
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  30@08@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 नागपुर 

1328/19 U/S 
379 IPC 

xqUg;kpk izdkj 

मोबाईल pksjh   

टे्रन नं.  12102  
हावडा लोकमान्य 
ततलक एक्स चे 

कोच नं.  A /1 

बथथ नं.  25  
वरुन रेल्वे स्टे 
गोंतदया ते 

नागपुर दरम्यान 

27/8/19   
वेळ  नमुद 

नातह.   

30/8/19   
00.58 वा 

अजमेरा तसंग वल्द 
खाच्छा तसंग  वय 

53 वषे रा. तिलाई 
दुगथ  छत्तीसगढ  

मोबा.नं.  

9893283227 
 

अज्ञात   , ,dq.k 12500 : 

एक एम आय कंपनीचा   मोबाईल 

मॉ. नं. A/2  त्यात एयरटेल  तसम 

नं. 8827580836 /909800330 

की.  12500/रु 

तनरंक यातील तियाथदी हे  दुगथ ते कल्यान  असा प्रवास  कररत 

असतांना  प्रवासा दरम्यान रे. स्टे गोंतदया ते नागपुर 

दरम्यान  गतदथचा िायदा  घेवुन  वररल वणथनाचा मोबा.  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  मुद्दाम लबाडीने चोरुन 

नेला  वरुन सबब अप.कलम 379 िादवी प्रमाणे 
दाखल 

रेल्वे स्टे. बडनेरा  जा. क्र. 2362/19 तद.  28/8/19   
 

NK/ 
413 
पवार 

2 नागपुर 

1330/19 dye 
379 IPC 

xqUg;kpk izdkj 

gW.M cWx pksjh 

टे्रन नं. 18238 

Dn छत्तीसगढ 
एक्सपे्रस कोच 

नं. S/8, बथथ 

नं.13रेल्वे स्टे. 

नागपुर. 
 

18/08/19 
05:30 वा. 

30/08/19   
14:08 वा. 

श्रीमती उषा प्रजापती 

W/o बालतकशन 

प्रजापती, वय 30 

वषे, रा. नगर 
पालीका तनगम 

(टाउन हॉल पररषद), 

वाडथ  नं. 15, पो.स्टे. 

तसटी कोतवाली तज. 

राजनांदगाव, छ.ग. 

मो. नं. 

98266289271 
 

अज्ञात , ,dq.k 9499 : 

एक लेडीज हॅन्ड बॅग त्यात एक 

Redmi 4 A कं.चा मोबाईल त्यात 

तसम  नं. 9340519324, 

9827781371, IMEI No. 
866259034668124 तकं. 

6999/- रु. चा. रोख2500/- रु, व 

रेल्वे ततकीट, वोटर ID, इतर 

सामान, असा एकुण 9499 रु. चा 
माल. 

तनरंक यातील तियाथदी ह्या नमुद टे्रन ने उबरा ते 
राजनांनदगांव असा प्रवास करीत असतांना 

प्रवासादरम्यान रे.स्टे. नागपुर येथे गाडी उिी 
असतांना तियाथदी  त्यांची नमुद वणथनाची लेडीज पसथ 
त्यांचे झोपेचा िायदा घेवुन कोणीतरी अज्ञात 

चोरट्याने  चोरुन नेले वरुन अप.कलम 379 ipc 
प्रमाणे नंबरी गुन्हा दाखल  

मा.पो.अतध. लोह. नागपुर यांचे जा.क्र. 

आर/23/वर्ग/2019-5014 तद.29/08/19अन्वये 

कागदपत्र प्राप्त झाले वरुन इकडील आवक क्र. 

2253/19 तद. 30/019 प्रमाणे नंबरी गुन्हा दाखल 
 

NK/ 
413 
पवार  

3 नागपुर 

1331/19 

dye 379 IPC  

xqUg;kpk izdkj 

मोबाईल pksjh 

टे्रन नं. 12771 
तसकंदाराबाद 

नागपुर एक्सपे्रस 

कोच नं. A/2, 

बथथ नं.19 वरुन 

रेल्वे स्टे. 

बुटीबोरी. 
 

29/08/19 
07:20 वा. 

30/08/19   
15:45 वा. 

करुणाकरराव 

मधुसुदन सतमटा, 

वय 50 वषे, रा. के 

26 तकनखेडे 

लेआऊट, िरत 

नगर, नागपुर.  मो. 

नं. 9373102397 

अज्ञात ,dq.k 55]000 : 

एक तनळ्या रंगाचा HTC कं.चा 

मोबाईल मॉ.नं. U11 त्यात तसम  

नं. वोडािोन 9823043087, 

IMEI No. 358182080184595 
तकं. 55000/- रु. चा. 

तनरंक अशा प्रकारे आहे की नमुद ता वेळी व तिकाणी यातील 
तियाथदी हे नमुद टे्रन ने तसकंदाबाद ते नागपुर असा 

प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान रेल्वे स्टे. 
बुटीबोरी दरम्याण तियाथदी यांची झोप  उघडली असता 
त्याचा चातजथगला लावलेला नमुद वणथनाचा मोबाईल 
त्यांचे झोपेचा िायदा घेवुन कोणीतरी अज्ञात 

चोरट्याने  चोरुन नेले वरुन अप.कलम 379 ipc 
प्रमाणे नंबरी गुन्हा दाखल  

NK/ 
413 
पवार  

4 नागपुर 

1332/19 U/S 
379 IPC 

xqUg;kpk izdkj 

मोबाईल  

pksjh 

रे.स्टे.नागपुर पुवथ 
बुकींग ऑिीस 

मध्ये 

30/08/19 
17:00 वा. 

30/08/19   
14:08 वा. 

पे्रमसागर उमराव 

डोंगरे, वय 48 वषे, 

रा. प्लॅट नं. B 17 
तनअर ईडन पांईन्ट 

शाळे जवळ, 

शांतीनगर, नागपुर.  

मो. नं. 

9840787004 

अज्ञात ,dq.k 18500 : 

एक पांढ-या रंगाचा Vivo कं.चा 

मोबाईल त्यात तसम  नं. Idea 

9370990012, IMEI No. माहीत 

नाही तकं. 18500/- रु. चा. 

तनरंक नमुद ता वेळी व तिकाणी यातील तियाथदी हे 

रे.स्टे.नागपुर पुवथ बुकींग ऑिीस मध्ये प्रवासाचे 
ततकीट काढणे करीता आले असता त्याचा नमुद 
वणथनाचा मोबाईल त्यांचे तखशामधुन कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने मुद्दाम लबाडीने काढुन चोरुन नेले वरुन 

अप.कलम 379 ipc प्रमाणे नंबरी गुन्हा दाखल. 
 

NK/ 
413 
पवार 



 

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

 

5 

वधधा  
672/19 कलम 

379 IPC 

xqUg;kpk izdkj 

cWx pksjh 

टे्रन नं.12139 

सेवधग्रधम एक्स. 

चे  कोच S/2 बथा 

नं.35,38 वरून 

रे.स्टे. वधधा येथे  

टे्रन  हऴू धधवत 

असतधंनध 

 

28/08/19  
05/00 वध. 

30/08/19   
11.30   वध. 

रधजु फधगु उईके 

,वय-38 वषा, धंदध- 

नोकरी रध. मु. भधगी 

पो. तध. देवरी जज- 

गोंजदयध मो. 

नं.8369387125 

 

अज्ञधत ,dq.k 42]000 : 

एक कधऴ्यध रंगधची बँग त्यधत  MI 

नोट6प्रो. कं. चध मोबधईल जसम नं. 

8369387125 जक.15000/- रू. 

मंगलसुत्र सोन्यधचे वजन १ तोलध 

जक. 20000/- रू. ,रोख 7000/-रू.  

पोलीस आयकधडा  नधव रधजु फधगु 

उईके पो.हवध बं. नं. 56, ड्रधव्हींग 

लधयसन्स असध एकुण 42000/- रू.  

. 

fujad 

यधतील जफयधादी मजकूर हे नमुद टे्रन चे कोच व बथा  

वरून  रे. स्टे. कल्यधण ते नधगपरू असध आपले 

पररवधरधसह प्रवधस करीत  असतधनध प्रवधसध दरम्यधन 

त्यधंनी आपले पत्नी ची  बँग त्यधत वरील नमुद 

वणानधचध बँग असलेली जखडकी जवऴ अटकवलेली 

होती  रे.स्टे. वधधा येथुन गधडी सुटले वर नमुद 

जफयधादीची पत्नी ही बधथरूम लध जधणे सधठी झोपेतुन 

उठली असतध त्यधंनध जखडकी जवऴ लटकवलेली बँग 

जदसुन आली नधही नमुद जफयधादी ची पत्नी ची बँग ही 
त्यधंचे झोपेचध फधयदध घेवुन कोणीतरी अज्ञधत 

चोरटयधने मुददधम लबधडीने चोरून नेले  

पो.हवध./ 

214 
नेवधरे    

6 वधधा  
673/19  

कलम 379 

IPC  

xqUg;kpk izdkj 

cWx pksjh 

टे्रन नं.07091 

रक्सोल एक्स. चे 

कोच नं.बी/4बथा 

नं. 63वरून 

रे.स्टे. 

बल्लधरशधह येथे 

दरम्यधन 

.24/04/19 
03.45  वध  

 

.30/08/19 
12.30  वध. 

 

श्री. प्रजतक अशोक 

कुमधर जतवधरी, वय- 

29वषा, रध. जतवधरी 
मेडीकल स्टोअर 

रधमनगर बधरधबंकी 

उ.प्र. मो. 

9580823999 
 

अज्ञधत ,dq.k 29]500 : 

एक कधऴ्यध रंगधची हँण्ड पसा त्यधत 

रोख 5000/- रू., दोन मोबधईल mi 

कंचध मोबधईल जक.12000/-रू.2) 

oppoकं. चध मोबधईल  

जक.10000/-रू.3) samsungकं. 

चध मोबधईल त्यधत जसम 

9369129178जक. 2500/- रू. 

असध एकुण 29500/-रू,  

. 

fujad 

. 
  

नमुद तध.वेळी व जठकधणी यधतील जफयधादी मजकूर हे 

नमुद टे्रन चे कोच व बथा  वरून  रे. स्टे. हदै्रधबधद ते 

अलधहधबधद असध  प्रवधस करीत  असतधनध प्रवधसध 

दरम्यधन   रे.स्टे.बल्लधरशधह दरम्यधन  जफयधादी यधंचे 

वरील नमुद वणानधची बँग आतील सधमधनधसह  त्यधंचे 

झोपेचध फधयदध घेवुन कोणीतरी अज्ञधत चोरटयधने 

मुददधम लबधडीने चोरून नेले  

nK/64
0 भुरले    

7 अकोरा 
749/19 करभ 

379 IPC 

xqUg;kpk izdkj 

मोबाईल  

pksjh   

टे्रन 12879 

बुलनेश्लय 

एक्व च े

भागीर जनयर 

कोच भधुन  ये 

स्टे अकोरा 
मेथुन  गाडी 
वुटताच 

 

17/08/19   

10.00  ला  
 

30/08/19 

22.01 वध 
ळशळकाांत गोऩार 

ठाकये लम - 21 

लऴष धांदा-शळषण 

या. G-1 

याजधानी वलशाय , 
यामऩुय 

(छत्तीवगढ)   

भो.नां.94255438

82 

असात ,dq.k 24]990 : 

एक OPPO F5 PRO  कां .चा 
रार यांगाचा भोफाईर त्माचा 

IMEI NO. 

866905033340038  त्मात 

शवभ नां.9425543882  कक. 

249990/- रू. एकुण 24990/- रू  

 

ननयांक ऩोरीव मातीर कपमाषदी भजकुय शे कुराष ते यामऩुय अवा 
प्रलाव कयीत अवताना  प्रलावादयम्मान त्माांनी 
आऩरा भोफाईर  चार्जिंग रा रालुन आऩल्मा 
फँगेभध्मे ठेलरा अवता कोणीतयी असात 

चोयट्माने  त्माांचा झोऩेचा पामदा घेऊन लरयर 

नभुद लणषनाचा भोफाईर भुद्दाभ रफाडीने  

चोरूऩ नेरे ये.स्टे.अकोरा मेथुन गाडी वुटताच 

कपमाषदी माांच्मा रषात आरे अवे ददरे तक्राय 

लरून  करभ  379 IPC प्रभाणे गुन्शा दाखर  
अधधषक कामाषरम रोशभागष नागऩुय मेथीर 

जा.क्रां . 5012/19 दद.29/08/19 अन्लमे इकडीर 

आलक क्रां .661/19 दद.30/08/19 अन्लमे 

गुन््माचे कागदऩत्र प्राप्त झाल्माने 

 

NK/ 

198 

चव्शाण  

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 

          



 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekghrh 

 

v

dz 

jsiksLVs 

uko 

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 ukxiwj 79/19 
कलम 174 

Crpc प्रमाणे 
मगथ दाखल 

 
 

js-LVs ukxiqj 30/08/19  
06.30 वा 
पुवी 

30/08/19  
06.45वा 

on duty dyss  
पंकज मध्ये रेल्वे 

नागपुर 

एक अनोळखी  
ईसम 

on duty dyss पंकज  मध्ये रेल्वे नागपुर  यांनी लेखी  मेमो  तदला 

की RPF  के आतधन काम करने वाले गाडथ   सुपर वायजर SB 

चक्रवाईस द्रारा Dyss  कायाथलय मे आकर  washing line  के बाजु 

वाली लाईन के पास एक डेड बॉडी ( कटी हुई)  होणे की बात बताई 

गई ह ै . अशा मेमोवरुन पो स्टे ला मगथ क्र. 79/19 कलम 174 

Crpc प्रमाणे मगथ दाखल करुन मयताचा घटनास्थळ व इन्क्वेस्ट 

पंचनामा कारवाई करने कामी HC/822 कोंडेकर यांना रवाना 

करण्यात आले तसेच पे्रत पहारा डयुटी कामी PC/236 वानखडे 

यांना रवाना करण्यात आले. 

 
 
 
 
 
 
 
 

HC/822 
कोंडेकर 

2 ukxiwj मगग क्र. 80/19 
कलम 174 
Crpc प्रमाणे 
मगग दाखल 

ट्रेन नं. 12295 चे 
S/3, बथग नं. 12, 
च्या जवळ 

30/08/19  
08:50 वा 
पवुी 

30/08/19  
11:01 वा 

on duty dyss  रेल्व े
स्टेशन नागपरु 

 

एक अनोळखी  
ईसम 

आज रोजी आम्ही स्टे. डा चाजग मध्ये हजर असतांना on duty dyss 
रेल्वे स्टेशन नागपरु यांनी लेखी मेमो ददला की ट्रेन नं. 12295 चे 
S/3, बथग नं. 12, च्या जवळ एक यात्री दजसका नाम श्रावन प्रताप 
M-22, अचेत अवस्थेत पडलेला असनु त्यास रेल्व ेडॉ. यांनी चेक 
केले असता मतृ घोषीत केले आहे पढुील कायगवाही करण्या करीता 
मेमो ददला आहे  अशा मेमोवरुन पो स्टे ला मगग क्र. 80/19 कलम 
174 Crpc प्रमाणे मगग दाखल करुन मयताचा घटनास्थळ व इन्क्वेस्ट 
पंचनामा कारवाई करने कामी ASI/699 पवार यांना रवाना करण्यात 
आले तसेच पे्रत पहारा डयटुी कामी PC/895 शु् ला यांना रवाना 
करण्यात आले. 
 

ASI/699 
पवार 

3 -bZrokjh 27@19 

dye 174 

CRPC 

jsYos LVs’ku 

jktksyh 

29-08-19 

23-20 

ok]iqohZ]  

30-08=19 

22-53 ok 

ljdkjrQsz  

/keZ’hky dqekjh 

eWMe okMZ ckW; 

lUuh xgyksr nskUgh 

jk- paniwj 

caMw gfjnkl 

pgkdkVs o; 32 

o”kZ /kank jsYosr 

uSkdjhjk csyk?kiV 

rk ewy ft panziwj 

gdhdr v’kk izdkjs dh ;krhy e;r ble gk fn 

22@08@19 jksth  jsYos LVs’ku jktksyh ;sFks M;wVh 

njE;ku izdwrh fC?mY;kus  R;kl lkekU; : Xuky; ;sFks 

vkS”k/kmipkj djhrk nk[ky dsys vlrk R;kl MkW ;kauh 

e;r ?ksk”kh dsys o:u iks- LVs- panziwj ‘kgj ;kauh 

dkjokb d:u 00/19 174 CRPC izek.ks nk[ky d:u 

dkxni= OP ukxHkhm ;sFks vkys vlrk  OP ukxHkhM ;sFkhy 

iksgok 978 ukjuojs ;kauh iks-LVs= yk ;sowu dkxni= gtj 

dsys o:u eXZ dz 27/19 dye 174 CRPC  nk[ky 

dj.;ir vkyk 

iksgok 

1037 

fudksMs 



 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh %& 

  

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 

4 बडनेरध 

 

33/19 कलम 

174 जा.फौ. 

रेल्वे स्टेशन 
बडनेरध टे्रन 

१८०२९ चे कोच 

नं S/7 बथा नं 

25,26 

30/08/19 

10.25 वध. 
पुवी 

 

30/08/19 

18/45 वध. 
पुवी 
 

ऑऩ ड्युटी  DYSS 
रेल्वे स्टेशन बडनेरध  

अनोऴखी मतृक  

लम- ६२ लऴष 
 

ऑऩ ड्युटी  DYSS रेल्वे स्टेशन बडनेरध यधंनी लेखी मेमो जदले 

जक, ऑनडयुटी डी.वधय.एस.एस. रेस्टे बडनेरध  माांनी रेखी 
भेभोद्लाये  कऱवलरे की प्रनत येल्ले ऩुरीव ननयीषक येल्ले 
वुयषा फर फडनेया , आऩको इव भेभो द्लाया वुचीत ककमा 
जाता की On Duty Dyss मुतीजधपरू तथध CCOR BSL ने 

सुजचत जकयध ०९/३० बजे १८०२९ S7 B 25,26 पे अज्ञधत इसम 

जगरध हुआ ह ै और Badnera DMO सुजचत जकयध तथध जलखीत 

मेमो 10/20 बजे जदयध उपरोक्त इसम म्रत हुआ ह ै आगे की 

कधरवधई हेत ू पे्रषीत  अळा भेभो लरुण ASI/812  असे रेल्वे 

स्टेशन बडनेरध  भतृक ईवभालय ऩांचनाभा कामषलाशी करुण 

पे्रत शे PC/ 772 धधमंदे यधंचे हस्ते जज.सध.रु अमरधवती येथे PM 

कधमी नेण्यधत आले आहे.  मगा खबरी ररपोटा मध. SDM अमरधवती 

सो यधंचे सेवेशी रवधनध तसेच पुढील मगाचध तपधस ASI/812 

जमश्रध  शे कयीत आशोत 

 

ASI/812 
जमश्रध 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

1 Xkksafn;k 259@2019 dye 379]34 Hkknafo fn- 29@08@2019 ps 

13%08 oktrk 

01 nsosanz mQZ nsok fizre fufoZdj o; 27 o"ksZ jk- dVaxh dyk xzkeiapk;r ekxs 

xksafn;k  

02- fnyhi vuarjke oj[kms o; 29 o"ksZ jkg- dVaxh dyk xzkeiapk;r ekxs xksafn;k 

l/;k ihlhvkj e/;s 

2 ukxiwj गु.र.न. 1318/19 कलम 379 िादतव 29/08/19 वेळ 23.41 1½ शेख नतजर शेख ओरशली वय 20 वषे रा. महारजपुर डागबंगला तज. साहाबगंज झारखंड हल्ली  plat 

no 57मुक्काम प्रबुध नगर गँसगोडाउन जवळ नागपुर  2½,मोहमद जािर मोहमद इकतहल  वय 19 वषे 

महारजपुर डागबंगला तज. साहाबगंज झारखंड हल्ली  plat no 57मुक्काम प्रबुध नगर गँसगोडाउन जवळ 

नागपुर  3½ मशैम कुमार उलतदप राय ( कुमार ) वय 24 वषे रा. लालगंज पुणीया तबहार हल्ली मुक्काम 

महारजपुर डागबंगला तज. साहाबगंज झारखंड हल्ली  plat no 57मुक्काम प्रबुध नगर गँसगोडाउन जवळ 
नागपुर 

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 

& & & & & & & & & 


