
 

 

 

Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  29@11@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 brokjh 

197/19 u/s 

379 ipc 

xqUgkizdkj  

cWx pksjh 

LVs dkeBh 

;sFkqu cqdhax 

e/kqu 

29-11-19 

01%45 ok 

29-11-19 

19%00 ok 

dq.kky lq[knkl 

gqe.ks o; 30 

o"kZ jhk rFkkxr 

dkWyuh ikV.kdj 

pkSd ehlkG 

ysvkmV yky 

xksMkmu leksj 

ukxiqj eks ua 

9511978736

]899904061

0 

अज्ञात 
 

,dq.k 13]600: 

Nksu cWx dkG;k 

jaxkph ,dk cWxsr 

okijrs diMs nql-;k 

cWx e/;s uxnh2000 

,d ftvks dap  

eksckbZy fd 1600 

R;kr ftvks lfe 

9022500921 R;kr 

nqdk.kkps lkeku ykWdsV 

>saMs xkSre cqn?k eqrhZ 

fd 10000 vlk 

,dqu 13600 :  

निरंक Ukeqn rk osGh o fBdk.kk ;krhy fQ gs dkeBh rs 

xksanh;k vlk ixokl dj.ks djhrk js LVs 

dkeBh ;sFks cqdhx vkWQhl e/;s >ksiys vlrk 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kaps >kksispk 

Qk;nk ?ksoqu  R;kapk ueqn o.kZ.kkpk eky pks:u 

usyk vksih dkeVk ;sFkhy vkW ua 33 izek.ks iksf’k 

867 ;kauh dkxni= vk.kqu fnY;kus fnY;kus xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk iqMhy rikl 

HC/40  ;kno gs djhr vkgs 

HC/40
  ;kno 

2 नागपरू 
1788/19 
कलम 379 

IPC 
xqUgkizdkj  

eksckbZy pksjh  

रेल्व ेस्टे नागपरु 
ट्रन नं. 12860  

गगतांजली एक्स चे  
समोरील जनरल 
कोच प्लटँफामम नं. 

3 वरुन 
 

28/11/19 चे 
07.15 वा.  

 

29/11/19 -
19.35 वा 

मोहन चंद्रशेखर 
कापगते वय 24 वषे 
धंदा गशक्षण रा. 

तलाव वार्ड  गवठ्ठल 
मंगदर जवळ  

सोकोली  भंडारा 
मोबा. न. 

8554839765 
 

अज्ञात 
 

,dq.k 14]999: 

एक काळ्या रंगाच रेडमी 
note 5 pro मोबा. गसम 

Jioनं. 8668915065 Idea 
7775947475 imeino 

518082714200134101,
p169541535349303007 
की 14999/ रु चा माल. 

निरंक नमदु ता वेळी व गिकाणी यातील गफयादी हे रेल्व ेस्टे नागपरु ते 
अकोला असा प्रवा करन्याकरीता रेल्वे स्टे नागपरु  ट्रन नं. 
12860  गगतांजली एक्स चे  समोरील जनरल कोच चढत 
प्लटँफामम नं. 3 वरुन प्रवाशी लोंकांच्या गर्ददचा फायदा घेवनु  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्याची मोबा. मदु्दाम लबाडीने व 
कपटाने चोरुन नेले  वरुन सबब अप. कलम 379 भादगव प्रमाणे 
गनु्हा दाखल केला सदर गनु्याची वदी गरपोटम JMFC रेल्व ेकोटम 
नागपरु येथे रवाना   

HC/59 
oklfud  



3 नागपरू 
1789/19 
कलम 326 

IPC 
xqUgkizdkj 

?kkrd ’k+L=kus  

gYyk 

रे स्टे नागपरू 
चे संत्रा माकेट 
गदशेने स्कुटर 
स्टडँ च्या 
बाजलुा शेड 
खाली. 

 

29/11/19 चे 
11:30 वा  

29/11/19 
19.37 वा 

गणेश प्रगदप बोस 
वय 20 वषे  रा-
भरतवाडा, पारडी 
नागपरू (गफरस्ता) 
मळु राह-प बंगाल 

मोबा. नं. 
 

संज ु निरंक निरंक अशा प्रकारे आहे की रे स्टे नागपरू पवुम गेट संत्रा माकेट परीसरा 
मधील स्कुटर स्टडँचे बाजसु संसईत व्यक्ती संज ुयांने गफयादी 
यास चाकुने दोन वार करुन जख्मी केल्याने जखमी व्यक्तीस मेयो 
रुग्णालय, नागपरू येथे उपचार कामी शहर पो. कममचारी ने दाखल 
केले वरुन त्याची लेखी तक्रार आणनू हजर केली ती पाहता 
खालील प्रमाणे.  गणेश प्रगदप बोस वय 20 वषे  रा-भरतवाडा, 
पारडी नागपरू (गफरस्ता) मळु राह-प बंगाल  यास समक्ष गवचारले 
वरुन लीहुन देतो की मी मागील 5 ते 7 वषा पासनु नागपरू 
माहाराष्ट्ट्र येथे शहरात वेगवेगळ्या भागात हात मजरुीचे कामे 
करुन कोणत्याही बांधकाम असलेल्या गबल्डींग मध्ये राहत होतो. 
नागपरू मध्ये मला भरपरू गदवस झाल्याने मला मरािी ब-यापैकी 
समजते व बोलता येते मी चार पाच गदवसापासनु मजरुीचे काम 
करते वेळी संज ु(पणुम नाव माहीती नाही) यांचेशी मैत्री झाली तेव्हा 
पासनु आम्ही दोघे सोबतच गफरत आहोत.आज दद 29/11/2019 
रोजी पहाटे मी व संज ु रेल्व े स्टेशन नागपरू चे संत्रा माकेट चे 
गदशेने असलेले स्कुटर स्टडँ च्या बाजलुा रोड खाली बसलो होतो 
11.30 वा दरम्याण माझा संज ुयास धक्का लागला त्यास त्याचा 
राग आल्याने त्याने पटँ चा गखशातनु चाकु काढुन डाव्या हाताचे 
दंडावर व छातीवर मध्य भागी दोन वार केले त्याच वेळी तीथे 
काहा पोलीस आले व त्यांनी संज ुयास पकडले व मला जख्मी 
अवस्थेत मेयो हासँ्पीटल नागपरू येथे उपचार करीता दाखल केले 
तरी संज ुयाने माझे धक्का लागल्याचे कारणा वरुन रागाचे भरात 
त्याचे जवळील चाकुणे माझे डाव े हाताचे दंडावर व छातीचे 
मध्यभागी वार करुन जख्मी केले म्हणनु माझी त्याचे गवरुद्ध 
कायदेशीर गफयाद आहे. अशा गफयाद वरुन गनु्हा दाखल 
करण्यात आले आहे .  

API/ 
गोंडाणे 

4 नागपरू 
.1791/19 
कलम 

356,379 IPC 
xqUgkizdkj  

eksckbZy pksjh 

ट्रेन नं. 12869 
हावडा 

सपुरफास्ट 
एक्स. चे कोच 
नं S/10 मधनु 
रेल्वे स्टे 

नागपरु  येथनु 
गाडी 

सटुल्यानंतर 
 

. 18/11/19 चे  
08:55 वा. 

 

29/11/19 चे  
23:38 वा. 

 

श्री.अघन दसह S/o 
मयाराम नरेटी, वय 
28 वषे, रा. ग्राम. 

पोस्ट. कोटेला, थाना 
चरामा, गजल्हा 
कांकेर (छ.ग.) 

मो.नं. 
7773814085 

अज्ञात 
 

,dq.k 12]990: 

एक मोबाईल Oppo A5 
कं.चा त्यात IMEI No. 

866278045144875 दक. 
12990/- रु. चा 

 

गनरंक 
 

यातील गफयादी हे नमदु ट्रेन ने रेल्व े स्टे. HC/59 वासगनक 
नागपरु ते रायपरु असा प्रवास कगरत असतांना प्रवासा दरम्यान 
रेल्वे स्टे नागपरु येथनु गाडी सटुल्यानंतर गफयादी यांचा नमदु 
वणमनाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने अंधाराचा फायदा 
घेवनु मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेला वरुन सबब अप. 
कलम 356, 379 भादगव प्रमाणे गनु्हा दाखल केला असनु सदर 
गनु्याची वदी गरपोटम मा. JMFC रेल्व ेकोटम नागपरु येथे रवाना, 
जा.क्र. आर/23/वगम/ 2019 – 6553 
काया.पो.अगध.लोह.नागपरु गद. 29/11/19 अन्वये इकडील 
पो.स्टे. आवक क्र. 2934/19 गद. 29/11/19 अन्वये गनु्याचे 
कागदपत्र नंबरी दाखल करणे कामी गदले वरुन नंबरी गनु्हा 
दाखल केला 
 

HC/ 933 
पांडे 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 बडनेरा 
712/2019 

कलम 379.356 

भादवी. 

xqUgkizdkj  

gW.MilZ pksjh 

 

अप गाडी 
नं.12140 

सेवाग्राम एक्स 
चे बोगी 

नं.S/2,ससट 
नं.40 वरुन 
गाडी बडनेरा 
रे.स्टे.येथे 
थांबनु सरुु 

होताच 

30/08/19 
चे 00.15 वा 
दरम्याण 
 

29/11/19 
चे 15.38 वा 

गसस्टर शोभा 
एस.डी. 

वय-66 वषष, 
व्यवसाय-
समाजसेवा 
राह.ताबोर 

आश्रम,कांबा 
गाव,मरुबाड 

रोड,कल्याण,सज. 
ठाणे 

मों.कं्र.914545015
5 

 

अज्ञात  

 

,dq.k 12]700 : 

एक काळ्या रंगाची हनॅ्डपसष 
सक00/-रु,त्यात 
आधाककाडष, 

चष्मा,2) रोख रक्कम 700/- 
 3) एक समॅसंग कंपनीचा 
गोल्डन रंगाचा मोबाईल फोन 
त्याचा IMEI NO-माहीत 
नाही.त्यामध्ये Jio Sim 

no-9370179154 ककमत 
12,000/-रु. चा मोबाईल 
असा एकुण 12,700/-रु  

सनरंक  

 

यातील सियादी मजकुर ह्या सद .29/08/19 रोजी 22.00वा.वधा 
रेल्वे स्टेशन येथनु अप गाडी नं .12140 सेवाग्राम एक्स चे बोगी 
नं.S/2,ससट नं.40 वरुन झोपनु प्रवास सरुु केला सदरची गाडी सद. 
30/08/19 रोजी रात्री समुारे 00.15 वा.रेल्वे स्टेशन बडनेरा येथे 
थांबनु सरुु होताच एक अज्ञात चोरट्याने सखडकीत हात घालनु 
त्यांच्या उशाला ठेवलेली एक काळ्या रंगाची हनॅ्डपसष  अज्ञात 
चोरट्याने सियादी यांचा झोपेचा िायदा घेवनु खेचनु चोरून नेला . 
मा.पोसलस असधक्षक सो .कायालय लोहमागष नागपरु येथनु 
गनु्हयाचे कागदपत्र जा .कं्र.आर/23/वगष/2019-6498  कायालय 
पोलीस असधक्षक लोहमागष नागपरु सद .26/11/2019 अन्वये व 
ईकडील पो .स्टे आ .कं्र.968/19 सद.29/11/2019 अन्वये 
गनु्हयाचे कागदपत्र प्राप्त झाल्याने गनु्हा दाखल करण्यात आला. 

 

NK/231
व-हेकर 

 बडनेरा 
713/2019 
कलम 379 
भादवी. 

xqUgkizdkj  

eksckbZy pksjh 
 

ट्रेन नं- 18030 
शालीमार 

एक्स चे  कोच 
नं. A/1 बथथ नं. 
3 वरुन  रे.स्टे. 

चांदरु येथनु 
गाडी सटुताच 

 

. 25.11.19चे   
16.15वा 

 

29/11/19 चे 
22.21वा. 

 

:- :- महेश दत्तायते्र 
जगताप वय 29 वषथ, 

रा. अंबबका नगर 
लासलगाव बज. 
नाबशक मो नं. 
8605059395 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 27000 : 

एक जोयोनी S/6 प्रो. कं. चा  
मोबाईल  त्याचा  IMEI no  
माहीत नाही त्यात Idea कं. 
चे बसम नं. 932582002 

ककमत 27000रु. चा 
मोबाईल 

Nil  बिकाणी यातील बियादी  नामे महेश दत्तायते्र जगताप वय 29 
वषथ, रा. अंबबका नगर लासलगाव बज. नाबशक मजकुर हे ट्रेन नं- 
18030 शालीमार एक्स चे  कोच नं. A/1 बथथ नं. 3 वरुन  ने 
रे.स्टे स्टे रायपरु ते लासलगाव असा प्रवासकबरत असतांना 
बियादी यांचा जवळ असलेला एक जोयोनी S/6 प्रो. कं. मोबाईल  
कोणीतरी  अज्ञात चोरट्याने   झोपेचा  िायदा घेऊन चोरुन नेला 
. असे प्राप्त बियाद वरुन कलम 379 भा.द.वी प्रमाणे गनु्हा 
दाखल Tip--  असतांना   रे पो स्टे अकोला येथील जा. क्र. 
4558/19 बद. 26.11.19 अन्वये गनु्हयाचे कागदपत्र टपालाने 
प्राप्त झाले 

HC 
1027 
कांबळे   

6 अकोला   
944/19 

कलम 379  IPC 
xqUgkizdkj  

eksckbZy pksjh 

रे.स्टे.अकोला 
प्लटँिामँ नं.02 

वर मागील 
बाजसु रेल्वे 
शौचालय 

जवळील ससमेंट 
ओठ्यावर 

29/11/19  
04.15 वा 
दरम्यान 

29/11/19   
05.33 वा 

सभुाष ईश्वरलाल 
सरवेरे  वय – 

51वषष,धंदा-सकराणा 
दकुान , रा. सनमाण 
नगर तकुुम चंद्रपरु  

सज.चंद्रपरु मो 
नं.9422239651 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 16]000 : 

एक समँसंग गलँक्सी  कं.चा 
काळ्या रंगाचा मोबाईल मा.ँ 

नं.J7 त्याचा IMEI NO. 
माहीत नाही त्यात IDEA 

कं.चे ससम नं. 
9767208045, ककमत 
16,000/-  असा एकुण 
16,000/- रू चा माल. 

 

सनरंक यासतल सियादी हे  सद. 29/11/19 रोजी  चंद्रपरु जाणेकरीता 
प्लटँिामँ नं.02 वर आले असता त्यांची सेवाग्राम एक्स ही ट्रेन 
सनघनु गेल्याने ते आपला एक समँसंग गलँक्सी  कं.चा काळ्या 
रंगाचा मोबाईल प्लटँिामँ नं.02 वर मागील बाजसु रेल्वे 
शौचालय जवळील ससमेंट ओठ्यावर चासजिंग ला लसावनु बसले 
असता त्यांना अचानक झोप लागल्याने त्यांच्या झोपेचा िायदा 
घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने सियादी यांचा  
चासजिंग ला मोबाईल  चोरून नेला अशी यांनी तोंडी  सियाद पो. 
स्टे. ला.सदले वरून  मा.PSO सो यांच्या आदेशाने कलम 379  
IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल  

HC/618 
बाबर 



 

 

Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr 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 

          

v-

dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01  Xksfn;k  340@19 dye 379]34  29@11@2019 osG 18-03 vkdk’k jk/ks’;ke Hkkyk/kjs o;-19 o"kZ jkg-flaxVksyh zxksafn;k  

02  Xksfn;k 340@19 dye 379]34 29@11@2019 osG 18-03 ftrsnz jkts’k dqVjs o;-19 jkg-;kno pkSd lrukeh ekSgyk xksfn;k 

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 
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