
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  10@02@2020   

v

-

d

z- 

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 

14@2020 

dye 379 

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

js- LVs- 

brokjh 

frdhV 

dkmUVjoj 

frdhV 

dk<rs osGh 

31@01@20

ps 23-30 ok 

iwohZ 

10@02@2

020ps 20-

49ok 

uanuh 

f/klqyky 

‘kekZ o; 30 

o‛kZ jk- 

gksVy 

gjlUl 

xq:ukud 

okMZ xksfn;k 

अज्ञात 
 

,dq.k  18]990 : 

,d vivo si da-pk 

eksckbZy fd- 18990 : 

pk R;kr cWd vkWQ 

cMksnkps ATM dkMZ vlk 

,dqu 18990 :pk eky 

fujad Ojhy rkj[ksl osGh o fBdkuh ;krhy 

fQ;kZnh gs f’koukFk ,Dlus js- LVs 

brokjh rs xksfn;k vlk izokl dj.ks 

djhrk js LVs brokjh frdhV 

dkmUVjoj frdhV dk<rsosGh dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus xfnZpk  Qk;nk  ?ksowu 

ojhy ueqn o.kZukpk eky pks:u usys o:u 

js-iks-LVs xksfn;k ;sfFky tk dz 361@20 fn- 

10@02@2020 jksth Vikykus xqUg;kps 

dkxni+= izkIr >kys o:u xqUgk nk[ky  

iksgok 

@978 

ukjuojs  

2 ukxiqj 

185/2020 
कलम 379 IPC 

दाखल 

xqUgkizdkj 

ikWdV pksjh 

ट्रेन नं 22893 
शिर्डी साई 

नगर एक्स. चे 
कोच नं S/5, 
बर्थ नं 11 
वरुन रे.स्टे. 
नागपरु 
आऊटर 
जवळ 

 

09.02.2020 
01:45 वा. 

10/02/2020 
16:57 वा. 

शदपक महाजन 
लढ्ढा, वय 32 
वरे्ष, रा. मैसरुी 
पारा वार्डथ क्र. 
11 सकुमा 

(छ.ग) मो नं. - 
9834324823 

अज्ञात 
 

,dq.k  30]000  : 

एक I Phone Apple 6/S कं. 
चा गे्र रंगाचा मोबाईल त्यात शसम 

8448242209, IMEI No. 
355306080225677 कक. 

30000/- रु. चा 
 

शनरंक नमदु ता. वेळी व ठीकाणी यातील फियाादी ह ेनमदु 

टे्रन ने रे स्टे नागपरु ते रायपरु असा प्रवास करीत 

असताना प्रवासा दरम्यान फियाादी याांचा एक I 

Phone Apple 6/S कां . चा ग्र े रांगाचा मोबाईल 

त्यात फसम 8448242209, IMEI No. 

355306080225677 फकां . 30000/- रु. चा 

मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने रे.स्टे. नागपरु 

आऊटर जवळ मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेले बाबत 

फियाादी याांचे फियााद वरुन सबब अपराध कलम 

379 भा द वी प्रमाणे दाखल फियाादी ह ेस्वत: पो 

स्टे ला येवनु चोरीची लेखी फियााद फदले वरुन मा. 

PSO याांचे आदेशान्वये गुन्हा दाखल करण्यात 

आला. 

..    
 

lQkS 

/699 
पवार   



3 ukxiqj 

186/2020 
कलम 379 IPC 

दाखल 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

टे्रन केरला एक्सचे जनरल 

कोच मध्ये रेस्टे नागपुर 

प्लँचफाँमम नं. 01 वर 

10/02/20
20 चे 

20/15 वा. 

 

10/02/202
0 चे 

23/07वा. 

 

मनोज हेतराम 

रहांगडाले वय 

30 वषम,धंदा- 

नोकरी रा. 

रें गेपार पो. 
पांढरी ता 

सडक अजुमनी 
जज गोंजदया 

मो.नं.88065

86712 

अज्ञात 

 
,dq.k  15]990  : 

एक जववो कंप.चा मोबाईल 

त्यात जसम जजओ नं. 

9637362028,77986443
6, 

IMEI 
No.8697300386748544 

जकं.15990/- रु. चा 

 

    ?? ????????   
 

नमुद ता. वेळी व ठीकाणी यातील जफयामदी हे 

नमुद टे्रनवर आपल्या बजहणीला चढवत 

असतांना जफयामदी यांच्या जिशातील वरील 

नमुद वणमनाचा   मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 

चोरट्याने जनरल कोच मध्ये रेस्टे नागपुर 

प्लँचफाँमम नं. 01 वर गदीचा फायदा घेवुन  

मुद्दाम लबाडीने चोरुन नेले बाबत जफयामदी 

यांचे जफयामद वरुन सबब अपराध कलम 379 

भा द वी प्रमाणे दािल  
 

Hc/186 
पटले   

4 o/kkZ 

90@2020 

dye 379  

Hkk n oh 

xqUgkizdkj 

ikWdV pksjh 

xkMh uacj 

18030 

‚kkyhekj 

,Dlps 

leksjhy 

tujy dksp 

e/kqu js LVs 

iqyxkao 

;s.ksiqohZ 

10-02-2020 

osG ueqn 

ukgh 

10-02-2020 

19-00 ok 

furhu 

/kU;dqekj 

esJke o; 33 

jkg cq/nfogkj 

toG 

fodzef‛kykux

j o/kkZ eksckbZy 

uacj 

9960307784 

vKkr ,dq.k  3]500  : 

,d dkG;k jaxkps ikWdhV 

R;kr 3500@: jks[k iWudkmZ 

vk/kkkjdkmZ ,Dlhl cWd 

MschV dkMZ fi ,u ch 

MsCkhVdkMZ  vlk ,dq.k 

3500@: eky 

ननरंक ojhy rk osGh o fBdk.kh et gs ueqn 

xkMhps tujy dksp e/kqu o/kkZ rs dY;k.k 

vlk izokl djhr izoklk njE;ku iqyxkao 

;s.ksiqohZ dks.khrjh vKkr pksjV;kus xnhZpk 

Qk;nk ?ksoqu R;kps iWUVps ekxhy 

f[k‛;krhy euhilZ vkrhy lkekuklg 

pks:u usyh 

iks gok 

@758 

nkHkkMs 

5 अकोला  

89/2020 अप 

कलम 379 IPC  

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

टे्रन नं. 

12105निदभभ  

एक्स चे  कोच 

नं.A/2बर्भ नं. 

43,45 िरून 

रे.स्टे. मरु्तीजापरु 

येर्नु टे्रन 

सटुर्ताच 

  01/02/2020    

05.00  िा 

दरम्यान 

  10/02/2020  

00.08  िा 

अंजली 

शनशकुमार 

पारसननस  िय 71 

िर्भ, रा. घोड बंदर 

निन ऐकर फेस-

२नबन्डंग नं.नब-१ 

पलााँट नं.201दसुरा 

मजला ठाणे मो नं. 

9833136433,9

422120660 

 

अज्ञार्त 

 

,dq.k 8]500  : 

एक  SONY कं.चा  काळ्या रंगाचा 

मोबाईल  त्यार्त नसम AIRTEL NO.  

9833156433नकं. 8500/-रूचा 

मोबाईल. 

 

ननरंक            िरील र्ता. िेळी ि ठीकाणी यार्तील  नफयाभदी  ह े टे्रन 

नं.12105 निदभभ  एक्स चे  कोच नं. A/2 बर्भ नं. 

43,45 िरून  रे.स्टे.ठाणे रे्त नागपरु असा प्रिास करीर्त  

असर्ताना प्रिासादरम्यान नफयाभदी यांना झोप लागली 

त्याचयां झोपेचा फायदा घेऊन त्यांचा  एक  SONY 

कं.चा  काळ्या रंगाचा मोबाईल  रे.स्टे.मरु्तीजापरु येर्नु 

टे्रन सटुर्ताच लक्षार्त आले की ,  कोणीर्तरी अज्ञार्त 

चोरट्याने  मदु्दाम ि लबाडीने  चोरून नेला  असे लेखी 

नदले िरून कलम 379  IPC प्रमाणे गुन्हा दाखल 

ड्यटुी मदर्तगार NK 752यांनी  

ek-पोलीस अधीक्षक कायाभलय लोहमागभ नागपरु  

येर्ील जा.क्र. 1098/2020  नद.  01/02/2020  

ईकडील आ.क्र. 181/2020 नद.09/02/2020 अन्िये 

गुन्याचे कागदपञ आननु हजर के्याने 

iksuk 

 /930 

चव्हाण 



 

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

 

YkksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh 

 

 

 

6 अकोला . 

90/2020 अप 

कलम 379 IPC  

xqUgkizdkj 

ikWdhV pksjh 

टे्रन हािडा 

अहमदाबाद 

एक्स चेमानगल 

जनरल कोच 

मधनू रे.स्टे. 

अकोला येरे् 

लक्षार्त आल.े 

 10/02/2020  

00.15 िा 

दरम्यान. 

  10/02/2020  

12.56  िा 

कृष्णा सेिकराम 

डामरे  िय 24िर्भ, 

धंदा-  नेटिकभ  

माकेनटंग 

रा.डापकी रोड 

फडके नगर 

अकोला मो 

नं.9527237047,

9834400284 

 

अज्ञार्त 

 

,dq.k 2]500  : 

एक कर्ीया रंगाची पॉकेट त्यार्त 

रोख2500/- रू, आधार काडभ,पॅन 

काडभ, र्तीन  ATM काडभ ( एकBank 

of  India, दोन Indianorsess), 

ड्रायनव्हगं लायसन्स,असा एकूण 

2500/- रू चा माल 

 

ननरंक            यानर्तल नफयाभदी ह ेत्याचे टे्रन हािडा अहमदाबाद एक्स 

चे मानगल जनरल कोच मधनू  रे.स्टे. नागपरू रे्त 

अकोला असा प्रिास करून रे.स्टे. अकोला येरे् उर्तरून 

नफयाभदी यांना ररक्षा िा्याला पैसे देणे अस्याने त्यांनी 

आप्या बॅगमध्ये पॉनकट पानहली असर्ता त्याना त्याचे 

बॅगमध्ये ठेिलेला एक कर्ीया रंगाची पॉकेट कोणीर्तरी 

अज्ञार्त चोरट्याने नफयाभदी यांची नजर चकुिनू मदु्दाम 

लबाडीने  चोरून नेला बाबर्त त्यांनी नदले लेखी नफयाभद 

िरून  कलम 379  IPC प्रमाणे गुन्हा दाखल नफयाभदी 

नामे कृष्णा सेिकराम डामरे यांनी  पो स्टे ला लेखी 

र्तक्रार नदले िरून   

iksuk 

403 गेडाम   

7 अकोला . 

91/2020 अप 

कलम 379 IPC  

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

टे्रन गंगानगर 

एक्स 

चेमानगलजनरल 

कोच मधनू 

रे.स्टे. नशिनीरे्त 

अकोला 

दरम्यान. 

 

 10/02/2020  

16.10 िा  

  10/02/2020  

19.16  िा 

मोहन परुर्ोत्तम 

लोनदे िय 30िर्भ, 

धंदा-  मजरुी 

रा.आळंदा र्ता. 

बानशभटाकळी 

अकोला मो 

नं.9823360949 

 

अज्ञार्त 

 

,dq.k 9]500  : 

एक गुलाबी कर्ीया  रंगाचा रेडमी Y3 

कं.चा मोबाईल त्याचा IMEI 

NO.866300046531254, त्यार्त 

Jio नसम नं 7798777088,Idea 

नसम नं.9764647143,नकं. 9500/- 

रू, असा एकूण 9500/- चा मोबाईल 

ननरंक            यानर्तल नफयाभदी ह ेटे्रन गंगानगर एक्स चेमानगल जनरल 

कोच मधनू  रे.स्टे. नहगंोली रे्त अकोला असा प्रिास 

करीर्त असर्तांना रे.स्टे. नशिनी रे्त अकोला दरम्यान 

नफयाभदी यांचा शटभचया नखशार्त ठेिेलेला एक गुलाबी 

कर्ीया  रंगाचा रेडमी Y3 कं.चा मोबाईल कोणीर्तरी 

अज्ञार्त चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने  चोरून नेला बाबर्त 

त्यांनी नदले लेखी नफयाभद िरून  कलम 379  IPC 

प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यार्त  

नफयाभदी नामे मोहन परुर्ोत्तम लोनदे यांनी  पो स्टे ला 

लेखी र्तक्रार नदले िरून   

lQkS 

/496 

 मोयजे 

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

uko 

vkjksih 

 

feGkyk eky 

 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

1 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 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 ukxiqj Xkq-ja-ua 186/2020 कलम 379 IPC दाखल 10-02-2020 ps 23-34 ok ?? ????   ?? ?? ????   ?? ???? ???? ??  ?? ??   2200  ?? ?? ???? 



 

 ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh  

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 

 

 

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 1 xksfn;k 04/2020 

कलम 174 
CRPC  

प्रमाणे 

 

- ग ोंददया 

यार्ड वेस्ट 

एण्ड 

रामनगर 

HC गेट 

च्या जवळ 

10.02.2020 

20/10वा पूवी 
 

10/02/2020 

20-37 ok 
 

आँन डु्यटी 

DYSS ग ोंददया 

तरे्फ तुलसी 

ओमप्रकाश 

ददक्षीत वय 26 

वर्ड  घोंदा - 

जु्य. प टडर राह 

दसव्हील लाईन  

ग ोंददया 

एक अन ळखी पुरुर् 

वय नमुद नाही 
 

आज र जी आम्ही WHC/1002 मेहर  से्टशन र्ायरी चाजड 

मधे्य हजर असताोंना आँन डु्यटी DYSS ग ोंददया तरे्फ 

तुलसी ओमप्रकाश ददक्षीत वय 26 वर्ड  घोंदा - जु्य. 

प टडर राह दसव्हील लाईन  ग ोंददया याोंनी प .से्ट.ला एक 

मगड बाबत लेखी मेम  आणुन हजर केलेवरुन मा. PSO 

स .याोंचे आदेशाने मगड दाखल केला त   पाहता खालील 

प्रमाणे  प्रदत,  

श्रीमान आर पी एर्फ / ओसी जी आर पी एर्फ  द. पु. 

मध्य रेले्व ग ोंददया दवर्ाय DEAD BODY क  टर ेक से हटाने 

एवों उचीत कायडवाही करने के सोंबोंधीत मे मह दय , 

दनवेदन है की DN BOOST टर ेन के ल क  पायलट श्री 

प्र मद कुमार ने बताया एवों दलखीत मेम  ददया की 

ग ोंददया यार्ड वेस्ट एण्ड रामनगर HC गेट के पास KM 

1001/04/02 के समीप DN लाईन मे एक रे्र् बाँर्ी 

ददखा ज  द न  टर ेक के दबच मे पर्ा था कुप्या उचीत 

कायडवाही करणे की कुप्या करे बअशा लेखी मेम  वरून  

मगड क्र.04/2020 कलम 174 CRPC  प्रमाने दाखल 

करण्यात आला असून सदर पे्रतावर पोंचनामा करणे कामी 

HC/197 नन्नावरे  तसेच पे्रत पहारा र्यूटी कामी 

PC/1013   याोंना नेमऩ्यात आले व घटनास्थळी रवाना 

करण्यात आले. तसेच सदर मगडची  खबरी रीप टड मा. 

SDM स . क टड ग ोंददया येथे रवाना करण्यात आले. 
 
 
 

HC/1

97 

नन्नावरे   

2 o/kkZ 09@20 dye 

174 tk-QkS 

js-LVs 

ckcqisB fd-

eh ua-

880@ch@

34@01 

dWchu 

toG 

Mkmu yqi 

ykbZuoj 

08@02@20 

22-50 ok iqohZ 

10@02@20 

00-10 ok 

vkWu M;qVh mi 

LVs‛ku izca/kd js-

LVs cYykj‛kkg 

rQsZ fiz;adk 

ckcqd̀’.k fu[kkGs 

o;&37 o’kZ 

/kank&ikWbaVleWu 

jk-jsYos DokWVZj 

cYykj‛kkg 

jkts‛k nqxkZizlknj 

Jhokl o;&36 o’kZ 

jk-;kno esMhdy 

;kaps ?kjktoG ejkBk 

pkSd ckcqisB ft-

panziqj 

v‛kk izdkjs vkgs dh ;krhy [kcj ns.kkj ;kauh eseks 

fnyk dh one unknown person agecl about 

40 yr old run over at k-m no-880b/34 near 

a/cabin at babupeth in forn by lp at nboxe 

at 22/50 hrs at dn/l/l to inform and take 

nececary action v‛kk eseks o:.k isgok@531 

iksf‛k@1138 ?VukLFkGh tkoqu e;rkoj iq<hy iapukek 

dk;Zokgh d:.k ueqn e;rkph vksG[k iVY;kus 

e;rkoj ih,e d:.k izsr ukrsokbZdkpas rkC;kr fnys  

iksgok

@531 

guors  



 


