
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  31@01@2020   
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1 नागपरू 
132/2020  
कलम 363, 
IPC दाखल 
xqUgkizdkj  

Qql ykoqu 

iGoqu us.ks 
  

ट्रेन नं. 
12810  

हावडा  मबंुई 
मेल चे 
समोरील 

जनरल कोच 
मधनु  रे.स्टे. 
बोरखेडी येथे 
गाडी थांबली 
असता 

 

30/01/2020 
15:15 वा. 

 

31/01/2020 
11.46 वा 

 

श्री. वासदेुव 
ज्ञानोबाजी 
नागपरेू, रा. 
वाटखेड बतु 
बाभुऴगाव  जज 
यवतमाऴ 

 

संशयीत 
इसम नामे 
श्री. अजय 
गांवडे, वय 
अंदाजे 35 
वषे, रा. 
नवी वस्ती 
मंगळवारी 
पंचमळी 
मोहल्ला,  
नागपरु . 

 

fujad fujad नमदु ता.वेळी व जिकाणी यातील जियादी 
मजकूर हे नमदु ट्रेन चे समोरील जनरल कोच 
मधनु आपल्या भाचीसह रे. स्टे नागपरू ते 
पलुगाव असा प्रवास करीत असतांना नमदु ट्रेन 
ही वरील रे.स्टे बोरखेडी येथे काही वेऴ्यासािी 
थांबली असता वर नमदु संशजयत ईसम नामे श्री. 
अजय गांवडे रा. नवी वस्ती मंगऴवार बाजार 
पंचमळी मोहल्ला नागपरू यांनी जियादी यांची 
भाजच नामे  कु. रेनकुा रामदासजी वानखेडे, वय 
22 वषे, रा. घोडेगांव (कोळना), ता. देवळी, जज. 
वधा. जहला िुस लाऊन अपहरण करून पऴुन 
नेले बाबत जियादी यांनी रे.पो.स्टे. वधा येथे 
जदलेल्या लेखी जियाद वरुन इकडील पो.स्टे. ला 
कागदपत्र प्राप्त झाल्याने सबब अपराध कलम 
363 IPC नंबरी गनु्हा दाखल  
fVi%& रेल्वे स्टे वधा येथील जावक क्र. 
226/2020 जद. 31/01/2020 अन्वये गनु्याचे 
कागदपत्र वगग होवनु आल्याने इकडील पो.स्टे. 
आवक क्र. 293/2020 जद. 31/01/2020 
प्रमाणे कागदपत्र प्राप्त झाले वरुन मा. PSO 
यांच्या आदेशाने नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात 
आला आहे 

iksmifu 

Jh dokl 

2 नागपरू 
133/2020   
कलम 379, 
IPC दाखल 
xqUgkizdkj  

Vªkyh cWx 

pksjh 

रेल्वे स्टेशन 
नागपरु 

प्रजतक्षालय 
 

.30/01/2020 
09:40 ते 

09:55 वा. 

31/01/2020 
19.26 वा 

 

जनतीन जकशोर 
खटोर, वय 33 
वषे, रा. पेट्रोलपंप 
घर नं. 1-16-456 
इरिान कॉलनी 

जसरपरु 
कागजनगर 

तेलंगाना. मो.नं. 
7989965574 

 

अज्ञात 
  

एकुण  6800  रु 
एक ट्रॉली बगॅ कक. 1500/-रु, 

लाल रंगाजच जपटु बगॅ कक. 1300/- 
रु, त्यात पसग मध्ये आधार काडग, 
वाहन रजजस्ट्रेशन (RS14TE) 

ATM PNB चे, चांदीचे 2 जसक्के, 
सोन्याची नाणे 1+1, दोन स्वास्त 
जवमा काडग, SBI (राजेद्रकसग/ 
रामकृष्ण) ICICI बकॅ काडग, 4 
कश्मीरी साडी कक. 1000/- रु, 
रोख 3000/- रु, जवकलांग का 
प्रमाणपत्र, पॉवर बकॅ, चाजगर, गमग 
कपडे असा एकुण 6800/- 

 

fujad  हजककत – नमदु ता.वेळी व जिकाणी यातील जियादी 
मजकूर हे ट्रेनची वाट बघत रेल्व े स्टेशन नागपरु 
प्रजतक्षालय येथे बसले असता त्यांची वर नमदु 
वणगनाची ट्रॉली बगॅ व एक जपटु बगॅ कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने चोरुन नेले बाबत जियादी यांनी जदलेल्या 
लेखी जियाद वरुन इकडील पो.स्टे. ला प्राप्त झाल्याने 
सबब अपराध कलम 379 IPC प्रमाणे  गनु्हा दाखल 
fVi%& जियादी यांनी चोजरची जियाद व्हॉट्सअप 
व्दारे पो.स्टे. ला पािजवले वरुन मा. PSO यांच्या 
आदेशाने नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
 
 

ASI/ 
699 पवार  



3 नागपरू 
135/2020   
कलम 379, 
IPC दाखल 
xqUgkizdkj   
सगँबगँ pksjh 

ट्रेन नं. 18238 
छत्तीसगड 

एक्सचे कोच नं. 
बी 1, बथग नं. 
61 मधनु रेस्टे 
नागपरु PF 

No.06 वरुन 

01/02/2020 
02/40 वा 

01/02/2020 
04/15 वा 

जचन्मय शेखर 
उपासनी वय 29 
वषग,धंदा- प्रा. 

नोकरी, रा. अरेरा 
कालँनी ई-4/348 
हुजरु भोपाल 
म.प्र. मो.नं. 

9993925165 
 

अज्ञात 
 

एकुण  19]434  रु 
एक गडद कजथया रंगाची सगँबगँ 
कक.499/- रु.,त्यात एक मनी पसग   
कजथया रंगाचा त्यात रोख 2200/- 
रु.(500x3,100x1,200x3),SBI 

ATM व के्रडीट काडग,HDFC 
ATM,ICICI के्रडीट 

काडग,ड्रायव्हींग लायसन्स, 
पासपोटग,एक अँपल आयिोन 
कंप.चा  गे्र रंगाचा 32 GBमोबा 
जजओ नं.8770307021,IMEI 

No.359203075524311 
कक.16735/- रु.चा असा एकुण 

19434/- रु.चा माल 
 

fujad यातील जियादी हे जद.31/01/2020 नमदु ट्रेनने  
हबीबगंज ते नागपरु  असा प्रवास करीत असतांना 
वरील नमदु ता वेळी  ट्रेन रेस्टे नागपरु येथे PF 
No.06 वर आली असता जियादी आपली वरील 
नमदु वणगनाची सगँबगँ बथगवर िेवनु बाथरुमला गेले 
असता त्यांचे गैरहजरीचा िायदा घेवनु कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने त्यांची नमदु वणगनाची सगँबगँ 
आतील रोख रुपये व मोबाईलसह चोरुन नेले वरुन 
सबब   अप क्र. कलम 379 ipc   प्रमाणे गनु्हा दाखल 
आहे 

ASI/ 
699 पवार  

4 cMusjk 

52/2020 

कलम 379 

भादवी 

xqUgkizdkj  

efuilZ pksjh 

ट्रेन नं 18029 
शालीमार 
एक्स. चे 
समोरील 

जनरल कोच 
मध्ये चढत 
असतांना 

रे.स्टे 
धामनगांव 

येथे 

27/01/2020 
10.40 वा. 
दरम्यान. 

 

31/01/2020 
04.29 वा. 

राजेन्द्र तकुाराम 
सरोदे वय- 

52वषष, धंदा-
मजरुी राह- वाडष 
नं 12,तहसील 
ऑफिस जवळ, 

आठवडी 
बाजार जवळ, 

धामणगांव रेल्वे 
फज.अमरावती 

अज्ञात 
 

एकुण  1500 रु 
एक मनीपसष त्यात रोख 

1500/-रु 
(500x2,200x1,50x1, 

10x25) , इलेक्शन काडष,िोन 
नंबरी ची डायरी असा एकुण 

1500/- रु चा माल 

फनरंक  
 

यातील फियादी हे फद 27/01/2020 रोजी ट्रेन नं 
18029 शालीमार एक्स .ने रेस्टे धामणगाव ते 
वधा असा प्रवास करणे करीता नमदु गाडीमध्ये 
समोरील जनरल कोचमध्ये चढत असताना 
त्यांचा फजन्द्स पनॅ्द्टच्या मागील फखशातील एक 
मनीपसष प्रवाशांच्या गदीचा िायदा घेवनु 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरुन नेला . अशा 
प्राप्त िीयाद वरुन अप .क्र.52/2020कलम 379 
भा.द.वी प्रमाणे गनु्द्हा दाखल  
fVi – रे.पो.स्टे.वधा येथील FIR NO-
0049/2020अन्द्वये दाखल होवनु जा . कं्र. 
203/2020फद. 27/01/2020तसेच इकडील 
आ. कं्र. 74/2020 फद.28/01/2020 अन्द्वये 
गनु्द्हयाचे कागदपत्र टपालाने प्राप्त झाल्याने गनु्द्हा 
दाखल  

NK/983 
सरुवाडे 



 

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

  

 

 

 

 

 

 

4 cMusjk 

53/2020 

कलम 379 

भादवी 

xqUgkizdkj  

eksckbZy pksjh 

ट्रेन नं 12129 
आझादहींद 

एक्स चे 
जनरल कोच 
मधनु प्रवासा 
दरम्यान रे.स्टे 

धामनगांव 
येथनु गाडी 

चाल ुअसता 
 

26/01/2020 
07.15 वा. 
दरम्यान. 

31/01/2020 
04.59 वा. 

 

कु. रश्मी 
प्रकाश 

पडोफलया वय- 
24वषष, धंदा-
फशक्षण राह- 

कारला 
पो.येणवा ता. 
काटोल फज 

नागपरु   
मो.नं.937343

5768 
 

अज्ञात 
 

एकुण  11]000  रु 
एक समँसंग कंपनीचा J/4 

3GB/23GB फनळ्या रंगाचा 
मोबाईल त्यामध्ये Idea फसम 

नं.9119567127,IMEI 
No.358302091529105, 
358303091529103103 

ककमत 11,000/- रु.चा 
मोबाईल 

 

फनरंक  
 

यातील फियादी हे फद 26/01/2020 रोजी ट्रेन नं 
12129 आझादहींद एक्स चे जनरल कोच मधनु 
रे स्टे पणेु ते नागपरु असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासा दरम्यान फियादी  रेस्टे 
धामणगाव  येथे बाथरुमला गेले असता परत 
आल्यावर मोबाईल पाहला असता फदसनु आला 
नाही, त्यांचा मोबाईल चोरी झाल्याचे लक्षात 
आले कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने प्रवासा 
दरम्यान त्यांचे गैरहजरीचा  िायदा घेवनु  मदु्दाम 
लबाडीने चोरून नेले . अशा प्राप्त िीयाद वरुन 
अप.क्र.53/2020कलम 379 भा.द.वी प्रमाणे 
गनु्द्हा दाखल. 
fVi –  रे .पो.स्टे. ukxiqj  येथील FIR NO-
0108/2020अन्द्वये दाखल होवनु जा . कं्र. 
923/2020फद. 27/01/2020तसेच इकडील 
आ. कं्र. 75/2020 फद.28/01/2020 अन्द्वये 
गनु्द्हयाचे कागदपत्र टपालाने प्राप्त झाल्याने गनु्द्हा 
दाखल  

HC/402 
तेलमोरे 

v- 

dz 

 

 

dz 

jsiksLVs 

uko 

exZ Ø o dye exZ ?kM 

tkxk 

exZ ?kM- rk-

osG 

exZ -nk- rk-osG fQ;kZnh@ 

[kcj ns.kkjk uko 

er̀dkps uko o 

iRrk 

gdhxr riklh 

vaeynk

j 01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 



 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

 

ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

YkksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh 

 

                                                   

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM tkxk xq- ?kM- rk-osG xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko vkjksih 

 

feGkyk eky 

 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

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 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v-

dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

1 js iks LVS 

ukxiqj 

133@2020 dye 379 Hkknoh 31@01@2020 ps 23-18 ok सचिन राजेश ठाकरे उम्र – 20 वषष , रा- ओम साई नगर भंडारा रोड , म-ुपोस्ट-मौदा चजला- 

नागपरु 


