
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  02@08@19   

  

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 

01 xksfn;k 

235@19 

dye 379 

Hkk n oh  

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

Vªsu u 17005 

gSnzkckn 

jDlksy ,Dl 

dksp u-

 ,l@2 o:u 

js-LVs rqelj 

njE;ku 

.02/08/19 

09/10वा  

02/08/19 

18 @45 ok 

मोतीलाल 

कुवरलाल 

उपवंशी वय-56 

वर्ष धंदा- शशक्षण 

रा.कोराडी नाका 

आरेनगर शि-

नागपूर 

मो.न.9404146
040 
 

 
 

?? ?? ???? ???? एकुण 7999 रु 
एक काऴ्या रंगाचा MOTO 

E3 Power  त्यात IMEI   
NO-

358188078990612तसे

च JIO सीम-
9404146038,AIRTEL  

शसम-9371561003  

असा असून त्याची एकुण 

7999/- रु  

 

 यातील शियाषदी हे रे से्ट.नागपूर ते  रे.से्ट.गोशंदया 

असा .वरील नमुद ट्र ेनने वरील नमूद कोच मधून 

प्रवास करीत असतांना रे.से्ट.तूमसर दरम्यान त्यांचे 

बैगमधून त्यांचा वरील  वणषनाचा मोबाईल 

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मुद्दाम लबाडीने व 

कपट्ाने त्यांचे निरचूकीचा िायदा घेऊन चोरुन 

नेले असे शियाषदीचे शियाषद वरून सबब अप 

कलम 379 भा.द.शव. प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात 

आला . 

lQkS@ 

453 

;kno 

02 नागपरु 
11220011//1199  

?? ?? ??     337799  
IIPPCC  

xqUgkizdkj  

ilZ pksjh  

टे्रन नं. 18246  
बिकानेर  

बिलासपुर  एक्स 
मधुन  रे.स्टे. 

नागपुर येथ टे्रन 
आली असता 

 

15//07/19  
वेळ नमुद 
नाबह. 

 

02/08/19 
00.05वा. 

 

श्री  अमीत बमश्रा S/O  
ए.के बमश्रा रा. 

मंदाकीनी कॉलोनी 
कोलार रोड भोपाल  
मो.नं.  9755347330 

अज्ञात एकुण 500 रु 

एक िँग की.  500/rs  त्यात 
कागदपते्र  माकक बसट 

,सबटकबिकेट , ATM,   व कपडे 
असा एकुन 500/rs  चा माल. 

 

बनरंक 
 

यातील बियाकदी हे   रेल्वे स्टे भोपाल ते रायपुर  
असा प्रवास करीत असतांना प्रवास दरम्यान सदर 
टे्रन रेल्वे स्टे .नागपुर आली असता बियाकबद यांची 
वररल िँग व आतील कागदपत्र ,कपडे सह   
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरुन नेले वरुन  
सिि अप कलम 379 IPC प्रमाणे नंिरी गुन्हा 
दाखल करण्यात आला  

nk  
799 

मनसकर 

03 नागपरु 
1203/19 
U/S 379 

IPC 
xqUgkizdkj 

हँडिँग pksjh 

टे्रन  18246  
बिलासपुर 

एक्स. चे कोच 

A/3, िथक नं.37 

वरुन रे. स्टे. 
नागपुर येथुन 

गाडी सुटताच. 

 

31/07/19 
05:10 वा. द 

 

02/08/19 
14:43 वा. 

 

श्री ररच्छपाल बसंग 

मांगबूसंग शेखावत, 

वय 67 वषक, राह. 
ससैवास हाऊस 

करनी सेवा संस्थान 

इंद्र काँलोनी, 

बिकानेर, राजस्थान  

मो. नं. 

9414506050 

अज्ञात 

 

एकुण 20,000 रु 
एक हँडिँग त्यात रोख 

20,000/- रु , बतन चष्मे, व 
ईतर सामान असा एकुण 

20,000/- रु चा माल 

 

ननरंक 

 

यातील बियाकदी हे नमुद टे्रन ने रे. स्टे. बिकानेर ते 
गोंबदया असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा 

दरम्यान रे. स्टे. नागपुर येथुन गाडी सुटताच 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने बियाकदी यांचे झोपेचा 
िायदा घेवुन त्यांची वरील नमुद वणकनाची िॅग 
आतील सामानासह चोरुन नेली वरुन सिि अप 

कलम 379 IPC प्रमाणे नंिरी गुन्हा दाखल  

PSI श्री 
जाधव 

04 नागपरु 
1204/19 
U/S 379 

IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 

टे्रन नं.12860 

बगतांजली एक्स. 
चे मागील जनरल 

कोच मधुन रे. 

स्टे. नागपुर येथुन  

प्लॅट. क्र. 3  वर 
गाडी उभी 
असतांना 

.01/08/19 
08.00 वा. 

 

.02/08/19 
19.17 वा. 

 

मबनष अशोक 

लोखंडे, वय 35 वषक, 

राह. लक्ष्मी नगर, 
पाण्याचे टाकीजवळ 

नागपुर मो. नं. 

7972066795, 
8055048805 

 

अज्ञात 

 

एकुण 18,650 रु 
एक हॉनर कं चा मॉ. नं. 8x 

काळ्या रंगाचा त्यात 

आयबडया बसम नं. 

7057906058, JIO 
7972066795, IMEI NO. 
863189040701010, बकं. 

18650असा एकुण 18650/-  

 

निरंक यातील बियाकदी हे नमुद टे्रन ने  नागपुर ते वधाक 
असा प्रवास करने करीता  नमुद टे्रन मध्ये चढत 
असतांना कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने बियाकदी 
यांचा नमुद वणकनाचा मोिाईल प्रवासी लोकांचे 
गबदकचा िायदा घेवुन चोरुन नेला वरुन सिि अप 

कलम 379 IPC प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात 

आला असुन सदर गुन्याचा तपास होणे कामी मा. 

PSO यांचे पेशीत ठेवण्यात येत आहे. 

   nnkk  
  779999  

?? ?? ?? ?? ??  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 o/kkZ 

604@19 

d-379 

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

cWx  pksjh 

Vsªu 12139 

lsokxzke ,Dl 

ps ekxhy 

tujy 

MC;kr js LVs 

iqyxkao ;sFkqu 

xkMh 

lqVY;kuarj 

29@07@19 

04-00 ok  
02@08@19  

00-10 ok- 

tks”khr ujsUnz 

Vscq.kZs o; 24 jkg-

183 ueqy ys 

vkmV vaxqyhekyk 

cq/nfogkjk toG 

tjhiVdk ukxiqj 

eksckbZy uacj 

09923376707 

vKkr एकुण 1300 रु 
,d fuG;k jaxkph cWx 

R;kr iSWudkMZ Mk;Oghx 

yk;lUl jks[k 1300 

vlk ,dq.k 1300@: 

eky 

बनरंक ;krhy fQ;kZnh etdqj gs ueqn Vªsu us 

eqcabZ rs ukxiqj vlk izokl djhr 

vlrkuk R;kps >ksispk Qk;nk ?ksoqu 

dks.kR;krjh vKkr pksjkus R;kaph ueqn 

o.kZukph cWx vkrhy lkekuklg js LVs 

iqyxkao ;sFkqu xkMh lqVY;kuarj pks:u 

usyh ckcr v”kh ys[kh   fQ;kZnh jsYos 

LVs”ku ukxiwj ;sFks fnY;kus lnj xqUg;kps 

dkxni= bdMsl izkIr >kY;kus uacjh 

xqUgk nk[ky 

iksgok 

758 

nkHkkMs 

06 o/kkZ 

606@19 

d-379 

Hkknfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 

Vsªu 11040 

egkjk’V ,Dlps 

leksjhy tujy 

MC;krqu js LVs 

iqyxkao ;sFkqu 

xkMh lqVrkp 

31@07@19 

12-30 ok  

02@08@19 

16-50 ok- 

lkxj nsojktth 

dMq o; 37 jkg 

j/kqfojth ikuj 

f”kokth dkWyuh 

el sys vkmV 

iqyxkao 

vKkr एकुण 12000 रु 
,d fuG;k ajxkpk 

lWelax eksckbZy ekWMy ua 

ts 6 R;kr fle uacj 

9545667791 vk; ,e bZ 

vk; aucj 

359431090929104 

]359432090929102 

fder 12000@: 

बनरंक ;krhy fQ;kZnh etdqj gs ueqn Vªsu us 

iqyxkao rs cMusjko vlk izokl djhr 

vlrkauk izok”;kps xnhZpk Qk;nk ?ksoqu  

dks.kR;krjh vKkr pksjkus  xkMh js LVs 

iqyxkao ;sFkqu lqVrkp R;kpk ueqn 

o.kZukpk eksckbZy pks:u usyk vkgs v”kh 

ys[kh  fQ;kZnh fnys Ok:u ueqn 

dyekUo;s xqUgk nk[ky  

iksgok 

758 

nkHkkMs 



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

v-

Ø 

xq-j-ua xqUgk ?kM tkxk xq- ?kM- rk-osG xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko vkjksih feGkysyk ekykps o.kZu gdhxr riklh 

vaeynkj 

1 नागपरु 
1202/19  
कलम  

65(अ) (इ) 

66 (ि) e-
iks-dk 

टे्रन नं. 12626 
केरला एक्स चे 

कोच S/2,S/3 
मध्ये िथक खाली 
रेल्वे स्टे नागपुर 

 

 

02/08/19 
04.00 वा. 

02/08/19  
08.46 वा. 

सरकार तिे  

HC 250 
lqjs’k श्रीराम  
राचलवार वय 

50 वषे  नेम 
स्थाबनक 
गुन्हे शाखा 
लोहमागक 
नागपुर 

 

अज्ञात 

 

एकुण 40,600 रु 
एक ट्रवल्स चाकलेटी रंगाची िँग  त्यावर  ऑडीडास 

बलबहलेले िँगची की. अंदाजे  100/rs  व आिीस 

चॉइस पे्रस्टीज बहहस्की  90 ML  चा प्लीस्टीक िॉटल 

300 नग  प्रत्येकी नाग  65/rs की.  19.600/rs  
असा एकुन  तसेच काळ्या रंगाची चनै असलेली 

कॉलेज िँग  त्यात मँकडॉल  नं. 1  ररजकवर बहहस्की  

त्यात 180 ML  चा  काचेच्या 50 नग िॉटल प्रत्येकी  

की. 200/rs  की  10.000/rs असा एकुन िगैसह  

10.100/rs  चा माल. तसेच  काळ्या रंगाची  स्पोटक  

िँग  (डंिरु िगै )  चनै असलेली त्यात  मँकडॉल नं. 

ररजकव बहहस्की  त्यात  180ml चा  काचेच्या 30  

िॉटल नाग  प्रत्येकी की. 200/rs  की. 6.000/rs 

असा एकुन िगै सह  6.050/rs  तसेच  एक बनळ्या  

रंगाची  लेडीस िगै  की. 50/rs त्यात ऑबिसर 

चॉइस  ब्लु बपवर गे्रन बहहस्की  काचेच्या  180 ml चा  

30 नग प्रत्येकी की. 160/rs  एकुन  4800/rs  चा 

माल vlk ,dq.k 40]600 : 

 

अशा प्रकारे आहे की नमुद ता वेळी व बठकाणी यातील 

बियाकदी हे HC 250 lqjs’k श्रीराम राचलवार  नेम स्थाबनक 
गुन्हे शाखा लोहमागक नागपुर यांना गुप्तिातमी  द्राराकडुन  
मीबहती बमळाल्याने वररल नमुद टे्रन चेक करुन नमुद कोच  

S/2,S/3 मबधल िथकखाली वररल दारु िँगा िेवारस बस्थतीत 

बमळुन आल्याने पुठईल कायकवाबह कररता पो.स्टेला िँगा 

आणुन जप्त पंचनामा कारवाइ करुन पो.स्टेला  आणुनहजर 

केले वरुन  सिि अप कलम  65(अ) (इ) 66 (ि)  प्रमाणे 
नंिरी गुन्हा दाखल करण्यात आलागुन्हा दाखल करुन 

सदर गुन्याची वबदक  ररपोटक मा. JMFC सो रेल्वे कोटक नागपुर 
यांना रवाना तसेच पुढील  कायकवाबहकामी सदर गुन्याचे 

कागदपत्र मा. pso  सो. यांच्या पेबशत आहे.   

 
 

PSI श्री 
जाधव 

2 bZrokjh 

142@19 

dye 20 

,uMhih,l 

vWDV 

Vªsu ua- 

58111VkVk 

iWlstj 

baftuiklwu 

nql&;k 

tujy cksxh se 

038413 

 

02-08-19 

10-15 ok 

02-08-19 

22-14 ok 

ljdkj rQsZ 

eksgEen 

eqfxlqnnhu 

eksgEen 

tfg:nnhu 

mifufj{kd 

jsYos lqj{kk 

cy ckgjh 

pkSdh 

dkeBh 

अज्ञात 

 

एकुण 1,10,000 रु 
,d fuG;k dsl jh   jxkph Ldk;cWXl 

daiuhph VkWyh cWx R;kr osxosxG;k vkdkjkps 

ikp iWdsV T;kyk m?kMwu ,dk ika<&;k jxkps 

IykWLVhd cksjh e/;s ,d=hr d:u out 11-

050fd xzWe cksjh lg vksyk eknd inkFkZ 

xkatk yk iWd dsysyh ikWyhfFkups iWdsV ikpux 

fd 1]10]000:  pk eky 

ueqn rk osGh o fBdkuh ;krhy fQ;kZnh gs vkiys 

drZO;koj gtj vlrkuk xqIr ckrehnkj ;kapss dMqu ekfgrh 

izkIr >kyh dh] xkMh dz 58111 VkVk brokjh iWlstj 

xkMhPks batuiklqu nql&;k tujy cksxhr ,d ykokjhl cWx 

vlysckcr ekfgrh feGkY;kus eh o js lq c LVkQ lg js 

LVs dGeuk ;sFks 10-15ok IykVQkWEkZ dz 01 oj iksgpyh 

rsOgk vkEgkl cksxh dz ,l-bZ-038413 flV dz 01 rs 06 

P;k [kkyh ,d fuG;k o dsljh jaxkph cWx fnlyh lnj 

cWx ckcr izok’kh yksdkauk fopkjiwl dsyh vlrk cWx 

vk/khiklqup rsFks gksrh- cWxP;k ekydkpk ’kks/k ?ksryk 

vlrk feGqu u vkY;kus cWx js LVs dGeuk ;sFks mrjowu 

ikfg.kh dsyh vlrk Ldk;cWXl daiuhph VkWyh cWx vlwu 

lnj cWxpk iapukek dj.ks ikfg.kh dsyh vlrk cWx e/;s 

03 eksBs o 02 ygku IykLVhdps ikWdhV vlwu R;kr 

fgjO;k jaxkpk vksylj eknd inkFkZ xkatk lkj[kk okVr 

vlY;kus R;kps otu dsys vlrk 11-050 fdyksxWze 

IykLVhdP;k cksjhlg Hkjys-vankts fdear 1]10]000: gh 

dks.khrjh vKkr ble gk csdk;ns’khj fodzh dj.ksdjhrk 

okgqu ?ksowu tkr vlwu R;k vKkr pksjV;kfo:/n iq<hy 

dk;ns’khj dk;Zokgh dj.;kr ;koh djhrk tIr dj.;kr 

vkyh 

PSI 
ojBs 



yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekgrh 

 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

v

dz 

iksLVs exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- rk-

osG 

exZ -nk- rk-

osG 

fQ;kZnh@ 

[kcj ns.kkjk uko 

èrdkps uko o iRrk gdhxr riklh 

vaeynkj 

1  o/kkZ 

 
55/19  dye 

174 tk QkS 

js LVs 

cYykj”kkg 
28@7@19 

23-30 ok 

iqohZ 

02@08@19 

12-40  ok 
lj-rQsZ MkW 

dqekjh eWMe rQZs 

lQkbZ dkexkj 

ukes jatuk 

fnokdj pkS/kjh 

jkg lkekU; 

:x.kky; panziqj 

 

, “kkdj vgen 

l¸;n vthe eksghnhu 

o; 32 jkg 106 lh 

xka/khjksM osyhpsjh 

pSubZ 

v”kk izdkjs vkgs dh ;krhy èrdk gk Vsus 12163 nknj lsVj 

rs pSubZ ,Xeksj ,Dl xkMhus izokl djhr vlrkauk izoklk 

njE;kus R;kph vpkud izd̀rh [kjkc >kY;kus R;kl mipkj 

dkeh ft lk : pnziqj ;sFks Hkjrh dsys vlrk mipkjk 

njE;ku ej.k ikoys- o:u uacjh exZ nk[ky- 

lQkS 

113 

nkHksjko 

2 o/kkZ 

 
56/19  dye 

174 tk QkS 

js LVs lsokxzke 

IykVQkEkZ ua 3 
02@08@19 

ps 12-15  

ok iqohZ 

02@08@19 

ps 14-15  ok 
fc ch tku 

yq[keku”kkg o; 

65 jkg gSnjiqjk 

vejkorh 

 

yqdeku”kkg oYn 

tqeu”kkg o; 69 jkg 

gSnjiqjk vejkorh 

 

v”kk izdkjs vkgs dh ;krhy èrdk gk izoklk njE;ku js LVs 

lsokxzke ;sFks izdr̀h [kjkc >kys ckcrph ekghrh iRuh ;kauh 

[kcj fnys o:u LVs izca/kd ;kaps ys[kh eseks o:u lnj 

èrdkl mipkjdkeh ft lk : o/kkZ ;sFks usys vlrk vkWu 

M;qVh ,evks lks ;kauh  riklqu R;kl èr ?kks’khr dsY;k o:u 

uacjh exZ nk[ky- 

iksgok 

357 

esgj 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

   1 ukxiqj 1125+  +19 dye 379 Hkknoh fn +01 +08 +2019 ps 00 +18 ok + 1½ vkfny 'kkg gk:u 'kkg o; 23 o"kZ  

2½ubZe 'kgk fclfeyk 'kgk o; 24 o"kZ nksUgh jkg-[knku vdksyk 

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 
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