
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  28@05@19 

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 नागपरु 
 794/19   

कलम  379 
Hkkanfo  

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 
 

ट्रेन कोरबा 
एक्स  रेल्वे स्टे 

नागपरु pF no 6 
वर 

 

दद.   
28/05/19  
चे  17.00 

वा. 

दद 28.5.19 
चे 20.25 

 
 

क्रीष्णा श्रीबधुदेव  
साह वय 33 वषे  
धंदा मजरुी  रा.  

ग्राम पोस्टे   चांदी 
थाना अकोटी 
गला  दजल्हा  
शैतास दबहार  

मोबानं.  
8084927221 

 

vKkr ,dq.k 9]000 : 
एक MI 6 कंपनीचा तांबा 

रंगाचा मोबा. त्यात एअरटेल 
चे दसम नं.  9771637874, 
jio sim no मादहत नादह.  

Imei no  
864279041854915,8642

79041854923 की. 
9000/rs असा एकुन माल. 

 

fuajd  नमदु ता वेळी व दिकाणी यातील दियादी मजकुर हे  
रे स्टे चैन्नइ ते नागपरु असा प्रवास करीत असतांना 
प्रवासादरम्यान रेल्वे स्टे नागपरु pF no 6 वर मादगल 
जनरल कोच मधनु पादण भरन्या कदरता उतरेल े
असता पादण मदशन जवळ चबतुरे च्या वर मोबाइल 
िेवनु पादण घेन्याकरीता गेल े असता मोबाइल दतथे 
दवसरल े असता  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचा 
वरील नमदु वणणनाचा मोबाईल व   मदु्दाम लबाडीने व 
कपटाने चोरुन नेल ेआहे  
 
 
 
 

iskgok 

522 

esJke 

2 नागपरु 
 795/19   

कलम  379 
Hkkanfo  

xqUgkizdkj 

eksVkjlk;dy 

pksjh 

 
 

रे स्ट ेनरखडे 
जवळ तततिट 
घराच्या 
बाजुला 

19/5/19 च े

10.00 वा 
दरम्यान 

 

28/05/19 
च े22.39वा 

 

नामदवे महादवे 

मोंढे वय 58 वर्ष, 
धंदा सवेातनवतृ्ती 

तलतिि राह. मु. 

मोहदी दळवी ता. 

नरखडे तज. 
नागिुर मो 

न9ं049073717 
 

 

vKkr ,dq.k159]000 : 
  एि बजाज िं.बी 4 एस 

रंग लाल गाडी क्र. MH 31 

AD 2157 इंतजन क्र. 31 

एमवी.ईई 46402, चतेसस 

क्र. 31 एिबी.ईई 59827  

तिंमत 15000/-रु. चा माल  

  

तनरंि   - नमुद ता वेळी व तििाणी यातील तियाषदी मजिुर 
हे आिल्या नातवेाईिांना सोडण्यािररता रे स्ट ेखडे  
यथेे आल ेअसता तयांनी आिले वाहन रे स्ट ेनरखडे 
तततिट घराच्या बाजुला लावुन गले ेअसता िोणीतरी 
अज्ञात चोरटयाने नमुद वणषनाच े वाहन तयांच्या 
गरैहजरीचा िायदा घवुेन   मुद्दाम लबाडीन े व 

ििटाने चोरुन नले े वरुन सबब अि. िलम 379 

IPC प्रमाण े गुन्हा दाखल   

तियाषदी हे स्वत: िो स्ट े ला यवुेन चोरीची  तियाषद 
तदल ेवरुन    

eiksuk  

fjuds 

 

3 

o/kkZ 

408@19  

 dye 379 

Hkkanfo  

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

 

xkMh ua 12722  

nf{k.k ,Dlps 

tujy dksp jsLVs 

lsokxzke  ;Fks   

 

18@05@19 

ps 19-45 

ok njE;ku 

28@05@19 

ps 

11-45 ok 

x.ks"k  panzHkkuth  

Hkkanddj o; 48 

o’kZ jk vkohZ 

LVWUM toG o/kkZ 

vKkr ,dq.k 13]000 : 
lWelax da eksckbZy R;kr 

8208998022  

IMEI NO 

357110098938604 

fd 13000@# 

fuajd ueqn osGh o  fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus  

lsoxkzke rs panzqij vlk izokl djhr vlrkauk  xnhZpk 

Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr pksjVîkus R;kapk ueqn 

eksckbzy psk:u usys ckcr vkt jksth iksLVsyk ;soqu 

rdzkj fnys o:u ueqn xqUgk nk[ky 

iskgok 

549 

QqlkVs 

4 o/kkZ 

409@19   

dye 379 

Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

euhilZ pksjh 

 

xkMh ua 12833 

vgenkckn 

,Dlps tujy 

dksp jsLVs 

iqyxko rs o/kkZ 

njE;ku 

22@05@19 

ps 15-30 

ok njE;ku 

28@05@19 

ps 

13-15 ok 

fo’kky panq esJke 

o; 39 o’kZ jk  

dkeBh ft ukxiqj 

vKkr ,dq.k 4]500 : 
,d euhilZ R;kr jks[k 

3500@#  vk/kkj dkMZ 

,Vh,e  dkMZ o cWx R;kr 

tqus diMs] lskU;kps ykWdsV o 

paknhps tksMos ikk;iV~Vh fd 

1000@#  vlk 4500@# 

pk eky 

fuajd ueqn osGh o  fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus  

iqyxko rs dkeBh vlk izokl djhr vlrkauk  xnhZpk 

Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr pksjVîkus R;kapk euhilZ 

o cWx psk:u usys ckcr jsiksLVs brokjh ;sFks  rdzkj 

fnys o:u ueqn xqUgkps dkxni=s tk dz 601@19 fn 

23@05@19 vUo;s izkIr >kys o:u ueqn xqUgk 

nk[ky 

iskgok 

136 FkksVs 



5 o/kkZ 

410@19 

dye 379 

Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

xkMh ua dk>hisV 

iWlstjps tujy 

dksp jsLVs panziqj 

;s.ksiqohZ 

25@11@18 

ps 02-00 

ok njE;ku 

28@05@19 

ps 

15-05 ok 

:is’k y{e.k 

ukxksls o; 30 

o’kZ jk dsjkejh 

okMZ ua 01 rk 

dssjkesjh ft 

vklhQkckn 

1½“kqHke 

xtkuu 

cksacys o; 

21 o’kZ 

jk 

ok;QG 

ft o/kkZ 

2½ Hkjr 

QRrqth 

esJke o; 

43 o’kZ 

jk o/kkZ 

nskUgh 

vVd  

ukgh 

,dq.k 1]500 : 
ftoks da eksckbzy R;kr fle 

ua 6303454463 fd 

1500@# 

ueqn 

izek.ks 

 gdhxr v”;k izdkjs vkgs dh  bdMhy xqUgk jft 

ua 196@19 d 379]411 Hkknafo e/;s vkjskih ukes 

“kqHke xtkuu cksacys o; 21 o’kZ jk ok;QG ft 

o/kkZ ;kus pksjysys eksckbzy Hkjr esJke jk o/kkZ ;kl 

fodys gksrs R;ko:u R;kps dMqu fofo/k da eksckbZy 

tIr dj.;kr vkys gksrs R;koj d 124 eqiksdk izek.ks 

rikl d:u izkIr Vsalahx vgokyk uqlkj fQ;kZnh ;kaps 

jkgrs iR;koj tkoqu fQ;kZnh ;akph fQ;kZn ?ksoqu ijh 

ih,lvk; vf”ou xtfHk;s ;kauh iksLVsyk gtj dsys 

o:u ueqn izek.ks xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk   

ijh 

ih,lvk; 

vf’ou 

xtfHk;s 

6 बडनेरा 
372/19 

कलम 379  

Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

ट्रेन नं 12655 
नवजीवन 

सपुरफास्ट एक्स 
कोच नंण् एस 7 
च्या दाराजवळ 
बसले असता 
धावत्या रेल्वेत 
बडनेरा ते चांदरू 

दरम्यान 
  

27/05/019 
चे 09.20 वा 

..  

2288//0055//1199  ?? ?? 
0033..0099????..  

महेन्द्रदसह चैहान 
वय 26 धंदा नौकरी 

नीलजय दीप 
ओसीएम माइन्द्स म ु
दनलजय पो उकळी 

दज यवतमाळ  
मोण् नंण् 

9924037408  

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

. ,dq.k 16]990 : 
एक समॅसगं गलेॅक्सी कंपनीचा 
मोबाईल माॅॅडेल नं गलेॅक्सी 
ए 30 त्यात दसम आयडीया 
कंपनीचा नं 8347911670 

आय एम इ आय नं 
354872/10/260236/8 , 
354873/10/260236/6 

दकमत 16,990 रू चा माल 

दनरंक 
 

कीयातील वरील नमदु दफयादी मजकुर दद 27/05/019 
रोजी सरूत ते चंरपरू जाने करीता गाडी नं 12655 
नवजीवन सपुरफास्ट एक्स ने प्रवासा दरम्यान त्याचे 
मोबाईल कोच नं एस 7 च्या दारा जवळ बसले असता 
हातातनू मोबाइल  धावत्या रेल्वेत बडनेरा ते चांदरू रेल्वे 
स्टेशन दरम्यान  ट्रेन खाली पडला असे ददले लेखी 
दफयाद वरून गनु्द्हा दाखल  
 

पोहवा/ 
1027 

खांडेकर  

7 बडनेरा 
374/19 

कलम 379  

Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

ट्रेन नं 18502 
गांधीधाम - 

दवशाखापट्टणम 
एक्स चे मागील 
जनरल कोच 
मधनु रेल्वे 

स्टेशन 
धामणगाव  येथनु 

गाडी हळुहळु 
धावत असतांना. 

  

28/05/2019 
चे 07/50 वा. 

दरम्यान  ..  

2288//0055//1199  ?? ?? 
1188..1111  ????..  

हषषद दवनोदराव 
झलके, वय 28 

वषष  धंदा -
इंजीदनअर, रा- 

झलके मेडीकल 
जवळ बचॅलर रोड  

वधा मो नं 
9960438538 

  

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

,dq.k 23]990 : 
 एक  नीळा रंगाचा मोबाईल  
समॅसंग कंपनीचा मॉडल नं. 

A-7  IMEI No. 
352982101308149, दक. 
23990/- रुपये असा एकुण 

23,990/- रु.चा माल 
 

दनरंक 
 

??????   ??????????????  ??????   ???? ,,  ????????  ????..  ????????  ??   ????????????  ??????????   
????????????????  ??????????   ????  ????????  ??????????  ????  ????..  ????????..  ????????????  ????  ??????????    
??????   ????????????  ????????   ??????????????  ??????????????  ??????????????  ????????????  
????????????  ??????????????     ??????????  ????????  ????????????  ????????   ??????????????..  
????????????  ????????????  ??????????????   ????????  ??????????????????   ????   ????????????   
??????   ??????   ??????????????  ????????????  ??????????????????????????  ????????????  ??????  
??????????  ????????????   ????????   ??????????    ??????????????  ????   ????????  ????????????????  
????????????   ??????????????  ????????????  ????????????????    ??????????  ????????   

AASSII  
//447766  
????????????  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 अकोला  
.479/19 

कलम 379 
भाददव 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

रे.स्टे.अकोला 
बकुींग आँफीस 
मध्ये दतकीट 

काढत असतांना 
 

दद.27/05/19  
चे 11.15 वा. 

 

28/05/19 चे 
00.40 

अदनल ज्ञानदेवराव 
वानखडे वय- 45 
वषष धंदा नोकरी  
रा.आनंद पाकष  

अपाटषमेन्द्ट माधव 
नगर गौरक्षण रोड 

अकोला   
मो.नं.9922168884 

 

अज्ञात ,dq.k 9]400 : 
    एक पनँासोनीक  कं.चा 

मोबाईल त्याचा IMEI 
NO.351598080924515,3
51598080924523 त्यात  

SIM JIO 
NO .8208690366, Idae 

no. 8208690366 
दक.9,400रु चा माल 

 

दनरंक यादतल फीयादद मजकुर हे नमदू ता.वेळी दफयादी मजकुर 
हे अकोला ते नागपरु असा प्रवास करण्यकरीता  रे.स्टे. 
अकोला येथे दतकीट काढण्याकरीता प्रवाशी लोकांच्या  
गदीत  असता  नमदु वणषनाचा मोबाईल  कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने  त्यांचे प्रवाशी लोकांच्या  फायदा घेऊन 
मदु्दाम लबाडीने चोरून नेला 

ASI 496 
eks;ts 

9 अकोला  
.481/19 

 कलम 379 
भाददव 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

  ट्रेन नं. 12140 
बल्लारशाह मुंबई 
एक्स चे जनरल 

कोच मधनु 
बल्लारशाह ते 
रे.स्टे.अकोला 

दरम्यान 
 

दद.27/05/19  
वेऴ नमदु 

नाही. 
 

दद.28.05.19  
चे 04.46 वा. 

रमेश ज्ञानेश्वर 
भारती  वय-27 
वषष धंदा नोकरी  

रा.नांदा काटा ता. 
कोरपना दज. चंरपरु    
मो.नं.907526094

8 

अज्ञात ,dq.k 10]000 : 
एक MI noteकं.चा मोबाईल 

त्याचा IMEI NO.माहीत 
नाही .त्यात    Idea 
no.9767117182  

दक.10,000/-रु चा माल 

दनरंक यादतल फीयादद मजकुर हे नमदू ता.वेळी दफयादी मजकुर 
हे बल्लारशाह ते अकोला  प्रवासा दरम्यान  झोपले 
असता  नमदु वणषनाचा मोबाईल  कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने  त्यांचा झोपेचा फायदा घेवनु   मदु्दाम लबाडीने 
चोरून नेला 

ASI 496 

10 अकोला  
.483/19  

कलम 379 
भाददव 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

ट्रेन नं. 12859 
दगतांजली एक्स 

चे मागील जनरल 
कोच मधनु 
भुसावळ ते 

अकोला असा 
प्रवास कदरत 

असतांना प्रवासा 
दरम्यान रे.स्टे. 
अकोला येणेचे 
10 दमनीटा पवुी 

दद.28/05/19  
वेऴ नमदु 

नाही 

दद. 
28/05/19 चे 

18.30 

दनलेश प्रकाश 
बायवार वय 25 
वषष धंदा- दशक्षण 
रा. अकोला खेड  
ता. आकोट दज. 
अकोला मो.नं. 
7709424255 

अज्ञात ,dq.k 800 : 
एक कथ्य़ा रंगाचे पसष त्यामध्ये 
पनॅ काडष, आधार काडष, वोटर 

काडष,SBI चे ATM काडष, 
पासपोटष फोटो रोख 800/- रू 
असा एकुण 800/-रु चा माल 

दनरंक यातील फीयादी मजकुर हे ट्रेन नं. 12859 दगतांजली 
एक्स चे मागील जनरल कोच मधनु भुसावळ ते अकोला 
असा प्रवास कदरत असतांना प्रवासा दरम्यान रे.स्टे. 
अकोला येणेचे 10 दमनीटा पवुी कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने गदीचा फायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने नमदु 
कथ्या रंगाचे पसष आतील सामानासह चोरून नेले. 
उदशराचे कारण –दफयादद स्वता पो.स्टे.ला हजर 
आल्याने. 

HC/647 
 



Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  28@05@19 

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

 

yksgekxZ ukxij ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 

 

 

 

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 अकोला  
.480/19  
कलम  

122 (C)  
म ुपो का प्रमाणे 

 

:-         रे.स्टे. 
अकोला येथील  

शेगाव एन्द्ड 
कडील 

पलुाजवऴील 
हनमुान मंददराच्या 

पाठामागे 
 

दद.28.05.19 चे 
12.10 चे 
00.05 वा 

 

दद.28.05.19  
चे 01.28 वा. 

सरकार तफे , 
PC 339 संदेश 

लोणारे  नेम 
रे.पो.स्टे. 
अकोला 

 

दगेुस संजय 
दक्षरसागर   वय 

20 वषे, 
रा.अण्णाभाउसा
ठे नगर अकोट 

फैल  दज 
अकोला. 

 

दनरंक यातील आरोपी मजकुर हा रे.स्टे. अकोला चे  शेगाव एन्द्ड कडील पलुाजवऴील 
हनमुान मंददराच्या पाठामागे  भभतीच्या आडोशाला लपनु बसल्याचे ददसल्याने 
त्याचे जवळ गेले असता त्याने दतथनु पळुन जाण्याचा प्रयत्न केला त्याचा 
पाठलाग करून पकडले असता त्याचे नाव गाव दवचारले असता त्याने कुठलेही 
समाधानकारक उत्तर ददले नाही तसेच तो सयुास्त ते सयोदयादरम्यान  स्वतहाचे 
अस्तीत्व लपवनु  कोणतातरी दखलपात्र गनु्द्हा करण्याच्या इराद्याने दमळुन 
आल्याने त्याचे दवरुद्ध कलम 122 Cम ुपो का प्रमाणे कारवाई करण्यात आली.  

ASI 496 
खंडागऴे 

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 ukxiqj AD NO 46/19 
कलम 174 

Crpc 

मेवो दवाखाना 
नागपरु अकस्मात 

दवभाग 
 

दद 
28.05.2019 चे 

18.00वा 
 

दद 28.05.2019 चे 
19.34 

pc 228  
गायकवाड रेल्वे 
पो.स्टे. नागपरु 

 

एक अनोळखी 
मयत परुुष वय 
अं. 50 to 60 

वषण 
 

हकीकत -    आज रोजी आम्ही wnk 691 दनकम  असे  स्टे डायरी चाजण मध्ये 
हजर असतांना    अशा प्रकारे आहे की Dyss मध्ये रेल्वे नागपरु यांनी एक 
बेसधु्द  इसम मेन गेट रेल्वे स्टे नागपरु  येथे पडुन असल्याचा मेमो ददले वरुन   
pc 228 गायकवाड यांनी औषधोपचार  कामी अनोळखी वेसधु्द   इसमास 
मोयो दवाखाना नागपरु  येथे घेवनु गेले असता 18.0 0 वा.  डॉ. असीम 
जयस्वाल यांनी औषधोपचार दरम्यान त्यास मतृ घोदषत करुन मतृ ुसटीदिकेट 
ददल्याने pc 228 गायकवाड  यांनी सदरचे  मतृ्य ुसटीदिकेट व  दरपोटण पो.स्टेला 
आणनु हजर केल्यावरुन मगण दाखल  

 

Asi 988 
मरापे 

 

2 bZrokjh exZ dz-

16@19 

dye 174 

lhvkjihlh 

js-LVs- brokjh 

IyWVQkWeZ ua- 4 

oj] Vªsu ua- 

58206] dksp ua- 

04403 e/;s 

27@05@19 

ps 09%00 ok 

iqohZ 

fn- 28@05@19 

ps 12%33 ok 

On Duty 

DYSS  js-

LVs-bZrokjh 

,d 

vuksG[kh 

ble o; 

vankts 50 rs 

60 o"kZs 

On Duty DYSS  js-LVs-bZrokjh ;kauh ys[kh eseks fnyk dh]  js-LVs- brokjh 

IyWVQkWeZ ua- 4 oj] Vªsu ua- 58206] dksp ua- 04403 e/;s ,d vKkr ble 

iMysyk vkgs v’kk eseks o:u iksgok@809 jsM~Mh] iksf’k@1074 Hkxr ;kauh 

?kVukLFkGh xsys vlrk jsYos MkWDVjkauh psd d:u er̀ ?kks’khr d sY;kus iksgok@809 

jsM~Mh] ;kauh ?kVukLFkG o baUDosLV iapukek d:u izsrkps fi,e es;ks gkWLihVy e/;s 

d:u varfo/kh d:u iks-LVs-yk ;soqu exZ nk[ky dsys 

iksgok@ 

809 

jsM~Mh] 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

1 o/kkZ vi dz 242@19 dye 379 

Hkk-na-oh 

fn 28@05@19 ps 18-33 ok vksost [kku ;quwl [kku mQZ ydh] o;&23 o’kZ] /kank&xoaMhdke] jk- okMZ dz-24] dkjatk ykM]ft-okf’ke izksMD’ku 

okWjaV oj vVd 

 
2 अकोला . 480/19 कलम 122C म.ुपो.का 28/5/19चे 01.52 वा. दगेुस संजय दक्षरसागर   वय 20 वषे, रा.अण्णाभाउसाठे नगर अकोट फैल  दज अकोला. 


