
       Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 03-12- 18 

 

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 

1 xksfn;k 

300@18 

dye 

379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj  

efu ilZ pksjh 

 

 

Vªsu 

lejLrk ,Dlizsl

ps tujy ckxh 

e/;ss] jsYos LVs’ku 

xksafn;k ;sFkqu 

xkMhrqu mrjr 

vlrkauk 

 

02-12-18 

17%20 ok 

03-12-18 

14%48 ok 

vafdr nqxkZizlkn 

xks[kys o; 25 o"kZ 

/kank & f’k{k.k jkg- 

xzke gVVk ft- 

ckyk?kkV 

 

vKkr ,dq.k 1000 : 

,d euh ilZ R;kr jks[k 1000 

:] vk/kkjdkMZ] ernku dkMZ] 

Mªk;Oghax yk;lUl] nksu 

,Vh,edkMZ ,lchvk; cWdsps] 

iWudkMZ vlk ,dq.k 1]000 :-pk 

 

 

fujad 
 

;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus jsYos LVs’ku 

jk;iwj rs xksafn;k vlk izokl djhr vlrkauk 

izoklkr jsYos LVs’ku xksafn;k ;sFks xkMhrwu mrjr 

vlrkauk dks.khrjh vKkr pkjsV;kus izoklh 

yksdkaP;k xnhZpk Qk;nk ?ksoqu R;kapk ueqn euh 

ilZ vkrhy ekyklg eqnnke yckMhus pks:u 

usys ckcr fQ;kZnh g;k le{k iks-LVs-yk ;soqu 

rdzkj fnY;ko:u ueqn izek.ks xqUgk nk[ky  

eiksgok 

1002 

esgj 

2 ukxiqj 

1995/18 
u/s 379 

IPC  
xqUgkizdkj  

ilZ pksjh 

 

टे्रन हावडा मेल 

कोच B/2 रे स्टे 
नागपुर येथे 
बाथरूम ला 

गेले असता PF 

No 3वर 
 

 

14-11-18 

वेऴ नमुद 
नाही 

03.12.18  
12-32  ok 

श्री अभिषेक भवठ्ठल 

उगले वय 26 वषष 

रा 231,B. N. C , 

RPF भगडाम छ. 

ग. मो न 

9405402424      

v/s 
 

vKkr , ,dq.k 200 : 

एक पसष त्यात रेल्वे वारंट 
काउंटर कापी भटकीट आधार 

काडष ATM काडष रोख 200 

रू एकुन माल 200 रू  

 

fujad 
 

यातील भियाषदी मजकुर हे नमदू नाभशक 

ते रायपुर  असा प्रवास कररत असतांना 
प्रवासा दरम्यान रे स्टे नागपुर  येथे  
भियाषदी यांचे गरै हजेरीचा िायदा धेवुन  

भियाषदी यांचे वर नमुद सामान  कोणीतरी 
अज्ञात चोरटयांने मुददाम चोरुन नेले 

वरुन गुन्हा दाखल  

fVi%& मा SP सो कायाषलय पत्र क्र 

11650@18 भद 29@11@18 अनव्ये 
गुन्हयाचे कागद पत्र टपालाने प्राप्त 
झाल्याने 
 

eiksuk

@202 

ukxnsos       

3 ukxiqj 

1996/18 
u/s 379 

IPC  
xqUgkizdkj  

cWx pksjh 

रे स्टे नागपरू PF 

No 4 वर 

Latitude- 

02.12.18  
23/30  वा 

 
 

03.12.18 
15.29 वा 

.  अरींदम चक्रवती 

वय 33 वषष रा िरैव 
अपाटषमेंट फ्लँट नं 

402 4th floor 
SB गराय रोड 
आसनसोल भज 

बधषमान प.बंगाल 

713301 
 

vKkr , ,dq.k 7500 : 

एक ट्राँली बँग त्यात जुने वापरते 

ब्लँकेट की 1000 /-*रू,लेदर 
बँग त्यात प्रमाणपत्राची 

झेराँक्स,चेक बुक,एटीएम काडष  

Yes Bank, वोटर 

आयडी,पँनकाडष(AMYPC2026

Q),रोख 6500 रू, असा एकूण 

7500 रू  
 

fujad 
 

यातील भियाषदी  मजकुर हे नमदू गाडीने 

हावडा ते नागपरू असा प्रवास करून मंुबई 

येथे जाणे कररता रे स्टे नागपरू PF No 4 
वर बसले असता मोबाईलवर बोलत 
असतांना कोणी तरी अज्ञात चोरटयाने  

त्यांचे नजरचुकीचा िायदा घेवुन त्यांची 
ट्राँली बँग आतील सामानासह मुद्दाम 
लबाडीने व कपटाने चोरून नेली. वरून 

सबब अपराध  कलमान्वये दाखल 

fVi%&fQ Lor% vkt jksth vkY;kus 

 

eiksuk@ 

202 

ukxnsos       

4 ukxiqj 

1997/18 u/s 
379 IPC  
xqUgkizdkj  

eksckbZy pksjh  

रे स्टे नागपुर येथे 

PF NO 7वर 

 

01.12.18 
11.30वा 

 

03.12.18 

17-22  ok 

आशुतोष पुरूषोत्तम 

एरज वार वय 25 वषष 
धंदा भशक्षण रा प्लाट 

न 43 धनगवऴी 
नगर हुडकेशवर रोड 

दुगाष माता मंभदर चे 

मागे नागपुर मो क्र 

7620744889 
 

vKkr , ,dq.k 11000: 

REDMI nOte 4 MI कं. 

पाढयाष रंगाचा मोबाईल त्यात 

IDEA SIM no 
7620744889uninor  

7385563394 imei no 
865758033574606 , 14 
भक 11000 असा एकुन 11000 

 

fujad 
 

अशा प्रकारे आहे की नमुद ता वेळी व भिकाणी 

यातील भियाषदी मजकुर हे रे स्टे नागपुर PF 

NO 7 वर रेल्वे च्या जाब करीता RN 

कन्सलटन्सी चे िेकेदार आले असता प्रवासाच्या 
गदीत कोणी तरी अज्ञात    चोरटयांने  भियाषदी 
यांचा वर नमुद मोबाईल मुददाम चोरुन नेले 

गुन्हा  दाखल  
fVi%&fQ Lor% vkt jksth vkY;kus 

 

eiksuk@20

2 ukxnsos       



5 ukxiqj 

1999/18 u/s 
379 IPC  
xqUgkizdkj  

eksckbZy pksjh 

टे्रन न 12807 

समता EXP चे 

कोच न S/5 बथष 

न 67 वरून रे 
स्टे नागपुर येथुन 

गाडी सुटल्यांनतर 
 
 

06/11/18 
23.00  ok 

 

03.12.18  
18.33 वा 

गोभवंद लोकचंद 

गलानी वय 57 वषष 
रा भसंधी कालनी 
गोंभदया मो न 

7744962533 
 

.  
vKkr 

, ,dq.k 5000 : 

MI कंप चा मोबाईल त्यात भसम न 

9325271140 भक 5000 रू 

असा एकुन 5000 

 

fujad 
 

यातील भियाषदी मजकुर हे नमदू टे्रन ने गोंभदया 
ते ललीतपुर  असा प्रवास कररत असतांना प्रवासा 
दरम्यान रे स्टे नागपुर  येथुन टे्रन सुटल्यांनतर 
भियाषदी   यांचे नजर चुकीचा  िायदा धेवुन 

कोणी तरी ् ज्ञात चोरटयाने त्यांचा वर नमुद 

मोबाईल  कोणीतरी अज्ञात चोरटयांने मुददाम 

चोरुन नेले  

fVi%& मा  SP सो कायाषलय पत्र क्र आर /23 / 

वगष / 2018 - 11628 भद 29/11/18  अनव्ये 
Vikykus vkY;kus 

 
 

eiksuk@20

2 ukxnsos       

6 ukxiqj 

2000/18 
u/s 379 

IPC 
xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

टे्रन न 16031 

अंदमान  EXP 

चे समोररल 

जनरल 

डब्यातुन  रे स्टे 
नागपुर येथुन 

 

01.1.18 
2/30 वा 

03/12/18 
19/11 वा 

चुन्नीलाल महेंद्र 

वमाष वय 55 वषष 
धंदा िल भवके्रता रा 
सोलर केभनकल 

च्या मागे शंकर 
नगर व वाडष न 

9ईडंस्ट्रीयल एररया 
ता भज चंद्रपुर मो न 

9545973370 
v/s 
vKkr 

 

vKkr , ,dq.k 56000 : 

एक लाल रंगाची पसष त्यात 

सोन्याचे एक जोडी कानातले 

वजन ½ तो     ऴा भक 6000 ,2) 

एक जोडी  कानातले टाप्स 

सोन्याचा वजन ½ तोऴा भक 

4000 रू  , 3) एक मंगऴसुत्र 

सोन्याचे वजन ग्राम भक 15000 

रू ,4)  दोन जोडी चांदीचे 

पायातीळ चाळव 375 ग्राम 8000 

रू , 5) पाच जोडी चांदीचे 

पायातील मुढली वजन तीन तोऴे 

भक 8000 रू 6) रोख रू 15000 

रू असा एकुन 56000 रू  

fujad 
 

यातील भियाषदी मजकुर हे नमदू टे्रन ने 

चंद्रपुर ते झासी असा प्रवास कररत असतांना 
प्रवासा दरम्यान रे स्टे नागपुर आल्यावर  
भियाषदी   यांचे नजर चुकीचा  िायदा धेवुन 

कोणी तरी ् ज्ञात चोरटयाने  भियाषदी यांचा 
वर नमुद सामान आतील   कोणीतरी अज्ञात 

चोरटयांने मुददाम चोरुन नेले 
fVi%& रे  स्टे वधाष येथील आवक क्र 

3835/18 अनव्ये Vikykus vkY;kus 

 

eiksuk

@202 

ukxnsos       

7 ukxiqj 

2002/18 

U/S 379 

xqUgkizdkj 

VªkWyh cWx   

pksjh 

js LVS ukxiqj  

esuxsV jsYos 

frdhV 

/kjktoGhy 

dksjIghyj 

ikfdZxe/;s 

 

23-11-18 

17-20 ok 

 

03-12-18     

22-16 ok 

Efu’kk Jhjke panzu 

o;- 35 jkg- 

eqnyh;kj uxj 

;”kksnk uxj jksM 

guqeku eanhj 

toG vejkorh 

eks ua 9011074064 

अज्ञात , ,dq.k 23000 : 

,d dkGiV  tkaHG;k jaxkph 

VªkWyh cWx  R;ke/;s jks[k 

10]000@: 3 GM lksU;kph  

vaxBh fd-6000@L uohu 

diMs pkj QqyiWUV  4 “kVZ 3 

iatkch Mªsl o eqykaps  fpYyj 

diMs eqykps “kqt fd-

7000@: 23000@: pk eky 

 

fujad यातील भियाषदी मजकुर हे नमदू 

fr:oYyk ते ukxiqj असा प्रवास कररत 
असतांना प्रवासा दरम्यान रे स्टे नागपुर  

esuxsV jsyos ukxiqj frdhV ?kjktoGhy 

QksjOghyj ikfdZx e?;s vk.kys vlrk 

कोणीतरी अज्ञात चोरटयांने त्यांचे utj 

pqdhpk िायदा घेवनू नमुद   वणषनाचh 

VªkWyh cWx o vkrhy lkekueklg pks:u 

usys o:u uacjh xqUgk nk[ky dj.;ku 

vkyk 

fVi- js iks LVs cMusjk tk dz 6503@18 

fn 24-11-18 bdMhy  vk dz 2171@18 

fn-3-12-18 vUo;s 

eiksuk

@202 

ukxnsos       



8 s ukxiqj 

2003/18 

U/S 379 

xqUgkizdkj  

eksckbZy pksjh 

XkkMh  ukxiqj 

HkqlkoG  

i@lstj 

e/kqu js LVs 

vtuh rs 

oMxkao 

njE;ku 

29-11-18 

06-00 ok 

 

- 03-12-18 

22-49 ok 

feyhan  y{e.k 

Hkxr o; 34 jkg-  

mdGhisu rk ft-

okf'ke eks ua 

8308063663 

अज्ञात , ,dq.k 10300 : 

,d lWelax dap k eksckbZy 

R;kr fle ua 9730895535  

767823960 fd- 10]300@:  

fujad यातील भियाषदी मजकुर हे नमदू   ukxiqj 

rs vdksyk असा प्रवास कररत असतांना 

प्रवासा दरम्यान रे स्टे vtuh  oMxkao 

njE;ku  कोणीतरी अज्ञात चोरटयांने 

xnhZpk िायदा घेवनू नमुद   वणषनाpk 

eksckbZy pks:u usys  

fVi- js iks LVs vdksyk  tk dz 6087@18 

fn 28-11-18 bdMhy  vk dz 2172@18 

fn-3-12-18 vUo;s 

eiksuk

@202 

ukxnsos       

9 o/kkZ 

938@18 S 

379 Hkknaoh 

xqUgkizdkj  

eksckbZy pksjh 

xkMh au 

51192 

HkqlkoG o/kkZ 

iWls e/kqu jsLVs 

doBk ;sFks 

02-12-18 s 

21-20 ok  

03-12-18 

10-53 ok 

fnus”k 

ukjk;.kjko 

ekudj o; 40 

o’kZ jk  fgam 

uxj o/kkZ 

vKkr , ,dq.k 7999: 

eksVk&bZ 3 da eksckbzy R;kr 

8668602213 

IMEI No 

358224073115317, 

358224073115325 

fd 7999@# 

fujad ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus  

iqyxko rs o/kkZ vlk ijhokjklg izokl 

djhr vlrkuk jsLVs doBk ;sFks R;kps 

IkRuhps gkrkyk /kDdk nsoqu ueqn 

eksckbZy [kkyh ikMqu psk:u usys ckcr 

vkt jskth iksLVsyk ;soqu rdzkj fnys 

o:u ueqn xqUgk nk[ky  

lQkS 

45 

f{kjlk

xj 

10 vdksyk 

1207/18 
करभ 379 

बादली 
xqUgkizdkj  

eksckbZy pksjh 

टे्रन नॊ.12860 

गगताॊजरी 
एक्वच ेकोच नॊ. 

A1 फर्थ 
नॊ .13,14,15  

ये.स्टे.अकोरा 
मेरे्. 

 

03/11/18 

11.50 ला.  
.03.12.18  

00.04  ला. 
 

वुबाऴ शुकूभचॊद 

नाग. लम-49 

लऴथ,या. 4/1/A 

देलऩाॊगे योड 

शालडा.भो.नॊ.8240

820534. 

 

अज्ञात 

 
, ,dq.k 20-000: 

एक वॉभवॊग गॉरॉक्वी कॊ .चा 
भोफाईर त्मात सवभ 

नॊ.8420020507,ककॊ  
20,000/-रू.  

ननयॊक 
 

मातीर कपमाथदी भजकुय शे नभुद कोच ल 

फर्थ लरून शालडा त ेभुॊफई अवा प्रलाव कयीत 

अवताॊना,प्रलावा दयम्मान ये,स्टे . अकेरा 
मेरे् कपमाथदी माॊचा नभुद लर्थनाचा भोफाईर 

कपमाथदी माॊची झोऩेचा पामदा घेऊन 

कोर्ीतयी अज्ञात चोयट्माने भुद्दाभ ल 

रफाडीने चोरून नेरे  

ये.ऩो.स्टे.बुवालऱ मेर्ीर जा.क्र 6522/18 ददॊ 
28/11/18 अन्लमे गुन््माचे कागदऩत्र 

ईकडीर आ.क्र.1210/18ददॊ 2/12/18 अन्लमे 

ऩो.स्टे.रा प्राप्त झाल्मालरून  गुन्शा दाखर 

भ. 
ऩो.ना./ 
1009 
शेभा 
ऩचाॊगे 



 

    

 

 

 

 jsYos iks- LVs”ku e/;s nk[ky >kysY;k Hkkx 06 [kkyhy nk[ky  xqUgs %& 
v

d 

iksLVs xq-j-ua xqUgk ?kM tkxk xq- ?kM- rk-osG xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko vkjksih feGkyk eky  gdhxr  riklh 

vaeynkj 

 & & & & & & & & & 

 

    

 

 

 

11 vdksyk 

1209/18 
करभ 379 

बादली 
xqUgkizdkj  

vesjhdu ilZ 

pksjh 

टे्रन भुॊफई 

अभयालती एक्व 

च ेकोच नॊ.A/2 

फर्थ नॊ.27 लरून 

ये.स्टे भूतीजाऩूय 

मेरे्ऩूली 10भी. 
 

01/12/18

06:30ला.  
.03.12.18  

18.26   

ला. 
 

प्राची अभोघ भोघे  

लम- 48  लऴथ  घॊदा 
- नौकयी B-

5वुखदा वोवामटी 
अभयकाॊत झा भागथ 

लझीया नाका 
फोयीलरी ऩ. भूॊफई  

भो.नॊ. 
9820627380 

 

अज्ञात 

 
, ,dq.k 36500: 

एक आकाळी ननळ्मा यॊगाची 
अभेयीकन ऩवथ ककॊ .8000/-रू 

त्मात योख 3500/-रू.एक 

वॉभवॊग कॊ ऩनीचा  भोफाईर 

भाॉ.नॊA-5 काळ्मा यॊगाचा त्मात 

लोडापोन सवभ 

नॊ.9820751075 ककॊ .25000/-

रू.डफेीट काडथ मुको फॉकेचे,येल्ले 
ऩाव,ओऴखऩत्र,ऩॉन काडथ अवा 

एकुर् 36,500/-रू.  

ननयॊक 
 

मातीर कपमाथदी  शे नभुद टे्रन ने भुॊफई त े

अभयालती अवा प्रलाव कयीत अवताना ये 

स्टे भूतीजाऩूय मेरे् ऩुली  लरयर नभुद 

लर्थनची फॉग आतीर वाभानावश कोर्ीतयी 
अज्ञात चोयट्माने कपमाथदी माॊचा झोऩेचा 
पामदा घेलून भुद्दाभ चोरून नेरे 
 ये.ऩो.स्टे.फडनेया मेरू्न ई-भेर द्लाये ईकडवे 

गुन््माचे कागदऩत्र  प्राप्त झारे लरून   

गुन्शा दाखर 

भ. 
ऩो.ना./ 
1009 
ऩचाॊगे 

12 vdksyk 

1210/18 
करभ 379 

बादली 
xqUgkizdkj  

lksU;kph iksr  

pksjh 

xkMh uj[ksM 

HkqlkoG  iWls 

ps ekxhy 

tujy 

dkspe/;s  

jsLVs vdksyk 

;sFks xkMhr 

p<r vlrkuk 

30-11-18 s 

osG ueqn 

ukgh  

03-12-18 

21-39 ok 

mes”k Jhjke 

>ksGds o; 30 

o’kZ jk  vkn”kZ 

uxj “ksxko ft- 

cqy<k.kk 

vKkr , ,dq.k 15000: 

,d lks-iksr otu  3 rksGs 

fd- 15000:  

 

fujad ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus  

vdksyk rs “ksxko vlk izokl 

dj.ksdkeh  jsLVs vdksyk ;sFks xkMhr 

p<r vlrkuk dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus xnhZpk Qk;nk ?ksoqu R;kaps 

vkbZps toGhy ysMht ilZe/;s 

Bsoysyh ueqn lksU;kph iksr pSu 

m?kMqu pks:u usyh 

fVi%& js-ik-LVs “ksxko ;sFkqu Vikykus 

vkY;kus vkt jksth xqUgk nk[ky                

iksgok 

93 

[krhi    



    jsYos iks- LVs”ku e/;s nk[ky  vlysY;k exZ ckcrph ekghrh%&   

v

dz 

iksLVs  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 

vaeynkj 

1 अकोरा  61/18 
करभ 
174 
CRPC 

ये स्टे भाना कक 

नॊ. 633/H6 

भध्मे DN 

रुऩराईन 

 

01.12.18 

21.15 ला ऩुली 
 

03.12.18   

13.21  ला 
ON Duty Dyss ये स्टे 

भाना 
अनोऱखी इवभ लम 

अॊदाजे लम 60त े70 

लऴे, 

अळा प्रकाये आशे की लयीर ता. लेऱी ठीकार्ी  On 

duty Dyss ये स्टे  भाना   माॊनी रेखी भेभो  OP  

भुनतथजाऩुय माॊना ददरा की DN रुऩराईन गाङी 
BCNE के गाङथ द्लाया लाॉकी टाॉकी ऩे वुचना ददमा 
की DN भेन राईन भाना माङथ भे कक सभ . 633/04 

/06 के फीच एक अज्ञात व्मक्ती ऩङा शुआ शै 

त्मालरुन HC/1032 ल NK/231 माॊनी 
घटनास्र्ऱी जालुन  ददरे रेखी भेभो लरुन करभ 

174 crpc प्रभारे् भगथ दाखर.  

ये ऩोरीव चौकी OP भुनतथजाऩुय मेरु् ऑक्रन्व नॊ. 
157/18 करभ 174 Crpcभधीर AD नॊफयी 
दाखर शोने काभी कागदऩत्र प्राप्त झारेलरुन 

इकङीर ऩो स्टे रा  भा. PSO वो.  माॊच े

आदेळान्लमे भगथ दाखर 

ऩो शला 
1032 
घटे  

 

       

     yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh    

 

    ukxiqwj  yksgekxZ ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh    

 

 

 

 

 

 

v-

dz- 

 

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

 o/kkZ 574@18 d 379 Hkknaoh fn  03@12@18 ps 13-26 ok                                                                                                             f/kjt eksgu ckxMs o; 23 o’kZ O;olk;& etqjh jkg okMZ Ø 11 vkacsMdj okMZ  

lkSalj ft fNanokMk ¼e-iz½    

 

vd iksLVs  feflax  tkxk feflax rk-osG feflax nk- rk-osG fQ;kZnhps uko felhx O;Drh ps uko o iRrk gdhxr  riklh vaeynkj 

& & & & & & & & & 


