
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  30@09@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 xksfn;k 

289@19 

dye 

379 

Hkk-n-fo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

 

jsYos LVs’ku 

xksafn;k ;sFkhy 

IyWVQkWeZ ua -

02 o:u 

 

 

23-09-19 

00%15 ok 

30@09@19 

13%34 ok 

lehj ;’koar 

eksgqjys o; 21 o"ksZ 

jkg- ,dksMh rk- 

lkdksyh ft- HkaMkjk 

eksck ua- 

8554808883 

 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 16]999 : 

,d Real mi  daiuhpk 

eksckbZy] ekWMsy ua- Realmi 5 

Pro  vk;,ebZvk; dza- 

867491042777352, 
867491042777345 

R;kr vk;Mh;k daiuh fledkMZ 

ua- 8975583370, vksMkQksu 

daiuh fledkMZ ua- 

8554808853 , fdear  

16]999 vlk pk eky 

 

 

ननरंक 
 

ueqn rkj[ksl osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh  

etdqj gs jsYos LVs’ku xksafn;k ;sFkqu lkSanM ;sFks 

tk.ks vlY;kus o R;kauk xkMhyk m’khj vlY;kus 

jsYos LVs’ku xksafn;k ;sFkhy IyWVQkWeZ ua- 02 

oj >ksiys vlrk R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kaps iWUVP;k 

f[k’;krhy ueqn o.kZukpk eksckbZy eqn~nke 

yckMhus pks:u usys  

fVi %& fQ;kZnh gs le{k iks-LVs- yk 

gtj >kY;kus R;kauh fnysY;k rdkzjho:u ueqn 

izek.ks xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk vkgs- 

l-QkS-

@461 

lkGos 

 

02 xksfn;k 

290@19 

dye 

379 

Hkk-n-fo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

 

xkMh 

f’koukFk ,Dlizs

lps dksp ua-

 ,lA 03 cFkZ 

ua- 33 o:u] 

jsYos LVs’ku 

frjksMk ;sFks 

xkMh ;s.;kiqohZ 

 

25@09@19 

04%38 ok 

30@09@19 

17%42 ok 

liuk f’kjh"k flax 

¼ikVhy½  o; 38 

o"ksZ /kank & ?kjdke 

jkg- fiz;n’kZuh 

vikVZesaV IykWV ua- 

12 10 uacj 

iqyh;k pkSd deBh 

jksM ukxiwj 

 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 16]500 : 

,d Realmi  daiuhpk 

eksckbZy] ekWMsy ua- Realmi 

3Pro  vk;,ebZvk; dza- 

861488041374476, 
861488041374468 

fdear  16]500 vlk pk eky 

 

 

ननरंक 
 

ueqn rkj[ksl osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh  

etdqj g;k jsYos LVs’ku jk;iwj rs bZrokjh vlk 

izokl djhr vlrkauk izoklkr jsYos LVs’ku 

frjksMk ;s.;kiqohZ /kkoR;k xkMhr dks.khrjh  

vKkr pksjV;kus >ksispk Qk;nk ?ksoqu R;kapk ueqn 

o.kZukpk eksckbZy eqn~nke yckMhus pks:u usys- 

fVi %& fQ;kZnh ;kauh jsiksLVs bZrokjh ;sFks rdzkj 

fnY;ko:u xqUgk oxZ gksoqu izkIr >kY;kus ueqn 

izek.ks xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk vkgs- 

eiksuk 

940 

ekus  

 

03 नागपरु 
.1447/19 
U/S 379 

IPC    
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 
 

रेल्वे स्टेशन 
नागपरु चे 

बकुींग काऊंटर 
मधनु नतकीट 
काढतेवेळी 

 

22/09/19 चे 
16:30 वा. 

 

30/09/19 चे 
11.44वा. 

 

ननहारीका कृष्णकुमार 
अन्सारी, वय 18 वषष, 

राह गांधी वार्ष, 
जनता ब ॅंक जवळ, 
नजरोर्ी, नज. गोंनदया 

C/O दत्तामेघे 
ईन्सन्स्टट्युट ऑफ 
मेनर्कल सायन्स, 
दगुा होस्टल सावंगी, 

वधा. मो. नं. 
7744857131 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 11]699: 

एक MI Note pro 6 कं. चा 
मोबाईल त्यात वोर्ाफोन नसम 
नं.9145530023, IMEI NO. 

861478043993977, कक. 
11,699/- असा एकुण 11,699/- 

रु. चा माल. 
 
 
 

ननरंक अशा प्रकारे आहे की नमदु ता वेळी व निकाणी 
यातील नफयादी हे नागपरु ते वधा अशा प्रवासाचे 
नतकीट काढत असतांना कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
मदु्दाम लबार्ीने व कपटाने नफयादी यांचे नजरचकुीचा 
फायदा घेवनु त्यांचा वर नमदु वणषनाचा मोबाईल 
चोरुन नेला वरुन अप. कलम 379 IPC प्रमाणे नंबरी 
गनु्हा दाखल. 
fVi %& jsiksLVs o/kkZ tk-dza- 2805@19 fnukad 

26-09-19 vUo;s xqUgk oxZ gksoqu izkIr 

>kY;kus ueqn izek.ks xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk  

lQkS@ 

636 

yks[kaMs   



 

 

 

 

4 नागपरु 
1448/19 
U/S 379 

IPC  
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

ट्रेन भुनेश्वर  
एक्स चे कोच 
नं. S/9  मदे्य 
चढत असताना 
PF no 8  वरुन 
रेल्व ेस्टे नागपरु 
येथे ट्रेन उभी 
असातंना 

 

27/09/19 चे 
01.00 वा. 
दरम्यान 

 

नद. 30/09/19 
चे 12.28 वा. 

मो. मोहसीन मो. 
आजम वय 32 वषे  
रा. ननवन रािोल पंच 
बंगला नशवाजी नगर 
अकोला  मो. नं.  
9823166819 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 19]990 : 

एक गोल्र्न रंगाचा ओपो कंपनीचा 
मोबा. मॉर्ल नं. F3 त्या नसम 

वोर्ाफोन  नं. 9823166819  jio 
नसम नं. 7305452121 की. 
19.990/ रु.  चा imei no 

865244038995039,8652440
38995021  असा एकुन  की. 

19.990/ रु चा माल. 
 

ननरंक अशा प्रकारे आहे की नमदु ता वेळी व निकाणी 
यातील नफयादी हे नमदु ट्रेन ने नागपरु ते अकोला  
असा प्रवास करने कनरता   रेल्व ेस्टे. नागपरु PF no 8  
वरुन  ट्रेन मध्ये चढत असतांना  त्यांच्या प ॅंन्ट च्या 
नखशातील वरील नमदु वणषनाचा मोबा.   कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबार्ीने व कपटाने चोरुन 
नेला वरुन अप. कलम 379 IPC प्रमाणे नंबरी गनु्हा 
दाखल. 
fVi %& jsiksLVs vdksyk tk-dza- 3912@19 

fnukad 27-09-19 vUo;s xqUgk oxZ gksoqu 

izkIr >kY;kus ueqn izek.ks xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk izek.ks xqUgk nk[ky dj.;kr 

vkyk vkgs- 

eiksuk 

307 

fjuds  . 

5 नागपुर 

1449/19 
U/S 379 

IPC 
xqUgkizdkj 

मनी पर्स  

pksjh 

 

ट्रेन नं. 12833 
अहमदाबाद 

हावर्ा एक्स. चे 
कोच नं. S/6, 
मध्ये चढत 

असताना रेल्व े
स्टे. नागपरु येथे 
PF no 1 वर ट्रेन 
उभी असतांना 

 

नद. 30/9/19 
चे  20:05 वा 

 

नद. 30/9/19 चे  
22:32 वा 

सौ. पनुम कनवश्वर 
धकाते, वय 63 वषे,  

रा. नववेक नगर, वार्ष नं. 
3, अरकवद नगर 
खनकेवार्ी जवळ 

चंद्रपरु, ता. नज. चंद्रपरु  
मो. नं.  9096918978 

 

एक 
संशईत 
महीला 
नपवळी 
सार्ी 

घातलेली 
काळी 
सावळी 
मळलेले 
कपरे् 
लहान 
मलुाला 
घेवनु 

असलेली 
 

,dq.k 10]500 : 

एक काळ्या रंगाची मनी पर्स 

त्यात आधार कार्स , रोख 

10500/- रु. (500X9, 

100X60),  रेल्वेची ररर्सव्हेशन 

ततकीट जाण्याचे व येण्याचे ति. 

10/10/19 रोजीचे अर्ा एकुण  

तकं. 10,500/ रु. चा माल. 
 

तनरंक 

 

हनककत – अशा प्रकारे आहे की नमदु ता वेळी व 
निकाणी यातील नफयादी हे नमदु ट्रेन ने नागपरु ते 
राजगांगपरु   असा प्रवास करने कनरता रेल्व े स्टे. 
नागपरु PF no 1  वरुन  ट्रेन मध्ये चढत असतांना 
नमदु संशईत महीलेने   नफयादी त्यांच्या हनॅ्र् बगॅ नच 
चैन उघरु्न त्यातील एक नमदु वणषनाची पसष आतील 
सामानासह मदु्दाम लबार्ीने व कपटाने चोरुन नेला 
वरुन अप. कलम 379 IPC प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल  
नफयादी यांनी पो.स्टे. ला येवनु नफयाद नदले वरुन मा. 
PSO सो यांचे आदेशाने  गनु्हा दाखल करण्यात आला 
आहे. 

iksuk 59 

oklfud   

6 o/kkZ 

730@19 

dye 379 

Hkk n oh 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

 

Vzsu dza-11040 

egkjk"Vz ,Dl 

ps leksjhy 

tujy MC;kr 

js-LVs lsokxzke 

;sFks y{kkr 

vkY;kus 

21-09-19 

ps 12-00 

rs 12-30 

ok njE;k.k 

30-09-19 

ps 16-02 

ok 

lkS-lqeu jkepanz 

oj?kkes o;&48 

o’kZ jk-ePNh ys 

vkmV cqy<k.kk eks-

9325322002 

अज्ञात 

 

,dq.k 32]500 : 

,d lksU;kps e.kh vlysys 

yach iksr R;kr ind 23 xzWe 

500 ehyh fda-

31]500@&:]jks[k 

1]000@&: ,dq.k 

32]500@&: pk eky 

fujad Ueqn rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs ueqn 

Vzsu us vtuh rs eydkiqj vlk izokl djhr 

vlrkauk jsYos LVs’ku lsokxzke ;sFks R;kaph cWxph 

pSu m?kMh fnlY;kus R;kaps y{kkr vkys dh 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus ojhy o.kZukph ilZ 

vkrhy lkekuklg izoklh yksdkaps xnhZpk Qk;nk 

?ksoqu pks:u usyh- 

fVi %& fQ;kZnh ;kauh jsiksLVs bZrokjh ;sFks rdzkj 

fnY;ko:u xqUgk oxZ gksoqu izkIr >kY;kus ueqn 

izek.ks xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk vkgs- 

iksgok@ 

357 

esgj  



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

 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih 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 

1 वधा 
729/19 
कलम 

65 
अ.इ,66 
ब 77 अ 
म.दा.का 

 

ट्रेन नं.12655 
DN नवजीवन 
एक्स चे जनरल 

कोच रेल्वे 
स्टेशन वधा  

येणेपवुी चाल ु
गाडीत 

.29/09/19 
चे 22.35 
वा 

30/09/19 
चे 13.06   
वा. 

 

सरतरे्फ प्रधान 
आरक्षक 

राजेशससग 
राठोड वय-49 

वषष धंदा- 
नौकरी RPF 
वधा रा- RB1 
60 A रेल्वे 
क्वॉटषर वधा 

संददप रामचंद्र 
देशकर वय-
40 वषष रा-
मारोती वाडष 

कोचर  
कॉलनी 

भोंगाडे सरांचे 
घराचे जवऴ         
सहगणघाट   

दज.वधा 

,dq.k 9]360 : 

एक दसमेंट रंगाची स्कुलबगॅ ज्यावर इंग्रजी स्टायकुल 
दलहीलेले ज्यात देदशदारु टगँोपंच 90 एम एल च्या 
एकुण 60 नग प्रत्येकी कीं.26 रु असा एकुण 1560 
रु चा माल २) एक काऴ्या रंगाची स्कुलबगॅ ज्यात 
देशी रु टगँोपंच 90 एम एल च्या एकुण 50 नग 
प्रत्येकी कीं. 26 रु असा एकुण 1300 रु चा माल 
३)एक काऴ्या रंगाची स्कुलबगॅ ज्यावर इंग्रजी 
ट्रायव्हेलेटी दलहीलेले ज्यात देदशदारु टगँोपंच 90 
एम एल च्या एकुण 90 नग प्रत्येकी कीं.26 रु असा 
एकुण 2340 रु चा माल 4) एक काऴ्या रंगाची 
स्कुलबगॅ ज्यात देशीदारु टगँोपंच 90 एम एल च्या 
एकुण 80 नग प्रत्येकी सक.26 रु असा एकुन 2080 
रु चा माल 5) एक काऴ्या रंगाची स्कुलबगॅ ज्यावर 
इंग्रजीमध्ये मॉसक्लोज ज्यात देशी दारु टगँोपंच 90 
एम एल च्या एकुण 80 नग प्रत्येकी .26 रु असा 
एकुण2080 रु चा माल असा एकुण पाचही बगॅ 
मधील मालाची कीं.9360 रु चा माल     

अशा प्रकारे आहे की,नमदु घटना ता वेऴी व दठकाणी 
यातील RPF प्रधान सेवक-एम सी.चौरसीया हे स्टॉर्फसह 
नमदु गाडीने बडनेरा ते चंद्रपरु अशी ट्रेन पेट्रोलींग डु्यटी 
करीत असता डु्यटी दरम्याण रे.स्टे वधा येणेपवुी गाडीचे 
मागील जनरल कोच चेक करीत असतांना नमदु अटक 
आरोपी हा आपले ताब्यात दवनापास परवाना प्रोवीशनचा 
माल बाऴगनु वधा,चंद्रपरु दारुबंदी दजल्यात दवक्रीकामी 
वाहतकु करीत घेवनु जात असता दमऴुन आल्याने नमदु 
आरोपीतास मदेु्दमालासह रे.स.ुब थाना वधा येथे हजर 
केलेवरुण दर्फयादी मजकुर यांचे दरपोटष वरुण पो स्टे ला 
आननु वैद्दकीय दरपोटषसह हजर केल्याने मा.प्रभारी 
अदधकारी सो यांचे आदेशान्वये कलम 65 अ.इ,66 ब 77 
अ म.दा.का प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला असनु 
सदर गनु्हयाचा पढुील तपासकामी ASI/945 सहारे यांना 
देण्यात आला. सदर गनु्हयाची वदी दरपोटष मा JMFC सो 
रेल्वे कोटष नागपरु यांना सादर .  

ASI 
945 
सहारे  

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 

& & & & & & & & & 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

1 वधा 729/19 कलम 65 अ.इ,66 ब 77 अ 
म.दा.का 

30/09/19 चे   13.06   वा. 
 

संददप रामचंद्र देशकर वय-40 वषष रा-मारोती वाडष कोचर  कॉलनी भोंगाडे सरांचे घराचे जवऴ         
सहगणघाट  दज.वधा 



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 xksfn;k 68@19 

dye 174 

lhvkjihlh 

 

jsYos LVs’ku 

xksafn;kps eq[; 

cqfdaxps 

izos’kOnkjk 

toG 

30@09@19 

15%30 ok 

30@09@19 

16%12 oktrk 

vkWu M;qVh 

Mhok;,l,l jsYos 

LVs’ku xksafn;k rQsZ 

iqtk lgkjs o; 25 

o"ksZ jkg- xksafn;k 

vuksG[kh eghyk 

o; vankts 

65 o"ksZ 

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

jsYos LVs’ku xksafn;kps eq[; cqfdaxps izos’kOnkjk toG vktkjh 

voLFksr uSlfXkZd fjR;k ej.kk ikoyh ckcr ueqn izek.ks exZ 
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मगष 
नं.78/201
9 कलम 

174 
जा.र्फौ.प्रमा

णे 

रेल्वे स्टेशन 
वधा न्य ुबसुकग 

आँदर्फस 

30/09/2019 
चे 09/45 वा 

पवूी 

30/09/2019 
चे 12.28 वा 

ऑन डयटुी DYSS 
रे.स्टे.वधा तरे्फ श्री 

श्री. राघव दपसे वय- 
54वषे,धंदा-
पाइँसमन .रा- 

गौरक्षण वाडष वधा 
 

एक अनोळखी परुूष वय 
अंदाजे 50 वषे  

ऑन डयटुी DYSS रे स्टे वधा यांनी एक लेखी मेमो ददला 
दक,एवद्वारा  आपको सदुचत दकया जाता हैदक अज्ञात यात्री के 
व्दारा प्राप्त सचुना नसुार एक अज्ञात व्यक्ती  उम्र  अंदाजे 50 , 
न्य ुबसुकग आँदर्फस  के दबच पर मतृ  अवस्था में पडा है। यह 
स्थान स्टेशन के दसग्नल के अंदर है।यह आपके सचुनाथष एवं 
उदचत कायषवाही हेत।ू अशा सचुनेवरून मा. PSO सो. यांचे 
आदेशान्वये सदर घटनास्थळी पे्रतावर पंचनामा कायषवाही कामी 
HC/121 कैकाडे, व पे्रत पहारा डयटुी कामी PC/25 दमश्रा  
यांना रवाना करण्यात  आले असनू  सदर नंबरी  मगष 
नं.78/2019 कलम 174 जा.र्फौ.प्रमाणे दाखल  

HC/121 
कैकाडे  


