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fujad fujad ojhy rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs vkiY;k ifjokjklg 

brokjh rs fcykliwj vlk izokl dj.ks djhrk js LVs brokjh 

IykWVQkWeZ dz 06 oj jk=h 23-30 ok njE;ku vkys vlrk xkMh 

4 rs 5 rkl ysV vlY;kus o IykWVQkWeZ dz 06 oj izok’kh 

yksdkauh xnhZ vlY;kus fQ;kZnh ;kaps irh gs lkeku ?ksoqu 

IykWVQkWeZ dz 05 oj xsys fQ;kZnh gs  R;kph eqyhlkscr IykWVQkWeZ 

dz 06 ojhy ysMht ckFk:e djus djhrk xsys vlrk ysMht 

ckFk:e e/;s ,d ble mez yxHkx 22 ls 23 lky dh gksxh 

yky jax dk 'kVZ]usl.khl&lQsn jax iWUV]iguk Fkk mldk 

jax&xsgqvk] maph&5fQV 6 bap] 'kjhj 

cka/kk&iryklk]cky&feMhve lk/ks dkys jax ds] nk<h&gydh 

iryhlh Fkh] dkys jax dk 'kqt ?kkrysyk ighysp gtj gksrk- 

R;kaus vkiys izkOgsV ikVZ gkrkr idMqu mHkk vlrkauk fQ;kZnh 

;kl vkr e/;s cksykor gksrk R;kewGs fQ;kZnh ;kauk yTtk mRiUu 

>kyh o vugksuh ?kVuk gksU;kph 'kD;rk okVr vlY;kus ckFk:e 

e/kqu fu?kqu ?kVusph ekfgrh vkiY;k eqyhyk nsr vlrkauk 

vuksG[kh ble ckgj ;soqu IykWVQkWeZ dz 06 ojhy fHkarho:u 

mMh ek:u ckgsj fu?kqu xsyk lnjph ?kVuk fQ;kZnh ;kauh vkiYks 

irh R;kauk fnYkh o R;k vuksG[kh blek fo:/n rdzkj ns.ks djhrk 

jsYos iksyhl LVs’ku ;sFk s ;sowu rksaMh fQ;kZn fnY;kus xqUgk nk[ky 
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xqUgkizdkj 

eksackbZy 
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रेल्वे स्टेशन 
नागपरु सेकंड 
क्लास बकुींग 

मध्ये चार्जींगवर 
ठेवला असता 

 

24/12/202
2 चे 00.20 

वा. 
 

26/12/2022 
चे 16.58  वा. 

राहुल देवसाहेब 
कलवल, वय 
30वषष, धंदा 

नौकरी- WCL रा. 
लोकमान्य टटकळ 
वाडष     का ाँटषर नं. 
18 बडी खोली 

बल्लारशाहा टर्ज, 
चंद्रपरू मो. नं. 

9527391432 
 

vKkr ,dq.k 49]990@# 

एक  Vivo  X50 pro  
कं. चा लाईट ब्ल ुरंगाचा 

मोबाईल त्यात  
      टसम   Idea नं.     

9527391432,    
.8999345699, 

 IMEI NO. 
8860367049211834 

कक.    49,990/- रु. 
 

fujad अशा प्रकारे आहे की,टियादी टद. 24/12/22 रोर्जी बल्लारशाह र्जाणे 
कटरता  रेल्वे स्टेशन नागपरु येथे  आले असता सेकंड क्लास बकुींग हा ाँल 
मध्ये टियादी यांच्या  मोबाईल चार्जर्जग ला ठेवनु टटटकट काढणे कटरता 
टटटकट टखडकी र्जवऴ गेले  व टटटकट काढुन आल्यावर मोबाईल पाहले 
असता तो टदसनु आले नाही त्यावेऴी अंदारे्ज 00.20 वार्जले होते टियादी  
आर्ज ुबार्जचेु प्रवाशी लोकांना टवचारपसु केली परंतु कोणीही मोबाईल बाबत 
सांटगतले नाही टियादी यांचे  गाडी ची वेऴ झाल्याने  बल्लारशाहा येथे 
टनघनु गेले तरी आर्ज रोर्जी पो. स्टे ला येऊन तक्रार देत आहोत टियादी 
यांचे  मोबाईल  कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने टियादी यांचे गैरहरे्जरी चा 
िायदा घेऊन मदुदाम लबाडीने व कपटाने चोरून घेवनु गेला आहे .तरी 
त्याचे टवरूध्द कायदेशीर तक्रार देत आहे. SD ईंग्रटर्जत. अशा टियादीचे 
टियाद वरुन अपराध कलम 379 भादटव प्रमाणे दाखल करण्यात येत 
आहे.  
fVi- आर्ज रोर्जी आम्ही Nk/1054 डोऴस स्टे. डा. चार्जष मध्ये हर्जर 
असतांना टियादी यांनी पो. स्टे. ला येवनु लेखी तक्रार टदले वरुन मा. PSO 
यांचे आदेशाने गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. खालीलप्रमाणे....      

   Nk/ 
  1054      
डोऴस 
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ट्रेन नं 04121 
सबेुदारगंर्ज-

टसकंदराबाद एक्स. 
चे माटगल र्जनरल 
कोच मधनु रे. स्टे 

1166//1122//2222  ????  
1111::5500????.. 

2266//1122//2222  ????  
1177::3366    ????.. 

उत्पल हहीराम 
पातर, वय 34 वषष, 

राह नामघर चे 
र्जवळ राहा, पोस्ट 
राहा, टर्ज नौगाव, 

    
आसाम मो. नं. 
9678687211 

 

vKkr  ,dq.k 12]000@# 

 एक काळ्या रंगाची 
सकॅबगॅ ज्यात एक टरयल 
मी 5S कं. चा मोबाईल 

त्यात JIO टसम नं. 
7002843524, 

9864671200, IMEI 
NO.माटहत नाही. कक. 

12000/- रु., CRPF    
चे ID काडष,आधारकाडष, 

वोटरकाडष,ड्रायव्हहग 
लायसन्स,हेल्थकाडष, 

के्रटडटकाडष,   
डेटबटकाडष(SBI), 

पासबकु, चेकबकु, रेल्वे 
टतकीट असा एकुण 

12000/-रु. चा माल. 
 

fujad नमदु तारखेस, वेळी व टठकाणी यातील टियादी हे टद. 16/12/2022 रोर्जी 
ट्रेन नं 04121 सबेुदारगंर्ज-टसकंदराबाद एक्स. चे माटगल र्जनरल कोच मधनु 
रे. स्टे. ईटारसी ते बल्लारशाह असा प्रवास करीत असताना प्रवासा दरम्यान 
रेल्वे स्टेशन नागपरु येथनु गाडी सटुल्यानंतर त्यांची एक काळ्या रंगाची 
सकॅबगॅ ज्यात एक टरयल मी 5S कं. चा मोबाईल सामान असलेली सकॅबगॅ 
आतील सामाना सह  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने टियादी यांचे झोपेचा 
िायदा घेवनु मदु्दाम, लबाडीने व कपटाने चोरुन नेली. अशा टियादीचे 
टियाद वरुन अपराध कलम 379 भादटव प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात येत 
आहे. सदर गनु्याचा पढुील तपास होणेकामी कागदपत्र मा. प्रभारी अटधकारी 
यांचे पेटशत ठेवण्यात येत आहे. गनु्हयाची प्रथम खबरी टरपोटष मा. JMFC सो 
रेल्वे कोटष नागपरु येथे पाठटवण्यात येत आहे. 
fVi- आर्ज रोर्जी आम्ही NK/1054 डोळस स्टे. डा. चार्जष मध्ये हर्जर असनु 
स्टे. डा. चार्जष मध्ये हर्जर असतांना क्राईम रायटर यांनी रे पो स्टे वधा र्जा. क्र. 
4079/22 टद. 23/12/22 गरुनं 476/22 कलम 379भादटव चे कागदपत्र 
ईकडील पो. स्टे. चे आवक क्र. 4243/22 टद. 26/12/22 प्रमाणे दाखल 
करणे कामी टदले वरुन मा. PSO यांचे आदेशाने गनु्हा दाखल   

NK/ 
1054 
डोळस 

04 ukxiwj  

Xkq-j-u-

988@22 

dye 379  

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh  

रेल्वे स्टेशन 
नागपरु चे पवुषगेट 
बकुींग काऊंटर 

येथनु 
 

2222//1122//2222  ????  
2211::0055???? 

2266//1122//222222  
????  1177::3377    

????..  
 

टवनोद नारायण 
टेंभुणे, वय 45 

वषष, राह. हषषरार्ज 
कॉलोनी, VMV 
रोड, कटोरा नाका    

अमरावती  
मो. नं. 

9657023331 
 

vKkr ,dq.k 2000@# 

एक मनीपसष त्यात ATM 
काडष (SBI, BOM, 
ICICI, ड्रायव्हहग 

लायसन्स 
 ( िोर  व्हहलर चे) 
 रोख 2000/- रु. 

 

fujad नमदु तारखेस, वेळी व टठकाणी यातील टियादी हे टद. 22/12/22 रोर्जी रात्री 
09:05 वा. रे. स्टे. नागपरु येथील पवुषगेट मधील बकुींग टखडकी वरुन रेल्वे 
चे टतकीट रे. स्टे. नागपरु ते बडनेरा असा प्रवास करणे करीता काढत 
असतांना त्यांचे पनॅ्टच्या पढुच्या टखशात ठेवलेला मनी पसष त्यात ATM 
काडष (SBI, BOM, ICICI, ड्रायव्हहग लायसन्स (िोर व्हहलर चे) रोख 
2000/- रु.  असे चांटदच्या रंगाचा मनीपसष कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे 
नर्जरचकुीचा िायदा घेवनु मदु्दाम, लबाडीने चोरुन नेला आहे. अशा 
टियादीचे टियाद वरुन अपराध कलम 379 भादटव प्रमाणे गनु्हा दाखल 
करण्यात येत आहे. सदर गनु्याचा पढुील तपास होणेकामी कागदपत्र मा. 
प्रभारी अटधकारी यांचे पेटशत ठेवण्यात येत आहे. गनु्हयाची प्रथम खबरी 
टरपोटष मा. JMFC सो रेल्वे कोटष नागपरु येथे पाठटवण्यात येत आहे. 
fVi- रे पो स्टे बडनेरा र्जा. क्र. 2422/22 टद. 23/12/22 गरुनं 335/22 
कलम 379 भादटव चे कागदपत्र ईकडील पो. स्टे. चे आवक क्र. 4242/22 
टद. 26/12/22 प्रमाणे दाखल करणे कामी टदले वरुन मा. PSO यांचे 
आदेशाने गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे 

मा. 
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lks 

isf’kr 
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vdz jsiksLVs exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- rk-osG exZ nk- rk- osG fQ;kZnh@[kcj  
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01 cMusjk 20 /2022 

कलम 174 

जा.फौ. प्रमाणे 

रेल्व ेस्टेशन 

बडनेरा 

प्लॉटफामम नं. 

01 प्रततक्षालय 

जवळ 

 

26/12/22 चे 

05.30 वा. पुवी 

दद 26/12/2022 

चे 22.59 वा. 

ऑन डु्यटी. 

Dy.S.S. रेले्व 

से्टशन बडनेरा 

ग.भा. चंपा 

कलकत्ती हेला 

वय 77 वष ेरा. 

अभयनगर बालो 

तमससगा बालो 

हावळा (वेस्ट 

बंगाल) तपन कोड 

नं. 711205 

 

अश्या प्रकारे आह ेदक,  DYSS  रेल्व ेस्टेशन बडनेरा यांनी लेखी  मेमो ददला 

दक,  प्रतत थाना प्रभारी जीआरपी  बडनेरा आपको सुतचत दकया जाता ह ैकी, 

गाडी क्र. 12130 अप ने बी /4  के बथम क्र. 54 मे एक यात्री मतहला अचेत 

अवस्था मे ह ैभुसावळ Commercialcont तवनय  के द्वारा सुचना प्राप्त हुई 

आपको सुचनाथम अगली कायमवाही हेत ुअसा लेखी मेमो ददल े वरुन पुढील 

कायमवाही कामी HC/231 वहेकर व PC/845 भलावी , WPC/1173 कोकोड े 

असे घटनास्थळी रवाना होउन नमुद गाडीवर हजर राहुन कोच नं. B/4 बथम 

नं. 54 वररल मतहला तहस ततचे नातेवाईक यांच ेमदततने बोतगतुन उतरुन 

प्लॉटफामम क्र. 01 वर प्रततशालया जवळ स्रेचर वर ठेउन मा. वैद्यदकय 

अतधकारी रेल्व े यांनी चेक करुन मृत घोतषत केल े वरुन इन्कवेस्ट व 

घटनास्थळ पंचनामा कायमवाही दोन पंचासमक्ष करुन मयत मतहला तहस 

ओळखुन ततचे जावई  नामे महेश गोसवद हेला व मुलगी नामे आशा महेश 

कुमार हेला रा. 242/2 APC रोड कलकत्ता मो.नं. 9875585261 मृतक मतहला 

तहचे नाव ग.भा. चंपा कलकत्ती हेला वय 77 वष े रा. अभयनगर बालो 

तमससगा बालो हावळा (वेस्ट बंगाल) तपन कोड नं. 711205 अशी ओळख 

पटल्यान ेप्रेत तज.सा.रु. अमरावती येथे PC/845 यांच ेहस्त ेकागदपत्रासह PM 

कामी नेण्यात आले मा. वेद्यदकय अतधकारी यांनी सदर प्रेतावर  PM 

केल्यानंतर प्रेत ह े मृतकाच ेकपडासह जावई महेश कुमार हेला ह्यास पुदढल 

अंततवधी कामी ताब्यात देण्यात आले. 

   वररल प्रमाणे मगम खबरी दाखल करुन मगम खबरी ररपोट मा. SDM सो. 

अमरावती यांना पाठतवण्यात आला असुन पुदढल तपास मा. PSO सो. यांच े

मागमदशमनाखाली आम्ही HC/231 व-हेकर कररत आहोत. 

//223311  

??--???????????? 

v-dz- 
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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 


