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02 नागपरु 
135/2020 
कलम 379  
भा द वी 

xqUgkizdkj  

lWxcWx pksjh 

ट्रेन नं. 18238 
छत्तीसगड 

एक्सचे कोच नं. 
बी 1, बथथ नं. 
61 मधनु रेस्टे 
नागपरु PF 

No.06 वरुन 

01/02/2020  
02/40 वा 

01/02/2020 
04/15 वा 

चचन्मय शेखर 
उपासनी वय 29 
वषथ,धंदा- प्रा. 

नोकरी, रा. अरेरा 
का ाँलनी ई-4/348 
हुजरु भोपाल 

म.प्र. 
मो.नं.99939251

65 
 

vKkr एकुण  19]434 रु 
एक गडद कचथया रंगाची साँगब ाँग 
कक.499/- रु.,त्यात एक मनी पसथ   

त्यात रोख 2200/- रु ,SBI ATM व 
के्रडीट काडथ,HDFC ATM,ICICI 
के्रडीट काडथ,ड्रायव्हींग लायसन्स, 

पासपोटथ,एक अाँपल आयफोन कंप.चा  
गे्र रंगाचा 32 GBमोबा चजओ 
नं.8770307021,IMEI 

No.359203075524311 
कक.16735/- रु.चा असा एकुण 

19434/- रु.चा माल 
 

fujad यातील चफयादी हे चद.31/01/2020 नमदु ट्रेनने  
हबीबगंज ते नागपरु  असा प्रवास करीत असतांना 
वरील नमदु ता वेळी  ट्रेन रेस्टे नागपरु येथे PF 
No.06 वर आली असता चफयादी आपली वरील 
नमदु वणथनाची साँगब ाँग बथथवर ठेवनु बाथरुमला गेले 
असता त्यांचे गैरहजरीचा फायदा घेवनु कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने त्यांची नमदु वणथनाची साँगब ाँग 
आतील रोख रुपये व मोबाईलसह चोरुन नेले वरुन 
सबब   अप क्र. कलम 379 ipc   प्रमाणे गनु्हा 
दाखल करुन  आहे 

HC/59 
पवार 

03 नागपरु 
139/2020 
कलम 
379 

भा द वी   
xqUgkizdkj  

eksckbZy  

pksjh 

रेस्टे नागपरु 
येथील 

सेकंडक्लास 
बकुींग ऑफीस 
मधील मोबाईल 
चाचजिंग लॉकर 
क्र. 4 मधनु 

 

24/01/2020 
चे 17:50 ते 
18:50 वा. 
दरम्यान. 

01/02/2020 
चे 16.02 

 

शेख रहमान शेख 
सत्तार, वय 29 
वषथ, धंदा- 

ऑटोचालक, रा. 
संजय बाग 

कॉलोनी चवनोबा 
भावे नगर, 

आखरी बस स्टॉप 
नागपरु मो.नं. 

7447312492 
 

अज्ञात 
 

एकुण  16]990 रु 
एक गोल्डन रंगाचा समॅसंग  

J8 कं. चा मोबाईल Airtel Sim 
7218594718, IMEI No. 
359053094157233/31 

कक.16990/- रु. चा 
 

 चनरंक 
 

यातील चफयादी यांनी चद.24/01/2020 रोजी रेस्टे 
नागपरु येथील सेकंडक्लास बकुींग ऑफीस मधील 
मोबाईल चाचजिंग लॉकर क्र. 4 मध्ये मोबाईल चार्जजग 
ला लावला व त्याची स्स्लप घेवनु तेथनु चनघनु गेले 
व परत एक तासा नंतर मोबाईल लॉकर मधनु 
घ्यायला गेले असता मोबाईल जाचचिंग लॉकर    मध्ये 
चमळुन आला नाही त्यांचे गैरहजरीचा फायदा घेवनु 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचा नमदु वणथनाचा 
मोबाईल चोरुन नेले बाबत चफयादी यांनी आज रोजी 
पो.स्टे. ला येवनु वरुन सबब अप. क्र. कलम 379 
IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल आहे.  
 
 

HC/599 
उके  



04 वधा 
.63/2020 
कलम 379 

IPC 
xqUgkizdkj  

cWx pksjh 

ट्रेन नं. 
12139सेवाग्रा
म  एक्स चे 

कोच नं.s/5 बथथ 
नं.65,63,67 

वरून  
रे.स्टे.वधा येथनु 
ट्रेन सटुल्यानंतर 

30/01/2020 
04.30 

वा.दरम्यान 

01/02/2020 
06.55 वा. 

श्रीमती रूकय्या 
खजुमाअली,वय-

47वषथ, धंदा- 
चटचर, रा.बला ाँक 

नं. 05 
चिअतअली 
का ाँलोनी चनअर 
झलेुला का ाँलेज 
शांतीनगर नागपरू 

मो. नं. 
902815253 

अज्ञात 
 

एकुण  10]000 रु 
एक लाल रंगाची ब ाँग त्यात जनेु 

/नवीन वापरते कपडे की. 5000/- 
रू.रोख रुपये 5000/-रू. असा एकुण 

10,000/- रू. चा माल 
 

fujad नमदु ता.वेळी व चठकाणी यातील चफयादी मजकूर हे 
नमदु ट्रेन चे कोच व बथथ वरून रे. स्टे भुसावल ते 
नागपरू असा प्रवास करीत असतांना रे.स्टे.वधा 
येथनु गाडी सटुल्यानंतर चफयादी यांचे वरील नमदु 
वणथनाची ब ाँग आतील सामानासह व रोख रुपयासह  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे झोपेचा फायदा 
घेवनु मदुदाम लबाडीने व कपटाने  चोरून नेले 
वरून सबब अप  क्र.63/2020 कलम 379 IPC 
नंबरी गनु्हा दाखल केला. आहे. 
 

NK/ 
697 
भांदगे 

05 वधा 
.64/2020 
कलम 379 

IPC 
xqUgkizdkj  

eksckbZy  

pksjh 

ट्रेननं.12791 
दानापरु 

कसकदराबाद  
एक्सचे मागील 

जनरल 
कोचमध्ये रेस्टे 

चंद्रपरु 

27/01/2020
चे 16.30 वा. 

01/02/2020 
चे 13.39वा 

अबदलु मजुाचहद 
अबदलु कय्यमु 
वय 27 वषथ धंदा 
प्रायवेट रा. उदुथ 
शाळा पचरसर 
जनुा वस्ती 
मतुीजापरु 

अकोला मोनं. 
7774921618 

 

अज्ञात 
 

एकुण  7]399 रु 
एक MI रेडमी y/2काळ्या रंगाचा 

मोबाईल त्यात idea 
चसमनं.7774921618,एअरटेल 

8421824158, imei no-
864330043337878, 

864330043337886 चक. 7399रु 
चा माल 

/- 
 

fujad  नमदु ता.वेळी व चठकाणी यातील चफयादी मजकूर हे 
नमदु ट्रेन चे कोच मध्ये रेस्टे चंद्रपरु येथे गाडीत 
चढतेवेळी प्रवाशाचे गदीत कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने चफयादी याचा नमदु वणथनाचा मोबाईल  
मदुदाम लबाडीने व कपटाने  चोरून नेले वरून 
सबब 64/2020 कलम 379 IPC नंबरी गनु्हा 
दाखल केला.  

HC 222 
गायनार 

06 वधा 
.65/2020 
कलम 379 

IPC 
xqUgkizdkj  

ilZ pksjh 

ट्रेन 
नं. 11045 
चदिाभुमी 

एक्सचे कोचनं. 
S/7,बथथ नं. 4 
वरुन  रेस्टे 
मांजरी 

 

01/02/2020 
04.45 

वा.दरम्यान 

01/02/2020 
13.53 वा 

सोनल 
माचणकराव मनु 
वय 24 वषथ धंदा- 
चशिण रा. चवक्रम 
चशला नगर वधा 

मोनं. 
9604791229 

 

अज्ञात 
 

एकुण  13]050 रु 
गोल्डन रंगाची पसथ  
चक.300रु ,आधार 

काडथ,पनॅकाडथ,वोटींगकाडथ,आधार 
काडथ (आईचे) ,चष्मा ,रोख 200रु 

,मेडीसीन ,2) स्स्कन रंगाची 
चक.150रु हेडफोन चक.150 रु साडी 
चक. 450रु एकुन 750 रु ,atm card 

(SBI) ,मोबाईल MI कं.चा चसम 
idea 8888488207 

,8664800038793468, 
चक.10000रु ,समॅसंग मो.त्यात चसम 
7385495719 चक.1800रु दोन्ही 

चमळुन 13050 रु चा माल 
 

ननरंक 
 

नमदु ता.वेळी व चठकाणी यातील चफयादी मजकूर हे 
नमदु ट्रेन चे कोच व बथथ वरून रे. स्टे नांदेड ते 
सेवाग्राम  असा प्रवास करीत असतांना रे.स्टे.मांजरी 
येथे चफयादी यांचे दोन्ही बथथवरील नमदु वणथनाची 
लेडीस पसथसामानासह व रोख रुपयासह  कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने त्यांचे झोपेचा फायदा घेवनु मदुदाम 
लबाडीने व कपटाने  चोरून नेले वरून सबब अप  
क्र.65/2020 कलम 379 IPC नंबरी गनु्हा दाखल 
केला.  

hc 121 
केकाडे 



07 बडनेरा 
.54/2020 
कलम 379 

भा.द.वी  
xqUgkizdkj  

eksckbZy 

 pksjh 

ट्रेन नं 12860 
अप नगतांजली 
एक्स. चे  कोच 
नं A/2 बथथ नं 

35 वरुन  रे.स्टे 
बडनेरा येथनु 
गाडी सटुताच 

 

.06/01/2020 
चे वेऴ नमदु 

नाही 
 

01/02/2020 
06.28 वा. 

 

सनुमत परुुषोत्तम 
ठिंगरे वय- 

35वषथ, धंदा-
नौकरी राह- V-

1/3 KTPS 
कोराडी कॉलनी, 
कोराडी नागपरू 

मो नं 
9405335025 

अज्ञात 
 

एकुण  16]999 रु 
एक समॅसंग कं चा मोबाईल नहरव्या 

ननऴ्या रंगाचा मा नं M30 ज्यात 
BSNL नसम नं 9421690065 

वोडाफोन नं 8411811882 IMEI 
NO 351507116044081नक 

16999/- रु चा मोबाईल. 
 

ननरंक  
 

यातील नफयादी सनुमत परुुषोत्तम ठिंगरे वय - 35वषथ, 
हे नद 06/01/2020 रोजी ट्रेन नं 12860 अप 
नगतांजली एक्स . चे  कोच नं A/2 बथथ नं 35 वरुन 
रेस्टे नागपरू ते भुसावऴ असा प्रवास करीत असता 
नफयादी यांचे झोपेचा फायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने तयांचा एक समॅसंग कं चा मोबाईल .रे.स्टे 
बडनेरा येथनु गाडी सटुताच चोरुन नेल्याचे लक्षात 
आले.अशा प्राप्त फीयाद वरुन गनु्हा दाखल  
fVi%& रे.पो.स्टे.भुसावल येथील FIR NO-
0024/2020अन्वये दाखल असनु मा . पोलीस 
अनधक्षक सो लोह . नागपरू यांचे आदेश क्र 
आर/23/वगथ/2020-582 नागपरू नद 29/01/2020 
अन्वये गनु्याचे कागदपत्र पोस्टे ला प्राप्त झाले वरुन 
गनु्हा दाखल करण्यात आला 

HC/786 
ठचचाळे 

08 बडनेरा 
55/2020 

कलम 379 
भा.द.वी  

xqUgkizdkj  

ikdhV pksjh 

ट्रेन नं. 12860 
UP नगतांजली 
एक्स चे मागील 

जनरल 
डब्यामध्ये चढत 
असतांना रे.स्टे. 

बडनेरा येथे 
 

07/01/2020 
10.15 वा 
दरम्यान 

 

01/02/2020 
06.43 वा. 

नवलास संपतराव 
काळे, वय- 56 

वषथ , धंदा- 
नौकरी ( SRPF 

ग्रपु 9 
अमरावती)रा- 

SRP ग्रपु वडाळी 
नाका, चांदरु रेल्वे 
रोड, अमरावती 

मो.नं. 
9923420533 

 

अज्ञात 
 

एकुण  13]000 रु 
एक काळ्या रंगाचे पानकट तयात दोन 

ATM काडथ (SBI व HDFC 
बैंकेचे), आयकाडथ, पनकाडथ, फोर 
व्व्हलर ड्राईव्व्हग लायसेंस, आधार 
काडथ व रोख 13000/- रु (500व 
100 दराच्या नोटा) असा एकुण 

13,000/- रु चा माल 
 

ननरंक  
 

यातील नफयादी  , हे  अमरावती हे ट्रेन नं . 12860 
UP नगतांजली एक्स चे मागील जनरल कोच वरुन 
बडनेरा ते जळगांव असा प्रवास करीत असतांना 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने तयांचा पनॅ्टचे मागील 
नखशातील एक काळ्या रंगाचे पानकट तयांचे नजर 
चकुवनु मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेले . अशा प्राप्त 
फीयाद प्रमाणे गनु्हा दाखल आहे. 
fVi%&  रे .पो.स्टे.भुसावल येथील FIR NO-
0032/2020अन्वये दाखल असनु मा . पोलीस 
अनधक्षक सो लोह . नागपरू यांचे आदेश क्र 
आर/23/वगथ/2020-582 नागपरू नद 29/01/2020 
अन्वये गनु्याचे कागदपत्र पोस्टे ला प्राप्त झाले वरुन  
गनु्हा दाखल करण्यात आला. 

NK/231 
व-हेकर 

09 बडनेरा           
57/2020 

कलम 379 
भादवी 

xqUgkizdkj  

ekckbZy pksjh 

ट्रेन नं. 12833 
अहमदाबाद 
हावडा एक्स 
चे कोच S/8 
मधनु  रे.स्टे. 
बडनेरा येथनु 

ट्रेन 
सटुल्यानंतर 

 

25/01/2020 
15.00 ते 

15.15  वा 
दरम्यान 

 

01/02/2020 
12.35 वा 

 

मंगेश अनभमन्य ु
कोहाळ वय 37 
वषथ, धंदा MR, 

रा.प्लाट नं. 55B  
दबेु नगर  

हुडंकेश्वर रोड 
नागपरु 

9850340264 

अज्ञात 
 

एकुण  12]999 रु 
एक रेडमी कं. चा मोबाईल मा ाँ नं. 

Note 7S तयात Airtel no 
9371988602 Imei no 
881087042319290,  

881087042319304 ठकमत 
12999/-  रु चा माल 

 

ननरंक  
 

यातील नफयादी  मंगेश अनभमन्य ुकोहाळ वय 37 
वषथ, धंदा MR, रा.प्लाट  नं . 55B  दबेु नगर  
हुडंकेश्वर रोड नागपरु . हे ट्रेन नं . 12833 
अहमदाबाद हावडा एक्स चे कोच S/8 मधनु रे स्टे 
अकोला ते नागपरु असा प्रवास कनरत असतांना 
प्रवासादरम्यान रे स्टे बडनेरा येथनु ट्रेन सटुल्यानंतर 
पाच ते दहा नमननटानंतर लक्षात आले नक कोणीतरी 
अज्ञात चोरटयाने  तयांच्या नजरचनुकचा फायदा 
घेवनु  मदु्दाम लबाडीने  तयांचा रेडमी कं. चा मोबाईल 
चोरुन नेले.  
fVi%&रे.पो.स्टे जा क्र . 924/20 नद. 27/01/20  
अन्वये गनु्हयाचे कागदपत्र टपालाने प्राप्त झाले 
वरुन इकडील आवक क्र . 73/2020  नद.  नद 
28/01/2020 अन्वये गनु्याचे कागदपत्र पोस्टे ला 
प्राप्त झालेवरुन  गनु्हा दाखल करण्यात आला 

 HC 1027 
कांबळे   



10 बडनेरा           
58/2020 

कलम 379 
भादवी 

xqUgkizdkj  

eksckbZy  

pksjh 

-- ट्रेन नं. 
18833 

अहमदाबाद 
हावडा एक्स 
चे कोच B/2 
बथथ नं. 14 

वरुन   रे.स्टे. 
बडनेरा य़ेथे 

ट्रेन उभी 
असतांना 

 

27/01/2020 
15.15  वा 
दरम्यान 

. 

01/02/2020 
17.09 

 

शक्ती नंदा 
प्रसाद नंदा वय 

22वषथ, राह. 
धनपुाली ता. 

धनकवडा नज. 
संभलपरु 

ओरीसा मो नं. 
9238671029 

PNR 
8429660135 

 

अज्ञात 
 

एकुण  15]000 रु 
एक नोनकया कं. चा 6.5 plus  
ब्ल ाँक रंगाचा मोबाईल तयात 

BSNL no 91240145, jio no 
9016235887   ठकमत 15000/-  

रु चा माल 
 

ननरंक  
 

यातील नफयादी ट्रेन नं . 12833 अहमदाबाद हावडा 
एक्स चे कोच B/2 बथथ नं . 14 वरुन  रे स्टे 
अहमदाबाद ते झारसगुडा  असा प्रवास कनरत 
असतांना प्रवासादरम्यान रे स्टे बडनेरा बडनेरा येथे 
गाडी उभी असतांना  लक्षात आले नक कोणीतरी 
अज्ञात चोरटयाने  तयांच्या नजरचनुकचा फायदा 
घेवनु    तयांचा  नसटवर िेंवलेला नोनकया कं . चा 
मोबाईल चोरुन नेले . अशा प्राप्त फीयाद वरुन गनु्हा 
दाखल केला  
 fVi%&  रे.पो.स्टे जा क्र. 965/20 नद. 28/01/20  
अन्वये गनु्हयाचे कागदपत्र टपालाने प्राप्त झाले 
वरुन इकडील आवक क्र . 101/2020  नद.  नद 
31/01/2020 अन्वये गनु्याचे कागदपत्र पोस्टे ला 
प्राप्त झालेवरुन गनु्हा दाखल करण्यात आला 
 

HC 515 
तपुट 

11 अकोला 

71/2020  

कलम 379 

 IPC प्रमाणे 

दाखल 

xqUgkizdkj  

eksckbZy pksjh 

:   टे्रन  12486 

हुजरू साहबे 

नाांदेड एक्स च्या 

जनरल डब्यात 

रे.स्टे. अकोला 

येथनु चढत 

असताना 

08/01/2020    

19.30  वा 
01/02/2020  

00.17  वा 
अांबादास बळीराम 

गायकवाड वय 48  

वषष, धांदा- नोकरी 

रा. मातुळ 

ता.भोकर जज. 

नाांदेड  मो नां. 

9850689160 

,9923068577 

अज्ञात एकुण  20]900 रु 
 एक   SAMSUNG  A S05  कां .चा 

मोबाईल त्याचा IMEI NO. 

351595113743144 , 

351596113743142  त्यात जसम  

JIO NO.  9850689160   जकां . 

20900/-रू चा माल . 

जनरांक  वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील  जियाषदी  नामे  

अांबादास बळीराम गायकवाड वय 48  वषष , धांदा- 

नोकरी रा. मातळु ता.भोकर जज. नाांदडे    ह े टे्रन  

12486 हुजरू साहबे नाांदडे  एक्स मध्ये अकोला ते 

नाांदडे असा प्रवास करणे करीता रे.स्टे.अकोला 

येथनु टे्रन मध्ये चढत असताना  त्याांचा  एक   

SAMSUNG  A S05  कां .चा मोबाईल 

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  गदीचा िायदा घेऊन 

मदु्दाम व लबाडीने  चोरून नेला  असे लेखी जदले 

वरून कलम 379  IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल 

करण्यात आला. पोलीस अजधक्षक कायाष लोह 

नागपरु  येथील जा.क्र.  579/20  जद. 29/01/20  

ईकडील आ.क्र.  155/20  जद. 31/01/20  
अन्वये गनु्याचे कागदपत्र पोस्टे ला प्राप्त झालेवरुन 
गनु्हा दाखल करण्यात आला 
 

 

NK/537 

साांगळे 



 

Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  

 yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh 

 

ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

YkksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh 

12 अकोला 

72/2020 

 कलम 379 

IPC प्रमाणे 

दाखल 

xqUgkizdkj  

eksckbZy pksjh 

टे्रन शालीमार 

एक्स चे 

समोरील जनरल 

कोच मधनु 

रे.स्टे.अकोला 

येथे लक्षात 

आले 

08/01/2020  

06.00 वा ते 

07.00 वा 

दरम्यान 

01/02/2020  

12.36 वा 

  श्री मनोहर 

पुांजाजी वानखडे 

वय 26 वषष, रा. 

श्याम एव्हरेस्ट 

अपाटषमेंट पाथडी 

िाटा नाजशक मो 

नां. 

7038107549 

अज्ञात एकुण  11]990 रु 
एक OPPO कां .चा  काळ्या रांगाचा 

3/64 GB चा मोबाईल मॉ.नां.A5 

2020  त्याचा IMEI 

NO.868301041918718, 

868301041918700  त्यात जसम 

IDEA 9146412462   जकां . 

11990/-रूचा मोबाईल. 

जनरांक  वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील  जियाषदी  नामे  श्री 

मनोहर पुांजाजी वानखडे वय 26 वषष, रा. श्याम एव्हरेस्ट 

अपाटषमेंट पाथडी िाटा नाजशक   ह ेटे्रन शालीमार एक्स 

चे समोरील जनरल कोच मधनु अकोला ते नाजशकरोड 

असा प्रवास करीतअसताांना रे स्टे अकोला येथनु 

प्रवाशी लोकाांच्या गजदषत  जियाषदी याांच्या पँन्टच्या 

जखशातुन एक OPPO कां .चा  मोबाईल कोणीतरी 

अज्ञात चोरट्याने  मदु्दाम व लबाडीने  चोरून नेला  

पोलीस अधीक्षक कायाषलय लोहमागष नागपरु  येथील 

जा.क्र. 580/2020  जद. 29/01/2020   ईकडील 

आ.क्र.  157/2020 जद.01/02/2020 अन्वये गुन्याचे 

कागदपञ आननु हजर केल्याने  गुन्हा दाखल केला 

NK/752  

पाटील   

vØ xq-j-ua xqUgk ?kM tkxk xq- ?kM- rk-osG xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko vkjksih 

 

feGkyk eky 

 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v- 

dz 

 

 

dz 

jsiksLVs 

uko 

exZ Ø o dye exZ ?kM 

tkxk 

exZ ?kM- rk-

osG 

exZ -nk- rk-osG fQ;kZnh@ 

[kcj ns.kkjk uko 

er̀dkps uko o 

iRrk 

gdhxr riklh 

vaeynk

j 01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

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 

01 fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad fujad 

v-

dz- 

 

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

 

 

vkjksihps uko 

1 js-iks-LVs o/kkZ vi-dz 11@2020 dye 379 Hkk-n-fo rqGf”knkl nkeks/kj jkBksM o;&30 o’kZ jk-fVpj dkWyuh okMZ ua-15 xMpkanqj ft-panziqj  



 


