
      Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 12-11- 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 
1869/18 
u/s 379 

IPC , 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रेल्वे स्टे. 

नागपुर 

प्लँटफाँमम 

नं.08  nwjwaRrks 

xkMhpsosGh 

 

11.11.18  

20.30 वा. 

 

12/11/18 च े 

10:02 
 

सुरे दौलतराव 

केमये वय 53 वर्म, 

धंदा-- व्यवसाय, 

रा. राणी इंददरा 
भोसले दवहार 

तुळदिबाग महाल 

नागपुर मो. 

9765393716 

 

अज्ञात ,dq.k 8]500 :- 

एक मोबाईल MI 4 

कमप.चा काळ्या 
रंगाचा त्यात दसम 

आयदडया नं. 

9823123716, IMEI 
No. 

865735035073886 

/ 894 दकं.8,500/- रु. 

 

निरंक अिा प्रकारे आहे की यातील दफयामदी 
मजकुर हे  आपल्या मुलाला टे्रन दुरंतो 
एक्सने मंुबई जात असल्याने 

सोडण्याकरीता रेल्वे स्टे. नागपुर 

प्लँटफाँमम नं.08 आले असता प्रवािी 
लोकांचे गदीचा फायदा घेवुन कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने चयांचा  नमुद वणमनाचा 
मोबाईल चोरुन नेला  वरुन गुन्हा 
दाखल केला  

fVi Qh;kZnh Lor gk iksLVs yk 

vkY;kus  

 

ASI 
613  
ikVhy 

2 jsiksLVs 

ukxiqj - 

अप क्र  
1871/18 
u/s 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

euhilZ 

pksjh 

रेल्वे स्टे. 

नागपुर पुवम 
गेटबुकींग 

ऑदफस जवळ 

12.11.18 
18.15 वा. 

12/11/18 
20.15 वा. 

ओमेंद्र दसंग S/O  

हरपाल दसंग वय 40 

वर्म, धंदा—व्यवसाय- 

crpf , रा. 192 
cVkyh;u 

xMfpjksyh   

मो.8275546650 

 

 

अज्ञात ,dq.k 800 :- 

एक मनी  ilZ  गे्र 

रंगाचा  त्यात रोख 

800 रुपये  ATM  

काडम  SBI  व  

CRPF चा आय़डी 
काडम  अिा एकुन 

800/rs चा माल. 

 

निरंक अिा प्रकारे आहे की यातील दफयामदी 
मजकुर हे  नागपुर ते नोयडा 

जान्यासाठी रेल्वे स्टे. नागपुर पुवम 
गेटबुकींग ऑदफस जवळ  तीकीट 

काढतांना दफयामददचया पँन्टचया 
दखिातुन  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 

त्यांचे नजर चुकीचा   फायदा घेवुन 

त्यांचा नमदू वणमनाची पसम व आतील 

सामानासह लबाडीने चोरून नेला. गुन्हा 
दाखल  

fVi Qh;kZnh Lor gk iksLVs yk 

vkY;kus  

 

ASI 
613  
ikVhy 

3 नागपुर 

अप क्र 

1873/18 
u/s 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

. टे्रन नं. 

18237 
छत्तीसगढ 

एक्स चे 

जनरल 

बोगीतुन रेल्वे 

स्टे  नागपुर चे 

आऊटरवर 

चालु गाडीत 
 

10.11.18 
चे  23.20  

दरम्यान 

 

12.11..18 
चे  22.44  

दरम्यान 

 

ररतुराज परेि 

चौहान वय 32 

वर्म, धंदा प्रायवेट 

जाँब, रा इश्वर 

नगर पोस्ट 

भगवान नगर 

नागपुर 27 मो नं, 

9096594547 

अज्ञात ,dq.k 12]999 :- 

एक रेडमी नोट 5 कं. चा 
मोबाईल त्यात दसम 

Vodafone 
9764794240 Airtel 
no 9096594547, 

IMEI no 
869781036233562,  
86978103623357 
दकंमत 12,999/-रु 

चा माल 

 

निरंक अिा प्रकारे आहे की यातील 

दफयामदी मजकुर हे  नागपुर ते 

घोडाडोंगरी  असा प्रवास करीत 

असतांना प्रवासादरम्यान 

कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने 

दफयामदी यांचा नजरचुदकचा 
फायदा घेवुन   नमदू वणमनाचा 

मोबाइल  लबाडीने चोरून नेला. 
वरून सबब कलमान्वये  नंबरी  
गुन्हा दाखल 
fVi Qh;kZnh Lor gk iksLVs yk 

vkY;kus  

 

WNK 
101 
neds 



4 o/kkZ 

882@18 

dye 379] 

Hkk-n-oh  

 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

jsYos LVs”ku 

o/kkZ ;sFks xkMh 

izsj.kk ,Dlps 

osGh IykVQkWeZ 

ua 01 oj 

11-11-18 

ps 11-30 

ok 

njE;ku 

12-11-18 

ps 16-45 

ok 

vkseizdk”k 

txUukFk vacsjs 

o; 40 o’kZ jk 

fiaijh es?ks o/kkZ 

vKkr ,dq.k 13]000 :- 

vksIiks da eksckbZy 

R;kr fle au 

9096404137 IMEI 

No 

8677670331012

19fd 13]000@# 

 fujad ;krhy fQ;kZnh gs ueqn osGh o 

fBdk.kh vkiys ijhojkyk lksMus 

djhrk LVs:ju oj vkys vlrk 

R;kaph utj pqdoqu dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus R;akpk ueqn 

eksckbzy psk:u usys ckcr rdkzj 

ns.ksdjhrk vkt jksth iksLVsyk 

vkys o:u ueqn xqUgk nk[ky 

iksgok  

136 

FkksVs 

5 o/kkZ 

883@18 

dye 

379]34 

 Hkk-n-oh  

 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

jsYos LVs”ku 

cYYkj”kkg 

;sFkhy cqdhax 

vkWQhl e/;s 

jsYOsk frdhV 

dk<rs osGh 

11-11-18 

ps 17-00 

ok 

12-11-18 

ps 18-49 

ok 

vkns”k jkts”k 

ftyBs o; 20 o’kZ 

O;olk;& f”k{k.k 

jkg >kdhj gqlsu 

okMZ  cYykj”kkg 

ft panziqj 

 

1½Jherh 

T;ksrh 

v”kksd isVy 

o; 30 o’kZ 

2½Jherh 

ejhvEek 

tjdS¸;k 

isVy o; 

o; 50      

o’kZ 3½ 

Jherh nqxkZ 

larks’k 

nkojdksaMk 

o; 55 o’kZ 

loZ jkg 

d`’.kkunh 

toGhy 

>ksiMiV~Vh  

fot;okMk 

vVd rk 

osG fn 

12@11@18 

ps 18-54 ok 

 

,dq.k 72]000 :- 

,d dkGîk jaxkpk 

vWiy vk;Qksu 7Iyl 

daiuhpk eksckbZy 

fle uacj 

7776835057                       

IMEI No 

3591600774785

18 fder 

72]000@# 

 

,d dkGîk 

jaxkpk vWiy 

vk;Qksu 7 

Iyl daiuhpk 

eksckbZy 

IMEI No 

35916007

7478518 
fder 

72000@#      

xqUg;kO;rh 

fjDr      

fofo/k daiuhps 

10 eksckbZy 

fd 

72]300@# 

o jks[k 

20]940@# 

vlk ,dq.k 

1]65]240@# 

pk eky 

¼xqUg;krhy 

ekyklg 

ojhy rk osGh o fBdk.kh 

;krhy fQ;kZnh gs iq.ks ;sFks tk.ks 

djhrk jsLVs cYykj”kkg ;sFkhy 

cqdahx dk;kZy;kps f[kMdhrqu 

cYykj”kkg rs iq.ks v”kh jsYos 

frdhV dk<r vlrkauk xnhZpk 

Qk;nk ?ksoqu R;kaph utj 

pqdoqu dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus R;kps f[k”kkrhy ueqn 

o.kZukpk eksckbZy pks:u usys 

ckcr nqj{ks= cYykj”kkg ;sFks 

vkØUl ua 93@18 d 379 

Hkknaoh izek.ks xqUgk uksan dsyk 

vkgs- vkt jskth dkxni= o 

vkjksihlg iksLVsyk vk.qku gtj 

dsys o:u xqUgk nk[ky 

lQkS 

302 

x.kksjdj 

6 अकोला 
1128/18 

कलम 379 
भादवी 

xqUgkiadkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन महाराष्ट्ट्र एक्स 
मध्ये जनरल 
बोगीत चढत 

असताांना PF no. 
1 वरून रे.स्टे. 
मरु्ततजापरु  येथे 

 

12/11/18 
चे  वेळ 

नमदु नाही 
 

12/11/18 चे 
16.36 वा. 

प्रदीप सयुयभान  
मालखेडे  वय 53वषे 
धांदा प्रायव्हेट रा. 16A 

समता का ाँलनी सांत 
तकुाराम हा ाँस्पीटल 
जवऴ मलकापरु 

अकोला 

अज्ञात ,dq.k 6]000 :- 

एक MicromaX कां . चा 
मोबाईल त्यात Idea no. 

9370326930 कक. 
6,000/- रू चा माल . 

 

कनरांक हकककत :- अशा प्रकारे आहे की यातील 
कियादी मजकुर हे नमदु ट्रेन ने मरु्ततजापरु 
ते अकोला प्रवास करण्याकरीता रे.स्टे. 
मरु्ततजापरु PF no. 1 वरून गाडीत चढत 
असताांना प्रवासी लोकाांचा गदीचा िायदा 
घेवनु त्याांच्या नमदु वणयनाचा मोबाईल 
कोणीतारी अज्ञात   चोरट्याने मदु्दाम व 
लबाडीने चोरून नेले वरून सबब 
अप.कलम 379 IPC प्रमाने गनु्हा दाखल  

ASI 
503 

जळमकर 



 

yksgekxZ ftYg;krhy ukxiwj Hkkx 6 ef/ky nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 12-11-18 

 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh   fn- 12-11- 18 

 

7 अकोला 
1129/18 कलम 

379 भादवी 
xqUgkiadkj 

eksckbZy pksjh 

ट्रेन 
कवशाखापटन्नम 

एक्स मधनु 
रे.स्टे.अकोला येथे 
उतरत असताांना 

 

12/11/18 
चे  06.00 
वा.दरम्यान 

 

12/11/18 
19.43 वा. 

 

जमोरोद्दीन िहीमोद्दीन 
वय30वषे रा. नायगाव 

वाडय नां.1 नगीना 
मज्जीद के पीछे 
अकोला  मो. 

नां.7276503155 

 

अज्ञात ,dq.k 12]590 :- 

एक  रेडमी 2 PRO 
मोबाईल त्याचा IMEI NO 

8641320491188921 
त्यात कसम JIO NO 

7020395559,99211245
14 कक.12,590/- रु चा 

माल. 
 

कनरांक हकककत :- अशा प्रकारे आहे की यातील 
कियादी मजकुर हे नमदु ट्रेन ने सरुत ते 

अकोला असा प्रवास ककरत असता प्रवासा 
दरम्यान  रे. स्टे. अकोला येथे गाडीमधनु 
उतरत असताांना त्याांच्या नमदु वणयनाचा 

मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम 
व लबाडीने चोरून नेले वरून सबब 

अप.कलम 379 IPC प्रमाने गनु्हा दाखल  

HC 93 
खतीब 

vd iksLVs xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- 

rk-osG 

xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps 

uko 

vkjksihps uko feGkyk eky  gdhxr riklh 

vaeynkj 

  o/kkZ 

881@18 

d 65 

¼v½¼b½ 

66¼c½ 

77¼v½ eq 

nk dk 

jsLVs 

cYykj”kkg 

xkMh 

ua12803 

Lo.kZt;arh 

,Dlps 

tjuy 

dkspe/;s 

09-11-18 

ps 21-30 

ok 

njE;ku 

12-11-18 

ps 13-05 

ok 

lj  rQsZ 

& iskdkW 

1194 

n”kZu >kMs 

o; 27 o’kZ 

jk nqj{ks= 

cYykj”kkg 

jsiksLVs 

o/kkZ 

vKkr ,dq.k 5]530 :- 

nksu cWx fd 350@# nskUghe/;s 

vkWQhlj pkWbZl da fons”kh nk: 

izR;sdh 90 ,e,yP;k 100 ckWVy 

izR;sdh 50@# izek.ks 5000@# 

vlk ,dq.k 5]350@# pk eky 

;krhy fQ;kZnh gs ueqn osGh o 

fBdk.kh vkiys drZO;koj gtj 

vlrkauk xqIr ekghrh uqlkj lnj 

xkMh psd dsyh vlrk ueqn 

eqn~nseky csokjlfjR;k feGqu vkys- 

panziqj ftYg;kr nk:canh vlrkauk 

rh fodzh dj.;kps mn~ns”kkus fcuk 

ikl ijokuk dks.khrjh vKkr blekus 

okgrqd dsysysh vkgs rjh fnys rdzkjh 

o:u xqUgk nk[ky 

fVi& lnjps dkxni=s vkt jksth  

tk dz 616@18 fn 10@11@18 

vUo;s izkIr >kys 

PSI- 
Jh fOg 

ds rMl 

v-

dz- 

 

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

1 xksafn;k 278@18Dye 379]Hkknfo 

 

fn- 10@11@18 

19%29 oktrk 

 

x.ks’k f’kojke MsdkVs o; 46 o"kZ jkg- dks”Bh eksgYyk cktkjpkSd] [kekjh] 

rk-ft- xksafn;k l/;k ihlhvkj e/;s ihlhvkj 13-11-018 ikosrks 

 
02@18 dye 379]Hkknfo 12@11@18 

fn- 08%34 oktrk 

jfo'kadj Hkxorh izlkn ejkoh o; 28 o"kZ jkg- eqjdqVk iks- nxksjh ft- 

fcykliwj l/;k ,elhvkj e/;s 

 
02 o/kkZ vi dza- 883@18 d 379]34 Hkknaoh fn 12@11@18 ps 18-54 ok 

 

1½Jherh T;ksrh v”kksd isVy o; 30 o’kZ  

2½Jherh ejhvEek tjdS¸;k isVy o; o; 50 o’kZ 

3½ Jherh nqxkZ larks’k nkojdksaMk o; 55 o’kZ loZ jkg d`’.kkunh 

toGhy >ksiMiV~Vh  fot;okMk   

 


