
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad 12@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 xksfn;k 

246@19 

dye 

379 

Hkk-n-fo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

 

Vsªu 

fo’kk[kkiV~V.k

e 

dqykZ ,Dlizsl

ps leksjhy 

tujy 

dkspe/kqu] jsYos 

LVs’ku 

xksafn;k ;sFkqu 

xkMh lqVrkp 

 

05@08@19 

00%01 ok 

12@08@19 

12%53 ok 

vyk;f’k;l 

QzkfUll o; 54 o"kZ 

/kank & cWad eWustj 

lhlhchvk; cWad 

jkg- vksfj;aVy 

fcYMhax] ,yvk;lh 

pkSd] xzkmaM ¶yksvj] 

ukxiwj ft- ukxiwj  

eksck ua- 

9926819653 
 

 

???????????? 
 

एकुन 16990/- ?? ?? 
,d lWelax daiuhpk 

eksckbZy] ekWMsy ua-A30 
dkG;k jaxkpk] IMEI No. 

354872100507163/1 
R;kar fledkMZ ua- 

8827213402  fdaer 

16990 :-  

ननयंक ueqn rkj[ksl osGh o fBdk.kh ;krhy 

fQ;kZnh  etdqj gs xkMh ueqn xkMhus jsYos 

LVs’ku jk;iwj rs ukxiwj vlk izokldjhr 

vlrkauk izoklkr jsYos LVs’ku xksafn;k ;sFkqu 

xkMh lqVY;kuarj dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu R;kapk ueqn 

o.kZukpk ekskckbZy eqn~nke yckMhus pks:u 

usys ckcr jsiksLVs brokjh ;sFkqu xqUg;kps 

dkxni= oxZ gksoqu izkIr >kY;kus 

fQ;kZnh ;kaps fQ;kZno:u ueqn izek.ks xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk vkgs- 

iksgok 

569 

eMkoh 

2 xksfn;k 

247@19 

dye 

379 

Hkk-n-fo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

 

jsYos LVs’ku 

xksafn;k ;sFkhy 

IyWVQkWeZ ua- 

01 ojhy 

osVhax :e 

e/kqu 

 

12@08@19 

16%15 rs 

16%35 ok 

12@08@19 

20%01 ok 

fodkl xtsanz gYdjs 

o; 20 o"ksZ /kank & 

f’k{k.k jkg- okMZ ua- 

31 ljs[kk ckS/n 

fogkjktoG ckyk?kkV 

e/;izns’k  eksck ua- 

7773864523 
 

 

???????????? 
 

एकुन 9000/- ?? ?? 
,d LG daiuhpk eksckbZy] 

ekWMsy ua-Q6 dkG;k jaxkpk] 

IMEI No. 
358755081422739 

358755081428747 R;kar 
fledkMZ ua- 9827842147,  

JIO daiuhps fledkMZ ua- 

7000902712,    fdaer 

9000 :- pk eky 

 

ननयंक ;krhy fQ;kZnh  etdqj gs jsYos LVs’ku 

xksafn;k ;sFkqu ckyk?kkV ;sFks tk.ks djhrk o 

ckyk?kkVyk tk.;kl xkMhyk m’khj vlY;kus 

jsYos LVs’ku xksafn;k ;sFkhy IyWVQkWeZ ua- 01 

ojhy osVhax :e e/;s dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus R;kaps utjpqdhpk Qk;nk ?ksoqu 

R;kapk pkftZax yk ykoysyk ueqn o.kZukpk 

eksckbZy   eqn~nke yckMhus pks:u usys ckcr 

fQ;kZnh ;kaps fQ;kZno:u ueqn izek.ks xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk vkgs- 

 

iksgok@ 

197 

uUukojs 

3 o/kkZ 

631@19 

d-379 Hkk- 

n-oh- 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

टे्रन नं.12140 
सेवाग्राम एक्स 
चे समोरील 
जनरल कोच 
मधुन रे स्टे 
पुलगाव येथुन 
गाडी सुटताच 

.26/07 /19 
23.00 वा - 

.12/08/19 
11.42 वा 

 

सुरज ददलीप सुययवंशी 
वय-23 वषय धंदा-सेल्स 
ऑफीसर  रा.203 

म्हाडा 
कॉलनी दाताऴा चंद्रपुर 

मो.9158629909 

vKkr एकुन 26000/- ?? ?? 
एक दसल्वर रंगाचा I PHONE 6 कं.चा 

मोबाईल त्यात वोडाफोन दसम 
नं.9158629909 IMEI NO-

359220079930450 दकं.26000/-रु 

ननयंक 
नमुद ता.वेळी व दिकाणी यातील दफयायदी मजकूर 
हे नमुद टे्रन चे कोच मधुन रे स्टे चंद्रपुर ते नादशक 
रोड असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्याण 
रे स्टे पुलगाव येथुन गाडी सुटताच कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने दफयायदी यांचा नमुद वणयनाचा 
मोबाईल चोरून नेला बाबत प्राप्त कागदपत्रावरुण 
सबब अप कलम 379 IPC नंबरी  गुन्हा दाखल  
रे.पो.चौकी बल्लारशाह येथुन जा.कं्र.384/19 
दद.11/08/2019 अन्वये व ईकडील पो स्टे 
आ.कं्र.2283/19 दद.12/08/2019 अन्वये गुन्याचे 
कागदपत्र पो.स्टे ला टपालाद्वारे प्राप्त  

HC/ 758  
दाभाडे    



 

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

 

4 cMusjk 

544@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

टे्रन नं 12289 

दरुन्तो एक्स चे 

कोच नं बी 6 

बथथ नं 62 वरून 

रेस्टे बडनेरा 

येथनू गाडी पास 

होताच 

 

 

08/08/19 

06.00 वा. 

12/08/19 

13.57 वा 

 

अननल गलुाबराव 

इगंळे वय 38 वर्थ 

धंदा नोकरी रा दत्तात्रय 

नगर 

महाकालनगर नागपरू 

मो नं 9370490520 

 

अज्ञात 

 

एकुन 22,000/- रू 

एक नववो कं चा मोबाईल गोल्डन 

रंगाचा त्यात नियो नसम नं 

9370490520 आयडीया नसम नं 

9765249105 नक 22000/- रू 

 

ननरंक यातील नियाथदी ह ेनमदु टे्रन व कोच मधनु  रे स्टे 

मुंबई त े नागपरू  असा प्रवास कररत असतांना  

प्रवासादरम्यान    त्यांच्या झोपेचा िायदा घेवनु 

कोणीतरी  अज्ञात चोरटयान े त्यांचा मोबाईल रेस्टे 

बडनेरा येथनू गाडी पास होताच  चोरुन नेला अर्ा 

नियाथद वरुन कलम 379 भाण्दण्वी प्रमाणे गनु्हा 

दाखल  रेपोस्टे नागपरू  येथनु िा क्र 5876/19 नद 

08/08/19 अन्वये  गनु्हयाचे कागदपत्र टपालाने  

प्राप्त झाले वरुन  मा PSO सो यांचे आदरे्ान्वये 

गनु्हा दाखल केला 

WNK/ 

691 

ननकम 

5 cMusjk -

545@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

टे्रन नं 12833 

चे कोच नं A1 

बथथ नं 06 वरून 

रेस्टे बडनेरा 

येथनू गाडी सरुू 

होताच 

 

07/08/19 

00.45 वा . 

 

.12/08/19  

13.58 वा 

नविय राधेश्याम 

भालोटीया वय ५५ 

वर्थ धंदा नोकरी रा 

गणेर् चौक मेन रोड 

कुही नि नागपरू मो नं 

9284259115 

 

अज्ञात 

 

एकुन 11,000/- रू 

एक टेकनो कं चा मोबाईल 

नपवऴ्या रंगाचा त्यात वोडािोन 

नसम नं 9823382506  नक 

11000/- रू 

 

ननरंक यातील नियाथदी ह ेनमदु टे्रन व कोच मधनु  रे स्टे 

अहमदाबाद त े नागपरू  असा प्रवास कररत 

असतांना  प्रवासादरम्यान    त्यांच्या झोपेचा 

िायदा घेवनु रेस्टे बडनेरा येथनू गाडी सरुू होताच  

कोणीतरी  अज्ञात चोरटयान े त्यांचा मोबाईल  

चोरुन नेला अर्ा नियाथद वरुन कलम 379 

भाण्दण्वी प्रमाणे गनु्हा दाखल  रेपोस्टे  नागपरू  

येथनु िा क्र 5877/19 नद 08/08/19 अन्वये  

गनु्हयाचे कागदपत्र टपालाने  प्राप्त झाले वरुन  मा 

PSO सो यांचे आदरे्ान्वये गनु्हा दाखल केला 

 

HC/ 

402 

तेलमोरे 

6 vdksyk  

706/19   

कलम 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

टे्रन परुी ओखा 
एक्स चे 

मागीलिनरल 
कोच मध्ये 

रे.स्टे.अकोलायेथु

न चढत 
असतांनालक्षात 

आले वरुन. 
 

12/08/19  

14.14 वा. 

:12/08/19  
17.00 वा 

रािरतन नामदेवराव 

तायडेवय- 28 वर्थ,धंदा 

नर्क्षण,रा.बोराळा 

ता.अंिनगांव,नि. 

अमरावतीमो.नं.96042

62526 
 

अज्ञात 

 
एकुन 18,900/- ?? ?? 

एक OPPO F9काळ्या रंगाचा 

मोबाईल त्याचा Imei 

no865468041806319,AIr

tel sim no. 9175595063, 

नक.18,900/-RS रु चा माल 

ननरंक यानतल िीयाथनद मिकुर ह ेनमदू ता.वेळी व निकाणी ह े
टे्रन परुी ओखा एक्स च े मागील िनरल कोच मध्ये 

रे.स्टे.अकोला येथुन अकोला ते नानर्क असा प्रवास 
करणे करीता नियाथनद ह े चढत असतांना त्यांचा एक 
मोबाईल पँन्ट च्या नखर्ातनु गदीचा िायदा घेवनु 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबाडीन ेचोरून नेला 

नदले नियाथद वरून कलम 379 IPC प्रमान े गनु्हा 

दाखल करण्यात आला व  मा.PSO सो यांच े
आदेर्ान्वये तपासात देण्याची तिबीि िेवली आह े

ऩो ना 
752 

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 vVd vkjksih ckcr ekghrh %& 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 
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vkjksihps uko 

     

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 

jsiksLVs 

uko 

exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- 

rk-osG 

exZ -nk- rk-

osG 

fQ;kZnh@ 

[kcj ns.kkjk uko 

èrdkps uko o iRrk gdhxr riklh 

vaeynkj 

1 cMusjk 31/19 कलम 

174 जा.फौ. 

????????????  ????????????     

????????????????  
????????????????????  ????..  11  

????  ??????  ????????    
 

12.08.19  

15.15 

वा.पवुी 

 

12.08.19 

21.25 वा 

 

OONN  dduuttyy  

DDYYSSSS  ????  ????????  
????????????????  

 

????????????   ??????????    ????   

????????????    7700  ????  7755  ??????????  

 

अनोऱखी ऩुरुऴ  लम अंदाज े 70 ते 75 लऴे  शा येल्ले स्टेळन  

धांभनगाल प्रँटपाभम न.ं 1 लय ळेड खारी  भतृ अलस्थेत ऩडरेरा 
आशे अवे  HC 1027 कांफऱे मांना ON duty DYSS ये स्टे 

धाभनगांल मांच्मा भेभो लरुन घटनेची ळशननळा कयणे कयीता ल 

ऩुढीर कामामलाशी कयणे कयीता घटनास्थऱी PC/845 बराली वश 

आम्शी स्लताशा यलाना शोलुन भुतक ऩुरुऴ प्रेतांलय कामामलाशी 
करुन ल प्रेत ओऴख ऩटनेकयीता शळत गुशात ठेलुन  आज योजी 
आम्शी  झारेल्मा कामामलाशीच ेकागदऩत्र ऩो.स्टे.रा आणुन शजय 
केल्माने भगम  दाखर . 

HHCC  11002277  
???????????? 

2 अकोरा 34/19 

क.174 crpc 
रे.स्टे.मतुीिापरु 

km.no.622/03
चे मध्ये अप मेन 
लाईन चे बािुला 

 

11.08.19  

17.40 

वा.पवुी 

 

12.08.19 

16.07 वा   

 
 

 

ON Deuty 

DYSS 

रे.स्टे.मतुीिापरु 

 

नर्ला साहबेराव सोळंके 

वय 68 वरे्,रा.लकडगंि 

ता.नि.मतुीिापरु 

अर्ा प्रकारे आह ेकी  नद.11/08/19 रोिी ON Deuty DYSS 

मतुीिापरु यांचा मेमो प्राप्त झाला की रे.स्टे.मतुीिापरुअप 

टँ्रकkm.no.622/03-622/01च े मध्ये एक वयस्कर मनहला गाडी 

क्र18030र्ालीमार एक्स.च ेसमोर आली आणी ईिंन ला टकराऊन टँ्रक 

च्या बािुला मतृ अवस्थेत पडलेली असुन उचीत कारवाई करावी अर्ा प्राप्त 

मेमो वरून HC 240 वाघाळे व PC 67 असे सदर घटनास्थळी िावनु 

मयत मनहला ची र्हानीर्ा करुण व सदर ओळख पटलेल्या  मनहलेच्या  

पे्रतावर घटनास्थळ ,ईन्क्वेस्ट पचंनामा कायथवाही करुन मतुीिापरु येथील 

सरकारी दवाखाना येथे PM करणे कामी PC 67यांच ेहस्ते पािनवण्यात 

आले असुन मगथ कलम -174 CRPC प्रमान ेदाखल करण्यात आला  

 

HC 240 
वाघाळे 


