
ADDITIONAL DIRECTOR GENARAL OF POLICE RAILWAY, MAHARASHTRA STATE, RAILWAY  MUMBAI 

 

   Daily Bulletein Of Railway Maharashtra State Nagpur Date :-15/03/2019 

  

Dist. 

Rlys 

Nagpur 

 

Police Station 

Reg.Offences 

NC   Missing person Missing 

Children 

Applications Total 

Accidental 

deaths 

Traced Untraced 

Class 

 I to V 

Class 

VI 

Male Female Girl Boy Public SP 

office 

Senior 

Offices 

 

 

02 

Male Female Male  Female 

total 15 NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL - 01 01 - 

 

 

Dist. 

Rly 

Nagpur 

Preventive action BP Act.  Summons Warrant Police/homeguard 

detail CRPC 

107 109 110 41 (1) 

, (2) D 

122/ 

124 

99/ 

112/ 

 117 

55/ 

57 

Served Balance Served Balance Train Patrolling 

Staff Total 

total NIL NIL NIL NIL               NIL NIL NIL - 

 

- - - 18 

 

 

 

 

 

Dist. 

Rly 

Nagpur 

Begger Cases Hawkers  Cases 

total NIL NIL 



Daily Bulleteen Of  Railways Nagpur  Summary :- 

 
                                                                   

 

SR 

N1o. 

HEAD REP. DET. Stolen Property  Recoverd Property 

 

1 MURDER - - - - 

2 ATT. MURDER - - - - 

3 DACOTIY - - - - 

4 PREP.OF. DACOTIY - - - - 

5 PREP.OF ROBBERY - - - - 

6 H.B.T. - - - - 

7 BAG  LIFTING 08 - Rs. 1,93,000/- - 

BAG DROPPING - - - - 

BAG CUTTING - - - - 

MOBILE 06 - Rs. 46,959/- - 

CHAIN SNACHING - - - - 

OTHER  THEFT - - - - 

8 THEFT - - - - 

9 A.S.D. - - - - 

10 RIOT - - - - 

11 HURT - - - - 

12 ASSA.ULT. - - - - 

13 CHEATING - - - - 

14 C.B.T. - - - - 

15 MOLESTATION   - - 

16 RAEP - - - - 

17 FORDG  NOTE - - - - 

18 KIDNAPPING - - - - 

19 OTHER IPC 01 - - - 

TOTAl 

 

15  Rs. 2,39,959/-  



 

   Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 15@03@2019 

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 xksafn;k 

82@19  

dye 

379 

Hkk-n-fo 

xqUgkÁdkj 

eksckbZy  

pksjh 

Vsªu ua- 

18246 Hkxr 

dh 

dksVh ,Dlizsl 

ps dksp ua-

 ,lA 06 cFkZ 

ua- 24 o:u] 

jsYos LVs’ku 

xksafn;k ;sFks 

xkMh ;s.;kiqohZ 

 

26@02@19 

06%45 oktrk 

njE;ku 

15@03@019 

04%43 oktrk 

Jh- lqf/kj flag 

tqxksyfd’kksj 

jkBkSj o; 48 

o"kZ jkg- ?kj 

ua- 88 t;arh 

dkWyksuh flgksjk 

e-iz- 

 

vKkr ,dq.k 35000 :- 

,d lqVdsl R;kr 

jks[k 18]000 :] 

,d Vk;Vu ?kM;kG 

fdear 4200 :] tqus 

okijrs dims] tqrs] 

vk/kkj dkMZ] okgu 

pkyu ijokuk vlk 

,dq.k 

35000 :- pk eky 

 

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

etdqj gs ueqn xkMhus jsYos LBs’ku HkksikG rs jk;iwj 

vlk izokl djhr vlrkauk izoklkr jsYos LVs’ku 

xksafn;k ;s.;kiqohZ dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

R;akps >ksispk Qk;nk ?ksoqu R;kapk ueqn ouZ.kkpk 

eksckbZy eqn~~nke yckMhus pks:u usys ckcr 

fQ;kZnh ;kauh jsiksLVs ukxiwj ;asFks fQ;kZn fnY;ko:u 

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

 

iksgok 

886 

Tk;Loky 

 

2 xksafn;k 

83@19 

dye 

498¼v½ 

306]34 

Hkk-n-fo 

 

jsYos LVs’ku 

lkysdlk  

;kMZZ fdeh ua- 

963@04 

e/;s 

 

15-03-19 

03%50 

oktrk 

njE;ku 

15-03-19 

20%51 

oktrk 

lkS- ikSf.kZek 

Jko.kdqekj 

Hkkslys o; 

62 o"kZ /kank 

& x`gh.kh 

jkg- 39 ch-

 ,drk uxj] 

xksjsokMk jksM 

ukxiwj 

 

 

01- e`rd 

eghyspk irh 

ukes & 

vtqZuflax 

larks"kflax cSl 

o; 30 o"kZ 

jkg- jsYos LVs’ku 

leksj lkysdlk 

02- e`rd 

eghyspk fnj 

ukes & fjadq 

larks"kflax cSl 

o; 30 o"kZ 

jkg- jsYos LVs’ku 

leksj lkysdlk 

03- e`rd 

eghysph uun 

ukes & vkpy 

jkg- vkexkao 

ft- xksafn;k 

vkjksih dz-1 o 

2 ;akph vVd 

rk-osG fn- 15-

03-19 ps 21-

34 ok- 

 

Ek;r eghyk ukes  

izKk vtqZu flax cSl 

o; 35 o"kZ jkg- 

jsYos LVs’ku leksj 

lkysdlk 

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

fQ;kZnhph eqyxh e`rd izKk vtqZuflax 

cSl fgyk frpk uojk gk yXukuarj 

okjaokj iSlkph o lksU;kph ekx.kh rlsp 

ijiq:"kklkscr laca/k Bso.ks ckcr ncko 

Vkdqu 'kkjhjhd o ekufld =kkl nsoqu 

rlsp e`rd eghyspk nssj gk lq/nk okjaokj 

iSL;kph ekx.kh pkjpkS?kkr viekukLin 

cksyqu 'kkjhjhd o ekufld =kl nsoqu 

rlsp uun vkpy gh lq/nk e`rd eghyk 

ghl okjaokj rq egkjkuh lkj[kh 

okxrs ?kjps dkes djr ukghl rqyk 

eqyckG gksr ukgh ;k dkj.kko:u 

'kkjhjhd o ekufld =kl nsoqu ;krhy 

frUghgh vkjksihrkauh laxuer d:u e;r 

eghysl 'kkjhjhd o ekufld =kl nsoqu 

e`rd eghysl vkRegR;k dj.;kl izo`Rr 

dsY;kus e`rd eghysus /kkoR;k jsYps xkMh 

[kkyh ;soqu jsYos LVs’ku lkysdklk fdeh 

ua- 963@04 e/;s vkRegR;k dsyh 

ckcr fQ;kZnh ;kauh   fQ;kZn fnY;k 

o:u ueqn izek.ks xqUgk nk[ky dj.;kr 

vkyk vkgs-  

 

liksfu 

iadt  

pdzs 

 



3 नागपरु  
CR No  
423/19   

कलम  379 
IPC प्रमाणे   
xqUgkÁdkj 

eksckbZy 

pksjh 

गाडी क्र 
22648 कोरबा 
एक्स चे  PF 
NO 1 वर 

ईटारसी एन्ड 
वाली ब्रिज चे 
जवळ गाडी ची 

वाट पाहत 
असताांना 

 

12.03.19  चे 
16.45वा 

15/03/19 चे 
08.11 वा. 

 

काशीनाथा 
नाग शेट्टी वय 
50 राह टाउन 
मदनपरु ता 
ओराद ब्रज 

बबदर कऩाटक 
ब्रपन कोड न 

585417  
मो.नां. 

9881436926 

अज्ञात ,dq.k 2]460 :- 

एक समँसांग कां  चा 
मोबा B/210 ज्यात 
आयडीया ब्रसम नां 

7089310258/ IMEI NO 
354006/08/416819/3  
354007/08/416819/1 
बक.1760/-रु CRPF 
पसस, ब्रमलट्ट्रि रांग चा 
त्यात CRPF ब्रलहलेले 
त्यात आधार काडस  पनँ 

काडस  SBI ATM 
,ईलेक्शन काडस  आयडी 

काडस , न फोसस न 
913202585 Unit No 
085Bn रोख 700/-रु 
असा एकुण 2,460/-रु 

चा माल 
 

ब्रनरांक नमदु ता वेळी व ठीकाणी यातील ब्रफयादी 
मजकुर हे नमदु िेन गाडी क्र 22648 कोरबा 
एक्स चे  PF NO 1 वर ईटारसी एन्ड वाली 
ब्रिज चे जवळ गाडी ची वाट पाहत असताांना  
गाडी येण्यास उशीर असल्या कारणाने 
ब्रफयादी हे रे स्टे नागपरु PF NO 1 वर ब्रिज 
चे जवळ झोपले असता कोणीतरी अज्ञात 
चोरटयाने नमदु वणसनाचा सामाना व 
मोबाईल  मदु्दाम लबाडीने व कपटाने  चोरुन 
नेले वरुन सबब अप कलम 379 IPC 
प्रमाणे दाखल करुन गुन्हयाची कागदपत्र मा. 
JMFC  सो रे कोटस नागपरु याांना रवाना 
तसेच सदर गुन्हयाचा पढुील तपास मा PSO 
सो याांचे पेशीत ठेवण्यात येत आहे  

eiksuk 

101 

neds  

4 नागपरु 
CR No  
425/19   

कलम  379 
IPC प्रमाणे 
xqUgkÁdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रे स्टे नागपरुचे 
सेकां डक्लास 
बबुकग हालँ 

मधनु 
 

15.03.19  चे 
02.00वा. 

पवुी 
 

15/3/19 चे 
23.30 वा 
12.53 वा 

 

प्रकाश ब्रमकु 
हागे वय 18  
वषस, धांदा 

ब्रशक्षण, रा. 
दानापरु ता. 
तेल्हारा ब्रज. 

अकोला मो नां. 
7709818805 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 7]000 :- 

एक लेनोवा कां . K6 
त्यात ब्रसम एयरटेल कां . 
चा 7387035802 Idea 

no 7028472423 
IMEI no नमदु नाही 
बकमत 7000/ -रु चा 

माल 

ननरंक नमदु ता वेळी व ठीकाणी यातील ब्रफयादी 
मजकुर हे नमदु िेन रे स्टे शेगाांव ते नागपरु 
असा प्रवास कब्ररत आले व रे स्टे नागपरु चे 
सेकां डक्लास बबुकग हालँमध्ये आराम कब्ररत  
असताांना त्याांना झोप लागली असता कोणीतरी 
अज्ञात चोरटयाने झोपेचा फायदा घेवनु नमदु 
वणसनाचा मोबाईल  मदु्दाम लबाडीने व कपटाने  
चोरुन नेल.े 

wnk 
202 

5 नागपरु 
CR No  
426/19   

कलम  379 
IPC प्रमाणे 
xqUgkÁdkj 

cWx pksjh 

िेन नां. 12724 
ब्रदल्ली 

हैदराबाद 
तेलांगणा एक्स 
चे कोचे नां. S/6 
बFkZ नां. 38 
वरुन  गाडी 

सटुल्यानांतर रे 
स्टे नागपरु 

येथनु 
 

08.03.19  चे 
09.45 वा. 

पवुी 
 

   15/3/19 चे  
15.17  वा 

 

माधव 
बालस्वामी 

अांबारी वय 19 
वषस, रा. 

रेमोरीबारी  
स्िीट सयुसराव 

पेठ ब्रवजयवाडा 
तेलांगणा मो नां. 
8106264677 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 8]000 :- 

एक िालँी बगँ  ब्रनळ्या 
व लाल रांगाची बकमत 
5000/-रु, जनेु वापरते 
कपडे, पसु्तक यसुीबी 
कां . चे शुज ब्रक. 3000/-
रु, असा एकुन 8000 / 

-रु चा माल 

निरंक नमदु ता वेळी व ठीकाणी यातील ब्रफयादी 
मजकुर हे नमदु िेन  ने रे स्टे झासँी ते 
ब्रसकां दराबाद असा प्रवास कब्ररत असताांना 
प्रवासादरम्यान रे स्टे नागपरु येथनु गाडी 
सटुल्यानांतर कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने 
झोपेचा फायदा घेवनु नमदु वणसनाचा मोबाईल  
मदु्दाम लबाडीने व कपटाने  चोरुन नेले 
fVi%& रे पो स्टे वधा येथील जा. कर्. 857/19 
ब्रद. 13.03.19 अन्वये टपालाने प्राप्त झाल्याने  
तसेच इकडील आ. क्र. 513/19 ब्रद. 14.03.19 
अन्वये 

Asi 
613 
ikVhy 



6 नागपरु 
CR No  
429/19   

कलम  379 
IPC प्रमाणे 
xqUgkÁdkj 

cWx pksjh 

िेन नां. 12804 
ब्रनजामदु्दीन 

ब्रवशाखापटनम  
एक्स चे 

कोचनां. S/4 
बथस नां. 30 
वरुन   रे स्टे 
नागपरु येथनु 

 

ब्रद 03.03.19  
चे 23.25  वा. 

पवुी 

ब्रद 15.03.19  
चे 17.28  वा. 

अमरबसग 
सांजयबसग 

राठोड वय 26 
वषस, रा. हाऊस 
नां. 2, गव्हनसमेंट 

सोसायटी 
छोटा, गाांधीरोड  
ब्रज. ब्रहमाचल 
ब्रसमला मो नां. 
8421028599 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 68]000 :- 

एक काळ्या रांगाची 
िालँी बगँ   त्यात 

बारावीची सटीब्रफकेट, 
कालँेज Iकाडस , 

हालँब्रटब्रकट गुरुकुल 
कालँेज चा , डेल कां . चा 
काळ्या रांगाचा लपँटापँ 
ब्रक. 45000/-रु,  एक 

ओपो कां . चा F9 
मोबाईल त्यात ब्रसम 

Airtel no 
8421028599 ब्रक. 

23000/-रु. चा असा 
एकुन 68000 / -रु चा 

माल 
 

निरंक नमदु ता वेळी व ठीकाणी यातील ब्रफयादी 
मजकुर हे नमदु िेन  ने रे स्टे भोपाल ते 
ब्रवजयवाडा  असा प्रवास कब्ररत असताांना 
प्रवासादरम्यान  
कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने झोपेचा फायदा 
घेवनु  ब्रसट खाली ठेवलेलीनमदु वणसनाची 
िालँी बगँ आतील मोबाईल लपँटापँ  व 
सामानासह रे स्टे नागपरु येथनु   मदु्दाम 
लबाडीने व कपटाने  चोरुन नेल े
fVi%& रे पो स्टे वधा येथील जा. क्र . 858/19 
ब्रद. 13.03.19 अन्वये टपालाने प्राप्त झाल्याने  
तसेच इकडील आ. क्र. 514/19 ब्रद. 14.03.19 
अन्वये 

ASI 
725 
ठाकुर 

7 नागपरु  
CR No A 
430/19   

कलम 379 
IPC प्रमाणे 

दाखल   
xqUgkÁdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेननं. 12626 
केरला एक्सचे 
मागील जनरल 
कोचमधनु रेस्टे 

नागपरु येथे 
गाडी थांबल्या 
नंतर लक्षात 

आले 
 

नद 09.03.19  
चे 04.00  वा. 
वाजे दरम्यान 

 

नद 15.03.19  
चे 22 :37  वा. 

नननखल अरववद 
बोरोडे वय 24 
धंदा नोकरी रा. 
धाबेकर नगर 

श्रध्दा नगर नं. 2 
खडकी 

,मंगरुळनपर रोड 
अकोला मो.नं. 
8805939282 

अज्ञात 
 

,dq.k 5]999 :- 

एक MI Redmi 6a 
काळ्या रंगाचा मोबाईल 
ज्यात एअरटेल नसम नं. 
9405519509, jio- 
8766553014, imei 

no. 
3864780041706302/
10 असा एकुन 5999रु 

चा माल 
 

fujad नमदु ता वेळी व ठीकाणी यातील नियादी मजकुर 
हे नमदु ट्रेन  ने रेस्टे भोपाल ते नागपरु असा 
प्रवास कनरत असतांना प्रवासादरम्यान तयांना 
झोप लागली असता रे स्टे नागपरु येथे  गाडी 
थांबल्या नंतर लक्षात आले की, तयांचा वरील 
नमदु वणणनाचा  कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने 
झोपेचा िायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने व कपटाने  
चोरुन नेले वरुन सबब अप कलम 379 IPC 
प्रमाणे दाखल करुन गनु्हयाची वदी नरपोटण मा. 
JMFC सो रे कोटण नागपरु यांना रवाना तसेच 
सदर गनु्हयाचा पढुील तपास PSO यांचे पेशीत 
ठेवण्यात येत आहे. 

 

lQkS 

636 

yks[kaMs 



8 नागपरु 
CR No A 
431/19   

कलम 379 
IPC प्रमाणे 

दाखल   
xqUgkÁdkj 

VªkyhcWx 

pksjh 
 

– ट्रेन गोंडवाना 
एक्सचे 

कोचनं.S/9, 
बथणनं.35 वरुन 
रेस्टे नागपरु येथे 

गाडी उभी 
असताना  

नद 26.02.19  
चे 12.00  वा. 

नद. 15.03.19 
चे 23.04 वा. 

 

सदु्दाम हुसैन 
S/O सगीर 

अहमद वय 25 
वषण रा.ग्राम 

नतलमास पो. 
गलुनडया ता 
सीरगंज नज 

बरेली उ प्र.मोनं. 
9340757659 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 500 :- 

एक ननळ्या रंगाची ट्रॉली 
बगॅ तयात आधार 

काडण,िोटो ,जनेु वापरते 
कपडे असा एकुन 500रु 

चा माल 
 

fujad नमदु ता वेळी व ठीकाणी यातील नियादी मजकुर 
हे नमदु ट्रेन  ने रेस्टे ननजामदु्दीन ते रायपरु  असा 
प्रवास कनरत असतांना प्रवासादरम्यान रे स्टे 
नागपरु येथे  गाडी उभी असताना तयांची वरील 
नमदु वणणनाची ट्रॉली बगॅ आतील सामानासह  
कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने नजरचकुीचा िायदा 
घेवनु मदु्दाम लबाडीने व कपटाने  चोरुन नेले 
वरुन सबब अप कलम 379 IPC प्रमाणे दाखल 
करुन गनु्हयाची वदी नरपोटण मा. JMFC सो रे 
कोटण नागपरु यांना रवाना तसेच सदर गनु्हयाचा 
पढुील तपास PSO यांचे पेशीत ठेवण्यात येत 
आहे. 

 

lQkS 

636 

yks[kaMs  

9 o/kkZ 

187@19 

d 379 

Hkkanfo 

xqUgkÁdkj 

ilZ 

 pksjh 

xkMh ua 

22138 izsj.kk 

,Dlps dksp 

au ,l@05 

cFkZ ua 31 

jsLVs  o/kkZ 

njE;ku 

12-3-19 ps 

09-00 ok 

njE;ku 

Latitud

e 

20.73273 

Langitud

e 

78.59467 

 

15-3-19 ps 

13-20 ok 

eqds”kdqekj 

vtqZunkl 

nqukuh o; 

55 o;kZ jk 

txgj uxj 

eathiqjk jksM 

oylkM 

xqtjkr 

अज्ञात ,dq.k 3]000 :- 

euhilZ R;kr 

iWudkMZ] Mªk;Oghzx 

yk;lUl ,Vh,e 

dkMZ jks[k 

3000@# 

निरंक ;krhy fQ;kZnh gs uenq  osGh o 

ueqn xkMhus jsLVs  unh;kM rs ukxiqj 

vlk izokl djhr vlrkauk R;kps 

>ksispk  Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh  

vKkr pskjV;kus R;kaps lWxcWxe/;s 

Bsoysyk ueqn euhilZ psk:u usys 

ckcr jsiksLVs ukxiqj ;sFks  rdkzj fnys 

o:u dkxni=  tk dz 2087@19 

fn 14@3@19 vUo;s vkt jksth 

iksLVsyk izkIr >kys o:u ueqn xqUgk 

nk[ky dj.;kr vkyk 

 

iskgok 

847 

FkkWEkl 

10 o/kkZ 

188@19  

d 479 

Hkkanfo 

xqUgkÁdkj 

eksckbZy  

pksjh 

 

xkMh ua 

16093 xkserh 

lkxj ,Dlps 

dksp au  

,l@8 cFkZ 

ua 02] 08 

jsLVs  

fgax.k?kkV 

njE;ku 

02-02-19 ps 

01-00 ok 

njE;ku 

14-3-19 ps 

13-47 ok 

eksgEen 

[kkyhy eks- 

bLekbZy o; 

42 o’kZ jk 

xqykckck dk  

gkrk flOghy 

ykbZu dkuiqj 

vKkr ,dq.k 9]500 :- 

,d vksIIkks  da 

eksckbZy 

IMEI No 
865966029212277 

& 

865966029212269 

fd 9500@# ,Vh,e 

dkMZ  dkxni=ss 

vlk 9500@# pk 

eky 

fujad ;krhy fQ;kZnh gs uenq  osGh o ueqn 

xkMhus jsLVs  psUubZ rs dkuiqj vlk 

izokl djhr vlrkauk jsLVs fgax.k?kkV rs 

lsokzxke njE;ku R;kps >ksispk Qk;nk 

?ksoqu dks.khrjh  vKkr pskjV;kus R;kaph 

ueqn cWx psk:u usys ckcr jsiksLVs 

dkuiqj ;sFks rdzkj  fnys o:u ek iks 

vf//k{kd lks dk;kZ  

tkd vkj@23@oxZ@2019&1922 fn 

14@03@19 vUo;s dkxni= izkIr >kys 

o:u ueqn xqUgk nk[ky 

iksgok 

549 

QqlkVs 



11 बडनेरा 
अप.क्र.  
कलम 

174/19 
कलम 379 

भादवी. 
xqUgkÁdkj 

ysMht ilZ 

pksjh 

 
 

ट्रेन नंबर 
11040. अप. 

गोंदीया 
कोल्हापरु 

महाराष्टएक्स. 
कोच नंबर 

एस/06 मधनु  
रेल्वे स्टेशन 
बडनेरा येथे 

गाडीतनु उतरत 
असतांना. 

 

15/03/19 चे 
15.00 
वाजेच्या 
दरम्यान 

 

नद.15/03/19 चे 
17.05 

  

योनगनी 
अननलराव नबरे 

वय-50वषण,  
धंदा -घरकाम,  
राह.- पलुगाव 
गाधी नगर, 

वधा,   मो नं . 
8806263173 

vKkr ,dq.k 13]000 :- 

एक काळया रंगाची 
लेडीज पसण तयात लाल 
रंगाची छोटी पसण तयांत 
रोख 13,000 रूपये, 

आधार काडण, बेस्ट प्राईज 
काडण, पनॅ काडण, इतर 

कागदप़त्र. 
 

fujad अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व नठकाणी 
यातील नियादी मजकुर हे नमदु ट्रेन ने पलुगाव ते 
बडनेरा असाप्रवास करीत असतांना रेल्वे स्टेशन 
बडनेरा येथे गाडीतनु उतरत असतांना. कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने चोरुन नेले बाबत नदले नियाद 
वरुण कलम 379 भादवी प्रमाणे गनु्हा दाखल 
करुण यांना देण्यात येत आहे 
fVi %& fQ;kZnh gs Lor% iksyhl LVs’ku 

yk gtj >kY;kus xqUgk nk[ky 

 

 
 
  

पोहवा/ 
1027 
कांबळे 

12 बडनेरा 
अप.क्र. कलम 

175/19 
कलम 379 

भादवी. 
xqUgkÁdkj 

ysMht 

gW.McWx 

pksjh 

 
 
 

ट्रेन नं-12139 
मुंबई नागपरु 

सेवाग्राम एक्सचे 
कोच नंबर 

एस/08 बथण नं-
1,2, 4,5 वरून 

रेल्वे स्टेशन 
बडनेरा येथनु 

गाडी सटुल्याचे 
10 नमवनटा 

नंतर, 
 

13/03/19 चे 
03.20 वा. 

 

15/03/19 चे 
19.46 वा.  

प्रकाश 
आनंदराव 

पारखी, वय-33, 
धंदा- 

प्रायव्हेटकाम, 
राह- 

गांवनवलम, ता- 
नागनभड 

नजल्हा- चंद्रपरु, 
मोबा -

8424960063, 
 

vKkr ,dq.k 60]000 :- 

एक लेडीज हनॅ्ड बगॅ 
तयात रोख25,000, 
लीनोवो. कंपनीचा 

मोबाईल, माडल नंबर-
के-5,तयात आयडीया 

नसम नं-8424960063, 
नकमंत 7000 रूपये, 
तयात समॅसंग जे-2 

कंपनीचा मोबाईल तयात 
आय. डी. आय. नसम, -

8652797394, वक. 
5000/-  रु एक 

सोन्याची चैन ७ ग्रमॅ 
वक.२१०००/-रु ,चांदीची 
पायपट्टी वक.२०००/- रु  
असा एकुण ६००००/-रु 

चा माल 

fujad अशा प्रकारे आहे की, वरील ता. वेळी व नठकाणी 
नमदु ट्रेन ने मुंबई ते नागपरु असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासादरम्यान कोणीतरी अज्ञात 
चोरटयाने रेल्वे स्टेशन  बडनेरा येथनु गाडी 
सटुल्याचे 10 नमवनटा नंतर, तयांचा पतनीचा  एक 
लेडीज हनॅ्ड बगॅ आतील सामानासह चोरून नेले 
वरून सबब अपराध कलम 379 भादनव प्रमाणे 
गनु्हा दाखल करून पढुील तपासी अनधकारी 
नेमण्यात आले. 
fVi %& lnj xqUg;kps dkxni=s js-LVs-

ukxiqj ;sFkqu VikyOnkjs izkIr >kysus xqUgk 

nk[ky 

  

WNK
/ 

257 



 

jsYos iks- LVs’ku e/;s nk[ky >kysY;k Hkkx 06 [kkyhy nk[ky  xqUgs %& 

 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      
 

   

13 बडनेरा 
अप.क्र. कलम 

176/19 
कलम 379 

भादवी. 
xqUgkÁdkj 

eksckbZy  

pksjh 

 
 
 

ट्रेन नं.12112 
अमरावती-मुंबई 
एक्स चे कोच 
नं.एस/1 बथण 
नं.37 वरुण 
रे.स्टे बडनेरा 
येथनु गाडी 

सटुल्यानंतर 15 
नमनीटांनी 

 
 

नद.15/03/19 
चे 07.45 वा 

 

नद.15/03/19 चे 
21.55  वा 

 

नवशाल नश्रराम 
भालेराव वय-

38 वषण 
व्यवसाय-

नौकरी 
रा.वडनेरकर 
वाडी अकोली 
रोड साईनगर 
अमरावती  

मो.83082777
91 

vKkr ,dq.k 10]000 :- 

एक समॅसंग कं.चा 
मोबाईल तयात airtel 

नसम नं. 7385718033 
docomo-

8087095405 
IMEI NO माहीती नाही 

वक.10,000/-रु चा 
मोबाईल 

 

fujad अशा प्रकारे आहे की,वरील ता वेऴी व नठकाणी यातील 
नियादी यांनी पो.स्टे ला येवनु नियाद नदली की,तयांचा 
लहान भाउ व आई यांना  ट्रेन नं.12112 अमरावती-
मुंबई एक्स चे कोच नं.एस/1 बथण नं.37 वर बसवनु नदले 
व ट्रेन रेल्वे स्टेशन बडनेरा येथनु ननघाल्यावर नियादी 
यांचे भाउ यांनी 15 नमनीटांनी िोनद्वारे माहीती नदली 
की,नमदु बथणवर बसनु असतांना कोणीतरी चोरट्याने 
रे.स्टे बडनेरा येथनु गाडी सटुलेनंतर तयांचा  मोबाईल 
चोरुन नेला बाबत नदले नियाद वरुण कलम 379 
भा.द.वी प्रमाणे गनु्हा दाखल करुण पढुील तपास 
HC/1028 खांडेकर यांना देण्यात आला. 
fVi %& fQ;kZnh gs Lor% iksyhl LVs’ku 

yk gtj >kY;kus xqUgk nk[ky 

 

 

HC/ 
1028 
खांडेक

र 

14 अकोला 
अप क्र. 
225/19  

कलम 379 
IPC 

xqUgkÁdkj 

euhilZ  

pksjh 

 
 

–   ट्रेन 
नं.22859 

नगतांजली एक्स 
मनधल समोरील 
जनरल कोच 

मधे रे स्टे 
अकोला येथनु 
चढत असतांना 

09/03/19    
चे 15.51 वा 

दरम्यान 

 15.03.19     चे 
00.09  वा 

नवलास दयाराम 
 शेंडे वय-35 

वषण रा.मानेवाडा 
बेसा रोड 

पला ाँट नं.9 श्री 
गजानन 
ट्रेडसण 

मो.नं.9604416
894 

 

अज्ञात 

 

,dq.k 5]500 :- 

एक मनी पसण तयात रोख 
5500/-रू टु व्हीलर 
लायसन्स,ईलेक्शन 

काडण,आधार काडण एकुण 
5500/-रू  चा  माल 

 

ननरंक वरील ता. वेळी ठीकाणी यातील नियादी  मजकूर  हे 
नमदु ट्रेन ने अकोला ते नागपरु असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासा दरम्यान नियादी यांचा  रे स्टे अकोला 
येथनु गाडीत चढत असताना वरील  नमदु वणणनाचे पसण 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने व कपटाने 
चोरुन नेले  वरून 
 मा.PSO सो यांचे आदेशान्वे कलम  379 IPC प्रमाणे 
गनु्हा दाखल या वेळी रे. पो. स्टे. नागपरु येथील जा.क्र 
2046/19 वद. 12/03/19 अन्वये  रे.पो.स्टे.अकोला 
येथील आ.क्र.184/19 वद.14/03/19 अन्वये गनु्हयाचे 
कागदपत्र प्रापत झाल्याने 
 
 

पो हवा 
93 खतीब 

15 अकोला 
अप क्र. 
226/19  

कलम 379 
IPC 

xqUgkÁdkj 

eksckbZy  

pksjh 

 
 

ट्रेन इंटरसीटी 
काचीकुडा 

नरखेड 
एक्स चे 

जनरल कोच 
मधनु उतरत 

असतांना 
रे   स्टे वानशम 

येथनु 
 

09/03/19 चे 
17.00 

वा..दरम्यान 
 

14/03/19 चे 
20.05 वा. 

सनचन परुाट्टी 
येवलीवाड  

वय-25 वषण धंदा 
मजरुी रा. शंकर 
नगर धमाबाद              

मो.नं.9021080
692 

अज्ञात 

 

,dq.k 12]000 :- 

एक Asus Max Pro 
M-1 कंपनीचा मोबाईल 
नक. 12000/- रु तयाच            

IMEINo. 
359849093553029, 
359849093553037 
नसम Airtel  न माहीत 

नाही असा  एकुण 
12000/-रू  चा  माल 

 

ननरंक वरील ता. वेळी ठीकाणी यातील नियादी  मजकूर  
हे नमदु ट्रेन ने धमाबाद  ते अकोला असा प्रवास 
करीत येवनु रे स्टे वानशम येथे गाडीतनु उतरत 
असतांना तयाचीनजर चकुवनु कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने वरील नमदु वणणनाचा 
मोबाईल  चोरुन नेले  वरूनमा. PSO सो यांचे 
आदेशान्वे कलम  379 IPCप्रमाणे गनु्हा दाखल  
नियादी हे आज रोजी रे स्टे वानशम येथे येवनु 
तोंडी  नियादनदले वरुन आज रोजी गनु्हा दाखल 
 
 

ASI/4
96 मोयजे 



jsYos iks- LVs”ku e/;s nk[ky  vlysY;k exZ ckcrph ekghrh%&  

  ,                  

 v-dz iksLVs 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 xksafn;k 19@2019 

dye 

174 

lhvkjihlh 

jsYos LVs’ku lkysdlk 

;kMZ fdeh ua- 

963@04 e/;s 

15@03@019 

03%50 oktrk 

iqohZ 

15@03@019 

08%09 oktrk 

vkWu M;qVh fMok;,l,l 

xksafn;k rQsZ fnus’k 

egknsojko nkuksMs o; 39 

o"ksZ jkg- jsYos DokWVZj] 

xksafn;k 

izKk vtqZu flax cSl o; 35 

o"kZ jkg- jsYos LVs’ku leksj 

lkysdlk 

ueqn  rk- osGh o fBdk.kh ;krhy eghyk gh jsYos 

LVs’ku lkysdlk ;kMZ fdeh ua- 963@04 e/;s ju 

vksOgj gksoqu vi?kkrhfjR;k ej.k ikoyh ckcr vkWu 

M;qVh fMok;,l,l xksafn;k ;kauh ys[kh eseks 

fnY;ko:u ueqn izek.ks exZ nk[ky dj.;kr vkys 

vkgs- 

l-QkS- 

177 

ekudj 

 ukxiwj 22/19 कलम 
174 crpc 

js LVs ukxiwj 

IyWVQkeZ ua 7 

bVkjlh ,UM dMs 

 

15/03/19 चे 
19.45 वा. 

परु्वव 
 

15.03.19 चे 
20.27 वा 

On Duty Dyss Jh 
JhokLro e रे नागपरु 

 

,d vuksG[kh ble o; 

va 55 o’kZ 
आज रोजी आम्ही WNK 202 ukxnsos  असे  स्टे 
डायरी चाजस मध्ये हजर असताांना  On Duty 
Dyss Jh JhokLro e रे नागपरु याांनी मेमो fnyk 

dh js LVs ukxiwj IyWVQkeZ ua 7 bVkjlh ,UM 

dMs ,d vuksG[kh ble o; va 55 o’kZ 

gk csgks'k voLFksr iMysyk vkgs v'kk eseks 

o:u js MkW uh psd dsys vlrk R;kl er̀ 

?kksf’kr dsys v'kk eseks वरुन मगस नां. 22/19 
U/S 174 Crpc  प्रमाणे दाखल करुन  पे्रत पहारा 
कामी pc 700 ikVhy  याांना घटनास्थळी रवाना 
करन्यात आले  तसेच मयताचा घटनास्थळ व 
इन्कव्वेस्ट पांचनामा करने कामी Asi 164 dqoj 
याांना  रवाना करण्यात आले  
 

Asi 164 
dqoj 

 

 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh  

ukxiqwj  yksgekxZ ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

1 xksafn;k 11@2019 dye 379 Hkknafo izek.ks fn- 15@03@19 ps 16%23 oktrk de:n~nhu l¸;n dqVqcq~n~hu l¸;n o; 23 o"kZ /kank & etqjh jkg- C/o 'ks[k [kyhy] es;ks 

gkWLihVyP;k ekxs] xjhc uokt eLthnP;k leksj] cksjh;kiqjk] iqys cktkj] eksehuiqjk] iksLVs- 

ikpkioyh] ukxiwj rk-ft- ukxiwj 

 xksafn;k xksafn;k83@19 dye 498¼v½306]34 

Hkk-n-fo 

 

vVd rk-osG fn- 15-03-19 ps 

21-34 ok- 

 

01- evtqZuflax larks"kflax cSl o; 30 o"kZ jkg- jsYos LVs’ku leksj lkysdlk 

02- ukes & fjadq larks"kflax cSl o; 30 o"kZ jkg- jsYos LVs’ku leksj lkysdlk 

 

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 

& & & & & & & 

& 

& & 



 

 

xks"kokjk%& 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vf/kdkjh yksds’ku 

 

 

            

Hkkx 1 rs 5 [kkyhy nk[ky xqUgs 15 

Hkkx 1 rs 5 [kkyhy vVd vkjksih 03 

Hkkx 6 [kkyhy nk[ky xqUgs  fujad 

Hkkx 6 [kkyhy vVd vkjksih fujad 

izfrca/kd dk;Zokgh dslsl fujad 

vdLekr e`R;q 02¼ 01 okjl eghyk] 01 csokjl iq:"k ½ 

fHk{ksdjh o QsjhokY;koj dsysY;k dslsl fujad 

feflax ilZu fujad 

brj dslsl fujad 

fjQzs’kj dkslZ fujad 

t[eh fujad 

1  iksyhl vf/k{kd Jh- veks?k xkaodj gtj 

2 vij iksyhl vf/k{kd Jh- nRrkjke-jkBksM gtj 

3 Mhok;,lih ¼ gkse ½  Jh- eqfuj[kkWu  bukenkj DYSP Home 
VIP Security Workshop dfjrk eqacbZ  

4 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos ukxiwj infjDr pktZ Jh-eqfuj[kkWu  bukenkj DYSP Home VIP Security Workshop dfjrk eqacbZ  

5 mifoHkkxh; vf/kdkjh jsYos vdksyk 
Jh- lrh'k f’kans  SDPO gtj 

8 iks-fu;a=.k d{k ukxiqj infjDr pktZ  Jh- eqfuj[kkWu  bukenkj DYSP Home 
VIP Security Workshop dfjrk eqacbZ  



        

 


