
yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 5 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 17-03-2023 

 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih  Pkksjhl xsyk eky  feGkyk  

eky- 

हकीकत    riklh 

vaeynkj 

01 नागपरु 
300/2023
कलम 379 

IPC 
गुन्हा  
मोबाईल

 

टे्रन 
12406 
गोंडवाना  
एक्स. चे 

कोच नं S/4 
बथथ नं 63 
वरुन रेस्टे 
कऴमेश्वर 
येथे माहीत 

पडले 
 

11/03/2023 
05/30 वा. 
दरम्यान 

 

17/03/2023 
11/54 वा. 
दरम्यान 

 

संकेत ददलीप गुप्ता 
वय 28 वषथ 

धंदा मजरुी रा. 
चंदेल House 

जवऴ दकशोरनगर 
अमरावती दज. 

अमरावती 
मो नं 

7588314019 

अज्ञात 
 

,dq.k 12,000/- रु 
एक दनऴ्या रंगाचा 
मोबाईल Vivo y 
2029 कंचा त्यात 
जीवो  दसम न. 
7057209820 

IMEI NO माहीत 
नाही दक. 

11000/- रु. रोख 
1000/- रु मतदान 
काडथ, आधार काडथ, 
पनकाडथ, Abha 
card, ATM 

SBI काडथ, IDBI 
काडथ असा एकुण 
12,000/- रु चा 

माल 
 

दनरंक वरील तारखेस वेऴी व दिकाणी यातील दियादी हे नमदु टे्रन ने 
आपल्या दमत्रासह रेस्टे मथरुा ते बडनेरा असा प्रवास करीत असतांना   
प्रवासा दरम्यान  त्याचे झोपेचा िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने दियादी यांचे दखशात िेवलेला मोबाईल व मनीपसथ मदु्दाम 
लबाडीने चोरुन नेल्याचे रेल्वे स्टेशन कऴमेश्वर येथे लक्षात आले 
बाबत अशी दियादी यांनी रे.पो.स्टे. बडनेरा येथे ददले दियाद वरुन 
इकडील पो.स्टे. ला कागदपत्र Online प्राप्त झाले वरुन सबब 
अपराध कलम 379 भादवी प्रमाणे दाखल  
ffVVii :-    :- रे.पो.स्टे.बडनेरा येथील शनु्य कं्र.गु.र.नं. 075/23कलम 
379भादवी गुन्याचे कागदपत्र  ऑनलाईन CCTNS प्रणाली मध्ये 
प्राप्त झाले वरुन मा. PSO यांचे आदेशाने गुन्हा दाखल  
 

ASI/ 
847 
थॉमस 

02 नागपुर 
302/2023 

कलम 
324, 504 

भादवी 
 

रेल्व ेस्टेशन 
काटोल 

प्लॅटफामम  
वर 

 09/03/2023  
11.00 ते  
11.30  

वा  
दरम्यान 

17/03/2023  
सुबह 20:58 वा. 

श्री ददनेश सुरेश 
गायकवाड  
वय  34 वषम  

रा पेठ बुधवार 
मस्स्िद िवऴ 
काटोल नागपुर 

शंकर 
दबहारी  
(पत्ता 

माहीत नाही 

दनरंक दनरंक दफयादी नामे श्री ददनेश सुरेश गायकवाड वय  34 वषम रा पेठ बुधवार 
मस्स्िद िवऴ काटोल नागपुर  हे  समक्ष पोलीस स्टेशन काटोल 
येथे येवुन  दरपोटम ददला की ते सतं्रामंडी काटोल येथुन सतें्र दवकत 
घेवुन कधी कधी रे स्टे काटोल येथे सतं्री दवकण्याचे काम करतो. 
आि दद 9/3/23  रोिी  11.00 वा दरम्यान ते व माझ्या  भाउ दमलींद 
सुरेश गायकवाड असे दोघेही  रे स्टे काटोल येथे सतें्र दवकण्यास 
गेलो होतो ,दतथे PF  वर शंकर दबहारी हा सतें्र दवकत होता तो 
दफयादी याचं्या िवऴ आला व म्हणाला की तु सतें्र दवकण्याचा धंदा 
येथे करू नको तु येथुन चालला िा असे म्हणुन दफयादीला 
दशवीगाऴ केली. व  त्यास म्हटले की दठक आहे मी चालला िाईल 
या वरून त्याने त्याचे िवऴी लाकडी काठीने दफयादी याचं्या 
डोक्यावर मारून िख्मी केले व दफयादी याचंा भाउ दमलींद यालंा 
सुद्दा काठीने मारून िख्मी केले करीता त्याचा वर योग्य कायमवाही 
व्हावी म्हणुन पोलीस स्टेशन ला दरपोटम देण्यास आलो आहे .SD 
ईग्रिीत अशा दफयादीच्या दफयादीवरुन सदरचा गुन्हा वगम होवुन 
आल्याने सदर गुन्याचे कागदपत्रावंरुन कलम  324 ,504 भाददव 
प्रमाणे गुन्हा दाखल  
ffVVii :-    -  दफयादी पोलीस स्टेशन ला दरपोटम देण्यास आलो  आहे 
दफयादीच्या दफयादीवरुन सदरचा गुन्हा वगम होवुन कलम   324 
,504 भाददव प्रमाणे गुन्हा दाखल  

ASI/296 
झुरमुरे 



 

yksgekxZ ukxiqj ;sfFky Hkkx 6 nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad- 17-03-2023 

 

 

 

 

 

 

 

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM 

 

xq- ?kM- rk- 

osG 

xq-nk- rk- 

osG 

fQ;kZnhps 

uko 

vkjksih  Pkksjhl xsyk eky  feGkyk  

eky- 

हकीकत  riklh 

vaeynkj 

03 वर्धा 
.113/23 

कलम 379 

IPC 

गुन्हा izdkj  
मोबाईल  

pksjh 
 

टे्रननं 

12139 

सेवाग्राम 

एक्सचे 

कोचनS/4

वरूनरे.स्टे.

पुलगांव 

येथुन 

गाडी 

सुटल्यानंतर

10 मी. 

13/03/23 

04/30वा. 

दरम्यान 
 

17/03/23 

00/04 वा. 
 

सुशिल नंदकुमार  

मेश्राम  

वय 25 वर्ष  

धंदा शिक्षण  

रा C/O ऋर्ी 

लांजेवार हाउस 

शसव्हील वाडष 

साकोली शजल्हा 

भंडारा शपन 

नं.441802, 

मो न 

9923923109 
 

अज्ञात 
 

,dq.k 26,000/-रु 
एक मोबाईल ररयल 

मी C/5 ब्लु रंगाचा 

शसम नjio 

9284865629, 

वोडा फोन 

9673424168 

IMEI NO माहीत 

नाही 

की 26000/-रू. चा 

माल 
 

ननरंक अश्या प्रकारे आहे की , नमदु ता वेळी व निकाणी नियादी नामे 
सनुिल नंदकुमार मेश्राम वय 25  वर्ष धंदा निक्षण रा C/O ऋर्ी 
लांजेवार हाउस नसव्हील वार्ष साकोली नजल्हा भंर्ारा मो न  
9923923109 हे नद. 12/03/2023 रोजी ट्रेन नं 12139 सेवाग्राम 
एक्स चे कोच न S/4 वरून CST ते नागपरु असा प्रवास करीत 
असतांना नद 13/03/2023 रोजी 04.30 वा रेस्टे पलुगाव येथनु 
गार्ी सटुल्यानंतर 10 मीनीटांनी तयांना तयाचा नमदु वणषनाचा 
मोबाईल नदसनु आला नाही. कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने नियादी 
यांचे झोपे चा िायदा घेवनु चोरून नेला  आहे.  अिी  नियादीची 
नियाद वरुन सबब अपराध कलम 379भादनव प्रमाणे गनु्हा दाखल  
ffVVii :- नमदु गुन्हयाचे कागद पते्र रे.पो.स्टे.नागपरु येथील 
जा.क्र.1577/2023 दद.13/03/2023 अन्वये इकडील 
पो.स्टे.चा आ.क्र. 500/2023 दद. 14/03/2023 अन्वये 
गनु्याचे कागदपत्र पो.स्टे.ला प्राप्त झाल्याने मा. प्रभारी अनधकारी 
सो यांचे आदेिान्वये नंबरी गनु्हा दाखल   

पो.हवा. 

394 

नेहारे 

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 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 



 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh fn- 17-03-2023 

yksgekxZ iksyhl ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh fn- 17-03-2023 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh fn- 17-03-2023 

                                                                                                                                                                                                                                                 

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 
01 नागपरू मगष. क्र. 

21/2023 
कलम 174 

Crpc 

रे स्टे नागपरू 
ट्रेन नं   

12661 चे 
कोच नं B/5 
बथष नं 56 वर 

 

17/02/2023  
13:15 वा. पवुी 

 

17/02/2023  
14 :37 वा. 

 

ऑन र्यटुी नर् 
वाय एस एस 
तिे नवक्की 

धनराज 
बागरे्,वय-32 
वरे्,धंदा- LPP 
कमीनियल,रा-

प्रताप नगर 
नागपरू. 
मो नं 

8668360211 

जनता रोनहदास 
S/O स्व.समर 

रोनहदास, 
वय-29 वरे्,रा-

नबरभापरू 
दासपारा दगुापरु 
वेस्ट बंगाल नपन 
कोर् 713202 

 

प्रनत,थाना प्रभारी GRP/RPF मध्य नागपरू.नवर्य-गार्ी क्रमांक 12661 के B/5-56 में Dr call attand 
नकया.आपको सनुचत नकया जाता है नक गार्ी क्र  12661  के B/5-56 में Dr call attand करने गये थे वहा 
पर उसे बच्ची को मयत घोनर्त नकया आगे नक कायषवाही हेत ूपे्रनर्त.अिा नमळालेल्या मेमो वरून मगष दाखल 
करण्यात आला असनु  घटनास्थळ व ईन्क्वेस्ट पंचनामा कारवाही ASI/847 था ाँमस हे करीत असनु पे्रत पहारा  
WPC/518 हे करीत आहे .सदर मगष ची खबरी नरपोटष SDM सो नागपरु िहर यांना पािनवण्यात आले आहे.   
 
 

ASI/ 
847 

था ाँमस 

02 वर्धा 
 

मगष 

नं.10/23 

कलम 174 

CRPC 

प्रमाणे 

ग्रामीण 
रूग्णालय 
बल्हारिा  
येथे मा. 
वैघकीय 

अनधकारी 
यांनी ब्रॉर् 
रे्थ घोनर्त 
केले वरून 

16/03/2023
13.05वा. 

पवुी 
 

17/03/2023
00.27वा. 

 

ऑन र्यटुी 
वैघकीय 

अनधकारी 
ग्रामीण 

रूग्णालय 
बल्हारिाहातिे 

पो.नि.449 
िाकरे 

नेम.रे.पो.स्टे. 
वधा अंतगषत 
रे.पो.चौकी 
बल्हारिाहा 

एक 
अनोळखी 
परुूर् वय 

अंदाजे 55 वर्ष 

अश्या प्रकारे आहे की ,ऑन र्यटुी DYSS रे. स्टे बल्हारिाहा तिे पाईन्समन नामे नरता लहानजुी 
देिभ्रतार वय 30वर्ष यांनी एक लेखी मेमो चौकीला आणनु हजर केला की ,कमनियल कंन्ट्रोल 
व्दारा जानकारी दी गयी नक गार्ी नं. 22697मे एक यात्री नाम नचन्नास्वामी उम्र 55वर्ष,PNR-
6516998776 NGP to EDकी यात्रा कर रहे कोच नं. S/9बथष सं.57अनचतावस्था मे है।यथोनचत 
कायषवाही हेत ुपे्रनर्त।अिा मेमो वरून पो.नि. 339लोणारे,पो.नि.449िाकरे यांनी सदर गार्ी 
अन्टेर् केली.मा.रेल्वे र्ॉक्टर यांनी सदर प्रवािी यांस चेक करून और्धोउपचार करने करीता 
ग्रामीण रूग्णालय बल्हारिाहा येथे रेिर केले वरून पो.नि. 449िाकरे यांनी सदर प्रवािी यात्रीस 
और्धोउपचार करणे करीता ग्रामीण रूग्णालय बल्हारिाहा येथे नेले असता मा.वैघकीय 
अनधकारी यांनी सदर इसमांस चेक करून म ृघोनर्त केले व ब्रॉर् रे्थ सर्टटनिकेट नदले वरून  मगष 
आक्रन्स नं.04/2023 कलम 174 CRPC प्रमाणे नोंद करून सदर मगषचे पे्रत पहारा र्यटुी कामी 
पो.नि.449िाकरे व पंचनामा कायषवाही करीता पो.हवा. 136थोटे यांना घटनास्थळी रवाना केले 
अश्या मगष आक्रन्स वरून सदरचा मगष नं.10/2023कलम 174 CRPC प्रमाणे दाखल  

पो.हवा
136 
थोटे 

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- fQ;kZnhps uko fealhx O;Drh ps 

uko o iRrk 

हकीकत riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad  fujad fujad 


