
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 06-11- 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 

273@18 

dye 

379 

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

 

 

Vsªu ua- 18421 

iqjh&vtesj  ,Dl

izslps dksp ua- ,lA 

05 cFkZ ua- 26 rs 

28 o:u] jsYos 

LVs’ku HkaMjkjksM 

njE;ku 

 

30-10-18 

osG ueqn 

ukgh 

 

 

 

 

 

 

 

 

06-11-18 

14%31 

oktrk 

 

feeka’kk fot; 

[kksczkxMs o; 30 

o”kZ jkg- 353 IykWV 

ua- Mh&03] va/ksjh 

vikVZesaV] oS’kkyh 

uxj]ukxiwj 

 

 

 

vKkr ,dq.k 12]700 :- 

,d Lyhd cWx Cyq jaxkph 

R;kr jks[k 700 :] ,d 

xksYMu jaxkpk js&eh uksV 3 

daiuhpk eksckbZy 

vk;,ebZvk; ua- 

861375036923929 

R;kr thoks daiuhpk 

fledkMZ ua- 

08208826467  fdear 

12]000 :] iWudkMZ] vk/kkj 

dkMZ] vk;lhvk;lh cWdspk 

,Vh,e dkMZ vlk ,dq.k 

12]700 :-pk eky 

 

feGkyk eky  & fujad 

 

fujad ueqn rkj[ksl osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh  

etdqj gs jsYos LVs’ku iqjh rs ukxiwj vlk 

izokl djhr vlrkauk izoklkr jsYos LVs’ku 

HkaMkjkjksM njE;ku dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

R;kaP;k xSjgtsjhpk Qk;nk ?ksoqu R;kaph ueqn 

cWx vkrhy ekyklg eqn~nke yckMhus pks:u 

usY;k ckcr lnj xqUg;kps dkxni= jsYos iks- 

LVs- ukxiwj ;sFkqu oxZ gksoqu izkIr >kY;kus 

fQ;kZnh ;kaps fQ;kZn o:u fn- 

06@11@2018 ps 14%31 oktrk ueqn 

izek.ks xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk vkgs- 

l-QkS- 

453 

;kno 

2 ukxiqj 

1847 /18 

u/s 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

 

ट्रेन सेवाग्राम एक्स. चे 
मागील जरनल कोच 
मधनु रे.स्टे. नागपरु 

आउटवर गाडी थाांबली 
असता 

06/11/18  
07.15 वा. 

 

06/11/18 
10.53 वा. 

 

अतलु सरेुश भजत  वय 
29  वषष,  धांदा - नौकरी 
रा. म.ुपो. खादेगाांव ता. 
सावनेर जजल्हा  नागपरू 
मो नां. .9657679070 

एक इसम 
तयाांनी 
लाल 
रांगाची 
बजनयान 
व लगुी 
घातलेला 

उांची 
5.5फुट 

 

,dq.k 13]990 :- 

एक.REALme 2 pro कां . 
चा तयाांत जसम नां. 

9041677981 काऴया रांगाचा 
IMEI क्र. 

864132049803972,86411
32049803964 ककमत 

13,990/-रु 
 

जनरांक अशा प्रकारे आहे की यातील जफयादी मजकुर 
हे  जद 05/11/2018 रोजी नमदु ट्रेन ने 
नाजशक ते नागपरू असा प्रवास कजरत असताांना 
प्रवासादरम्यान रे स्टे नागपरु आउटवर गाडी 
थाांबली असता वरील नमदु वणषनाचा एसमाांने 
तयाांचे हाताला झटका लागु पडलेला मोबाईल 
सदर एसमाांने उचलनु नेला वरु. सबब 
कलमान्वये नांबरी क्रमाांकाने गुन्हा दाखल 

lQkS 

332

tk/ko 

3 ukxiqj - 

1848 /18 

u/s 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

रे.स्टे. नागपरु 
जरटायरींग रुम नां. 10 

बेड वरुन 
 

6/11/18 
07.15 ते 

07.40 दरम्यान 

06/11/18  
11:51 वा. 

 

मनोज राजेन्र गुप्ता  वय 
47 वषष, रा.राजदे प्लाट 
सांत जनरांकारी भवन के 

पास आकोट जज. 
आकोला. मो 

नां.7020649191 

अज्ञात 
 

,dq.k 7]500 :- 

एक lksusjh  रांगाचा सांमसांग 
कां पनीचा मो. मा ाँडल स्माटष 

फोन सांमसांग PRO तयाांत जसम 
नां. JIO 9834526591 idea 

98226995291 जकमत 
7,500/-रु 

 

जनरांक अशा प्रकारे आहे की यातील जफयादी मजकुर 
हे  जद 06/11/2018 रोजी रे.स्टे. नागपरु 
येजथल जरटायरीग रुम नां. 10 बेड नां. येथे 
थाांबले असता तयाांनी आपला वजरल वणनाचा 
मोबाईलचार्जजग ला लावनु बाथरुम ला गेल.े 
असता तेयाांचा गैहजेरीचा फायदा धेवनु 
कोणीतरी अज्ञात चोरटयाांने नमदु वणषचा 
मोबाईल मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेल ेवरुन  
सबब कलमान्वये नांबरी क्रमाांकाने गुन्हा दाखल 

lQkS 

332

tk/ko 



4 ukxiqj 

1849 /18 

u/s 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

 

रे.स्टे. नागपरु प्लेटफामष 
नां. 8 चे जटकीट घर 

मधनु 
 

06/11/18 वेळ 
नमदु नाही. 

 

06/11/18 
14:52 वा. 

 

राजपीर कसह चौहान  वय 
30 वषष, रा.नजवन नगर 
भांडारा रोड पारडी जनयर 
श्याम नगर बाजार चौक   
मो नां. 9595802234 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 5]610 :- 

एक  ब्राऊन रांगाचा पसष तयाांत 
5610/- नगद पेनकाडष 

आधारकाडष 3 ATM काडष 
लायसन्स 

 

जनरांक अशा प्रकारे आहे की यातील जफयादी मजकुर 
हे  जद 06/11/2018 रोजी रे.स्टे. नागपरु 
येजथल आगरा जाणे कजरता  रे.स्टे. नागपरु 
प्लेटफामष नां. 8 चे जटकीट घर मधनु जटकीट 
काढत असताांना.कोणीतरी अज्ञात चोरटयाांने 
तयाांचे नजरचकुीचा फायदा घेवनु ब्राऊन रांगाचा 
पसष मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेल ेवरुन  सबब 
कलमान्वये नांबरी क्रमाांकाने गुन्हा दाखल 

lQkS 

332

tk/ko 

5 ukxiqj 

1850/18 

u/s 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

 

ट्रेन नां. 18238 
छत्तीसगढ एक्रस चे 

कोच नां. S/5 बथष नां. 
57 ते 60 वरुन रे. स्टे. 

काटोल येथे. 
 

22/10/18 वेळ 
नमदु नाही. 

 

06/11/18  
15:56 वा. 

प्रकाश चन्द सोजराज जैन  
वय  43 वषष, खण्डेलवाल 
कालजी वाडष नां. 39 जज. 

दगुष  .   मो 
नां.9425554549 

अज्ञात 
 

,dq.k 25]000 :- 

एक गे्र रांगाची जपठु्ठ बाँग तयाांत 
दोन मोबाईल अप्पल 5 एस कां . 
तयाांत जसम नां. 9424126463 

IMEI NO 
35208607081232 सांमसांग 
जे. 5 कां . चा तयाांत जसम नां. 
8234978558 IMEI NO 

352345080417101 
352346080417109 एकुण  

25,000/- रु. चा माल 

जनरांक अशा प्रकारे आहे की यातील जफयादी मजकुर 
हे   नमदु ट्रेन ने बोपाल ते दगुष असा प्रवास 
कजरत असताांना प्रवासा दरम्यान रे.स्टे. काटोल 
येथे.कोणीतरी अज्ञात चोरटयाांने तयाांचे 
नजरचकुीचा फायदा घेवनु..गे्र रांगाची जपठु्ठ बाँग 
मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेल ेवरुन  सबब 
कलमान्वये नांबरी क्रमाांकाने गुन्हा दाखल 

lQkS 

332

tk/ko 

6 ukxiqj 

1851/18 

u/s 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

ट्रेन नां. 22939 एक्सचे 
कोच नां. B/1 बथष नां. 

39 वरुन .रे. स्टे. 
नागपरु येथनु गाडी 

सटुल्यानांतर . 
 

02/10/18 वेळ 
नमदु नाही. 

 

06/11/18 
17:25 वा. 

कल्पेश के. पाांढरे वय  34 
वषष, रा. रेसीडेन्सी जवलेज 

नां. 7 ४० फुट रोड 
कुवाडवा रोड राजकोट 

गुजरात .मो 
नां.9898308530 

अज्ञात 
 

,dq.k 16]980 :- 

एक जववो कां पनीचा मोबाईल 
तयाांत जसम नां. 9601292727  
6354903273जक.  एकुण  
16,980/- रु. चा माल 

 

जनरांक अशा प्रकारे आहे की यातील जफयादी मजकुर 
हे  नमदु ट्रेन ने राजकोट ते रायपरु असा प्रवास 
कजरत असता. प्रवासा दरम्यान रे.स्टे. नागपरु 
येथनु गाडी सटुल्यानांतरप्रवाशी लोंकाची गदी 
मध्ये  कोणीतरी अज्ञात चोरटयाांने तयाांचे 
नजरचकुीचा फायदा घेवनु.वरील नमदु 
मोबाईल मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेल ेवरुन  
सबब कलमान्वये नांबरी क्रमाांकाने गुन्हा दाखल 

lQkS 

332

tk/ko 

7 ukxiqj - 

1852/18 

u/s 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

रे.स्टे नागपरू येथील 
सेकंड क्लास बकुींग 

हा ाँल मध्ये झोपल  
असतां 

 

06/11/18 
16:00  वा. 

06/11/18  
23:10  वा. 

प्रदीप कुमार ससयाराम 
उईके वय -22 वर्ष, धंदा-
मजरुी,  रा. गावमडुराई 
ता.कानीपाडा सजल्हा 

सिवनी. मो.नं -
9730083103 

 

vKkr ,dq.k 8]299 :- 

एक  MI कंपनीचा काळ्या  
रंगाचा मोबाईल IMEI क्र  -

262537048051896 सकमंत. 
8299/rs असा एकुन माल. 

 

fujad अिा प्रकारे आहे की यातील सियादी मजकुर हे 
रे.स्टे नागपरू येथील सेकंड क्लास बकुींग हा ाँल 
मध्ये झोपले असता  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
तयांचे झोपेचा िायदा घेवनु तयांचा नमदू वणषनाचा 
मोबा मदु्दाम लबाडीने कपटाने चोरून नेले. वरून   
सबब कलमान्वये नंबरी क्रमांकाने गनु्हा दाखल 

iksgok

181 

ckcj 



 

 

 

 

 

 

8 o/kkZ 

863@18 

dye 379 

Hkknaoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

xkMh au 12622 

rkehyGukmq 

,Dlps dkasp ua 

,l@08 cFkZ au 

45 o:u jsLVs 

cYykj’kkg 

;s/ksiqohZ 

11-07-18 

18-00 ok 

njE;ku 

06-11-18 

13-20 ok 

Ckcqykky gjhjke 

feuk o; 28 o’kZ 

jk csy[ksjk ft nkSlk 

vKkr ,dq.k 6]000 :- 

,d jsMeh da eksckbZy 

R;kr fle ua 

9413090403 

6375828447 

IMEI NO 

866469034839506 

 fd 6000@# 

fujad ;krhy fQ- gs ueqn xkMhus vkxzk  dWUV rs 

PksUubZ vlk izokl  djhr vlrkauk jsLVs 

cYykj’kk ;s.skiokhZ R;kpk ueqn eksck- 

pkthZaxyk ykoqu Bsoyk vlrk R;kph utj  

pqdoqu ueqn ekskckbZy psk:u usysckcr jsLVs 

psUubz ;sFks fnys vlrk ueqn xqUg;kps 

dkxni= ek iks vf/k{kd dk;kZ yksg ukxiqj 

tk dz vkj@23@oxZ@2018&11071 fn 

01@11@18 vUo;s izkIr >kys vlrk xqUgk 

nk[ky 

iskgok  

214 

usokjs 

9 cMusjk 

798@18 

379  

 Hkknoh 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

 

रे.स्टे बडनेरा 
येथील मसुािीर 

खान्यातील 
बाकड्यावर 

झोपलो असतांना  

06/11/18 
07.00 वा  

06/11/18  
09.00 वा 

सवजय गणेिराव 
देिमखु वय-24 वर्ष 
धंदा- माकेटटग रा.-

म.ुपो.पळसोद 
ता.अकोट सज. 
अकोला मो.नं. 
7875467965  

vKkr ,dq.k 3]200 :- 

एक सनळ्या रंगाची लेगॉन 
कंपनीची कॉलेज बगॅ 
तयामध्ये वापरते कपडे 

,ओसरजनल डॉक्यमुेंट ची 
िाईल,एक पॉकीट तयामध्ये 

आधारकाडष,ड्रायव्हींग 
लायसन्स,इतर कीरकोळ 
सामान व रोख3200/- रु  
असा एकुण 3200/-रु चा 

माल 
  

fujad ??? ??????? ??? ????? ??????? ??? ??,, यातील सियादी मजकुर 
हे अमरावती बडनेरा लोकल ने बडनेरा येथे 
येवनु अकोला जाण्याकरीता आलो असता 
रेल्वे स्टेिन बडनेरा येथील मसुािीर 
खान्यातील बाकड्यावर झोपलो असतांना 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने तयांची एक सनळ्या 
रंगाची लेगॉन कंपनीची कॉलेज बगॅ तयामध्ये 
वापरते कपडे ,ओसरजनल डॉक्यमुेंट ची 
िाईल,एक पॉकीट तयामध्ये 
धारकाडष,ड्रायव्हींग लायसन्स, इतर कीरकोळ 
सामान व 3200/- रु  चा माल  असलेली बगॅ 
आतील सामानासह चोरुन नेली   

पोहवा 
964 
गडवे 

 

10 cMusjk 

800@18 

379  

 Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

??????????  ????..1188003333  
???????????????? --

??????????--  ????????  ????  
??????????   ????????   
??????????????   ????..????????..  
????????????  ??????????  

????????????????  
  

2288//1100//1188    
1166..3300  
????..????  

1177..0000  ????..  
?????????????? 

0066//1111//1188      
1166..5544  ???? 

??????????????  ????????  ??????????  ???? --
2211  ????????  ????..  ????????????  

????????  ????..  
??????????????????????????  
??????????????   ????..  
77337788995511776666  

 

vKkr ,dq.k 1500 :- 

????   ??????   ??????????????  
????????????   ??????????  jjiioo  ??????   

????..77002200119988554488      
IIMMEEII  NNOO--

991111558888330011339955229911    ??? ??? 
..11550000//--????  ????  ??????   

 

fujad ????????   ????  ????????  ??   ????????????  ??????????   ????????????????  
??????????   ????  ????????  ??????????  ????  ????????????  ????  ????????????  ??????   
????????????  ????????  ??????????  ????..????????..  ????????????  PP..FF..  ????..11  
????   ??????   ??????????  ??????   ??????????????  ??????????????  
??????????????????  ??????????????  ??????????????  ????????????  ??????????????????  
??????????????  ??????????  ??????????  ??????????  ????????  ??????   
??????????????????????  ??????????????????  ????????   ??????   337799  
????..??..????  ??????????????  ????????????  ????????     
???--???--    ????..????..????????  ????????????  ??????????  ????..????????..55990022//1188  
????..0033//1111//22001188  ????????????  ??????????????????  ????????????????  
??????????????  ??????????????  ???????? ???????? 

??????????
//  
11002277  
????????
????      
 



 

 

yksgekxZ ftYg;krhy ukxiwj Hkkx 6 ef/ky nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 06-11-18 

 

 

ukxiqwj  yksgekxZ ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh    fn- 06-11- 18 

 

 

 

ukxiqwj  yksgekxZ ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh  fn-06-11- 18 

 

 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh   fn- 06-11- 18 

 

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 

          

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 xksfn;k 

57@18 

dye 

174 

lhvkj ihlh 

jsYos LVs’ku 

xksafn;k ;sFkhy 

IyWVQkWeZ ua- 01 

oj 

06@11@18 

11%00 ok-iqohZ 
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