
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  13@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 

01 xksafn;k 

248@19 

dye 

379 

Hkk-n-fo 

xqUgkizdkj 

euhilZ pksjh 

 

 

jsYos LVs’ku 

xksafn;k ;sFkhy 

IyWVQkWeZ ua- 

03 ojhy 

vkjih,Q 

toGhy dWUVhax 

toG 

 

12-08-19 

22%00 oktrk 

njE;ku 

13-08-19 

00%19 oktrk 

fuys’k eksgu gseus 

o; 27 o"kZs jkg- 

xzke fyaxk okMZ ua- 

11 Bk.kk uosxkao 

rg-ft- ckyk?kkV 

eiz-  

eksck ua- 

7796259945 
 

 

'ks[k fjtoku 

'ks[k vCnqy 

eqtkghn o; 

21 o"kZ jkg- 

okMZ ua- 10 

iqjkuk eVu 

ekdsZV toG 

ckyk?kkV ft- 

ckyk?kkV eiz- 

fnukad 

13-08-19 

00%19 oktrk 

 

एकुण 400 रु 
,d jsD>hu dkG;k 

jaxkpk euh ilZ R;kr 

vk/kkjdkMZ] 100 : 

njkP;k 04 uksV vls 

400 :Ik;s jks[k vlk 

,dq.k fdear 400 :- 

pk eky 

 

 

ueqn  

izek.ks 

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

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

tk.ks djhrk o HkksikG yk tk.;kl xkMhyk m’khj 

vlY;kus jsYos LVs’ku xksafn;k ;sFkhy IyWVQkWeZ ua- 

03 ojhy vkjih,Q toGhy dWUVhax 

toG >ksiys vlrk ;krhy vkjksih ;kus 

R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu R;kapk ueqn o.kZukpk 

euhilZ   eqn~nke yckMhus pks:u usys ckcr 

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

dj.;kr vkyk vkgs- 

 

iksgok@ 

968 

Bkdqj 

02 xksafn;k 

249@19 

dye 

379 

Hkk-n-fo 

xqUgkizdkj 

ysMht gWUMcWx 

pksjh 

 

 

Vsªu ua- 12808 

lerk,Dlizslps 

dksp ua- ,lA 

09 cFkZ ua- 68 

o:u]  jsYos 

LVs’ku rqeljjksM 

24-07-19 

03%14 oktrk 

njE;ku 

13-08-19 

01%18 oktrk 

fjrk mek’kadj izlkn 

flUgk o; 53 o"ksZ 

jkg- 14A , 

eksguuxj v:.k 

cksjkps ?kjkP;k ekxs] 

iksLVs eksguuxj ft- 

nqxZ NRrhlx<  eksck 

ua- 9713888812 
 

 

vKkr एकुण 15,000 रु 
,d czkmqu jaxkph ysMht 

gWUMcWx R;kr jks[k 5000 

:Ik;s] lksU;kps VkWIl out 

04 xzWe fdear 10]000 

:] ,lchvk; cWadsps 

,Vh,edkMZ ?kjkph pkch] 

LVhy ckWVy vlk ,dq.k 

15000 :Ik;kpk 

ननरंक 
 

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

fjrk mek’kadj izlkn flUgk g;k fn- 

23@07@2019 jksth  Vsªu ua- 12808 

lerk,Dlizslps dksp ua- ,lA 09 cFkZ ua- 68 

o:u jsYos LVs’ku Xokyh;j rs nqxZ vlk 

izokldjhr vlrkauk izoklkr njE;ku jsYos LVs’ku 

rqeljjksM ;sFkqu dks.khrjh vKkr pksjV;kus o; 

vankts 15 rs 18 o"ksZ ;kaus R;kaps >ksispk 

Qk;nk ?ksoqu R;kaps toG vlysyh ,d czkmqu 

jaxkph ysMht gWUMcWx vkrhy ueqn lkekuklg 

eqn~nke yckMhus pks:u usys ckcr jsiks pkSdh 

nqxZ ;sFks rdzkj fnY;kus ek- iksyhl vf/k{kd lkks- 

jsYps ukxiwj ;sFkqu xqUg;kps dkxni= oxZ gksoqu 

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

vkyk vkgs- 

l-QkS-

@453 

;kno 

03 नागपरु 
1255/19 
dye 

379 IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

 

ट्रेन 12808 
समता एक्स. चे 
मागील जनरल 
कोच मध्ये रेल्वे 
स्टेशन नागपरु 
आऊटर जवळ 

 11/08/19  
01:40 वा. 

 

13/08/19  
14:16 वा. 

 

नदवयांश नजतेंद्र नमश्रा, 
वय 19 वषे, रा. वार्ड 
नं. 13 पोलीस लाईन 
नशव मंदीराचे जवळ 
बालाघाट मध्यप्रदेश. 

मोबा.नं.  
8435926769 

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

एकुण 17,100 रु 
एक समॅसंग J8 कंपनीचा 
मोबाईल काळ्या रंगाचा 

त्यात नजयो 8329083995, 
IMEI No. 

35905309549904  
कक. 17100/-रु. चा. 

 

ननरंक 
 

अशा प्रकारे आहे की नमदु ता वेळी व निकाणी 
यातील नियादी हे भोपाल ते गोंनदया असा प्रवास 
करीत असतांना प्रवास दरम्यान त्यांचा नमदु 
वणडनाचा मोबाईल रेल्वे स्टेशन नागपरु आऊटर 
जवळ कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने झोपेचा िायदा 
घेवनु चोरुन नेले बाबत रे.पो.स्टे. गोंनदया येथे नियाद 
नदल्याने इकर्ील पो.स्टे. ला वगड होवनु आल्याने 
नंबरी गनु्हा दाखल.  
रे.पो.स्टे. गोंनदया येथील जा. क्र. 1872 /2019 नद. 
11/8/19  अन्वये इकर्ील पो. स्टे. ला आ. क्र. 
2162/19  नद 13/08/19 अन्वये  गनु्याचे कागदपत्र 
प्राप्त झाल्याने 

ASI/ 
699 
पवार 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 नागपरु. 
1256/19  

U/S  

379 IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

रे स्टे अजनी PF 
नं 2  येथे ट्रेन 

12139 
सेवाग्राम  एक्स. 
चे मागील 
जनरल कोच 
मध्ये चढते वेळी 

 

10/08/19  चे 
09.00 वा. 

 

13/08/19  चे 
14:16 वा. 

 

कौस्तभु श्यामसुंदर 
पवार, वय 17 वषे, 
धंदा नशक्षण, रा. 

तळेगाव िाकुर, ता. 
नतवसा. नज. 

अमरावती 444902 
मोबा.नं.  

9096451122 
 

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

एकुण 9,000 रु 
एक Real me RMX 182 
कं चा काळ्या रगांचा 
मोबाईल त्यात नसम jio  
9284460450 Airtel 

7028703086 imei no 
869391044333857, 

869391044333840 कक 
9,000/- रु चा माल 

 

ननरंक 
 

अशा प्रकारे आहे की नमदु ता वेळी व निकाणी 
यातील नियादी हे रे स्टे चांदरु जाण्या करीता रे स्टे 
अजनी येथे आले असता यातील नियादी हे रे स्टे 
अजनी PF नं 2  येथे ट्रेन 12139 सेवाग्राम  एक्स. चे 
मागील जनरल कोच मध्ये चढत असतांना नियादी 
यांचा पटँचा नखशातनु वर नमदु वणडनाचा मोबाईल 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने नजर चकुीचा िायदा 
घेवनु चोरुन नेले वरुन नंबरी गनु्हा दाखल.  
 

ASI/699 
पवार 

05 cMusjk  

545@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

ट्रेन नं- 12113 
पणेु नागपरु 

गरीबरथ एक्स. 
चे कोच नं- G/6 

बथथ नं- 62, 
रेल्वे स्टेशन 
बडनेरा येथे 

लक्षात आले. 
 

13/08/2019  
06.20  वा 
समुारास . 

13/08/2019  
18. 17 वा 
समुारास 

राजाभाऊ महादेव 
गडललग  वय - 53 
वषथ, धंदा- पत्रकार, 

राह – समता 
योगीराज नगर 

तपोवन अमरावती, 
मो नं 7219466215 

अज्ञात 
 

एकुण 15,000 रु 
एक Vivo. Y. 69 कंपनीचा 

पाढ-या रंगाचा मोबाईल 
त्यात ऐअरटेल ससम नं- 

9860442682, सजओ  ससम 
नं- 8208954763,   IMEI 
NO 865571037788696, 
865571037788688 सक 
15000/- रु. चा मोबाईल 

सनरंक अशा प्रकारे आहे की , वरील ता वेऴी व सिकाणी 
यातील सियादी मजकुर हे ट्रेन नं - 12113 पणेु 
नागपरु गरीबरथ एक्स. चे कोच नं- G/6 बथथ नं- 62, 
वरुन रे . स्टे. पणेु ते बडनेरा  असा  प्रवास करीत 
असतांना प्रवाश्या दरम्यान रेल्वे स्टेशन बडनेरा येथे 
लक्षात आले.की त्याच्या बथथ वरील उशाच्या शेजारी 
िेवलेला  एक Vivo. Y. 69 कंपनीचा मोबाईल  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे झोपेचा िायदा 
घेवनु  चोरुन  नेला 

 

HC/ 
217 

 खारोडे 



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

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekghrh %& 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh %& 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax 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 o/kkZ 
632/19 
u/s 65 

A,E, 66 
B,77 A 
e-nk-dk 

ट्रेन नं 12809 
हावर्ा मेल 

एक्स चे मागील 
जनरल कोच 
मधनू PF NO 
01 वर आली 
असता. 

 

13/08/19 
09/40 वा 
दरम्यान 

13/08/19 
12/25 वा 

NK/06 देवानंद 
जानबाजी 

मंर्लवार,वय 42 
वषे, रा-रे पो स्टे 

वधा. 
मो.नं.96572223

63. 
 

ननतीन श्रावण 
जाधव,वय 39 
वषे, रा-नवठ्ठल 
मंदीर वार्ड 

चंद्रपरु. vVd 

rk-osG 13-

08-19 ps 

13-00 ok 
 

एकुण 2860 रु 
एक  काळ्या रंगाची  बगँ 
त्यात टगँोंपंच देशीदारू 

प्लास्टीक च्या 110बाटँला 
प्रत्येकी 90 ML कक 26/-रू 
असा एकूण 2860/- रू चा 

माल 
 

नमदु ता.वेळी व निकाणी यातील नियादी मचकूर हे नमदु ट्रेन वर  
नदवसपाळी र्यटुीस गनु्हेगार वाचँ र्यटुी करीत असता सह कमड 
सोबत र्यटुी दरम्यान मखुनबरद्वारे खबर नमळाल्याने नमदु ट्रेन वर 
हजर होवून मागील जनरल कोच मधनू  एक  काळ्या रंगाची  बगँ 
त्यात टगँोंपंच देशी दारूने भरलेल्या प्लास्टीक च्या 110बाटँला 
प्रत्येकी 90 ML प्रत्येकी कक 26/-रू असा एकूण 6820/- रू चा 
माल बाळगनू व  अवैध्दनरत्या वाहतकू करीत असतांना नमळून 
आल्याने त्यास पो स्टे ला आननू हजर केल्याने  आरोपी नवरूद्ध  
वरून कलम 65(अ) (ई),66(ब)77(अ) म.दा.का.अंतगडत रे पो स्टे 
वधा येथे नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला  

NK/06 
मंर्लवार 

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          

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 xksfna;k xksafn;k 248@19 dye 379 Hkk-n-fo fn- 13-08-19 ps 00%19 oktrk 'ks[k fjtoku 'ks[k vCnqy eqtkghn o; 21 o"kZ jkg- okMZ ua- 10 iqjkuk eVu ekdsZV toG ckyk?kkV 

ft- ckyk?kkV eiz- 

 02 ukxiqj अप कं्र 935/2019 कलम 379 भा द नव नद. 13/08/19 चे 11:35 वा.  
 

शरद रमेश पैर्लेवार वय 25  रा. बालाघाट बरेली   

03 o/kkZ o/kkZ 632/19 u/s 65 A,E, 66 B,77 A e-nk-dk 13-08-19 ps 13-00 ok ननतीन श्रावण जाधव,वय 39 वषे, रा-नवठ्ठल मंदीर वार्ड चंद्रपरु.  
 

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 

& & & & & & & & & 


