
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 05-01-2023 
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vkjksih pksjhl xsysyk  
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हकीकत riklh 

vaey

nkj 
01 ukxiwj 

अप क्र. 
10/23 
कलम 
379 

IPC 
xqUgkizdkj 

jks[k 

pksjh 

नं 12721 
दक्षिण एक्स 
चे कोच S/ 
9बथथ नं. 79 
वरुन रे. स्टे. 
नागपरु येथनु 

ट्रेन 
सटुल्यानंतर. 

 

20/12/2022 
चे वेळ नमदु 

नाही. 
 

05/01/20
23 चे 

13:31. 
Okk- 

 

अभ्सर अहमद 
गलुाम अहमद  वय - 
61  वषे  रा. 19-1-

1062/2/ए/2 
बहादरुा परुा पकु्षलस 
का ाँलनी हैदराबाद  

मो. नं. 
9490689049 

 

 अज्ञात 
 

,dq.k 50]000@& # 

रोख 50,000/- रु. 
 

 क्षनरंक 
 

 वरील ता. वेऴी व क्षिकाणी यातील क्षियादी हे क्षदनांक 19/12/22 रोजी 
आपले मलुीसह  हैदराबाद ते  क्षदल्ली असा प्रवास  ट्रेन नं 12721 दक्षिण 
एक्स चे  कोच S/ 9बथथ नं. 79,80वरुन करत असतांना क्षदनांक 
20/12/22 रोजी क्षियादी यांची झोप उघडली  असतां क्षियादी यांचा 
उजव्या क्षखश्यातील िेवलेली रोख 50,000/- रु.  क्षमऴुन आली नाही. 
तयांची नमदु रक्कम कोणीतरी अज्ञात चोरटयांने मदु्दाम लबाडीने व 
कपटाने तयांचे प ाँन्टच्या क्षखश्यात झोपेचा िायदा घेवनु चोरुन नेले वरुन 
सबब अपराध कलम 379 IPC गनु्हा दाखल करणयांत  आला असनु 
सदर गनु्हयाचा पढुील तपास HC/640 भुरले यांना देणयांत येत आहे 
तसेच गनु्हयाची वदी क्षरपोटथ मा. JMFC रेल्वे कोटथ नागपरु यांना 
पािक्षवणयांत येत आहे.  
fVi& पोलीस अक्षधिक लोहमागथ नागपरु येक्षथल जा. क्र. 92/2022 
क्षदनांक 04/01/2023 अन्वये इकडील पो. स्टे. चे आवक क्र. 28/23 
क्षदनांक 04/01/2023 अन्वये गनु्हयांचे कागदपत्र पो. स्टे. ला प्राप्त झाले 
वरुन नंबरी गनु्हा दाखल करणयांत आला.  
 

HC/ 
640 
भुरले 

02 cMusjk 

अप क्र. 
08/23 
कलम 
379 

IPC 
xqUgkizdkj  

cWx 

pksjh 

ट्रेन नं. 
12810 अप 
हावडा -मुंबई 
मेल एक्स चे 

मागील 
जनरल कोच 
GS/3मधनु 

रे.स्टे. बडनेरा 
येथे 

.03/01/23 चे  
20.15वा. 
दरम्यान 

.05/01/23 
चे  21/05 

  कु.मैथली गणेश 
कराळे  वय 15वषथ, 
धंदा- क्षशिण, रा. 

म.ुपो.बोरगाव 
क्षनस्ताने ता. 

धामनगाव रेल्वे  क्षज. 
अमरावती  मो नं. 
9767481120 

 

अज्ञात ,dq.k 10]000@& # 

एक काळ्या रंगाची 
प्रवासाची बगॅ तयात 
रोख 10,000/-रू 

(500X20) , क्षियादी 
यांच्या आजी नामे 
सनंुदा कराळे यांचे 

आधारकाडथ, मोबाईल 
चाजथर , व जनेु वापरते 

कपडे असा एकुण 
10,000/-रू चा माल 

क्षनरंक 
 

नमदु ता. वेळी व क्षिकाणी यातील क्षियादी ह्या क्षद. 03.01.2023 रोजी रे 
स्टे धामनगाव (रेल्वे) ते रे स्टे नाशीक असा प्रवास ट्रेन नं. 12810 अप 
हावडा -मुंबई मेल एक्स चे मागील जनरल कोच GS/3मधनु करीत 
असताना प्रवासा दरम्यान रे स्टे बडनेरा येथे गाडी उभी असताना 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने क्षियादी यांची नजर चकुवनु दरवाजा जवळ 
लगेच स्टनॅ्ड वर िेवलेली  एक काळ्या रंगाची प्रवासाची बगॅ तयात रोख 
10,000/-रू (500X20) , क्षियादी यांच्या आजी नामे सनंुदा कराळे यांचे 
आधारकाडथ, मोबाईल चाजथर , व जनेु वापरते कपडे असा एकुण 
10,000/-रू चा माल चोरून नेले बाबत क्षियादी यांनी क्षदले क्षियाद वरून 
सबब अपराध कलम 379 भादक्षव प्रमाणे गनु्हा दाखल  
fVi& रे.पो.स्टे अकोला येथनु जा क्र 31/2023 क्षद. 04/01/2023 तसेच 
रेपोस्टे बडनेरा आवक क्र 13/2023 क्षद. 05/01/2023 अन्वये  गनु्ह्याचे 
कागदपत्र पोस्टे ला प्राप्त झालेवरुन  गनु्हा दाखल केला    
 

HC/
102
2 
बोर
कर 
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yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 05-01-2023 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 05-01-2023 

03 अकोला 
अप क्र. 

09/2023  
379  
 IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh   

ट्रेन क्षतरूपती 
अमरावती 

एक्स चे  कोच 
नं. S/4बथथ नं. 
1वरून  रे स्टे 
अकोला येथे 
गाडी थांबली 

असता 

04/01/23 चे 
13.30 वा 
दरम्यान. 

05/01/23 
चे  13.22 

वा. 
 

 राहुल मोरेश्वर 
दोंदलकर वय 25 
वषे धंदा पेन्टींग रा. 

वाघापरु रोड 
आिवले ले- आउट 
कमला नेहरु नगर 
यवतमाळ  मो.नं. 
9112859941 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 12]499@& # 

एक लाल रंगाचा  
Redmi Note 7pro 
कंपनी चा मोबाईल 
ज्याचा IMEI NO- 

519052965062998
01,तयातJIO क्षसम नं. 
7020870604 क्षकमंत 

12,499/- रु. चा  
मोबाईल. 

क्षनरंक नमदु वरील ता.वेऴी व क्षिकाणी यातील क्षियादी हे क्षदनांक 03/1/23 
रोजी  रे.स्टे क्षतरुपती ते रे.स्टे बडनेरा असा प्रवास कक्षरत असतांना प्रवासा 
दरम्यान रे.स्टे अकोला येथे  क्षद. 04/01/2023 चे  13.30वा  गाडी 
थांबली असता क्षियादी हे नमदु बथथच्या चाक्षजिंग पोईंट वर लावनु बाहेर 
चाहा क्षपणया कक्षरता गेले असता तयांचा एक लाल रंगाचा  Redmi Note 
7pro कंपनी चा मोबाईल क्षियादी यांचे गौरहजरी चा िायदा घेउन 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरुन नेले असे क्षियादी  यांनी  रे.पो.स्टे. 
बडनेरा येथे क्षदले क्षियाद वरुन कलम 379  IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल 
करणयात  आला  
fVi& रे.पो.स्टे. बडनेरा येथील जा.क्र.25/2023क्षद.04/01/2023अन्वये 
गनु्हयाचे कागदपत्र टपालव्दारे इकडील आ. क्र 
02/2023क्षद.05.01.2023अन्वये प्राप्त झाल्याने आज रोजी बारक्षनशी 
रायटर HC/752 पाटील यांनी गनु्हा दाखल करणे कामी क्षदले वरून गनु्हा 
दाखल केला. 
 

NK/
108
0 

रेवेक
र 

v-Ø xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko feGkyk eky vkjksih हकीकत riklh 

vaeynkj 
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vdz jsiksLVs exZ Ø o 

dye 
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j 01 नागपरु मगथ. क्र. 
03/2023 
 u/s 174 
CRPC 

–  रे. स्टे. 
नागपरु GRP 
Office समोर. 

05/01/2023  

वेऴ  02:10  

वा.पवुी. 

 

05/01/2023चे   
02.58 वा 

. 

-  आाँन डयटुी 
DYSS.मध्य 
रेल्वे नागपरु 

एक  
अनोऴखी 
मयत परुुष 
वय 50 वषे 

अंदाजे 

हकीकत- अश्या प्रकारे आहे की,  आाँन डयटुी DYSS.मध्य रेल्वे नागपरु यांनी एक 
लेखी मेमो आणनु क्षदले की, प्रक्षत थाना प्रभारी GRP/RPF मध्य रेल नागपरु, महोदय 
आपको सचुीत क्षकया जाता है की,GRP Office के सामने जो Unkown person 
क्षगरा हुआ  था उसे Railway Hospital के  Dr. Mangesh ने  Dead deare कर 
क्षदया है (,मतृय ु घोषीत कीया ) मतृय ु घोषीत पत्र  साथ मे सलग्न है।  क्षदनांक 
05/01/2023 समय 02:10 PM अशा प्राप्त मेमो वरुन कलम174 CRPC प्रमाणे 
मगथ दाखल करणयात आला. घटनास्थळ व इन्क्वेस्ट पंचनामा कायथवाही करने कामी 
ASI/988 मरापे  यांचा मागथदशथनाखाली व उपस्स्थतीत घटनास्थळ व इन्क्वेस्ट 
पंचनामा कायथवाही करणे कामी WHC/1011 सोनवणे  व पे्रत पहारा डयटुी कामी 
PC/03 अडकने  यांना रवाना करणयात येत आहे. तसेच मगथ खबरीची प्रत मा. 
SDM सो नागपरू शहर यांना पािक्षवणयात येत आहे 
 

WHC/
1011 
सोनवणे  

 



 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 05-01-2023 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 05-01-2023 

 

                                                                   

                                                             

fVi & js-iks-LVs xksafn;k- fn- 04@01@2023 jksthP;k exZ fn- 05@01@2023 jksth ikBfoY;kus exZ  dz 02@2023 dye 174 lh-vkj-ih-lh- vkt jksth Mh-lh-vkj- lkscr tksMyk 

vkgs  

 

vdz jsiksLVs 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 

हकीकत riklh 

vaeynk

j 

02 xksafn;k exZ Ø 

02@2023 

dye  

174  
CRPC  

jsYos LVs’ku 

dkpsokuh ;kMZ 

fd-eh- ua- 

1023@19 

toG 

04@01@23 

ps 23@15 

ok iqohZ 

04@01@23 ps 

23%47 ok 

ON DUTY 

DYSS  jsYos 

LVs"ku xksafn;k 

rQsZ iadt 

dqekj jes"k 

tkaxMs jk- 

Mcyhax dkWyksuh 

xksafn;k 

,d vuksG[kh 

efgyk o; 

va- 40 o"kZ-  

ON DUTY DYSS  jsYos LVs"ku xksafn;k ;kauh ys[kh eseks fnyk dh] ,d 

vuksG[kh efgyk o; va- 40 o"kZ dkpsokuh ;kMZ fd-eh- 1023@19 toG 

dVysyh iMqu vkgs v'kk eseks o:u ek- izHkkjh vf/kdkjh ;kaps vkns'kkus uacjh 

exZ dye 174 CRPC izek.ks nk[ky dj.;kr vkys- izFkfed dk;Zokgh dkeh 

API/ jkmr ] eiksgok@940 ekus rlsp izsr igkjk M~;qVhdkeh PC/1178 jaxkjh 
rlsp PC/907 dqatke ;kauk jokuk dj.;kr vkys- 

lQkS@ 

204 

eukst 

xqIrk  

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko  

01 fujad fujad fujad fujad 

v-d iksLVs o Ø- feflax  tkxk feflax rk-osG  feflax nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps 

uko o iRrk 

gfddr riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 


