
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  28@11@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 

01 xkafn;k 
340/19 कलम 

379 IPC 
xqUgkizdkj 

euh ilZ pksjh 
 

js-LVs- xkasfn;k 

esu xsV cqdhXk 

vkWfQl 

28-11-19 08-

30 ok 

28-11-19 

22-38 ok 

fo’kky olarjko xoGh] 

o; 36 o"kZ ] /kank ukSdjh] 

vkjksX; foHkkx oSn~;fd; 

vf/kdkjh ] jk-lq;ZVksyk okMZ 

ijekRegk ,d uxj 

ckeryko toG xkasfn;k 

eks-ua- 942337570 

अज्ञात 
 

-,dq.k 2000: 

,d dF;k jaxkpk euh ilZ R;kr dz- 

1 vk;lhvk;lh vk; cWadps ,Vh,e 

dkMZ] Mªk;fOgax yk;lUl] vk/kkj 

dkMZ] iWu dkMZ] nok[kkukps 

vk;MhdkMZ o jks[k # 2000@&# 

,dq.k 2000@&# pk eky  

ननरंक ueqn rk osGh o fBdk.kh ;karhy fQAA etdqj gs js-LVs- xksafn;k 

rs js-LVs- HkaMkjk tk.;krdfjrk tujy fVdhV dk<.;kdfjrk js-

LVs- xkaasfn;k ;sFkhy cqdhax vkWQhl ;sFks fVdhV dk<Y;kuarj 

fVdhV euhilZ e/;s Bso.;kdfjrk ilZ ikgkyk vlrk ilZ 

feGqu vkyk ukgh- lnj euhilZ gk izok’kh yksadkps xnhZpk 

Qk;nk ?ksoqu  चोरुन नेले वरुन  सबब अप. कलम 379 
भादनव प्रमाणे गनु्हा दाखल केला fQAA gs Lor& iks-LVs- yk 

;soqu pksjhph ys[kh fQ;kZn fnyso#u uacjh xqUgk nk[ky 

 
 

iksgok 679 

bZ’oj  

2 नागपरु 
1778/19 कलम 

379 IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 
 

रेल्व ेस्टे नागपरु 
येनथल प्लैटफामम  

8 वरुन 
 

28/11/191
03.17 ok-  

28/11/19 
11.17 ok- 

इंन्दरससग राजपतु वय 
25 वषे धंदा  मजरुी  
रा. ग्राम  पनियाला 
पोस्टे सोही पनियाला 
नसहोर मध्य प्रदेश  

मोबा.नं. 
6263972614 

अज्ञात 
 

-,dq.k 7000: 

एक  रेिमी  गो. ननळ्या रंगाचा 
त्यात jio नसम नं. 9981684051 
IMEI no  868609046011432 

,868609046011440 की.  
7,000/रु. 

ननरंक नमदु ता वेळी व निकाणी यातील नफयादी हे  जबलपरु ते  
नागपरु ट्रवल्स  ने आले असता हे नागपरु येथनु  त्यांचे 
गावी जाने  कनरता रेल्व े नटकीट प्लैटफामम   न. 8 वर  
झोपले असता  त्याचा झोपेचा  फायदा घेवनु  कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने वर  नमदु वणमनाचा मोबाईल मदु्दाम 
लबािीने व कपटाने चोरुन नेले वरुन  सबब अप. कलम 
379 भादनव प्रमाणे गनु्हा दाखल केला  
fQAA gs Lor& iks-LVs- yk ;soqu pksjhph ys[kh fQ;kZn fnyso#u 

uacjh xqUgk nk[ky 

 
 

HC 809  
jsM~Mh 

3 नागपरु 
1783/19 कलम 

379 IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 
 

ट्रेन नं. 12976 
जयपरु एक्स. चे 
कोच नं B/5, 
बथम नं. 57, 58 
वरुन रेल्वे स्टे 
नागपरु येथनु 

गािी 
सटुल्यानंतर 

 

19/11/19 
15:00 वा. 

 

28/10/19  
22:59 वा. 

 

नचदंबरम कृष्णा 
मतुीराव 

काकानरुीकरनम, वय 
60 वषे, रा. शारदा 

नवद्यामंदीर 
करसपान्िम बंिी 
आलाकार मंिल 
करनलु आंध्रप्रदेश. 

मोबा.नं. 
9704833439 

अज्ञात 
 

-,dq.k 19289@&: 

एक Redmi MI A-1 कं.चा 
मोबाईल त्यात Sim No. 

8333907813  सक. 9500/- रु, 
एक Samsung कं.चा मोबाईल 
त्यात Sim No. 6304190539 
सक. 9789/-  रु, IMEI No. 
358129893336118 असा 
एकुण 19289/- रु. चा माल. 

ननरंक 
 

रे.पो.स्टे. वधा जा.क्र. 3340/19 नद. 22/11/19 अन्वये 
इकिील पो.स्टे. आवक क्र. 2921/19 नद. 27/11/19 
अन्वये गनु्याचे कागदपत्र नंबरी दाखल करणे कामी नदले 
वरुन नंबरी गनु्हा दाखल केला. हनककत –  नमदु ता वेळी 
व निकाणी यातील नफयादी हे नमदु ट्रेन ने रेल्व ेस्टे. अजमेर 
ते करनलु असा प्रवास कनरत असतांना प्रवासा दरम्यान 
नफयानद यांचे नजरचकुीचा फायदा घेवनु रेल्वे स्टे नागपरु 
येथनु गािी सटुल्यानंतर त्यांचे नमदु वणमनाचे दोन मोबाईल 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबािीने व कपटाने 
चोरुन नेला वरुन सबब अप. कलम 379 भादनव प्रमाणे 
गनु्हा दाखल केला. 

HC /181 
बाबर 



 

 

 

 

4 नागपरु 
1784/19 कलम 

379 IPC 
xqUgkizdkj 

लेिीज पसम 
pksjh 
 

ट्रेन नं. 15119 
रामेश्वर महुआ 
एक्स. चे कोच 
नं S/7, बथम नं. 
31 वरुन रेल्वे 
स्टे नागपरु  येथे 
गािी उभी 
असतांना 

 

15/11/19 
08:15 वा. 

28/10/19  
23:17 वा. 

 

श्रीमती अननता 
उदयभान पटेल, वय 

33 वषे, रा. ग्राम 
सराय आलम, पो. 
नसरसा चौराह, तह. 
हंनिया प्रयागराज 

उ.प्र. 

अज्ञात 
 

-,dq.k 40]000@&: 

एक लेिीज पसम त्यात 2 कानातले 
झमुके सोन्याचे वजन 7 ग्रमॅ सक. 

20000/- रु, दोन सोन्याची अंगिी 
एक 4 ग्रमॅ , 3 ग्रमॅ सक. 20000/- 
रु. असा एकुण 40000/- रु. चा 

माल. 
 

ननरंक 
 

जा.क्र. आर/23/वगम/ 2019 – 6497 
काया.पो.अनध.लोह.नागपरु नद. 26/11/19 अन्वये इकिील 
पो.स्टे. आवक क्र. 2923/19 नद. 28/11/19 अन्वये 
गनु्याचे कागदपत्र नंबरी दाखल करणे कामी नदले वरुन 
नंबरी गनु्हा दाखल केला हनककत –  नमदु ता वेळी व 
निकाणी यातील नफयादी हे नमदु ट्रेन ने रेल्वे स्टे. चैन्नई ते 
इलाहाबाद असा प्रवास कनरत असतांना प्रवासा दरम्यान 
रेल्व े स्टे नागपरु  येथे गािी उभी असतांना नफयानद यांचे 
झोपेचा फायदा घेवनु नमदु वणमनाची पसम आतील 
सामानासह कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबािीने व 
कपटाने चोरुन नेला वरुन सबब अप. कलम 379 भादनव 
प्रमाणे गनु्हा दाखल केला  
 

HC/59 
वासननक 

5 o/kkZ  

900@19 dye 

379 Hkknoh 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

Vsu ua- 51196 

eqacbZ lsokxzke 

Composite 
,Dk-ps ekxhy 

tujy 

dkspe/;s js-

LVs- fgax.k?kkV 

njE;ku 

27-11-19 19-

45 ok- 

28@11@19 

15-30 ok- 

fi;q’k larks’k /kksVs 

o;&25 o"kZ] /kank& 

dkWUVWDVj jk- 

lhVhih,l dkWyuh 

mtkZ uxj panziwj eks-

dz 9637714664  

vKkr  -,dq.k 6000: 

,d dF;k jaxkph dkWyst cWx 

R;kr jks[k&1500] vk/kkjdkMZ] 

ernku dkMZ] ufou okijrs dims] 

fda- 4500] ,Vh,e dkMZ] yk;lal 

,dq.k&6]000@:- pk eky 

ननरंक uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZbh gs uewn 

xkMhus js-LVs-panziwj rs HkqlkoG vlk izol djhr vlrkauk 

izoklknjE;ku ckFk:eyk xsys vlrk R;kaph ueqn o.kZukph 

cWx vkrhy lkekuklg R;kaps xSjgtsjhpk Qk;nk ?ksmu 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kapk uewn o.kZukpk eky 

eq|ke] yckMhus pksjhl xsyk-  

iksuk@ 

394 

usgkjs 

6 बडनेरा           
711/2019 
कलम 379 

भादवी 
xqUgkizdkj 

????? ????? pksjh 

ट्रेन.गीताांजली 
एक्स.चे 

समोरील जनरल 
िब्याजवळ PF 

NO 01 वर 
रे.स्टे. बडनेरा 
येथे गाडी उभी 

असताांना 

28//11/19 
11.35 वा  
दरम्यान 

 

28//11/19 
14.00 वा 

 

योगेश रामेश्वर 
सावरकर वय25 वषष, 

धांदा.- मजरुी 
राह.आनांद 

नगर,महाजन 
परुा,अमरावती 

मो.नां.9579914643 
 

अज्ञात ,dq.k 490: 

एक ननळ्या रांगाचे पॉकीट त्यात 
रोख 490/-रु 

(100x4,50x1,10x4) , 
आधारकाडष व इतर कागदपत्र 
असा एकुण 490/- रु चा माल 

 

ननरांक 
 

यातील नियादी मजकुर हे नद . 28/11/19रोजी 
नातेवाईकाांना शेगाांव येथे जाणे असल्याने सोडण्यासाठी 
रेल्वे स्टेशन बडनेरा PF NO 01 वर आलो असता 
त्यावेळी ट्रेन .गीताांजली एक्स .आली गाडी उभी असताांना 
नातेवाईकाांना ट्रेन .गीताांजली एक्स .चे समोरील जनरल 
डब्यामध्ये बसनु नदल्या नांतर पनॅ्टच्या निशातील एक 
पॉकीट त्यात रोि 490/-रु  , आधारकाडष व इतर कागदपत्र 
असा माल नियादी याांच्या मागे काळ्या रांगाचा शटष 
घातलेल्या इसमाने गदीचा िायदा घेवनु चोरुन नेला 
असावा.अशा दीले लेिी िीयाद वरुन कलम 379 भा.द.वी 
प्रमाणे गनु्हा दािल करण्यात आली. 

HC/641 
नहरोडे 



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

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

          

v-

dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 ukxiwj 1734/19  कलम 420,468,34 भादवि   24/11/19  चे  16.36 िा  अिंविका कैलाशा आिळे  रा. 140 वभम रामेश्वरी रोड नागपुर  

 

  

02 o/kkZ  825/19 कलम 379 भादवि   26/11/19  चे  23.50 िा fdj.k 'kkyhxzke fuackGdj o; 35 o"kZ] /kank 'ksrh] jk- lkbZckck uxj okMh uxj rk- 

[keyko ft cqy<k.kk fn-29@11@19 i;Zr fi-fl-vkj e/ks vkgs- 

 

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 

& & & & & & & & & 



yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekghrh 

 

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 

vaey

nkj 

01 xksfn;k 78@19 

dye 

174 lh 

vkj ih 

lh nk[ky  

रे.स्टे  
मणू्ङीको
टा येथे 

नबल्ङीग 
चा समोर  

 

28/11/19 
10/11 वा. 

iqohZ 

 

28/11/19 
11/30 वा. 

 

ON DUTY DYSS 
गोंनदया तिे सांतोष 

केदारनाथ नमश्रा ,वय-
53 वषष ,धांदा-पा ाँईटम ाँन 

रा-CT/46/12 
बाबलूाईन गोंनदया 

एक अनोऴिी मयत 
इसम वय अां. 50 वषष 

 

आज रोजी आम्ही HC/461 साऴवे   स्टेशन डायरी चाजष मध्ये हजर 
असताांना ON DUTY DYSS गोंनदया तपे सांतोष केदारनाथ नमश्रा ,वय-
53 वषष ,धांदा-पा ाँईटम ाँन रा- CT/46/12 बाबलूाईन गोंनदया याांनी एक मेमो 
आननु नदला तो पाहता  िालीलप्रमाणे  
प्रती, 
     यासनीय रेल्वे पोलीस , 
      रेल्वे सरूक्षा बल , 
      गोंदीया 
एक अज्ञात व्यकती नजसकी उम्र लगभग 50 वषष है गाङी नां. KKf द्वारा रन 
ओवर हो गया है मणूङीकोटा  स्टेशन मे नबल्ङीग के सामने समय 10/11 
बजे  
      मणूङीकोटा ङायरी नां.112 
कृपया उनचत कायषवाही करे 
       अशा मेमो वरून इकडील पो.स्टेला मगष क्र. 78/2019 कलम 174 
CRPC  प्रमाणे दािल करून पे्रत पहारा डयटूी कामी PC/584 धाांङे  याांना 
नेमन्यात आले तसेच  पांचनामा कारवाई कामी ASI/453 यादव याांना 
रवाना करण्यात आले. 

l-QkS@ 

53 

;kno 

02 vdksyk 46/19  
कलम 174 

CRPC 

रे.स्टे. 
अकोला 

प्लॉटिामष 
नां. 1 FOB 
चे बेंचवर 

नचत्त 
अवस्थेत 

27/11/19  
16.45  वा. 

पवुी 

 

28/10/19  
00.48  वा. 

On duty dyss रे.स्टे. 
अकोला तिे रववद्र ननमजे 

(TTE) 

 

शेि याकुब शेि हुसेन वय 
62 वषष रा. िदान नज. 

अकोला 

या वेळी मा.नों. क्र.26/19 नद.27/11/19 अन्वये HC/240 वाघाडे रवाना 
असलेले याांनी मगष चे कागदपत्राांचे पो स्टे ला आननु हजर केल्याने नाईट 
आाँिीसर PSI सो बनहरम सो याांच्य़ा आदेशाने मगष दािल करण्यात येत 
आहे. तो िालीलप्रमाणे अशा प्रकारे आहे की  HC/240 वाघाडे याांनी नमदु 
मगष चे कागदपत्र हजर केल्याने नमदु मगष दािल करण्यात आला. नद. 
27/11/2019 रोजी On duty dyss रे.स्टे. अकोला याांनी मेमो नदला नक , 
तिे रववद्र ननमजे ( TTE) ने DySM MZR श्री मयरु के माध्यम से सांदेश 
नदया की, एक अज्ञात व्यक्ती जो की जनरस कोच के पेसेंजर है नटकट नां. 
UFF01952569 बडनेरा से अकोला S/9 कोच मे अचेत अवस्था मे है 
अशा मेमो वरून ऑन डु्यटी वैद्यनकय अनधकारी अकोला घटनास्थळा वर 
येवनू नमदु इसमाची तपासणी करून त्यास मतृघोसीत केल्या वरून नमदु 
पो.हवा. याांनी पांचनामा कायषवाही करुन नज.सा.रू. अकोला येथे PM 
झाल्यावर पे्रत पे्रत वारसाच्या ताब्यात देवनू कागदपत्र पो.स्टे. ला आणनू 
हजर केल्याने मगष दािल करण्यात आला पढुील तपास HC/240 वाघाडे हे 
कनरत आहे.. 

 

HC/2
40 
वाघाडे 



 

 

 

 

 

03 अकोला 47/19 

कलम 174 

CRPC 

रे.स्टे. 

अकोला 

RMS ब्रीज 

च्या खाली 

फुडप्लाझा चे 

समोर Km 

No. 583/84 

 

27/11/19  

17.20  वा. 

पवुी 

 

28/10/19  

01.00 वा 

On duty dyss रे.स्टे. 

अकोला तफे श्री राहून कावडे 

प्रयव्हटे अनाउंसर रे.स्टे. 

अकोला 

एक अनळोखी इसम वय 

अंदाजे  70 वषष 

 

अशा प्रकारे आह ेकी HC/64 घ्यारे  यांनी नमदु मगष चे कागदपत्र हजर केल्याने नमदु 

मगष दाखल करण्यात आला. नद. 27/11/2019 रोजी On duty dyss रे.स्टे. अकोला 

यांनी मेमो नदला नक , तफे श्री राहून कावडे प्रयव्हटे अनाउंसर ने अँटो फोन पर यह 

जानकारी नदया की एक एक व्यक्ती अचेत अवस्था मे फुडप्लाझा के सामने ब्रीज के 

नीचे प्लेटफॉमष नं. 1 पर पडा ह ै अशा मेमो वरून HC/64 घ्यारे HC/647 पठाण यांनी 

नमदु इसमास औषोधोपचार करणे कररता नज.सा.रू. अकोला येथे घेवनु गेले असता 

ऑन ड्युटी वैद्यनकय अनधकारी नमदु इसमाची तपासणी करून त्यास मतृघोसीत 

केल्या वरून नमदु पो.हवा. यांनी पंचनामा कायषवाही करुन पो.स्टे. ला आणनू हजर 

केल्याने मगष दाखल करण्यात आला पढुील तपास HC/64 घ्यारे ह ेकररत आह े

तपास 

HC/64 

घ्यारे 


