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नागपरु 
1346/19 

कलम  356,379 
IPC  

xqUgkizdkj 

मोबाईल pksjh 

ट्रेन नं.  12807 
समता एक्स 

समोरील लेडीस 
जनरल कोच 
मध्ये PF no 6 
वर रेल्वे स्टे 
नागपरु 

03/09/19  
22.40 वा. 

 

04/09/19  
02.35वा.. 

 

सरुज माहुले  वय 
18 वरे्ष  धंदा 

शिक्षण  रा. योगेंद्र  
नगर शिवाजी 
चौक अनंतनगर  
जवळ नागपरु 
मोबा. नं. 

7447252587 

आकाि 
आंदराव 

डोमके  वय 21 
वरे्ष  रा. रोडा 
आमगांव 
पो.स्टे 

सालेकसा शज 
गोंशदया  

vVd rk-osG 

04-0-9-19 

ps 03-06 ok 

,dq.k 11]000 : 

vovo  Y 71 कंपनीचा काळ्या 
रंगाचा मोबा. त्यात आयडीयाचे 
ससम नं.  7447252587  की. 

11.000/रु.. 

ueqn 

izek.ks 

अिा प्रकारे आहे की नमदु ता वेळी व शिकाणी यातील 
शियादी हे नमदु ट्रेन ने ललीतपरु येथे जान्याकरीता  रेल्व े
स्टे नागपरु pf no 6 वशरल ट्रेन मध्ये आपल्या आईला 
समोरील लेडीस जनरल कोच मध्ये बसले असता 
शियाशद यांचा नजर चकुीचा िायदा घेवनु  शियाशदच्या 
हाताशतल वशरल वणणनाच मोबा   शहसकाउन पळुलागला 
त्यांनी चोर चोर  आरडा ओरडा केली असता RPF 
कमणचारी यांनी सहकायण करुन  नमदु vkjksihl  पकडुन 
पोस्टेला हजर केले वरुन  सबब अप. कलम,356, 379 
भादवी प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल केला.  
 
 
 

psoसो 
यांच्या 
पेशित 
आहे. 

 
 
 

2 नागपरु 
.1348/19 
 U/S 379  

IPC  
xqUgkizdkj  

मोबाईल pksjh 

रेल्वे स्टे सेकंद 
क्लास वेसटग रुम 
मध्ये रेल्वे स्टे 
नागपरु 

04/09/19 
02.30 वा 
दरम्यान 

 
 

04/09/19  
09.03  वा 

 

आकोि 
यादवराजी मैदेकर  
वय 40 वरे्ष  धंदा  
भोजनालय रा. 
जोगी थाना पेि 
उमरेड शज नागपरु  

मोबा.नं. 
7057650910 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 11]000 : 

vivo  y 55 2  चा गे्र रंगाचा 
मोबाईल imei no 

863599034937356,8635990
3497349   आयडीया चे शसम नं.  
7057650910की. 11.000/rs  

असा एकुन माल. 

शनरंक 
 

अिा प्रकारे आहे की नमदु ता वेळी व शिकाणी यातील 
शियादी हे नागपरु नागशभड पसँसजने उमरेड जानेकरीता 
आले असता  ट्रेन ला वेळ असल्याने   सेकंद क्लास 
वेसटग रुम मध्ये रेल्व े स्टे नागपरु  येथे झोपले  असा  
त्याच्या पनँ्टच्या शखिातील वशरल वणणनाचा मोबा. 
त्याचा झोपेचा िायदा  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
लबाडीने  चोरुन  नेला वरुन सबब अप क्र.  379 
भादवी प्रमाणे नंबरी क्र. गनु्हा दाखल .  
 
 
 
 

psoसो 
यांच्या 
पेशित 
आहे. 

 
 
 

3 नागपरु 
1350/19 

U/S 
379,356 

IPC  

xqUgkizdkj   
सोन्याची चनै 

pksjh 

टे्रन नं. 

12285दुरंतो 
एक्सचे कोच 

नं.S/08, बथथ 

नं.73,76रे. 

स्टे. नागपुर 
येथुन गाडी 
सुटल्यानंतर 

 

18/08/19 
चे 21:10 

वा. दरम्यान 

04/09/19 
वेळ 15:00 

चचराग कुमार 

S/o चवजय 
कुमार चमश्रा 

वय 24 वषथ,रा. 
तुलाराम चवहार 

रामपुरा पो.स्टे. 
रामपुरा 

चज.ररबाडी 
हरीयाणा 

मो.नं. 

7015293238 
 

अज्ञात 

 

,dq.k 30]000 : 

एक सोन्याची चनै वजन 12 

gm चकं.30000/- रु. चा 

माल. 
 

चनरंक 

 

अशा प्रकारे आहे की नमुद ता वेळी व चिकाणी 
यातील चियाथदी हे आपले पत्नीसह  नमुद टे्रन ने 

रे. स्टे. चसंकदराबाद ते हज. चनजामुद्दीन असा 

प्रवास करीत असता प्रवासा दरम्यान रे. स्टे. 

नागपुर येथे गाडी सुटल्यानंतर चि.यांचे पत्नीचे 
गळ्यातील चनै कोणीतरी एका अज्ञात इसमाने 
चिडकीतुन हात टाकुन ओढुन तोडुन चोरुन 

नेला वरुन मा.SP सो. कायथ.लोह.नागपुर येथील  

fVi जा क्र.5090/19 चद. 03/09/19 अन्वये 

ईकडील आ. क्र. 2270/19 चद. 04/9/19 प्रमाणे 
गुन्हयाचे कागदपत्र प्राप्त झाले वरुन कलम 

379,356 IPC प्रमाणे नंबरी गुन्हा दािल केला 

मा. 

PSO 
यांचे 
पेशीत 



 

 

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

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh %& 

 

4 vdksyk 

754/19कऱम 

379 IPC  

xqUgkizdkj  
मोबाईल pksjh  

टे्रन अकोऱा 
ऩुर्ाा ऩँशेजर 
मध्ये प्रळाशा 
दरम्यान रे.स्टे 

ळाशऴम 

येण्याऩुर्ळा 
10शम.अगोदर 

21/06/19 

च ेळेल 

नमुद नाषी 

. 04/09/19 

च े13.22 

अस्ऱम 

मुद्दीन रफपक 

मुद्दीन ळय 22 

ळवा धंदा शऴसन 

रा.धारोऱी फेश 

ता.आकोट.जज.

अकोऱा 
मो.नं.8605459

722 

अहात 

 
,dq.k 9]999 : 

एक Real MI कं. चा मोफाईऱ 

त्यात Idea शशम 

नं.9128827228,JIO शशम 

नं.9022690951 फक.9,999/-

रू चा माऱ 

ननरंक ळरीऱ ता. ळेली ळ ठीकार्ी यातीऱ फपयाादी 
मजकूर षे नमुद टे्रन ने  अकोऱा त ेऩुर्ाा अशा 
प्रळाश करीत अशताना प्रळाशा दरम्यान 

फपयाादीश झोऩ ऱागऱी अशता  त्यांच्या 
खिऴातीऱ ळरीऱ नमुद ळर्ानाचा मोफाईऱ रे. 

स्टे. ळाशऴम येण्याऩुर्ळा 10शम.अगोदर कोर्ीतरी 
अहात चोरट्याने फपयाादीचे झोऩेचा पायदा 
घेउन मुद्दाम ऱफाडीने चोरूऩ नेऱे ळरून  

कऱम  379 IPC प्रमारे् गुन्षा दािऱ करुन 

मा.PSO शो यांच्या आदेऴाने NK 529 देऴमुि 

षे करीत आषेत.  तशेच ऩोऱीश अधधसक 

ऱोषमागा नागऩुर येथीऱ जा.कं्र.5043/19 

दद.30/08/19 अन्ळये इकडीऱ आळक 

कं्र.672/19 दद.03/09/19 अन्ळये गुन््याचे 
कागदऩत्र प्राप्त झाल्याने 

NK 
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vkjksihps uko 

1 xksafn;k 259@2019 dye 379]34 Hkknafo fn- 29@08@2019 ps 

13%08 oktrk 

vkjksih dza-1  vVd 

fn-03@09@2019 ps 

03%46 oktrk 

01- 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 

2 ukxiwj 1346/19    कलम  356,379 IPC  
 

04-0-9-19 ps 03-06 ok आकाि आंदराव डोमके  वय 21 वरे्ष  रा. रोडा आमगांव पो.स्टे सालेकसा शज गोंशदया  
 


