
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 13-11- 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 jsiksLVs 

ukxiqj - 

अप क्र 

1874/18 
u/s 394 

IPC 

 

xqUgkizdkj 

tcjh pksjh  

- 

ट्रने नं. 22645 

अहहल्यानगरी  
एक्स चेकोच 

B/1 बर्थ नं. 

41, 44वरुन 

रेल्व ेस्ट े अजनी 
त ेखापरी 
दरम्यान 

4.09.18 

च े 04.30  

दरम्यान 

 

13.11.18 

च े 00.28  

दरम्यान 

 

हिमती मररअम्मा 
मँथ्य ुर्ाँमस वय 

57 वषथ, रा. 

शामनगर NX 

118 सागर हवहार 
काँलनी सखुल्या 
इंदोर हवजय नगर 

म. प्र. मो नं. 

9826869908 

अज्ञात एक 

इसम  

उंचीन ेपाच 

फुट चार इंच 

अंगात 

ब्राऊन 

रंगाचा पँन्ट 
व हटशटथ 
घातललेा 

,dq.k 2]79]000:- 

 एक बँग त्यात गळ्यातील 

सोन्याची चनै हक. 

67,000/-रु, दोन 

सोन्याच ेबांगडया हक. 

67,000/-रु, रोख 

15,000/-रु, डायमंड खडा 

हक. 1,00,000 रु. व एक 

रुबी स्टोन हकंमत 

30,000/-रु. अस ेएकुन 

2,79000/-रु. चा माल 

 

हनरंक अशा प्रकारे आहे की यातील 

हफयाथदी मजकुर हे  इंदोर त े

अलापझुा असा प्रवास करीत 

असतांना प्रवासादरम्यान त्यांना 
झोप लागली असता त्यांचा झोपचेा 
फायदा घेवुन अज्ञात एक इसम  

उंचीन े पाच फुट चार इंच अंगात 

ब्राऊन रंगाचा पँन्ट व हटशटथ 
घातललेा चोरटयान े हफयाथदी यांची 
नमुद बँग आतील सोन्याचे 
दाहगनेसह  बँग चोरी कररत 

असतांना हफयाथदी यांना जाग आली 
त्यांनी त्यास हवरोध केला असता  
हफयाथदी यांना र्ापड मारुन 

धक्कादवेुन खाली पाडुन त्यांची 
बँग चोरुन घेवुन पळुन गलेा  वरून 

सबब कलमान्वय े  नंबरी  गनु्हा 

दाखल . 

पोलीस अहधक्षक लोहमागथ नागपरु 

यहेर्ल क्र.जावक- 516 आर /23 / 

वगथ /2018 हद. 6/11/18  अन्वयचे े 

पो.स्ट े नागपरु यरे्ील आवक क्र.  

2101/18 हद.  12/11/18  

गनु्याच े कागदपत्र टपालान े प्राप्त 

झालले े  

API 
िी 
शखे 

2 jsiksLVs 

ukxiqj - 

अप क्र 

1875 /18 
u/s 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

 eksckbZy     

   pksjh   

, 

टे्रन न.  2106 

विदर्भ एक्स चे 

जनरल कोच मध्ये 

रेल्ि स्टे नागपुर 

ते अजवनच्या 
दरम्यान 

 

12/11/18 
चे 15.10 

िा. 
दरम्याण 

13/11/18 
चे 15.37 

िा. 

सौ. करुणा महेन्द्र 

मानकर िय 35 िर्ष े

रा. सुर्ार्ष नगर  

कामगार कॉलोनी 
वहिंगना रोड नागपुर 

 

अज्ञात ,dq.k 24]990:- 

एक सँमसिंग किं . मोबा.   

IMEI no 
357169/08/282763/735
7170/08/282763/05 की.  

24,990 असा एकुन माल 

हनरंक अशा प्रकारे आहे की यातील वियाभदी 
मजकुर हे  नागपुर ते िधाभ  असा प्रिास 

करीत असतािंना प्रिास दरम्याण  रेल्ि स्टे 

नागपुर ते अजवनच्या दरम्यान नजर 

चुकीचा  िायदा घेिुन नमुद िणभनाचा 

मोबा. कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरुन 

नेले िरुन . सबब कलमान्द्िये निंबरी 
क्रमािंकाने गुन्द्हा दाखल  

 

fVi Qh;kZnh Lor gk iksLVs yk vkY;kus  

 

WHC 
522 
मेश्राम  

 



3 jsiksLVs 

ukxiqj - 

अप क्र 

1876/18 
u/s 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

 cWx pksjh 

सेकिं डक्लास 

बुकींग हॉल रेल्िे 

स्टे. नागपुर 

 

वद.  

12/11/18 
चे 15.10 

िा. 
दरम्याण 

 

वद.  

13/11/18 
चे 16.20 

िा. 

 

लोचन प्रसाद चौहान 

S/o  श्री  अिंतराम 

चौहान  िय 28 िर्ष े 

व्यिसाय  प्राईिेट  जॉब  

रा. मु.पो. मल्दा ब रह.  

सारिं गढ वज.  रायगढ  

छ.ग. मोबा.  

8305102507 

अज्ञात ,dq.k 5]000:- 

एक बँग ची कीं. 4,500/rs  

त्यात  कवटिंग प्लायर मल्टी 
वमटर स्टुल  जुने नविन कपडे  

तीन जोडी  की. 500/rs   

असा एकुन  5,000/rs  चा 

माल. 

 

हनरंक अशा प्रकारे आहे की यातील वियाभदी 
मजकुर हे सेकिं डक्लास बुकींग हॉल रेल्िे 

स्टे. नागपुर आराम करने करीता  झोपले 

असता  झोपेचा िायदा घेिुन  िररल 

िणभनाची बँग ि आतील सामानासह 

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरुन नेले 

िरुन . सबब कलमान्द्िये निंबरी 
क्रमािंकाने गुन्द्हा दाखल 

 
fVi Qh;kZnh Lor gk iksLVs yk vkY;kus  

 

WHC 
522 
मेश्राम  

 

4 jsiksLVs 

ukxiqj 

अप क्र 

A1877/18 
u/s 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

 eksckbZy 

pksjh 

   टे्रन वगतािंजली  
एक्स चे कोच न 

s/6, बथभ न 72 

रेल्ि स्टे नागपुर  

 

31/10/18 
चे 09.00 

िा. 
दरम्याण 
 

13/11/18 
चे 16.23 

िा.  
 

   गणेश 

वखल्लीरामशाहु िय 

26 िर्षभ धिंदा प्रायिेट 

नोकरी रा आबाझरी 
कम्पस रोड सिंजय 

नगर नागपुर मो न 

8421007626   

अज्ञात ,dq.k 23]990:- 

एक oppo F9 PRO वसम 

JIO 7020738061IMEI 
NO 866778041720933 

वक 23,990/- रू चा माल 

 

हनरंक अशा प्रकारे आहे की यातील वियाभदी 
मजकुर हे  नागपुर ते राउलकेला   असा 
प्रिास करीत असतािंना प्रिासा दरम्याण  

वियाभदी यािंचे नजर चुकीचा िायदा घेिुन 

िर  नमुद िणभनाचा मोबा. कोणीतरी 

अज्ञात चोरट्याने चोरुन नेले िरुन . 

सबब कलमान्द्िये निंबरी क्रमािंकाने गुन्द्हा 
दाखल  
 

fVi Qh;kZnh Lor gk iksLVs yk vkY;kus  

 

WHC 
522 
मेश्राम  

 

5 jsiksLVs 

ukxiqj 
अप क्र 

A1878/18 
u/s 379 

IPC  दाखल 

xqUgkizdkj 

 eksckbZy 

pksjh 
 

रेल्ि स्टे नागपुर  

PF 6 िर कुलाभ 
गाडीत जनरल 

डब्यात चढत 

असतािंना  

 

12/11/18 
चे 15.20 

िा. 
दरम्याण 
 

13/11/18 
चे 17.05 

िा.  
 

वनखील सिंजय राि 

िरधे िय 25िर्षभ धिंदा 
वशक्षण मु पो नकिाडा 
ता दरीयापुर वज 

अमरािती मो न 

7219485793 

अज्ञात ,dq.k 13]990:- 

एक मो सँमसिंग S7 परईम वस 

एयरटेल 9921232386 JIO 

7972544344 IMEI NO 
351678091523041 वक 

13,900रू चा माल 

हनरंक अशा प्रकारे आहे की यातील वियाभदी 
मजकुर हे  नागपुर ते मुतीजापुर    असा 
प्रिास करीत असतािंना  प्रिासा दरम्याण  

वियाभदी यािंचे नजर चुकीचा िायदा घेिुन 

िर  नमुद िणभनाचा मोबा. कोणीतरी 

अज्ञात चोरट्याने चोरुन नेले िरुन . 

सबब कलमान्द्िये निंबरी क्रमािंकाने गुन्द्हा 
दाखल 
 
 

WHC 
522 
मेश्राम  

 

6 o/kkZ 

884@18 

dye 379] 

Hkk-n-oh 

 

xqUgkizdkj 

 eksckbZy 

pksjh  

xkMh au  

12139 

lsokxzke 

,Dlps dksp 

ua ,l@01 

cFkZ ua 71 

o:u jsLVs 

o/kkZ lqVys 

uarj 

fnuakd 

04-11-18 

ps 04-15 

ok 

njE;ku 

fnukad 

13-11-18 

ps 12-15 

ok 

feFkhys”k jktq 

tkaHkqGdj o; 24 

o’kZ jk O;dVs”k 

uxj ukxiqj 

vKkr ,dq.k 9]476:- 

vksIIkks da eksckbZy R;kr 

fle au 8975877056 
IMEI No 

865468043814857 

865468043814840 

fder 9]476@# 

 

fujad ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus 

Bk.ks rs ukxiqj vlk izokl djhr 

vlrakuk R;kps >ksispk Qk;nk 

?ksoqu dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

R;kps f[k”kkr Bsoysyk ueqn 

eksckbZy psk:u usys ckcr jsiksLVs 

ukxiqj ;sFks rdzkj fnys o:u tk 

dz 5956@18 fn 09@11@18 

vUo;s dkxni=s vkt jksth izkIr 

>kys o:u xqUgk nk[ky 

iksgok  

289 

/kksVs 



7 cMusjk 

810@18 

dye 379] 

Hkk-n-oh 

 

xqUgkizdkj 

 eksckbZy 

pksjh  

jsYos LVs”ku 

cMusjk cadhax 

vkWQhl rs ih-

,Q- ua- 2 

njE;ku 

fnuakd 

13-11-18 

ps 07-40 

ok 

njE;ku 

fnukad 

13-11-18 

ps 11-47 

ok 

furhu x.ks”kjko 

tkuksjdj o; 31  

o’kZ /kank oS|dh; 

vf/kdkjh  jk 

OHkjruxj ua- 1 

lkbZuxj 

vejkorh eks- ua- 

8275411676 

vKkr ,dq.k 5]665: 

,d dkG;k jaxkpk eksVks 

lh yhuksok  da eksckbZy 

ekW ua- ,DL Vh 1755 

R;kr fle au 

9422864721] 

9011740158 
IMEI No 

355629085924709,355

629085924691 

fder 5]665@# 

 

fujad ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus 

cMusjk rs o/kkZ tk.ksdjhrk  jsYos 

LVs”ku cMusjk ;sFk s vkys vlrk 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kps 

f[k”kkr Bsoysyk ueqn eksckbZy  

jsYos LVs”ku cMusjk cadhax 

vkWQhl rs ih-,Q- ua- 2 njE;ku 

psk:u usys ckcr fQ;kZnhus 

rdzkj fnys o:u xqUgk nk[ky- 

iksgok  

217 

[kkjksMs 

8 cMusjk 

812@18 

dye 379] 

Hkk-n-oh 

 

xqUgkizdkj 

 eksckbZy 

pksjh  

xkMh ua- 

12656 

uoftou 

,Dl- ps 

tujy dksp 

e/;s jsYos 

LVs”ku cMusjk 

;sFkqu xkMh 

lqVrkp 

fnuakd 

11-11-18 

ps 21-10 

ok 

njE;ku 

fnukad 

13-11-18 

ps 21-22 

ok 

foykl fxjh”kjko 

Hkkdjs o; 51  

o’kZ /kank ukSdjh  

jk o`ankou dkWyuh 

vejkorh eks ua- 

77221188664466449900    
  

vKkr ,dq.k 23]990: 

,d dkG;k jaxkpk 

lWelax da- ,&7 da 

eksckbZy R;kr fle au 

88669988449999336688  ??       

IIMMEEII  NNOO..  

335511557788110011998800778877  ,,  

335511557799110011998800778855  
fder 23]990@# 

 

fujad ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus 

cMusjk rs ojksMk vlk izokl 

djhr vlrk js-LVs- cMusjk ;sFkqu 

xkMh lqVrkp dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus xnhZpk QK;nk ?ksoqu 

R;kps f[k”kkr Bsoysyk ueqn 

eksckbZy psk:u usys ckcr 

fQ;kZnhus rdzkj fnys o:u xqUgk 

nk[ky- 

iksgok  

1022 

cksjdj 

9 js-iks-LVs- 

cMusjk 

vi-dz 

813@18 

379  

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

euh ilZ 

pksjh 

 

 

xkMh ua- 

tcyiqj ,Dl- 

ps dksp ua- 

,l@4  cFkZ 

ua- 44 o:u 

ukxiwj rs 

pkanqj jsYos 

;s.;kps 5 

feuhVk iqohZ..  

  
 

1100..1111..1188    

0088..3300  ????..  
1133//1111//1188    

2222--4455????.. 
MkW- jkts”k 

?kklhjketh tktq 

o; 47 o"kZ jk- 

tktq gkWLihVy 

pkanqjjsYos 

vejkorh   ???? ..  

????..99442233442255779911 

 

vKkr 

 
,dq.k 7]000: 

,d dkG;k jaxkpk ilZ 

R;kr jks[k 7]000:] ????   

CCrriieeddiitt  ccaarrdd  SS..BB..II,,  

DDEEBBIITT  CCaarrdd  iinndduussiinndd  

cWadspsvk/kkjdkMZ] Mªk- 

yk;lUl..  vlk ,dq.k 

7]000@& :- pk eky-  

 

fujad 
;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus 

ukxiwj rs pkanqj jsYos vlk izokl 

djhr vlrk js-LVs- pkanqj ;s.;kps 

5 feuhVkiqohZ izoklh yksdkaps 

xnhZpk Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus R;kjap iWUVps 

f[k’kkrhy ueqn euh ilZ dk<wu 

vkrhy lekukklg pks:u usys-   

fQ;kZnhus vktjksth rdzkj fnys 

o:u xqUgk nk[ky-    
  

 

eiksuk 

257 

jkeVsds 



 

 

ukxiqwj  yksgekxZ ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh    fn- 13-11- 18 

 

10 vdskyk 

1133@18 

dye 379 

Hkk-na-fo-  

 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

Vszu ua- 11039 

egkjk"Vz ,Dl- 

ps dksp ua- 

,l@1 e/kqu 

js-LVs- vdskyk 

rs eqfrZtkiqj 

njE;ku- 

13-11-18 

ps 12-30 

ok- 

njE;ku 

13-11-18 

ps 18-37  

ok- 

fi;q"k uanyky 

ladyspk o; 32 

o"ksZ] jk- ?kkVjksM] 

izHkkr 

xYyh]pkGhlxko] 

ft- tGxko- 

vKkr ,dq.k 15]000:- 

,d yky jaxkph cWx 

R;kr jks[k 15]000@& 

:] pkj okijrs Mzsl vlk 

,dq.k 15]000@& :- pk 

eky- 

fujad ;krhy fQ;kZnh etdqj gs ueqn 

Vszuus tGxko rs cMusjk vlk 

izokl dfjr vlrkauk izoklkk 

njE;ku xkMhP;k njokT;k ekxs 

Bsoysyh cWx vkrhy lkekuklg 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus js-LVs- 

vdksyk rs eqfrZtkiqj njE;ku 

pks:u usyh o:u lcc vi- 

dye 379 Hkk-n-fo izek.ks nk[ky- 

iksgok  

93  

[kfrc 

v

d 

iksLVs e;r ?kM tkxk e;r ?kM- rk-

osG 

e;r nk- rk-

osG 

[kcj ns.kkj e;ekpss uko o iRrk gdhxr riklh 

vaeynkj 

1 नागपुर 
मगभ क्र 

104/1
8 u/s 
174 
Crpc 

  रेल्िे स्टे. 

नागपुर ते 

गोधनी सेक्शन 

चे अपलाईन िर 

KM No 
1041/45-43 

 

13/11/18 
चे 3.00 िा 

पुिी 

13/11/18 
चे 04.31 िा  

 

ON DUTY 
DYSS 
 मध्य रेल्िे 

नागपुर  

 

एक अनोळखी  
पुरुर्ष िय नमुद 

नाही  
 

अशा प्रकारे आहे की  ON DUTY DYSS म रे नागपुर 

यािंनी – एक अनोळखी  पुरुर्ष िय नमुद नाही  रेल्िे स्टे. 

नागपुर ते गोधनी सेक्शन चे अपलाईन िर KM No 

1041/45-43 िर रनओिर होिुन मयत झाला आहे  

अशा मेमो िरून सदरचा मगभ दाखल करण्यात आले  

 

HC59 
िासवनक 


