
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  03@09@19   

v-

dz- 

iks-LVs- 
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 tkxk 

xqUgk ?kM rk-  

osG 
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1 
 
 

नागपरु 
1341/19 

कलम  392 IPC 

xqUg;kpk izdkj 

मोबाईल pksjh 

ट्रेन नंददग्राम एक्स 
चे केच नं.  S/08 
बथथ नं.  69 वरुन  
प्लटँफॉमथ  नं. 05 

वरुन  ट्रेन 
सटुल्यानंतर  
रे.स्टे नागपरु 

 
 

दद. 
07/07/19  
चे  06.30 
वा. चे 
समुारास. 

दद.  03/09/19 
वेळ 11:30 

दवलास अर्ुथन  
र्गताप वय 19 वषे 
धंदा  दशक्षण0 राह.  
घोटन पो.स्टे. 

कार्ळा ता. बदनापरु  
दर्. र्ालना  मोबा. 
नं.   9021428220 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 6999 : 

एक रेडमी  5A  3GB रंग डागथ गे्र 
रंगाचा त्यात  दसम नं.  idea 

9028428203 imei no 
51808135091615870 

16954153417544019 की. 
6999/रु. असा एकुन माल. 

 

दनरंक 
 

नमदु ता वेळी व दिकाणी यातील दफयादी हे नमदु ट्रेन 
ने रे स्टे नागपरू ते र्ालना   असा प्रवास करीत 
असतांना  सदर ट्रेन रे स्टे नागपरु येथनु सरुु झाल्यानंतर 
एक अज्ञात इसमाने रेल्व ेदिडकीतनु हात घालनु दफया 
यांचे हातात असलेला  नमदु वणथनाचा  मोबा. फोन 
दहसकावनु ओढुन घेवनु पळुन गेला वरुन  सबब   मा. 
sp सो. काया. लोह. नागपरु. येदथल  र्ा. क्र. आर /23/ 
वगथ /2019 -5041  दद. 30/08/2019 अन्वये  पो.स्टे. 
आ. क्र.  2264/19  दद.  02/09/2019 अन्वये  
गनु्याचे  कागदपत्र  पो.स्टे. ला  प्राप्त झाले वरुन  अप. 
कलम 392 भादवी प्रमाणे नंबरी गनु्हा दािल केला. 

psi 
िांडेकर 

2 नागपरु 
.1342/19 U/S 

379 IPC 
xqUg;kpk izdkj 

मनीपसथ pksjh 

ट्रेन नं. 20813 
परुी- र्ोधपरु 

एक्स. चे कोच नं. 
S/5, बथथ नं. 59 
वरुन रे. स्टे. 
नागपरु येथे. 

 

दद. 
29/08/19  
चे 11:00 वा. 
दरम्यान 

 

दद. 03/09/19 
चे 12:03 वा. 
दरम्यान 

 

के. अबदागीर मो 
कार्ा मेददन, वय 34 
वषथ, राह.- JSPL 
टाऊनदशप, अंगलु, 
ओदडसा, मो. नं. 
9776814727 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 1400 : 

एक मनीपसथ त्यात रोि 1400/- रु., 
HDFC बकेँचे के्रदडट काडथ, SBI चे 
डेदबट काडथ, JSPL चे ID काडथ, पनॅ 
काडथ, रेल्व ेदतकीट असा एकुण 

1400/- रु. चा माल. 
 

दनरंक 
 

नमदु ता वेळी व दिकाणी यातील दफयादी हे नमदु ट्रेन 
ने रे. स्टे. अंगलु ते नागपरु असा प्रवास करीत असता 
प्रवासा दरम्यान रे. स्टे. नागपरु येथे गाडीतनु उतरत 
असतांना कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचा वर नमदु 
वणथनाचा मनीपसथ आतील सामानासह व रोि 
रुपयासह गर्ददचा फायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने व 
कपटाने चोरुन नेला वरुन रे. पो. स्टे. बडनेरा येथील 
र्ा क्र. 2401/19 दद. 29/8/19 अन्वये ईकडील आ. 
क्र. 2265/19 दद. 02/9/19 प्रमाणे गनु्हयाचे कागदपत्र 
प्राप्त झाले वरुन नंबरी गनु्हा दािल करण्यात आला 
आहे 

PSO 
पेशीत 

3 नागपरु 
.1344/19 U/S 

379 IPC 
xqUg;kpk izdkj 

मोबाईल pksjh 

ट्रेन ईटारसी-
नागपरु पसॅेंर्र 
मधनु रे. स्टे. 

नरिेड ते नागपरु 
दरम्यान 

 

दद. 
31/08/19 चे  
20:00 वा. 
21:00 वा. 
दरम्यान 

 

दद. 03/09/19 
चे   14:33 वा. 

 

संतोष दभकारी 
िवसे, वय 32 वषथ, 
रेल्वे ईंदर्नीयर, राह. 
चंदोरा, तह. मलुताई, 
दर्. बैतलु, मो. नं. 
7999845205 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 20990 : 

एक OPPO F11 Pro कं. चा 
मोबाईल त्यात Vodafone No., 
JIO NO. 7999845205, IMEI 

NO. 866208042300956, 
866208642300949, कक. 

20990/- असा एकुण 20990/- रु. 
चा माल. 

 

दनरंक 
 

नमदु ता वेळी व दिकाणी यातील दफयादी हे नमदु ट्रेन 
ने रे. स्टे. मलुताई ते कळमेश्वर असा प्रवास करीत 
असता प्रवासा दरम्यान ते झोपले असता रे. स्टे. नरिेड 
ते नागपरु दरम्यान कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने दफयादी 
यांचा वर नमदु वणथनाचा मोबाईल त्यांचे झोपेचा फायदा 
घेवनु मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेला वरुन 
अप. कलम 379 IPC प्रमाणे नंबरी गनु्हा दािल केला 
दफयादी यांनी आर् रोर्ी पो. स्टे. ला येवनु लेिी तक्रार 
ददले वरुन  नंबरी गनु्हा दािल 

PSO 
पेशीत 



 

 

 

 

 

 

4 नागपरु 
1345/19 
कलम  379 

IPC  प्रमाणे  

 

xqUg;kpk izdkj 

लेडीस पसस pksjh 

–   टे्रन नं.  

11402 
नंददग्राम  एक्स 

जनरल कोच 

मधुन रे.स्टे. 

अजनी यथुन 

गाडी सुटताच 

 

दद. . 

29/06/19 
चे 06.30 

वा. 

. 
 

दद. 

03/09/19 

22.57 वा. 

 

शुष्मा ददपक ढबाले 

वय 36 वषसए रा 

मुदखेड दज. नांदेड 

मोबा. 

नं.9420396719 

 

अज्ञात 

 

,dq.k 27]490 : 

  एक लेडीस पसस त्यात  सोन्याचे  

कानाती टॉप्स 2 ग्राम की. 

6000/रु. एक पांढयास रंगाचा 

oppo कंपनीचा  मोबाईल  त्यात 

दसम नं.  8407961692 imei 

no 86371135992773 की. 

14.990/रु.  चा माल  SBI  बकै  

सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडीया ATM 

काडस  , आधार काडस , पँनकाडस   

चष्मा लेडीस घड्याळ  की. 

500/रु.  रोख 6000/रु. असा 

एकुन 27,490/रु. चा माल. 

fujad अशा प्रकारे आहे की नमुद ता वेळी व दिकाणी 
यातील दफयासदी हे नमुद टे्रन ने रे स्टे नागपरू ते 

नांदेड  असा प्रवास करीत असतांना  प्रवासादरम्यान  

रे.स्टे. अजनी येथुन  गाडी सुटताच  दफयासदद हे 

बाथरुम ला गेले असता  त्याचे  गरैहजरीचा फायदा 
घेवुन  वररल वणसनाची लेडीस पसस व आतील 

सामानासह कोणीतरी अज्ञात  चोरीन नेला वरुन   

सबब अप. कलम 379 भादवी प्रमाणे नंबरी गुन्हा 

दाखल केला.  

fVi----गुन्याचे कागदपत्र जा. क्र. 30819 पो.अ. 

लोना अन्वये प्राप्त झाल्याने  इकडील आ.क्र. 2263 

/19  दद.  02/09/19  अन्वये  कागदपत्र हजर 
केल्याने 

  

मा psi 

वाघ 

5 o/kkZ 

678-19 

dye-379  

Hkknfo 

xqUg;kpk izdkj 

मोबाईल pksjh 

नं 2905 पोरबंदर 
हावडा एक्स. चे 
कोच नं.A/1चे 

बथथ नं.  
15,16वरून 
रे.स्टे.वधा 
येणेपवुी 

 

29/08/19 
चे 08.00  
वा दरम्यान 

 

03/09/2019 
चे 14/10 वा 

नाग 
श्रीवासS/oकल्ली 
काशी ववश्वनाथम, 
वय-55वषथ धंदा- 

प्राव्हेट              
नोकरी रा.1104 
जााँली रेवसडेन्सी 

अपोजीट 
अगमआरफाँ ड वेल,ु 

सरुत  गुजरात 
मो.नं.9373106638 

 ,dq.k 17000 : 

एक काऴ्या  रंगाचा MI note 3कं 
चा मोबाईल त्यात Airtel वसम       
नं.9100512919,vodafone-

9909982949,IMEINO.माहीत         
नाही कक-17000/-रू चा माल 

वनरंक 
. 
 

नमदु ता.वेळी व विकाणी यातील वफयादी मचकूर  हे 
नमदु ट्रेन चे बथथ व कोच वरून रे.स्टे. सरुत ते 
नागपरू  असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा 
दरम्यान रे स्टे वधा येणे अगोदर मोबाईल चावजिंग 
पांईट ला लावले असता   कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने   वफयादी यांच्या वरील नमदु वणथनाचा 
मोबाईल मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरून नेल े
वरून  .सबब अप कलम 379 IPC नंबरी  गुन्हा 
दाखल केला. 
रे.पो-स्टे नागपरू तेथील जा.क्र. 6257/19 
वद.30/08/19  व पो स्टे चे आ क्र 2352/19 वद 
03/09/19 अन्वये गुन्हयाचे कागदपत्र पो स्टे ला 
टपालाने प्राप्त झाल्याने  नंबरी गुन्हा दाखल केला 
 

 
HC 
121 
केकाडे 

6 cMusjk 

587@19 

dye 379 

Hkknoh xqUg;kpk 

izdkj  ?? ????    pksjh 
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::--  ?? ?? ???? ???? 
  

:-,dq.k 17800 : 

????     ?? ??????????   ?????? ???? ??  ?? ????   ?? ????..  11880000  
?? ???? ????  ?? ??????   ?? ???? ?????? ??  ?? ?? ???? //?? ???? ??  
?? ???? ??  ???? ????   ?? ????..    1166000000//----????  ,,  
?? ?? ??  ???? ????   1177880000//--????  ?? ??  ?? ????  

  

दनरंक 
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NNKK  
445599  
?? ?????? ????  



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

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh %& 

  

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekghrh 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr 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 

          

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

1 Xkksafn;k 259@2019 dye 379]34 Hkknafo fn- 29@08@2019 ps 13%08 ok- 

vkjksih dza- 03 vVd 

fn-03@09@2019 ps 03%46 

oktrk 

01 nsosanz mQZ nsok fizre fufoZdj o; 27 o"ksZ jk- dVaxh dyk xzkeiapk;r ekxs xksafn;k  

02- fnyhi vuarjke oj[kms o; 29 o"ksZ jkg- dVaxh dyk xzkeiapk;r ekxs xksafn;k  

03- Hkojyky lkgscjko nekgs o; 30 o"ksZ iRrk okMZ ua- 02 guqeku pkSd cjcliqjk rk-ft- xksafn;k  

l/;k ihlhvkj feGkyk vkgs fn- 05@09@2019 ikosrks 

v

dz 

jsiksLVs 

uko 

exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- 

rk-osG 

exZ -nk- rk-

osG 

fQ;kZnh@ 

[kcj ns.kkjk uko 

e`rdkps uko o 

iRrk 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

1 ukxiqwj मगथ क्र. 82/19 
कलम 174 
Crpc प्रमाणे 

अप लाईन के 
पास 1005/31-
21 वर  
 

दद 02/09/19  
चे 22.30 वा. 
पवुी 
 

दद 03/09/19  
चे 8.27 वा.  

on duty dyss कोहली 
 
 

अज्ञात वय अं 30 ते 
35 वषथ  
 

आर् रोर्ी आम्ही स्टे. डा चार्थ मध्ये हर्र असतांना on duty dyss 
कोहली मगथ सचुवा ददली की ,क अनोऴिी मतृक वय अं 30 ते 35 
वषथ हा km 1005/31-21 वर रेल्वे गाडीने अपघात होवनु मरण 
पावला बाबत कऴवीले वरुन पो. स्टे. ला मगथ क्र. 82/19 कलम 
174 Crpc प्रमाणे मगथ दािल करुन मयताचा घटनास्थळ व इन्क्वेस्ट 
पंचनामा कारवाई करने कामी HC/874 बारड यांना रवाना करण्यात 
आले तसेच पे्रत पहारा डयटुी कामी PC/511 यांना रवाना करण्यात 
आले. 
 

HC/874  

2 js-iks-LVs-

bZrokjh 

28@19 d 

174 CRPC 

js--LVs-bZrokjh 

PF NO 2 oj 

fn- 

03@09@1

9 ps 

16%30 ok 

iqohZ 

fn- 

03@09@1

9 ps 

18%06 ok 

ON DUTY DYSS 

jsYos LVS’ku brokjh 

vuksG[kh eghyk 

vz 75 rs 80  
वषथ 

V’kk izdkjs dh  ojhu rk osGh o fBdk.kh  ON DUTY 

DYSS jsYos LVS’ku brokjh ;kauh ys[kh eseks nfys dh  

,d vuksG[kh eghyk vz 75 rs 80  वषथ js--LVs-bZrokjh 

PF NO 2 oj iMqu vkgs vlk eseks ndys ojqu MkW ;kauh 

e`r ?kks”khr dsys ojqu lnjpk exZ nk[ky d:u 

buDosLV iapukek iq<hy dkjokbZ iksgok 990 pjMs djhr 

vkgs 

iksgok 990 

pjMs 

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 

& & & & & & & & & 


