Hkkx 1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 03@01@2019
vdz1

iks-LVsxq-j-ua

xqUgk ?kM tkxk xqUgk ?kM rk- xqUgk nk[ky
osG
rk- osG

xksfn;k
04@19
dye
379
Hkk-n-fo
xqUgkizdkj
ilZ pksjh

रे ल्ळे स्टे ऴन
गोंददया येथीऱ

31@12@18
17%15 ok

03@01@19
15%27 ok

fQ;kZnhps ukao

vkjksih

अचमना ऴंकरराळ

vKkr

47 ळवम धंदा -

न.03 ळर

गष
ृ णी रा.प्ऱाँट

ज्ञानेश्ळरी

शोशायटी नरें द्र

गाडीची ळाट

नगर नागऩूर

ऩषात

feGkyk
eky

gdhdr o m’khjkps dkj.k

riklh
vaeynkj

fujad

ueqn rkj[ksl osGh o fBdk.kh ;krhy
fQ;kZnh etdqj gs रे ल्ळे स्टे ऴन गोंददया

Iksgok
874
ckjM

Y71

ते नागऩूर जाण्या करीता नर्ूद ट्रे नची

कंऩनीचा सशल्ळर रं गाचा

ळाट ऩाषत अशताना

र्ोफाईऱ SIM JIO 9284268698,IDEA SIM7447392601 IMEI NO866201031878397,86620
1031878389 ककं र्त

न.26 उर्ंग

एक्शचे ळेली

,dq.k 28600 :
एक ऩशम त्यात VIVO

रार्ेरळार ळय -

प्ऱँ ट पाँर्म

xsyk eky

चोरट्याने
न.03

रे .स्टे .गोंददयाचे

प्ऱँ ट

अज्ञात

पाँर्म

ळरून

dks.khrjh vKkr pksjV;kus
R;kaps utjpqdhpk Qk;nk ?ksoqu R;kaps
f[k’;krhy ueqn eksckbZy eqn~nke yckMhus
pks:u usys ckcr fQ;kZnh ;kaps fQ;kZno:u
ueqn izek.ks xqUgk nk[ky

12000/- रूऩये रोख
15000/-रूऩये एक

अशताना

कोणीतरी

पास्टट्रँ क कंऩनीचा गाँगऱ
ककं र्त-1600/- रूऩये चाँफी
अशा एकूण 28600/- रू

2

ukxiqj
14/19 u/s
379 IPC

xqUgkizdkj
ysMht ilZ
pksjh

3

ukxiqj
15/19 u/s
379 IPC

xqUgkizdkj
ysMht ilZ
pksjh

ट्रेन नं. 12105
विदर्भ एक्सचे
समोरील जनरल
कोच मधून
रे .स्टे. नागपूर
ओव्हर ब्रीज
चढत ऄसतांना

02/01/19
08.45 िा.

. 03-01-19
ok 13-06

विला यादिराि
ठाकरे िय 48 िर्भ ,
धंदा- घरकाम राह.
आंद्रायणी नगर
दत्तिाडी ऄमरािती
रोड नागपूर मो. नं
8459655145

vKkr

ट्रेन नं.
18238 DN
छत्तीसगढ
एक्सचे कोच
नं. S/5बथभ नं.
50 िरुन रे स्टे
नरखेड ते
काटोल च्या
मध्ये

13.12.18
01.45 िा,
ते 2.15 िा

03/01/19

श्री कमल
वदनदयाल
खंडेलिाल िय
48 िर्भ , रा.
हलिाइ लाइन
राजनांदगाि
च.ग. मो. नं.
9827102261

vKkr

13-30 ok

,dq.k 60700 :

fujad

ऄिा प्रकारे अहे की यातील वियाभ दी हे
नमुद ट्रेन ने िधाभ ते नागपुर ऄसा प्रिास
करून रे .स्टे. नागपूर ओव्हर ब्रीज चढत
ऄसतांना यातील संिइत मवहलेने पसभ ची
चैन खोलून अतील सोन्याची दावगन्याची
पसभ गदीचा िायदा घेिन
ू वियाभ दीची नजर
चुकिून चोरून नेली.
fVi%& वियाभ दी हे स्ितः पो स्टे ला येिुन
चोरीची लेखी वियाभ द वदले िरुन

fujad

यातील वियाभ दी मजकुर हे अपले ASI
परीिारासह मुलताइ ते राजनांदगाि 699
ऄसा प्रिास कररत ऄसताना प्रिासा पिार
दरम्यानस्टे नरखेड ते काटोल च्या
मध्ये
कोणीतरी ऄज्ञात चोरट् याने
वियीद यांचे झोपेचा िायदा घेिुन
त्यांची नमुद िणभ नाची लेडीज पसभ
अतील मोबाइल रोख ि सामानासह
मुद्दाम लबाडीने प्रिासा दरम्यान चोरुन
नेले
fVi%& मा . SP सो कायाभ पत्र क्र.
30/19 वद. 1.01.19 ऄन्िये गुन्हयाचे
कागदपत्र टपालाने प्राप्त झाले िरुन

एक लेडीज पसभ त्यात मनीपसभ
त्यात सोन्याचे दोन तोळ्याचे
मंगळसुत्र वकं 60000/-रू,एक
सोन्याचा खडा वकं 500
रू,रोख 200 रू ऄसा एकूण
60700 रू चा माल

,dq.k 14000 :
एक कथ्या रं गाची लेडीज पसभ
त्यात एक सँमसंग कंप.चा
मोबाइल त्यात वसम नं.
9993362990 IMEI No
352514084864887
वक 7000/-रु चांवदचे वबछिे,
चांवदची कटोरी िजन 50
ग्रँम वकंमत 2000/-रु, ि
रोख 5000/-रु, ऄसा एकुन
14000/-रु. चा माल

WHC
522
मे श्राम

4

ukxiqj

6

vKkr

03.01.19
17.58 िा

श्रिमती श्रस्मथा
गोकुलदास श्रहंदोची
वय 83 वषथ, रा
हाऊस नं. 21/306
गासी बाजार जुने
शहर हैद्राबाद मो नं.
9866302765

vKkr

03-01-19
19-57 िा

प्रदीप सन्नासी
मंडल वय 36 वषथ,
धंदा सोनार, रा.
कोल्हेवाडा रतचक
जऴगाव मो नं
8600417936,
9607170874

vKkr

15.12.18
09.30 िा

03.01.19

ukxiqj
17/19 u/s
379 IPC
xqUgkizdkj
gWUMcWx pksjh

ट्रेन नं. 07006
रक्सोल हैद्राबाद
स्पेशल एक्सचे
कोच नं. A/1बथथ
नं. 30 वरुन
रे स्टे नागपुर
येथुन गाडी
सुटल्यानतंर

04.12.18
05.30 वा

ukxiqj

ट्रेन नं. 18030
एक्सचे DN
शालीमार एक्स
कोच नं.
S/1बथथ नं. 20
वरुन रे स्टे
नागपुर
येण्याच्या 5 श्रम.
पुवी

.30.12.18
वेळ नमुद
नाही

xqUgkizdkj
VªkyhcWx Z pksjh

5

श्री िैलेि कुमार
के एच खचे िय
48 िर्भ रा. प्लाट
नं. 92 गली नं.
4 िक्ती विहार
कृष्ण, टावकज
रोड, ररसाली
वर्लाइ दुगभ छ.ग.
मो न.
9407761470

ट्रेन नं.
12850 पुणे
वबलासपुर
एक्सचे कोच
नं. B/4 बथभ
नं. 52 चे
खालुन रे स्टे
नागपुर येथुन

16/19 u/s
379 IPC

19/19 u/s
379 IPC

xqUgkizdkj
VªkWyhcWx pksjh

14.40 िा

,dq.k 45000 :

fujad

यातील वियाभ दी मजकुर हे अपले Hc 59
परीिारासह पुणे ते दुगभ ऄसा प्रिास िासवन
कररत ऄसताना प्रिासा दरम्यान रे स्टे क
नागपुर येथुन गाडी सुटल्यानतंर
कोणीतरी ऄज्ञात चोरट् याने वियीद यांचे
झोपेचा िायदा घेिुन त्यांची नमुद
िणभ नाची ट्राँली बँग अतील रोख ि
सामानासह मुद्दाम लबाडीने प्रिासा
दरम्यान चोरुन नेले
fVi%& मा . SP सो कायाभ पत्र क्र.
31/19 वद. 1.01.19 ऄन्िये गुन्हयाचे
कागदपत्र टपालाने प्राप्त झाले िरुन

fujad

यातील श्रियाथदी मजकुर हे आपले परीवारासह
गोंश्रदया ते श्रसकंदराबाद असा प्रवास कररत
असताना प्रवासा दरम्यान रे स्टे नागपुर येथुन
गाडी सुटल्यानतंर
कोणीतरी अज्ञात
चोरट्याने श्रियीद यांचे झोपेचा िायदा घेवन
ु
त्यांची नमुद वणथनाची हँन्डबँग आतील रोख व
सोन्याचे दागीनेसह मुद्दाम लबाडीने प्रवासा
दरम्यान चोरुन नेले
fVi%& मा. SP सो कायाथ पत्र क्र. 24/19 श्रद.
1.01.19 अन्वये गुन्हयाचे कागदपत्र
टपालाने प्राप्त झाले वरुन

एक वनळ्या रं गाची ट्राँली बँग
कपडे , नगदी 40000/-रु,
पुजेचा डबा त्यात वचल्लर
वसक्के एं ि चांदी के चार
वसक्के ऄसा एकुन
45000/-रु. चा माल

,dq.k 10500 :
एक हँन्डबँग त्यात रोख
10500/-रु, सोन्याचे मंगळसुत्र
वजन तीन तोळे , सोन्याचे
कानातले वजन 1 तोळा, सो.
नेकलेस वजन 2 तोळे लाँकेट
असलेली चैन वजन 1.4 तोळे ,
एक सोन्याचे लाँक वजन 4.5ग्रँम
असे एकुन 78.5
वजनाचेसोन्याचे दागीने
असलेला श्रकंमत नमुद नाही असा
एकुन 10,500 रु.

,dq.k 5000 :

एक ट्राँली बँग खैरी रं गाची
त्यात 5000/-रु, रोख,
वापरते कपडे IDBI बँक
एटीएम काडथ, पँनकाडथ,
आधारकाडथ, बेनटेक्सची
बांगडी असा एकुन 5000/-रु.

fujad

नमुद ता वेळी व श्रिकाणी यातील श्रियाथदी
मजकुर हे आपले परीवारासह प्रवास
कररत असताना प्रवासा दरम्यान रे स्टे
नागपुर येण्याच्या 5 श्रम. पुवी कोणीतरी
अज्ञात चोरट्याने श्रियीदी यांचे झोपेचा
िायदा घेवुन त्यांची नमुद वणथनाची ट्राँली
बँग आतील रोख व सामानासह मुद्दाम
लबाडीने प्रवासा दरम्यान चोरुन नेले
fVi%& रे पो स्टे भुसावळ चे जा क्र.
6979/18 श्रद. 31.12.18
अन्वये
गुन्हयाचे कागदपत्र टपालाने प्राप्त झाले
वरुन

PSI िी
जाधव

HC
181
बाबर
शेख

7

ukxiqj
20/19 u/s
379 IPC
दाखल
xqUgkizdkj
eksckbZy pksjh

रे स्टे नागपुर चे
प्लँटिामथ नं 4
वर

3.01.19
18.35 वा

9

ukxiqj

'ट्रेन नं. 22648
वत्रिेंद्रम कोरबा
एक्स जनरल
बोगी मध्ये रे ल्िे
स्टे नागपुर येथुन
ट्रेन सुटल्यानंतर

21/12/18
19.10 ok

21/19 u/s
379 IPC

xqUgkizdkj
eksckbZy pksjh

ukxiqj

9

22/19 u/s
379 IPC

xqUgkizdkj
ilZ pksjh

' ट्रेन नं. 07006
रक्सोल हैद्राबाद
एक्स चे A-1 बथभ
नं. 23 िरुन
रे ल्िे स्टेिन
नागपुर येथे ट्रेन
ईर्ी ऄसतांना

25/12/18
21.01 िा.

03-01-19
20-24 ok

मयंक अश्रनल
बागळे वय 18
वषथ धंदा श्रशक्षण
रा. प्रज्ञानगर, संत
तुकडोजी वाडथ,
श्रहंगणघाट श्रज.
वधाथ मो नं.
9657710832
वसध्दाथभ श्रीवनिास
03-01-19
s ok 22-15 ok S/O श्री रमन िय
24 िर्े राह
48/786 ईदभ िाळे
िास्त्री नगर गोल
बाजार रायपुर छ.ग.
मोबा.नं.
7470321069
03-01-19
20-24 ok

vKkr

श्रीमती गायत्री
रामनरे ि गुप्ता िय
53 िर्े रा. बुडार
वज. िहडोल म.प्र.
मोबा. नं.
8819998807

,dq.k 13000 :
पँन्टच्या समोरील श्रखश्यातुन
एक हाँनथर कं. चा माँ नं. 7X
श्रनळ्या रं गाचा त्यात वोडािोन
नं. 9823488763, IMEI
no नमुद नाही श्रक. 13000/रु. चा माल

,dq.k 10000 :

vKkr

fujad

fujad

एक मोबा .िोिो कंपनी चा
माडल नं. Y -51-l IMIE no
861750037186531,86175
0037186523 वसम नं.
9121242970,9098126085
की. 10000/rs

,dq.k 13100 :

vKkr

नमुद ता वेळी व श्रिकाणी यातील श्रियाथदी
मजकुर हे आपले परीवारासह रे स्टे
नागपुर ते पुणे असा प्रवास करने कामी
आले असता कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने
गदीचा िायदा घेवुन त्यांचे पँन्टच्या
समोरील श्रखश्यातुन नमुद वणथनाचा
मोबाईल मुद्दाम लबाडीने प्रवासा दरम्यान
चोरुन नेले

HC 64
घ्यारे

यातील वियाभ दी मजकुर हे रे स्टे नागपुर ते
रायपुर ऄसा प्रिास करीत ऄसतांना प्रिास
दरम्यातन रे ल्िे स्टे नागपुर येथुन ट्रेन
सुटल्यानंतर कोणीतरी ऄज्ञात चोरटयाने
वियाभ वदच्या हाताल झटका मारुन खाली
पाडु न नमुद िणभ नाचा मोबाइल मुद्दाम
लबाडी चोरुन नेला

WNK/
1003
Ranga
ri

fVi%& ek- iksyhl vf?k] yksg] ukxiqj ;kaps
dk;kZ tk-Ø 2019@18 fn- 03-01-18
vUo;s Vikykus vkY;kus
fujad

एक काळ्या रं गाची पसभ त्यात
नोकीया मोबा. ज्यात एऄरटेल
वसम नं. 9893940092 अधार
काडभ रे ल्िे वतकीट रोख
100/rs की. 13.100 ऄसा
एकुन माल.

यातील वियाभ दी मजकुर हे रे स्टे बालासपुर
ते हैद्राबाद ऄसा प्रिास करीत ऄसतांना
प्रिास दरम्यातन रे ल्िे स्टे नागपुर येथुन ट्रेन
ईर्ी ऄसतांना वियाभ वदने झोपेचा िायदा
घेिुन . कोणीतरी ऄज्ञात चोरटयाने नमुद
िणभ नाचा मनी पसभ ि अतील सामानासह
मुद्दाम लबाडी चोरुन नेला िरुन सबब
कलम 379 IPC प्रमान गुन्हा दाखल

fVi%& js-iks-LVs o/kkZ ;sFkhy tk-Ø
2019@14 fn- 03-01-18 vUo;s Vikykus
vkY;kus

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh
vdz01

js-iks-LVsps uko

Xkq-ja-ua- o dye

vVd fnukad o osG

vkjksihps uko

vdksyk

216@2018 dye 392] 411] 34
Hkk-na-fo-

fn- 03@01@2019 ps 12-03 ok

jksghr n’kjFk iokj]o; 20 o"ksZ] jk- vdksV QSy] vdksyk-

ukxiqwj yksgekxZ ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh
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

&

&

HC
933
Pande

jsYos iks- LVs’ku e/;s nk[ky >kysY;k Hkkx 06 [kkyhy nk[ky xqUgs %&
v xq-j-ua
xqUgk ?kM tkxk xq- ?kM- rk-osG xq-nk- rk-osG
d
o/kkZ
xkMh ua 57135
02@1@19
03@01@19 181
03@19 d
65¼v½
¼bZ½ 66¼c½
77¼v½
eq-nk dk-

dk>hisV iWlsps
fodyakx
dkspe/;s jsLVs
lsokxzke ;sFks
xkMh mHkh
vlrkauk

23-20 ok
njE;ku

00 ok

jsYos iks- LVs”ku e/;s nk[ky vlysY;k exZ ckcrph ekghrh%&
v iksLVs
exZ Ø o exZ ?kM tkxk
exZ ?kM- rkdz
dye
osG

1

2

ukxiqj

o/kkZ

fQ;kZnhps uko

feGkysyk ekykps
o.kZu

ljdkj rQs&
Z jslqc
fujh{kd Jh lqj”s k
Jhjke dkacGs o;
55 o’kZ vkjih,Q
Fkkuk o/kkZ

1½ cWx e/;s ns”kh nk: VWaxks iap 100 vKkr
ux 90 ,e,y fd- iz 26@# vlk
2600@# eky
2½ cWx e/;s ns”kh nk: la=k 180 ux
90 ,e,y fd- iz 26@# vlk
4680@# eky
3½,d IykWLVhd cksjk R;kr ns”kh nk:
la=k o jkWdsV da- ph 200 ux 90
,e,y fd iz 26@# izek.ks 5200@#
4½ IykWLVhd cksjs R;kr ns”kh nk: VWaxks
iap o la=k 120 ux 90 ,e,y fd iz
26@# vlk 3120@# o fons”kh
nk: vkWQhlj pkWbl IykWLVhd
ckWVy 90 ,e,y fd iz 55@# vkj
2750@#
vlk laiq.kZ 18]350@# pk eky

exZ -nk- rkosG

1/19 कलम
174 crpc

रे स्टे नागपुर चे
प्लँटिामभ नं. 6 ते 7
च्या मध्ये मुंबइ
एं डकडे वक.मी.नं.
837/1047

03.1.19
11.25 िा पुिी

03.1.19
13.03 िा

01@19
d 174
tkQkS

jsLVs fal/kh fdeh
au
790@13 toG

03@1@19
07-40 ok iqohZ

03@01@19
s 18-51ok

fQ;kZnh@
[kcj ns.kkjk
ukoOn Duty
DYSS म रे
नागपुर तिे
ईमेि प्रेमदास
तायडे िय 43
िर्भ , धंदा LPO
लगेज पोटभ र रा.
वगट्टीखदान
बोरगाि नागपुर

vkWu M;qVh
LVs”ku eWustj
jsLVs fla/kh

e`rdkps uko
o iRrk

vkjksih

gdhxr

riklh
vaeynkj

gdhxr ;k izdkjs jslcq y pkSdh iskgok
lsokxzke ;sFks jk=ikGh M;qVh oj 549 QqlkVs
vlysys vkj{kd fnid baxGs o
vkdk”k esJke gs lnj xkMh jsLVs
lsokxzke ;sFks psd djhr vlrkuak
ueqn cWXkk xkMhps fodykax dkspe/;s
csokjl fjR;k feGqu vkY;kus R;ke/;s
ueqn izekuspk eky feGqu vkyklnjph nk: gh o/kkZ ftYg;kr
nk:canh vlkrkuak lq/nk dks.khrjh
vKkr blekus frph fcuk ikl
ijokuk fodzh djhrk okgrqd dsyh
vkgs rjh R;kps fo:/n lj rQsZ jslcq
fujh{kd Jh lqj”s k Jhjke dkacGs o;
55 o’kZ vkjih,Q Fkkuk o/kkZ ;akuh
fnysY;k rdzkjh o:u ueqn xqUgk
nk[ky dj.;kr vkyk

gdhxr

riklh
vaeynkj

एक ऄनोळखी मयत
महीला िय ऄं. 55
ते 60 िर्भ

HC 59 िासवनक स्टे डायरी चाजभ मध्ये हजर ऄसतांना On Duty
DYSS म रे नागपुर तिे ईमेि प्रेमदास तायडे िय 43 िर्भ , धंदा LPO
लगेज पोटभ र रा. वगट्टीखदान बोरगाि नागपुर यांनी मगभ बाबतचा लेखी मेमो
वदला वक एक ऄनोळखी मयत महीला िय ऄं. 55 ते 60 िर्भ ही रे स्टे
नागपुर चे प्लँटिामभ नं. 6 ते 7 च्या मध्ये मुंबइ एं डकडे वक.मी.नं.
837/1047 मयत झाली अहे कारिाइ करािी सोबत डाँक्टरांचे सटीविकेट
जोडले अहे ऄसे मेमोिरुन मगभ क्र. 1/19 U/S 174 Crpc प्रमाणे मगभ
दाखल करण्यात अला ऄसुन मयताचा घटनास्थळ आन्कव्िेस्ट पंचनामा
कारिाइ कररता ASI 699 पिार यांना रिाना तसेच प्रेत पहारा डयुटी
कामी PC 837 पत्रे यांना रिाना करण्यात अले

ASI 699
पिार

izrki Hkksyk
pkS/kjh o; 56
o’kZ O;olk;&
jsYos VªWdeu
jk U;q
ckcqy[skMk
vtuh ukxiqj

;krhy e;r ble gk xkMh ua 2589 ph /kMd ykxY;kus
rks ej.k ikoyk vkgs

iskgok
357
esgj

