चा मोबाईल 

ननयंक 

 

हकीगत-- नमुद तारखेस िेळी ि विकाणी यातील वियाभदी 

हे नमदू गाडीने रे.स्टे.बडनेरा ते नागपुर असा प्रिास 

करीत असतांना प्रिासा दरम्यान  वियाभदी यांचा पॅन्टच्या 

वखश्यात िेिलेला एक MI कंपनीचा मोबाईल कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने गदीचा िायदा घेउन चोरुन नेला असे  

रे.स्टे. बडनेरा येथुन गाडी सुटल्यानंतर 10 वमवनटांनी 

लक्षात आलेिरुन  वदले वियाभद िरुन कलम  379 

र्ा.द.िी. प्रमाणे गनू्हा दाखल 

fVi -& पो. स्टे. ला येऊन मोबाईल चोरी झालेबाबत तक्रार 

दीले िरुन 

HC/
964 
गडिे  



 

 

 

6 बडनेरा 

a382/19 
करभ 379 

Hkknfo izek.ks 

xqUgkizdkj 

ekscbZy pksjh 
 

??????????  

????..1188003300??
??   ??????????   ????????????  

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

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

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

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

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

55  ??????????????????  
 

..0022//0066//1199

1177..3355????    
 

02/06/19 

1199..5533  ????.. 

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

????????????    ????   2211  

??????????  ??????????????   ––  

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

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

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

99117755116622773388 

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

,dq.k 26]000 :-

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

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

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

VV1111PPRROO  ??????????????????  

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

99117755000022660099  IIMMEEII  

NNOO--  

8866662299770044222244115555,,  

886666229977004422224411554422  

??????????   2266000000//--  ????..  

,,????????????   ????????????????????  

SSBBII  ????  AATTMM  ??????????  

??????   ????????     2266000000//--  

????  
 

ननयंक 

 
??????????   ??????   ??????????????  ??????   ???? ,,  ????????   ????????????   ????????  ??   

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

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

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

??????????????   ????????????   ????????   ????..  VV1111PPRROO  ??????????????????  

????????????   ??????   ????..  99117755000022660099  IIMMEEII  NNOO--  

886666229977004422224411555599,,  886666229977004422224411554422  

??????????   2266000000//--  ????..  ,,????????????   ????????????????????  SSBBII  ????  AATTMM  

??????????  ??????   ????????     2266000000//--  ????..  ????   ??????   ??????????????  ??????????????   

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

55??????????????????  ????????????  ??????????????     ????????  ??????????????  ????????   ??????     

337799  ???? ..?? ..????..  ??????????????  ????????????  ????????   

fVi -& पो. स्टे. ला येऊन मोबाईल चोरी झालेबाबत तक्रार 

दीले िरुन 

AASSII//

881122  
???????????? 

7 अकोरा 
493/19 

करभ  379 

IPC प्रभाणे 

xqUgkizdkj 

Vªkyh cWx 

pksjh 

 

 

 

 

टे्रन न.ं 12129 

आझाद हशदं  

एक्व चे कोच 

न.ंS/8 फथथ न 

72 लरुन ये. 

स्टे. अकोरा 
गाडी उबी 
अवतांना 

रषात आरे 

लरुन 

 

18/05/19 

06.30ला. 
02/06/19 

16.41 ला 
बुऩेंद्र कुभाय ळाशु 

S/O याभगोऩार 

ळाशु लम-26लऴथ या. 
H. N. 161 

उवराऩयु बफरावऩयु 

छ.ग.  भो.न.ं 

8819847216 

अज्ञात 
,dq.k 25]000 :- 

एक नेव्शी ब्र ुयंगाची 
अभेरयकन टुयीस्ट कं. ची 
ट्रााँरी फाँग त्मात 8 जोडी 
कऩडे, टीळटथ, रोलय, योख 

5000/- रु. ऩजंाफ फॅकेचे 

एटीएभ काडथ, आधाय काडथ, 
ऩॅन काडथ, अवा एकुण 

25000/- रु चा भार 

 

ननयंक  मातीर फपमाथदी  शे नभुद टे्रन ने नभुद कोच ल फथथ लरून 

कोऩयगाल  ते बफरावऩयु अवा प्रलाव कयीत अवताना प्रलावा 
दयम्मान ये.स्टे. अकोरा  मेथ ेगाडी थांफरी अवता फपमाथदी माच े

रषात आरे की  कोणीतयी असात चोयट्माने फपमाथदी मांची 
लयीर नभुद लणथनाची ट्रॉरी फॅग आतीर वाभानावश भुद्दाभ 

रफाडीने चोरुन नेरे   

उशळयाच े कायण -  लेऱी ऩोरीव अधधषक कामाथरम नागऩयु 

मेथीर जा. कं्र. 3304/2019  हद.29/05/19अन्लमे 

ये.ऩो.स्टे.अकोरा मेथीर आ.क्र.305/19 हद.ं 01/06/19 अन्लमे 

गुन्शमाचे कागदऩत्र टऩाराने प्राप्त झाल्माने 

whc 
869 

8 अकोरा 
494/19 

करभ  379 

IPC प्रभाणे 

xqUgkizdkj 

ekscbZy pksjh 

 

 

टे्रन काचीगुडा 
अकोरा  एक्व 

चे ईंजीन ऩावुन 

8 व्मा न.ंच्मा 
फोगीतुन ये. स्टे. 

अकोरा PF 

no.3 लय 

उतयत 

अवतांना 
 

02/06/19 

18.20 ला. 
 

. 02/06/19 

19.13 ला. 
एजाज अशभद 

भोशम्भद अमफु 

खान लम-47लऴथ 
धदंा 

नौकयी,या.काभगाय 

न्मामारम गोंहदमा 
भो.न.ं 

9422860891 
 

अज्ञात 
,dq.k 6000 :- 

   एक वाँभवंग गाँल्कवी ई 

5कं. चा भोफाईर त्मात 

IDEA शवभ 

न.ं9423423909,Airtel 

SiM 8856078696 

अवा bIMEI no.भाशीत 

नवुन त्माची फकंभत एकुण 

6000/- रु चा भार 

 

ननयंक मातीर फपमाथदी  शे नभुद टे्रन ने नभुद कोच भधनु नांदेड ते 

अकोरा अवा प्रलाव करुन ये.स्टे.अकोरा PF no.3 लय उतयत 

अवतांना अवताना  फपमाथदी मांच े खखळातीर लयीर नभुद 

लणथनाचा भोफाईर कोणीतयी असात चोयट्माने भुद्दाभ रफाडीने 

चोरुन नेरा 
उशळयाच ेकायण -   फपमाथहद   मांनी ऩो.स्टे.रा  शजय आल्माने   

 

NK 
537  



Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  02@06@19 

 

 

jsYos iks- LVs”ku e/;s nk[ky  vlysY;k exZ ckcrph ekghrh%& 

 

 

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 
 

   
 

    

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 ukxiwj AD NO 

50/19 

कलम 174 

Crpc 

दाखल 

रेस्ट ेनागपुर कार 

पाकक ींग जवळ 

 02/06/19 

 च े18/30वा. 
पुर्वि 

 
 

 02/6/19 

 च े20.03 

 

आँन डयटुी DYSS म रे 

नागपुर 

एक अत्ज्ञात 

व्यक्ती वय 

अीं.50 वषि 

हकीकत -    अशा प्रकारे आहे की   आँन ड्यटुी Dyss नागपुर याींनी 
एक लखेी ममेो र्दल्यान ेव डाँ सो याींनी चके करुन सर्टिर्िकेट 

र्दल्यान े सदरचा मगि दाखल करन्यात आला आहे तसचे इन्कवसे्ट 

पींचनामा कायिवार्ह कामी Asi 725 ठाकुर तसचे प्रत पहार ड्यटुी 

कामी pc111  याींना रवाना करन्यात आल ेआहे 

ASI/725 
ठाकुर  

2 अकोरा 18/19 

dye 174 

CRPC 

ये.स्टे.अकोरा PF 

NO. 05 लय  

ये.काँ न्टीन 

जलऱीर शवभेंट 

ओट्मालय 
 

. 02/06/19 

चे 
12.30ला.ऩुली 

 

02/06/19 

चे 21.33 ला . 
दाखर 

ON Deuty DYSS 

( SC) ये.स्टे.अकोरा 
 

असात 

(अनोऱखी 
भहशरा) लम- 

अंदाजे 60 ते 
65 लऴथ 

 

ON Deuty DYSS ( SC) ये.स्टे.अकोरा  मांनी एक अनोऱखी भहशरा 
PF NO. 05 लय ये.काँ न्टीन जलऱीर शवभेंट ओट्मालय  ऩडरेरी आशे 

कामथलाशी कये , अळा प्राप्त भेभो लरून वदय भहशरेव जज.वा.रू.अकोरा 
मेथ े औऴधोऩचाय काभी दाखर केरे अवता भा.MO वो  मांनी वदय 

भहशरा भतृ झारेफाफत रेरी भेभो हदरे लरून वदय अनोऱखी 
भहशरेच्मा पे्रतालय ऩचंनाभा कामथलाशी करून PM कयण्मात आरे तवेच 

वदय भतृक भहशरा शी अनोऱखी अवल्माने नतच े पे्रत नातेलाकाईकाचा 
ळोध रागुन मेणे काभी शळतगशृात ठेलण्मात आरे अवुन पे्रत ऩशाया 
ड्मटुी  काभी PC 354,WPC 210मांना नेभण्मात आरे . अळा प्राप्त 

कागदऩत्रालरून भगथ दाखर  

ऩो.शला. 
1024 
अलचाय   

3 अकोरा  19/19 

करभ 

174 

वी.आय.

ऩी.वी 

ये.स्टे.अकोरा PF 

NO. 01 लय RPF 

आाँफपवजलऱ 

ये.स्टे.अकोरा 
 

02/06/19 

 चे 14.50 ला. 
ऩुली 

02/06/19  

चे 22.09 

ON Deuty DYSS 

( SC) ये.स्टे.अकोरा 
 

असात 

(अनोऱखी 
ऩुरूऴ) लम- 

अंदाजे 40  लऴथ 

 ON Deuty DYSS ( SC) ये.स्टे.अकोरा मांनी रेखी भेभो हदरा 
की, ये.स्टे.अकोरा PF NO. 01लय RPF आाँफपवजलऱ 

ये.स्टे.अकोरा एक असात ऩुरूऴ भयण ऩालरेरा आशे अवा रेखी 
भेभो हदरे लरून On duty HC 463 ल PC 770 मांना 
घटनावथऱी जाऊन ऩंचनाभा कामथलाशी करून डडे फााँडी PM 

कयीता जज.वा रू. अकोरा PC 770 मांच्मा शस्त ेऩाठलुन नभुद च े

कागदऩत्र HC 463 मांनी शजय केरे  अळा  प्राप्त 

कागदऩत्रालरून भगथ दाखर 

ऩो.शला 
.1024 
अलचाय 
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vkjksihps uko 
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