
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  03@02@2020   

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 नागपरु     
151/2020 
कलम  

379 भा.द.वी  
xqUgkizdkj  

eksckbZy  

pksjh 

सेकंद क्लास 
बकुींग मध्ये 

रेल्व ेस्टे नागपरु                                             

03/02/2020 
चे  04.30 वा 
दरम्यान  

 

03/02/2020 
चे  16/41 
वा दरम्यान  

 

पवार अननल 
नवठ्ठल  वय 32  
पवारवाडी ता. 
इंदापरु नि. पणेु 
नपन    कोड नं.  
413104 मोबा. 
7387890028 

 

अज्ञात 
 

एकुण  27]990 : 
एक vivo 1819  ननळा रंगाचा  मोबा.  

त्यात नसम निवो    
        नसम नं.   8329722406   

IMEI no             
86584046731892, 8329722906 
की. 26,990, रोख रुपये    1000/रु 
आसा एकुन 27,990/ रु चा माल.   

माल. 
 

 ननरंक 
 

नमदु ता.वेळी व ठीकाणी फीर्य़ानद हे रेल्वे स्टे पणेु 
िाणेकरीता  आले असता  रेल्व े नागपरु  बकुींग 
हॉल मध्ये झोपले असता  त्यांचा झोपेचा फायदा 
घेवनु  येथे झोपले त्यांच्या नखशातील  मोबाईल 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने लबाडीने चोरुन नेला 
वरुन अप. कलम 379 IPC  प्रमाणे गनु्हा दाखल.  
  
 
 

 eiksgok 

1020 

iz/kku 

02 नागपरु      
152 /2020 
कलम  

379 भा.द.वी  
xqUgkizdkj  

cWx  pksjh 

 

  ट्रेन नं.16093 
लखनऊ 

एक्सचे कोच 
नं.S/6 बथथ 
नं.16 वरुन 
रेस्टे नागपरु 
येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर                                    

18/01/2020 
चे  03.00 वा 
दरम्यान  

 

03/02/2020 
चे  17/28 

वा  
 

ननहाननवक S/o 
सेवलराि वय  
25 वषथ,रा.1/7 
रमनणकनगर 
मसुरी ता 

नामक्कल नि. 
तामीलनाडु मो.नं. 
8072097436 

 

अज्ञात 
 

एकुण  43]090 : 
क काळ्या रंगाची लपँटापँ बगँ त्यात 

HP कंप.चा लपँटापँ नसरीयल 
नं.CND 9356 RP कक.40090/- 
रु.,पेन ड्राईव्ह,पाडथ नडस्क,ब्राऊन 
रंगाचा पसथ त्यात रोख 3000/- 
रु.,आधार काडथ,ड्रायव्व्हग 

लायसन्स,तीन एटीएम काडथ,लपँटापँ 
माऊस, चािथर,स्पीकर असा एकुण 

43090/- रु., 

ननरंक नमदु ता.वेळी व ठीकाणी फीर्य़ानद हे रेल्वे स्टे चेन्नई 
ते भोपाल असा प्रवास करीत असता प्रवासा 
दरम्यान ट्रेन रेस्टे नागपरु येथनु गाडी सटुल्यानंतर  
नफयादी यांची वरील नमदु वणथनाची बगँ आतील 
लपँटापँ रोख रुपये व सामानासह कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने लबाडीने चोरुन नेला वरुन अप. कलम 
379 IPC  प्रमाणे गनु्हा दाखल. 
मा. पोलीस अनधक्षक सो काया. लोह नागपरु येनथल 
िा. क्र. आर /23/वगथ/2020 – 674 
नद.31/01/2020 अन्वये पोस्टे आ.क्र 314/2020 
नद.01/02/2020 अन्वये गनु्हाचे कागदपत्र प्राप्त 
झाल्याने 

HC 
181  
बाबर 

03 नागपरु     
.153/2020 
कलम  

379 भा.द.वी  
xqUgkizdkj  

eksckbZy  

pksjh 

 ट्रेन नं.12650 
संपकथ  क्रांती 
एक्सचे बथथ 

नं.48,58 वरुन 
रेस्टे नागपरु 

येथनु  
 

07/01/2020 
चे 11/30वा 

 

03/02/2020 
चे  18/39 

वा  
 

िनेुद खान S/0 
रहमत अली खान 
वय 36 वषथ,रा.िी 

पी आर ए 
क्वाटथर,इंनदरा 
नगर,गाचीबौली 
हैद्राबाद,500032  

मो 
नं.7006775491 

अज्ञात 
 

एकुण  10]000 : 
एक रेडमी 3Sकंप.चा नसल्वर रंगाचा 

मोबाईल त्यात नसम निओ 
नं.7006960409,IMEI 
No.86312203184426 

कक.10000/- रु. 
 

ननरंक यातील नफयादी हे नद.07/01/2020 रोिी नमदु ट्रेन 
ने रे स्टे हिरत ननिाम्मदु्दीन ते काचीगडुा  असा 
प्रवास करीत असता प्रवासा दरम्यान  रेस्टे नागपरु  
येथे लक्षात आले की त्यांचा नमदु वणथनाचा मोबाईल   
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने चोरुन 
नेले बाबत वरुन कलम 379 भा द वी प्रमाणे गनु्हा 
दाखल. 
मा पोलीस अनधक्षक सो लोहमागथ नागपरु कायथलय 
येनथल िा.क्र.आर/वगथ/23/2020- 675   नद.  
31/01  /2020 अन्वये पोस्टे आ.क्र.    315   
/2020 नद.01/  02/2020 अन्ये गनु्हाचे कागदपत्र 
प्राप्त झाल्याने   
 

Hc 
 933 पांडे 



04 नागपरु     
.155/2020 
कलम  

379 भा.द.वी  
xqUgkizdkj  

eksckbZy  

pksjh 

ट्रेन नं. 18422 
अिमेर परुी 

एक्स चे िनरल 
कोच मध्ये रे स्टे 
नागपरू येथनु 
गाडी सटुताच 

 

01/02/2020 
22.15 ते 

22.30 वा. 
 

03/2/2020  
22.00वा. 

भुमेश्वर धनीराम 
महारवाडे वय 34 
वषथ  राह-ईरी कि-

गोंनदया 

अज्ञात एकुण  14]999 : 
एक रेड मीNote pro कं चा मोबाईल 
त्यात सीम Jio-88058060180,  

voda-9637806037, IMEI NO-
866700049390907/915 कक 

14999/- रु चा माल 

  ननरंक 
 

 नमदु ता वेळी व नठकाणी यातील नफयादी हे नमदु 
ट्रेन ने रे स्टे बडनेरा ते गोंनदया असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासा दरम्यान रे.स्टे. नागपरु येथनु गाडी 
सटुताच नफयादी यांचा नमदु वणथनाचा  मोबाईल  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने निर चकुवनु मदु्दाम 
लबाडीने व कपटाने चोरुन नेले  वरुन अप. कलम 
379 भादनव प्रमाणे गनु्हा दाखल केला  
रे स्टे गोंनदया येथील िा.क्र.330 नद03/02/2020 - 
अन्वये पो.स्टे. आ.क्र.334/2020 नद.03/02/2020 
अन्वये गनु्हाचे कागदपत्र प्राप्त झाल्याने 

ASI/164 
कुवर 

05 o/kkZ  
.70/2020  

कलम 
379 भा.द.वी  
xqUgkizdkj  

eksckbZy  

pksjh 

ट्रेन नं.12159 
vejkorh 

tcyiqj 

,Dl चे 

leksjhy 

tujyकोच 
e/kqu 

mrjrsosGh  

रे.स्टे.वधा येथ s 

02/02/202
0चे osG ueqn 

ukgh 

03/02/2020 
चे 00.05 वा. 

iq’ik gfj”k 

nq/kk.kh o; 58 

o’kZ /kank 

?kjdke jk- 

ouekyh 

esMhdy 

LVksjP;k ek?ks 

fouksn iksVs 

;kaP;k?kfj 

gokynkjiqjk 

o/kkZ eks-u-

9890166044 

अज्ञात एकुण  5]800 : 
,d jsM eh 7 v flYoj jaxkpk 

eksckbZy R;kr vk;fM;k fle 

u-9372894849 vk; eh vk; 

u-863966049613472180 dh-

5800@jw pk eky- 
 

ननरंक. 
 

नमदु ता.वेळी व नठकाणी यातील नफयादी मिकूर हे 
नमदु ट्रेन चेleksjhy tujy dksp e/kqu 

vejkorh rs o/kkZ vlk izokl djhr 

vlrkauk js-LVs o/kkZ ;sFks xkMhrqu mrjr 

vlrkauk dksuhrjh vKkr pksjVÓk us 

xnhZpk Qk;nk ?ksmu R;kpk ojhy o.kZukpk 

eksckbZy pks:u usyk v”kh ys[kh fQ;kZn 

fQ;kZnhus Lorkg iks-LVs yk ;smu fnY;kus 

uacjh xqUgk nk[ky  
 

HC/ 
192 

?kksMdj 

06 o/kkZ  
71/2020  

कलम 
379 भा.द.वी  
xqUgkizdkj  

eksckbZy  

pksjh 

Vsªu 

ua&12615 

ftVh ,Dl 

ps tujy 

MC;krqu  

js-LVs 

fgxu?kkV rs 

lsokxzke 

njE;ku  

30/01/20   
11.00 वा 

njE;ku. 

.03/02/20 
12.25वा 

ik;y foðy 

dk[kVdj o; 

26 o’ksZ /kank& 

f”k{ku jkg& 

iBkuiqjk okMZ 

panziqj eks-ck-

&9975850272 

 

अज्ञात एकुण  18]500 : 
एक lWelax xWysDlh , 50 

fuGÓk jaxkpk eksckbZy IMEI 

NO-356129109316031 
fder& 18]500@: pkeky 

 

ननरंक. 
 

नमुद ता.वेळी व fBdkuh fQ;kZnh etdqj gs 

js-LVs panziqj rs laokxzke vlk izokl djhr 

vlrkauk izoklk njE;ku dksuhrjh vKkr 

pksjVÓkus R;kps utj pqfdps Qk;nk ?kamu 

R;kpk ojhy o.kZukpk eksckbZy fgxu?kkV rs 

lsokxzke njE;ku pks:u usyk vf”k ysf[k 

fQ;kZn js-iks-pkSfd cYgkj”kkg ;sFks fnY;kus 

rsfFky tk-dz 53@2020 xqUgÓkps dkxti= 

iks-LVs yk izkEr >kY;kus uacjh xqUgk 

nk[ky- - 
 

HC 357 
esgj 



 

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

 yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

 

 

 

07 बडनेरा 
.60/20 
कलम 

379 भा.द.वी  
xqUgkizdkj  

eksckbZy  

pksjh 

ट्रेन नं 12834 
हावडा-

अहमदाबाद 
एक्स. चे  कोच 
नं B/1 बथथ नं 
16 वरुन रे.स्टे 
बडनेरा येणेपवुी 

 

.09/01/20 
22.00 वा. 
दरम्यान 

 

03/02/20 
16.11 वा. 
दरम्यान 

 

श्री. उमेशचंद्र 
ओमकार प्रसाद 

वय- 47वषथ, 
धंदा-नौकरी राह- 
25/292,जवाहर 

नगर,टोरेन्ट 
पावरचे 

समोर,अमराडवा
डी,अहमदाबाद 
(गजुरात) मो नं 
8735890931 

 

अज्ञात 
 

एकुण  15]500 : 
एक गोल्डन रंगाचा मोटोरोला जी 5कं 
चा मोबाईल त्यात एअरटेल ससम नं 
9099862872, 9104629527,  

IMEI NO- 358958068143257 
सक  

15,500/- रु चा मोबाईल. 

सनरंक 
 

यातील सियादी हे रेस्टे सबलासपरु ते अहमदाबाद 
असा प्रवास करीत असतांना रे .स्टे.बडनेरा येणेपवुी 
सियादी हे बाथरुमला गेले असता त्यांचा मोबाईल 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे गैरहजरीचा 
िायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेला.अशा प्राप्त 
िीयाद वरुन कलम 379 भा.द.वी प्रमाणे गनु्हा 
दाखल. 
fVi &मा. पोलीस असधक्षक सो लोह . नागपरू यांचे 
आदेश क्र आर /23/वगथ/2020-671लोह.नागपरू सद 
31/01/2020 अन्वये तसेच इकडील आ . कं्र. 
106/2020 सद.03/02/2020 अन्वये गनु्हयाचे 
कागदपत्र टपालाने प्राप्त झाल्याने गनु्हा दाखल 
करण्यात आला 

NK/459 
डोंगरे 

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

 

feGkyk eky 

 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

01 fujad 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 o/kkZ 08/2020 

dye 174  

CRPC izekus 

js-LVs 

lasokxzke 

fd-eh ua-

761&27 

vi VWªd 

toG 

03/02/2020 
14@20 ok iqohZ 

03/02/2020 

ps 15@00 ok 

vkWu MÓqVh 

DYSS js-LVs 
o/kkZ rQsZ t;sUnz 

ikWbUVeWu js-LVs 

o/kkZ 

,d vuksG[kh 

iq:’k ble o; 

vankts 65 o’ksZ 

v”;kizdkjs vkgs fd vkWu MÓqVh DYSS js-LVs o/kkZ rQsZ 

t;sUnz ikWbUVeWu js-LVs o/kkZ ;kuh ,d ys[kh eseks vkuqu 

gtj dsyk fd ,d vKkr O;Drh fd-eh ua-761&27 vi 

VWªd toG e`r voLFk e s iMyk vkgs v”;k eseks o:u 

uacjh exZ nk[ky  

HC 
357 
esgj 

2 अकोला 05/2020कलम 
174 CRPC 

सज.सा.रु.अ
कोला 

.03/02/20   
06.40वा. 
दरम्यान. 

03/02/20  
13.39  वा. 
दरम्यान. 

ऑन डु्यटी MO 
सो.यांनी सदले मतृ 
प्रमानपञावरुन 
पोलीस चौकी 

सज.सा.रु.अकोला 
यांनी सदले 
पञावरुन. 

 

धनाजी लक्ष्मन 
महाजन वय-

65वषथ,रा.िैजलपरुा 
सज.अमरावती 

अशा प्रकारे आहे की ऑन डु्यटी DYSS रे.स्टे.म.रे.अकोला यांनी 
लेखी मेमो सदला सक PF NO.02वर एक ईसम जख्मी अवस्थेत पडला 
आहे.त्याचेवर औषधोपचार कामी पढुील कारवाई कामी करावी अशा 
मेमो वरुन सदर जख्मी ईसमास ASI 988,PC 540यांनी औषधउपचार 
कामी सज.सा.रु.अकोला येथे दाखल केला असता सदरहु जख्मी ईसम 
हा औषधोपचारा दरम्यान मरण पावला बाबत मा. MOसो.यांनी घोषीत 
केले असनु तसा मेमो पोलीस बथु सज.सा.रु.अकोला येथनु 
मा.MO.साहेब यांनी सदलेले मेमो व पोलीस बथु येथील आ.प्रप्त 
झाल्याने मगथ दाखल  

HC 
240 
ok?kkMs 



 

YkksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh 

   

 ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

v-

dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

1 fujad fujad fujad fujad 

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 


