
      Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 16-11- 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 xksafn;k 

284@18 

Dye 

379]34 

Hkknfo 

 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

 

xkMh ua- 18240 

f’koukFk ,Dlizsl 

e/kqu jsYos LVs’ku 

vkexkao ;sFkqu 

xkMh lqVY;kuarj 

 

 

14-10-18 

2%45 

oktrk 

njE;ku 

 

16-11-18 

17%18 

oktrk 

 

lqjsanz ds’koizlkn 

iVys o; 35 o"kZ 

jkg- esgjk fiaijh;k 

iks-Bk.kk & 

dkuhokMk ft- 

f’kouh 

1- f/kjsanz 

dkf’kjke x.kfoj 

o; 32 o"kZ jkg- 

guqeku 

eanhjktoG 

fljlisB Bk.kk 

dksrokyh]ukxiwj 

2- cCyq ijljke 

ekyoh; o; 40 

o"kZ jkg- fduxh 

ljiapP;k ?kjkto

G iksBk.ks&cjsyh 

ft- jk;lsu 

vVd fn- o osG 

16@11@18 

19%52 oktrk 

,dq.k 6]500:- 

,d fdze jaxkpk LAVA 

daiuhpk eksckbZy] ekWMsy 

ua-  280, IMEI NO.                                            

911596202526989 

911596203051987 
fdear 6]500 : 

 

 

ueqn 

izek.ks 

eksckbZy 

o 

R;kO;rh 

jhDr 

,dq.k 

11 

eksckbZy 

fd- 

1]29]400 

vlk 

,dq.k 

1]35]900

:- pk 

eky  

ueqn rkj[ksl osGh o fBdk.kh ;krhy 

fQ;kZnh etdqj gs jsYos xkfMus jsYos 

LVs’ku xksfn;k rs fcykliwj vlk 

izokl djhr vlrkauk izoklkr jsYos 

LVs’ku vkexkao ;sFkqu xkMh lqVY;kuarj 

ueqn vkjksihrkauh lax.ker d:u 

R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksoqu R;kapk ueqn 

o.kZukpk eksckbZy eqnnke yckfMus 

pks:u usyk vkgs ckcr fQ;kZnh fjiksVZ 

fnyso:u xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk 

vkgs- lnj xqUg;kr lnj vkjksih ;kal 

vkjih,Q deZpkjh ;kauh nksUgh 

vkjksihrkauk ekyklg iks-LVs- yk gtj 

dsY;kOk:u R;kauk xqUg;kr vVd 

dj.;kr vkyh vkgs- 

iksgok 

874 

ckjM 

2 brokjh 

121@18 

dye 

379] Hkk-

n-oh  

 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

xkMh au  dksjck  

,Dlps tujy 

dkspe/qku jsLVs 

ukxiwj ;sFkqu 

xkMh 

lqVY;kuarj 10 

feuhVkus  

16-11-18 

ps 16-45 

rs 17-00 

ok 

njE;ku 

16-11-18 

ps 18-50 

ok 

lkxj “kadj 

“ksGds o; 20 

o"kZ jk fHkykbZ 

DokVZj ua- 67 

ft- nqxZ N-x- 

vKkr ,dq.k 19]300:- 

,d fooks da eksckbZy R;kr 

fle ua 7987083266] 
IMEI No 

865468043314031,86

5468043314023 

fd 13]990@# 

 

fujad ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus 

ukxiwj rs nqxZ vlk izokl djhr 

vlrakuk jsLVs ukxiwj ;sFkqu xkMh 

lqVY;kuarj R;kps f[k”kkrhy ueqn 

eksckby R;kaph utj pqdoqu xnhZpk 

Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus psk:u usys ckcrph rdzkj 

iksLVsyk ;soqu fnys o:u xqUgk 

nk[ky 

eiksgok  

849 

;sLkulqjs 



3 js-iks-LVs-

ukxiwj 

अप क्र 

1890/18 

u/s 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

ysMht ilZ  

pksjh 

 

ट्रेन नं. 12969 
कोयंम्बतरु 

जयपरु एक्स 
कोच नं. A/2,  
बथथ नं. 47, 48 

वरुन रे स्टे 
नागपरु 

 

03/11/18 
चे  11.35 

वा. दरम्यान 

16-11-18 
00-06  
वा. 

श्री श्ववजय ससह 
मीना छगनलाल 

मीना वय 30 वषथ, 
राह. 87 /बी रेल्वे 

का ाँलनी कोयंम्बतरु 
मो नं. 

9486233625 

vKkr ,dq.k 9]000:- 

एक लेडीज पसथ त्यात 
मलुाचे सोन्याचे ओमचे 

ला ाँकेट 2 ग्र ाँम कक. 5,000/-
रु, हातातील व पायातील 
चांदीचे कडे कक. 1,000/-

रु, एक काळ्या रंगाचा  
कजओ कं. चा मोबाईल 

त्यात कसम नं. 
9003955125 कक. 
1,500/-रु, एक हात 

घडयाळ कक. 1,500/-रु, 
रेल्वे कतककट असा एकुन 

9,000/-रु. चा माल 
 

fujad अशा प्रकारे आहे की यातील कियादी  
मजकुर हे नमदु ट्रेन ने कोयम्बतरु ते 
सलाई माधोपरु असा प्रवास ककरत 
असतांना प्रवासादरम्यान रे स्टे नागपरु 
येथे कियादी मलुा ककरता सामान 
घेण्याककरता गेले असता त्यादरम्यान 
कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने त्यांचा 
गैरहजरीचा िायदा घेवनु नमदु 
वणानाची पसथ आतील सोन्याचे 
दागीनेसह मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेले 
वरुन . सबब कलमान्वये नंबरी 
क्रमांकाने गनु्हा दाखल . 
क्र. आर 23/ 2018 11394/18 कद. 
15.11.18 अन्वये टपालाने गनु्हयाचे 
कागदपत्र प्राप्त झाल्याने  
 

ASI 
636 
लोखंडे 

4 नागपरु  
अप क्र 

1891/18 
u/s 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

yWiVki 

pksjh 

 

ट्रेन नं. 12269 
दरंुतो  एक्स 

कोच नं. बी/2,  
बथथ नं.  15 वरुन 

रे स्टे नागपरु 
येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर 

 

05/11/18 
21.40वा. 
दरम्यान 

 

16-11-18 
01-59  

वा. 

श्री .एम सरेुश 
कुमार जगन्नाथम 
वय 40 वषथ, राह. 

वल्ड वीजन इंडीया 
नं. 16 वीओ.सी. 
मेन रोड, कोडम 
वाकम चेन्नई मो 

नं. 9831093256 
व सहकियादी नामे 

कट अमल कचत्रा 
राह. नमदु नाही 

 

vKkr ,dq.k 14]000:- 

एक  डेल कं. चा लाँपटाप व 
सहप्रवासी यांचा साँमसंग जे 

6 कं. चा मोबाईल त्यात 
कसम नं. 9789091897  

IMEI no 
357956082255219कक. 

14,000 असा एकुन 
14,000/-रु. चा माल 

 

fujad हकीकत--- अशा प्रकारे आहे की 
यातील कियादी व सहकियादी  मजकुर 
हे नमदु ट्रेन ने चेन्नई ते हकबबगंज असा   
प्रवास ककरत असतांना प्रवासादरम्यान 
रे स्टे नागपरु  येथनु गाडी सटुल्यानंतर 
कियादी यांना झोप लागली  असता  
त्यादरम्यान कोणीतरी अज्ञात 
चोरटयाने त्यांचा झोपेचा  िायदा घेवनु 
नमदु वणानाची एक  लाँपटा ाँप ब ाँगची 
चैन ऊघडुन त्या मधनु डेल कं. चा 
लाँपटाप व सहप्रवासी यांचा मोबाईल 
मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेले वरुन . 
सबब कलमान्वये नंबरी क्रमांकाने 
गनु्हा दाखल.  
Vhi%& क्र. आर 23/2018 11397/18 
कद. 15.11.18 अन्वये टपालाने 
गनु्हयाचे कागदपत्र प्राप्त झाल्याने   

ASI 
810 
कतवारी  



5 नागपरु   
अप क्र 

A1892/18 
u/s 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

अमेरीकन 
टुकरस्ट  ब ाँग 

pksjh 

 

ट्रेन नं. 12823 
संपकथ  क्रांती 

एक्स चे कोच 
नं.S/9 बथथ नं 34 
रेल्वे स्टे नागपरु  

ट्रेन सटुताच 
 

03/11/18  
19.00 वा. 

16-11-18  
12-09 वा. 

स्वामी रामचंद्र  
कजयर गरुुजी 

नरससग रामचन्द्र  
कजयर वय 40 वषे 

रा. कजयर मठ 
कतरुपती टाउन 

कतरुपती  
आंध्रप्रदेश मोबा.नं.  

9886166392 

vKkr ,dq.k 10]000:- 

एक अमेरीकन टुकरस्ट 
परपल रंगाची ब ाँग  80X 
30इन्च  त्यात हनमुानजी,  

गणेसजी  , वैंकटेश 
भगवान  , मातारीनी , चार 

अष्ठ कदगपाल मतुी , 
रामानल स्वामी  मतुी,  

साँमसंग कंपनीचा 
मोबा.कसमनसलेला  असा 

एकुन 10,000/rs चा माल. 
 

fujad हकीकत--- अशा प्रकारे आहे की 
यातील कियादी  मजकुर हे नमदु ट्रेन ने  
बैग्लोर तीरुपती ते भोपाल  असा 
प्रवास ककरत असतांना प्रवासादरम्यान 
रे स्टे नागपरु येथे ट्रेन सटुताच 
कियाकदचा नजरचकुीचा िायदा घेवनु  
कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने  नमदु 
वणानाची अमेरीकन टुकरस्ट परपल 
रंगाची ब ाँग आतील सामानासह  चोरुन 
नेले वरुन गनु्हा दाखल  
Vhi%& क्र. आर 23/ वगथ 2018- 
11395/18 कद. 15.11.18 आवक  
2/21/18 कद. 15/11/18 चे मा.  Sp 
सो. येथनु गनु्याचे कागदपत्र प्राप्त  
झाल्याने  
 

Asi 
741 
चंहादे 

6 नागपरु 
अप क्र 

A1894/18 
u/s 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

ट्रेन नं. 12434 
राजधानी  एक्स 
चे कोच नंA/5  
बथथ नं 43, 44, 
45 वरुन रेल्वे 

स्टे नागपरु   
येथनु ट्रेन 
सटुताच 

 

10/04/18  
05.50वा. 

 
 

16-11-18 
22-56  

वा. 

गौरव कमल 
ककशोर कदकित वय 

38 वषथ, धंदा 
नोकरी रा 273 
नकवन जयराम 

गाडथन मनपाकम 
चेन्नई मो नं. 

8754489707 

vKkr ,dq.k 12]000:- 

एक MI कं. चा Note4 
गोल्डन रंगाचा मोबाईल 
कसम नं. 9884871186, 

9380240730 IMEI No 
862103035462521 
सकमत 12,000/-रु. चा 

माल 
 

fujad अशा प्रकारे आहे की यातील कियादी  
मजकुर हे नमदु ट्रेन ने  ग्वाकलयर ते 
चेन्नई असा प्रवास ककरत असतांना 
प्रवासादरम्यान रे स्टे नागपरु येथनु ट्रेन 
सटुताच कियाकदचा झोपेचा  िायदा 
घेवनु  कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने  
नमदु वणानाचा मोबाईल   चोरुन नेले 
वरुन  गनु्हा दाखल  
 
 
  रे स्टे वधा जा   क्र. 2018- 3586/18 
कद. 12.11.18  अन्वये गनु्याचे 
कागदपत्र प्राप्त  झाल्याने   

Asi 
699 
पवार   

7 o/kkZ 

889@18 

dye 379] 

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

xkMh au  

15119 enzksnh 

,Dle/qku 

ziokl djhr 

vlrkauk jsLVs 

cYykj”kkg 

;sFks 

16-11-18 

ps 04-00 

ok 

njE;ku 

16-11-18 

ps 09-12 

ok 

lkS ek/kqjh 

“ks”khdkar dksjs 

o; 25 o’kZ jk 

ckGkiqj ukdk 

vdksyk 

vKkr ,dq.k 13]990:- 

lWelax da eksckbZy 

R;kr fle ua 

9021626592 
IMEI No 

357110094374713 
fd 13]990@# 

 

fujad ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus 

jkes”oj rs lsokxzke vlk izokl 

djhr vlrakuk jsLVs cYykj”kkg 

;sFks xkMh vkys uarj rs 

ckFk:eyk xsys vlrk R;kps 

cslhuoj Bsoysyk ueqn eksckby 

R;kaph utj pqdoqu dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus psk:u usys 

ckcrph rdzkj iksLVsyk ;soqu 

fnys o:u xqUgk nk[ky- 

iksgok  

549 

QqlkVs 



8 o/kkZ 

890@18 

dye 379] 

Hkk-n-oh 

 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

xkMh au  

12252 oSuxaxk 

,Dlps dksp 

ua ,@01 cFkZ 

ua 15 o:u 

iokl djhr 

vlrkauk jsLVs 

cYykj”kkg 

;sFks LVkWyoj 

[kk.;kps inkFkZ 

?ksr vlrkauk 

14-11-18 

ps 19-15 

ok 

njE;ku 

16-11-18 

11-30ok 

eksghr nsohlhax 

jktiqr o; 26 

o’kZ jkg jkeiqjk 

jksM mn;iqj 

jktLFkku 

vKkr ,dq.k 18]000:- 

gksuj da eksckbZy R;kr 

fle ua 9928431556 

8619130079 
IMEI No 

866717030070793 

fd 18]000@&: 

fujad ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus 

fcykliqj rs ;”koariqj vlk 

izokl djhr vlrakuk jsLVs 

cYykj”kkg ;sFks xkMh vkys uarj 

LVkWyoj [kk.;kps inkFkZ ?ksr 

vlrkauk ueqn eksckby R;kaph 

utj pqdoqu dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus psk:u usys ckcrph 

rdzkj jsiksLVs ;”koariqj  ;sFks 

rdzkj fnys O:u dkxni= iks 

vf/k{kd dk;kz yksg ukxiqj tk 

dz & vkj@23@oxZ 

2018&11364 fn 14@11@18 

vUo;s iksLVsyk izkIr >kys o:u 

xqUgk nk[ky 

iksuk  

06 

eaMyokj 

9 o/kkZ 

891@18 

dye 379] 

Hkk-n-oh 

 

 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

xkMh au  

12656  

uoftou 

,Dlps dksp 

ua ,l@03 

cFkZ u a07 

o:u jsLVs 

panziqj 

08-11-18 

ps osG 

ueqn ukgh 

16-11-18 

18-30ok 

lat; cksnGq 

“kkgq o; 39 o’’kZ 

jk ekrksJh uxj 

cqVhcksjh ft 

ukxiqj 

vKkr ,dq.k 7]000:- 

Ekk;ØkseWDl da eksckbZy 

R;kr fle ua 

87882279378  
IMEI No 

911448201824967 

911448202824966 

fd- 7]000:- 

fujad ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus 

psUubZ rs o/kkZ vlk izokl djhr 

vlrakuk jsLVs pazniqj ;sFks R;kps 

>ksispk Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus ueqn eksckbZy 

psk:u usys ckcrph rdzkj  

jsiksLVs uxkiqj ;sFks fnys o:u 

dkxni=s tk daz6094@18 fn 

14@11@18 vUo;s izkIr >kys 

o:u xqUgk nk[ky 

iskgok  

214  

usokjs 

10 js-iks-LVs 

cMusjk vi 

ua-827@18 

dye 379 

Hkk-n-oh  

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

js-LVs-/kke.kxko 

IykVQkeZ ua-1 

oj 

ckdM;ko:u 

15-11-18 

11-00ok-  
16-11-18 

13-13ok- 
izfrd eukst 

iqjr o; 20 

/knk etqjh jk- 

xkSrc uxj 

dkjatk ykM ft- 

okf”ke eks-ua- 

7066893745 

vKkr ,dq.k 10]200:- 

एक Champagne gold 
techno camon I 2 

eksckbZy R;kr vk;fM;k 

fle ua- 9130438193 

,vjVsy fle ua- 

7385155285 vk; ,e 

vk; ua-

911639452785085 fd- 

10]200@& : pk eky 

fujad v”kk izdkjs vkgs dh ;kfry 

fQ;kZnh etdqj gs ueqn xkMh us 

/kke.kxko o:u pkanqj jsYos ;sFks 

tk.ks dfjrk js-LVs- /kke.kxko ;sFks 

vkiyh cWx ckdM;kps cktqyk 

Bsoqu clys vlrk dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus R;kaP;k cWx 

c/kqu ueqn o.kZukpk eksckbZy  

utjpqdoqu eqnnke yckMhus 

pks:u usys o:u Hkknoh 379 

izek.ks xqUgk nk[ky dj.;kr 

vkyk 

WWNNKK//

225577  
jkeVsds  



11 js-iks-LVs 

cMusjk vi 

ua-828@18 

dye 379 

Hkk-n-oh 

 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

Vªsu vejkorh 

eqacbZ ,Dl ps 

ekxhy tujy 

MC;krqu js-LVs- 

cMusjk ;sFkqu 

xkMh lqVrkp 

15-11-18 

19-20ok-  
16-11-18 

18-43ok 
fodze lat; 

ineus o; 24 

/knk f”k{k.k jk- 

pSrU;okMh 

ygku mejr 

vdksyk eks-ua- 

7385101606 

vKkr ,dq.k 9]999:- 

एक MI Redmi Note 5  

eksckbZy dkG;k jaxkpk 

R;kr vk;fM;k fle ua- 

8983204489vk; ,e 

vk; ua-

868943036063560]868

943036063578 fd- 

9]999@& : pk eky 

fujad v”kk izdkjs vkgs dh ;kfry 

fQ;kZnh etdqj  gs  ueqn xkMh 

us vejkorh rs vdkasyk tk.ks 

dfjrk js-LVs- cMusjk  ;sFks xkMhr 

p<r vlrkuk izok”kr yksdkapk 

xnhZr R;kapk iWUVP;k f[k”kkfry 

ueqn o.kZukpk eksckbZy  

dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

utjpqdoqu eqnnke yckMhus 

pks:u usys o:u Hkknoh 379 

izek.ks xqUgk nk[ky dj.;kr 

vkyk. 

HHCC//  

778866  

fpapkGs  

12 अकोला 
1143/18 

कलम 379 
भादवी 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

ट्रेन शालीमार 
एक्स.चे कोच 
नं.13 मधनु 

रे.स्टे.पारस येथे 
लिात आले 

वरुन 
 

15.11.18 
चे 10.00 

वा. 
दरम्यान. 

 

16.11.18 
चे 10.12 

वा. 

वयाम गरुुमखुदास 
चौधरी,वय-

43वषथ,रा.चावडी 
रोड कोल्ते गल्ली 

समोर 
नांदरुा,कज.बलुढाणा
,मो.नं.94231460

45 
 

अज्ञात 
 

,dq.k 8]999:- 

एक MI 
कं.मोबाईल .Redmi Note 

4 ,imei no-
517070757600504001
,10520149941782420

3आयडीया कसम 
9404555164,7218916
503,सक.8,999/-रू.चा. 

 

कनरंक 
 

हकककत :- अशा प्रकारे आहे कक 
यातील कियाकद मजकुर हे वरील नमदु 
ट्रेन ने अकोला ते नांदरुा असा प्रवास 
करीत असतांना प्रवाशांच्या गदीमध्ये 
कियादी यांचा वरील नमदु वणथनाचा 
मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
रे.स्टे.पारस येथे चोरून नेले चे लिात 
आले वरून गनु्हा दाखल  
       उशीरा दाखल कारण ---- कियादी 
यांनी आज रोजी पो.स्टे.येऊन  कियाद 
कदले वरुन गनु्हा दाखल केला. 

ASI/ 
280 
गवई 

13 अकोला 
1144/18 
कलम 379 

IPC, 
xqUgkizdkj 

euhilZ 

pksjh 

 

ट्रेन 19026 
अमरावती सरुत 
एक्स.चे कोच 
नं.D/1मधनु 

रे.स्टे.मतुीजापरु 
येथनु गाडी 
कनघताच 

 

16.11.18 
चे.10.00 

वा. 
दरम्यान. 

 

16.11.18 
चे 11.30 

वा.  . 
 

श्रीकांत चंद्रशेखर 
भडागे,वय-

26वषथ,रा.प्रभात 
टा ाँकीज चे मागे 

वमा माकेट समोर 
अमरावती 

मो.नं.809754444
9 
 

अज्ञात 
 

,dq.k 250:- 

एक नारंगी रंगाची मनी पसथ 
त्यात रोख 250/-रु,प ाँन 
काडथ,ओळखपञ,अपंग 
बस पास,यनुीयन ब ाँक व 

SBI ब ाँक चे ATM ,असा 
एकुन 250/-रू.चा.माल. 

 

कनरंक 

 
हकककत :- अशा प्रकारे आहे कक 
यातील कियाकद मजकुर हे वरील नमदु 
ट्रेन ने अमरावती ते अकोला असा 
प्रवास करीत असतांना प्रवाशांच्या 
गदीमध्ये कियादी यांचे जवळील वरील 
नमदु वणथनाचा मनी पसथ आतील रोख 
रु.व कागदपञसह कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने रे.स्टे.मतुीजापरु येथनु गाडी 
कनघताच मदु्दाम लबाडीने चोरून नेले  
वरून गनु्हा दाखल 

ASI/ 
280 
गवई 



 

 

ukxiqwj  yksgekxZ ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh    fn- 16-11- 18 

 

 

 

 

 

14 अकोला 
1145/18 
कलम 379 

IPC, 
xqUgkizdkj 

gWUMilZ 

pksjh 

 

ट्रेन 12656 UP 
नवकजन एक्स.चे 
कोच नं.S/3,बथथ 
नं.47,48 वरुन 
रे.स्टे.अकोला 

येणे पवुी 
 

05.10.18 
चे 04.30 ते 

05.00 
वा.दरम्यान. 

 

16.11.18 
चे 18.46 

वा.  . 
 

महाकवर दलीतचंद 
जैन,वय-

35वषथ,रा.T3/313
श्री साई होम 

एरडंल पेठ गुंटुर 
कज.आप्रा.522092 
आंध्रप्रदेश,मो.नं.94

40838930 
 

अज्ञात 
 

,dq.k 1]22]000:- 

एक लाल कलरची हाँन्ड 
ब ाँग त्यात सोन्याचे 
मंगळसञु 25 ग्र ाँ 

कक.75,000/-रु,,दोन 
आंगठ्या सोन्याच्या व.10 
ग्र ाँ,कक.30,000/-रु,रोख 

5,000/-रु(500च्या 
नोटा),एक LEZ कं.चा 
मोबाईल  सोनेरी रंगाचा 

IMEI 
NO.867466026084140

,867466026084157 
त्यात कसम 

नं.6302009247सकमत 
12,000/-रु,वोटर ID,घर 

ची च्याबी  असा एकुन 
1,22,000/-रू.चा.माल. 

 

कनरंक 

 
हकककत :- अशा प्रकारे आहे कक 
यातील कियाकद मजकुर हे वरील नमदु 
ट्रेन चे कोच व बथथ वरुन कवजयवाडा ते 
अहमदाबाद असा प्रवास आपले पत्नी 
सोबत करीत असतांना माझी पत्नी बथथ 
नं. 47वर झोपली असता प्रवासा मध्ये 
झोपेचा िायदा घेवनु कियादी यांचे 
पत्नी चे जवळील लाल कलरची हाँन्ड 
ब ाँग वरील नमदु वणथनाचे आतील माल 
व रोख रु.सह कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने रे.स्टे.अकोला येणे पवुी 
झोपेचा िायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने 
चोरून नेली  वरून गनु्हा दाखल  
   उशीरा दाखल कारण -------  
क्र.आर/23/वगथ/2018- 
11359कायालय पोलीस अकधिक 
लोहमागथ नागपरु येथनु कद.14/11/18 
अन्वये गनु्याचे कागदपञ ईकडील 
पोस्टे.ला .क्र.1084/18कद.16/11/18 
अन्वये प्राप्त झाले वरुन  गनु्हा दाखल 

ASI/ 
280  
गवई 

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 नागपरु 
मगग क्र 
105/18 
u/s 
174 
Crpc 

रेल्वे स्टे. नागपरु  
मेन गेट  गाडथन 
जवळ 

 

कद 16/11/18 
चे 12.45 वा 

पवुी 
 

कद 16/11/18 
चे 15.01 वा 

पवुी 
 

ON DUTY 
DYSS मध्ये रेल्वे 
नागपरु  याांच्या 
तरे्फ उमेश तायडे 

वय42 वषे 
 

एक अनोळखी  
परुुष वय 40 ते 

45 वषे 
 

  अशा प्रकारे आहे की  ON DUTY DYSS म रे नागपरु  
याांच्या तरे्फ उमेश तायडे वय42 वषे याांनी  लेखी मेमो 
पोस्टेला आणनु हजर केला की दिलीप exp पोलीस याांनी 
सचुना दिल्याने  एक अनोळखी  परुुष वय  40 ते 45 वषे  
रेल्वे स्टे. नागपरु मेन गेट गाडगन जवळ  मयत झाला आहे 
असा सचुना वरुन डॉ. मांगेश याांनी attend करुन  मतृ 
घोदसत केला अशा मेमो वरून सिरचा मगग िाखल 
करण्यात आले . 
 

 

HC 
181  
बाबर 
शेख 



yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh   fn- 16-11- 18 

 

v-

dz- 

 

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

1 xksafn;k 284@18dye 379]34 Hkknfo 

 

 

16@11@18   ps 19%52 oktrk 1- f/kjsanz dkf’kjke x.kfoj o; 32 o"kZ jkg- guqeku eanhjktoG fljlisB Bk.kk 

dksrokyh]ukxiwj 

2- cCyq ijljke ekyoh; o; 40 o"kZ jkg- fduxh ljiapP;k ?kjktoG 

iksBk.ks&cjsyh ft- jk;lsu  

 


