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

170@19  

dye 

379 

Hkk-n-fo 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

 

Vsªu ua-  

bVjflVh ,Dl 

ps leksjhy 

tujy dksp 

e/kqu js-LVs- 

brokjh njE;ku 

02-10-19 

ps 00-25 

ok njE;ku 

02@10@19 

ps 02-45ok 

Xk.ks’k “kadj tk/ko 

o; 34 o’kZ jk 

xksjsxko larks’k uxj 

f’ko’kkgh fcYMhx 

:e u- 702 bZLV 

eqacbZ ft- egkjk’Vª 

eks-ua 

8652277042 

vKkr ,dq.k 22]600 :-  

,d dkG;k jaxkpk euh ilZ 

R;kr jks[k 18]600: vk/kkj 

dkMZ iWu dkMZ oksVj vk;fM  

,d uksfd;k eksckbZy R;kr 

ftoks ps fle ua- 

9372119348 fd- 4000: 

,dqu 22]600@& : pk eky 

fujad v’;k izdkjs vkgs dh-;krhy fQ;kZnh gs ueqn 

xkMhus nqxZ rs brokjh vlk izokl djhr vlrkauk 

izoklk njE;ku dks.khrjh vKkr pksjV;kus izok’kh 

yksdkaP;k xfnZr fQ;kZnh ;kaps ueqn o.kZukpk 

eksckbZy o jks[k :I;s  eqnnke yckMhus xfnZpk 

Qk;nk ?ksowu pks:u usys o:u xqUgk nk[ky  

fVi %& lnj fQ;kZnh gs vkt jksth jsiksLVs yk 

vkys o:u xqUgk nk[ky 

iksgok 

362 

baxGs 

2 नागपरु 
1461/19   
dye 

379 

Hkk-n-fo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

ट्रेन भुवनेश्वर 
LTT एक्स. चे 
कोच नं. S/8, 
मध्ये रे. स्टे. 
नागपरु येथनु 
चढत असतांना 

 

दद. 
27/09/19 चे 
01:00 वा. 

 

दद. 02/10/19 
चे 18:50 ते  

वा. 
 

ईरफान खान मसु्ताक 
खान, वय 30 वषष, 
राह साधना चौक, 
अकोट फैल, 

अकोला. मो. नं. 
9850455582 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 12]500 :-  

एक टेक्नो कं. चा मोबाईल मॉडल 
नं. ID 5B, दनळ्या रंगाचा त्यात 
दसम Idea No. 9028403432, 

IMEI No. 
911645001017607, 

911645001017615 कक. 
12500/-असा एकुण कक. 12500/ 

रु. चा माल. 
 

दनरंक नमदु ता वेळी व दिकाणी यातील दफयादी हे नमदु ट्रेन 
ने नागपरु ते अकोला असा प्रवास करणे कदरता रे. स्टे. 
नागपरु येथनु ट्रेन मध्ये चढत असतांना कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने दफयादी यांचे प ॅंटचे दखशातील वरील 
वणषनाचा मोबाईल प्रवासी लोकांचे गर्ददचा फायदा 
घेवनु मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेला  
  रे. पो. स्टे. अकोला येथील जावक क्र. 3935/19 दद. 
28/9/19 ईकदडल आ. क्र. 2452/19 दद. 2/10/19 
अन्वये गनु्हयाचे कागदपत्र टपालाने प्राप्त झालेवरुन 
नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला.   
 
 

pso सो 
यांच्या 
पेदशत 
आहे 

3 वधा  
732 @19 

  dye 

170 

Hkk-n-fo 

rksr;sxhjh  

ट्रेन नं 12616 
GT एक्स चे 
कोच नं S/6 
मध्ये. 
 

01/10/19 चे  
14/15 ते 
15/15वा 
दरम्यान. 
 

दद.02/10/19 
चे 03/20 वा. 

रववद्र रामदास 
सलामे,वय-42 
वषे,धंदा-नोकरी,रा-
पला ाँट नं 190 हावरा 
पेठ,रामेश्वरी वरगरोड 
नागपरू मदनकर यांचे 
घराजवळ नागपरू. मो 
नं.-8275789515 

दनलेश 
दवठ्ठल 

जगने,वय
-28 

वषे,धंदा-
मजरूी,रा-
म ुपोस्ट 

देवलापार
,तह-

रामटेक,
दज-

नागपरू. 
.02.10.19 
चे 03/45 

वा 
 

ननरंक ननरंक नमदु ता.वेळी व दठकाणी यातील दियादी मचकूर 
यांची सदर ट्रेन मध्ये TTE म्हणनू डयटुी असतांना 
कोच नं S/6 मध्ये एक वरील नमदु इसम हा 
जबरजस्तीने प्रवाशांचे स्वताला पोलीस असल्याची 
खोटी बतावणी करून प्रवाशांचे ब ाँग सामान चेक 
करताना ददसनू आला.दियादी यांनी त्यास ओळखपत्र 
मागीतले असता त्याचे जवळ ओळखपत्र नव्हते तसेच 
तो उडवा उडदवचे उत्तरे देवू लागला यावरून दियादी 
यांनी प्रवाशांच्या मदतीने त्यास रे पो चौकी बल्लारशाह 
येथे दरपोटट सह आननू हजर केले वरून रे पो चौकी 
बल्लारशाह येथे PSI गजदिये यांनी चौकशी केली 
असता तो खोटे पोलीस असल्याचे लक्षात आल्याने 
वरून सबब अप कलम 170 IPC प्रमाणे नंबरी  गनु्हा 
दाखल  

पदर PSI  
गजदिये 



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

 

4 वधा  
733@-19 

  dye 

379]34 

Hkk-n-fo 

xqUgkizdkj 

jks[k pksjh 

- 

रेस्टे वधा 
येथील ओवर 
निज वरुन ( 
दाद-यावरुन) 
ननवन बकुींग 
कडे जाणारा 

 

.02/10/19चे 
10.30  
वा.दरम्यान 

02/10/19चे 
11.55  वा. 

नवजय भाऊरावजी 
बकाने वय 60 वषष 
धंदा -सेवा ननवतृ्त 

कमषचारी रा. चंद्रपरु 
तडुुम मोनं. 

9049952509 
 

संशईत 
(पांढरा 
शटष व 

काळा पनॅ्ट 
घातलेला 
रंगाने 
काळा 

,शरीरय
ष्टीने जाड 
असलेला 
इसम वय 
अं.27 वषष 

,सोबत 
दोन 

अनोळखी 
इसम 

 

,dq.k 50]000 :-  

पनॅ्टच्या नखश्यात असलेले रोख 
50,000 रुपये (ज्यामध्ये 500 
दराच्या 100नोटा) असा एकुन 

50,000 रु चा माल 
 

fuajd नमदु ता.वेळी व नठकाणी यातील नियादी मजकुर हे 
ट्रेनन17037 नहसार एक्सने चंद्रपरु ते सेवाग्राम अशी 
रेल्वे प्रवासची नतकीट काढुन चंद्रपरु रेस्टे येथनु वधा 
येथे येणे करीता वरील नमदु ट्रेन चंद्रपरु ला आले 
असता ते त्यामध्ये बसनु रेस्टे वधा उतरुन  सांवगी 
कडे जाणारा ओवर निज वरुन जात असताना 
वरील संशईत इसमाने त्यांचे पनॅ्टचे नखश्यातील 
रोख रक्कम प्रवाशी यांचे गदीचा िायदा घेवनु 
काढुन चोरुन पडुन जात असताना त्यांनी सदर 
इसमास पकडल ेपरंत ुत्याने त्याना धक्का मारुन तो 
सांवगी च्या नदशेने जाणा-या निजवरुन पळुन गेला 
त्यानंतर नमदु नियादी हे पोस्टे ला येवनु त्यांची 
नरतसर लेखी तक्रार घेवनु गुन्हा दाखल  

पोहवा 
531 
हनवुते   

5 वधा  
736@-19 

  dye 

379] 

Hkk-n-fo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

- 

Vªsu njHkaxk 

,Dl ps ekxhy 

tujy MC;krqu 

js-LVs- cYykj"kk 

;sFks tkx ;soqu 

letY;kus 

03-09-19 
5.00 

02.10.19 
22.00 

y{eh xknk fyaxIik] 

o; 27 o"kZ] /kank & 

[kktxh uksdjh] jk- 

fuVjkorh iks Bk.ks 

gkykgjyh] ft- 

duhZy vka/kzizns'k] eks- 

ua- 9652929213 

vKkr ,dq.k 14]350@&# 

,d fuG;k jaxkpk jsMeh uksV 

7&4 dai pk eksckbZy 

,vjVsy 8985472709 

IMEI NO – 

864130048316558 fd- 

14]350@&# vlk ,dqw.k 

14350@&# eky  

fuajd ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh etdqj 

gs ueqn Vªsu us js-LVs- fldanjkckn rs cYykj"kk 

vlk izokl djhr vlrkuk R;kaps iWUV P;k 

f[k'kkr Bsoysyk ojhy ueqn o.kZukpk eksckbZy 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus fQ;kZn ;kaps >ksispk 

Qk;nk ?ksoqu eqn~nke yckMhus pks#u usys o#u 

lcc vi dz- 379 Hkknoh izek.ks nk[ky dsyk 

NK 583 
lq[knsos 

6 अकोला 
823/19 

कलम 379 
IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

ट्रेन नवनजवन 
एक्स.चे मागील 
जनरल कोच 
मधनु रे.स्टे. 
अकोलायेथनु 

गाडी सरुु झाले 
नंतर 

29/09/19  
चे 20.00 
वा.दरम्यान 

02/10/19  
चे 22.14 

ननखील प्रकाश 
िुलाडी, वय- 36 
वषे, रा.कोलटकर 
नगर छञीतलाव 
रोड अमरावती  

मो.नं.962340068
2 
 

अज्ञात ,dq.k 8999 @&# 

एक Honar 9n कं चा.ननळ्या 
रंगाचा मोबाईल त्याचा IMEI 
No.865617046169418,865

617046369414 त्यात 
IDEA कं नसम नं 

9657591835, नकमत 8999/- 
रू एकूण 8999/- रू चा माल. 

 

दनरंक नमदू ता. वेळी व नठकाणी यातील िीयादी 
मजकूर हे ट्रेन नवनजवन एक्स.चे मागील जनरल 
कोच मधनु रे.स्टे अकोला ते बडनेरा असा प्रवास 
करणे करीता नमदु ट्रेन मध्ये बसल ेअसता गदीचा 
िायदा घेऊन रे.स्टे. अकोला येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर नियादी यांचा एक नमदु वणषनाचा 
मोबाईल नियादी यांची नजर चकुवनु कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम चोरून नेला नदली तक्रारी 
वरुन सबब अप कलम 379 IPC प्रमाणे गुन्हा 
दाखल  

HC 64 
घ्यारे 

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 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekghrh 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

1 वधा 731 @19 dye 170 Hkk-n-fo 

 
दद.02/10/19 चे 03/45 वा. दनलेश दवठ्ठल जगने,वय-28 वषे,धंदा-मजरूी,रा-म ुपोस्ट देवलापार,तह-रामटेक,दज-नागपरू    

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 

e`rdkps uko o iRrk gdhxr riklh 

vaeynkj 

1 नागपरु मगष क्र 
88/19 u/s 
174 Crpc 

रे. स्टे. नागपरु 
येथील प्लटॅ क्र. 
7 वरील चादजिंग 
लाईन मध्ये 
आमला पसॅेंजर 
चे खाली कोच 
क्र. CR 99410 
मध्ये. 
 

दद 02/09/19  
चे 16:10 वा 
पवुी  
 

दद 02/09/19  
चे 17:35  
 

  on duty Dyss  
रेल्वे स्टेशन नागपरु  
 

  एक अनोळखी इसम, वय अ.ं 
40 वषष 

अशा प्रकारे आहे की  On duty Dyss रे. स्टे. नागपरु यांनी 
मेमो ददला की, “चादजिंग लाईन मे आमला पसॅेंजर के खाली 
कोच क्र. CR 99410 मे एक अज्ञात व्यक्क्त उम्र अंदाज 40 
वषष ने फासी लगा ली है. डा ज्योत्सना द्वारा जांच कर उसे मतृ 
घोदषत दकया गया है मतृ्य ु प्रमाणपत्र सलग्न है. आगे की 
कायषवाही करे.” अशा लेखी मेमो वरुन पो स्टे ला मगष क्र. 
88/19 U/S 174 Crpc प्रमाणे दाखल.  
 

Hc/933 पांडे 

2 o/kkZ 79/2019 
कलम 174 
CRPC 
दाखल 

नज.सा.रु.बल्ला
रशाहा 

28/09/2019 
चे 23.00 वा 
पवूी 

02/10/2019 
चे  12-46 वा.  
 

ऑन डयटुी DYSS 
रे.स्टे. बल्हारशाहा 

नगरीजनन्दन नशवशरण नगरी, 
वय-55वषष, रा. रामानंद नबगहा 
पो. नेऊरी बेलागंज गया 
(नबहार) 
 

 ऑन डयटुी DYSS  रेल्वे  स्टे.बल्हारशाहा यांनी  सदर 
इसमास बेशुध्द अवस्थेत असलेबाबत नदले एक लेखी मेमो 
नदल्याने त्यास ग्रामीण रूग्णालय बल्लारशाह येथे  नेल े
असता तेथील आँन डयटुी MOसो. यांनी सदर इसमाची  
वैदयकीय तपासणी केली असता त्यास मतृ घोनषतdsys 
असनु   सदरचे  नंबरी मगष  कलम दाखल. 
रे पो चौकी बल्लारशाह येथील जा.क्र. 450/2019 
नद.01/10/2019 अन्वये इकडील पो.स्टे .आ.क्र. 
2564/2019नद. 02/09/2019अन्वये मगष चे कागदपत्र 
पो.स्टे.ला टपाल्याने प्राप्त झाल्याने नंबरी मगष दाखल 
 

HC/214 
नेवारे 



 

3 o/kkZ 80/2019 
कलम 174 
CRPC 
दाखल 

नज.सा.रु.बल्ला
रशाहा 

01/10/2019 
चे 13.30 वा 
पवूी 

02/10/2019 
चे 12-57    
वा.  
 

ऑन डयटुी DYSS 
रे.स्टे. बल्हारशाहा 

शराित अली याकुि अली वय 
42 वषष रा. मोहल्ला बेगम 
सराय खदुष अमरोहा नज 
अमरोहा उ.प्र. 
 

अशा प्रकारे आहे नक,ऑन डयटुी DYSS  रेल्वे  
स्टे.बल्हारशाहा यांनी  एक लेखी मेमो व्दारे कळनवले की, 
ट्रेननं.12723 तेलंगणा एक्सचे कोचनं. S/10,बथष नं.63 
वरुन प्रवाशी हे बेशुध्द अवस्थेत असल्याने त्यास ग्रामीण 
रूग्णालय बल्लारशाह येथे  नेले असता तेथील आँन डयटुी 
MOसो. यांनी सदर इसमाची  वैदयकीय तपासणी केली 
असता त्यास मतृ घोनषत करून घटनास्थळी पंचनामा 
कायषवाही व पोलीस कायषवाही करणे HC 136 थोटे व पे्रत 
पहाराडयटुी कामी PC/449 ठाकरे यांना रवाना करून 
पे्रतावर संपणूष कायषवाही करून पे्रताचे  PM करून पे्रत 
त्यांचा भाचा नामे मोहम्मद िैजान मोहम्मद नलयाकत वय 
27 वषष धंदा मजरुी रा. मोहल्ला बेगम सराय खदुष अमरोहा 
नज अमरोहा उ.प्र.मोनं,6395174708 यांचे ताब्यात पे्रत 
पावती नलहुन घेऊन अंनतम संस्कार कामी देण्यात आले 
असनु   सदरचे  नंबरी मगष  कलम दाखल. 
 

HC/136 
थोटे 


