
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad 04@04@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 

1 ukxiwj 

527/19   
कलम 379 

IPC 
Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

 

 

रे स्टे नागपरु 
PF NO 8 वर 
गाडी चे 
जनरल कोच 
मध्ये  

 

04.04 .19  
10.15 वा 

 

04.04.19  
18.53 वा 

रंजन कुमार चौधरी 
अशोक कुमार 

चौधरी वय 28 राह 
हाउस न 684 वाडड  न 
5 गणेश नगर ACC 
राम मंदीर जामलु जज 

-दगुड मो.नं. 
9285343512 

 
 
 

vKkr ,dq.k 80000  ????  
एक बगँ काळे रंगाची त्यात 
लोअर टी शटड  कक 800/-रु 
ओजरजनल पासपोटड  नं 

3592836 असा एकुण 800/-रु 
 

fujad नमदु ता वेळी व ठीकाणी यातील जियादी हे परुी 
अहमदाबाद एक्सचे जनरल कोच मधनु रे स्टे भीलाईते 
बडोदरा असा प्रवास कजरत असतांना प्रवास दरम्यान 
जियादी यांनी आपली बगँ आपले वरच्या बाकड्या वर 
ठेवनु खाली बसले अशता रे स्टे नागपरु आले असता 
प्रवासी लोकांच्या गदीत  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
त्यांची बगँ मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेल े 
 

NK 
308 

सावजी 

 

2 ukxiwj 

529/19   

कलम 379  

Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

 

 

'ट्रने नं 12295  
संघममत्रा च े

कोच नं. S/6 

बथथ नं. 65, 

66 वरुन रे स्ट े
नागपरु 

 
 

18.03.19   
वळे नमुद नाही 

04.04.19  

23.06 वा 

आशुतोष सुदामा 

पाण्ड,े वय 20 वषथ, रा. 
केरगगढ पो स्ट े

केरगगढ मज. रोहतास 

मबहार मो नं. 

8861835976 

vKkr ,dq.k 1100]]000000  ????  
एक  पसथ त्यात रोख 10000/-

रु, आधार काडथ, पँनकाडथ, रेल्व े
प्रवासाच ेमतमकट बँग्लोर त ेबक्सर 

च ेअसा एकुन 10000/-रु. चा 
माल 

fujad नमदु ता वळेी व ठीकाणी यातील मियाथदी मजकुर ह े

बँग्लोर त ेबक्सर  असा प्रवास कररत असतांना प्रवासा 
दरम्यान रे स्ट ेनागपरु यथेुन गाडी सटुल्यानंतर  

कोणीतरी अज्ञात चोरट्यान ेमियाथदी यांचा नजर 

चुकीचा िायदा घवेनु त्यांचा मोबाईल मदुदाम  

लबाडीने चोरुन नले े 

fVi%& मा. SP सो कायाथ पत्र क्र. 2318/19 मद. 3.4.19 
अन्वय ेगनु्हयाच ेकागदपत्र  टपालाने प्राप्त झाल्यान े

तसचे इकडील आ. 718/19 मद. 4.04.19 अन्वय े

NK 
308 

सावजी 

 

3 o/kkZ 

229@19 

d 379 

Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

 

xkMh ua 12647 

dkaxq ,Dl  

dksp ua  ch 

@03 cFkZ ua 

31 o:u  jsLVs 

cYYkj”kkg 

17@00 >ksi 

m?kMY;koj 

ekghr iMys 

01-04-19  

17-00  ok 

njE;ku 

04-04-19 

12-200 ok 

t;k jk>q x.ks”ku 

o; 29 o’kZ 

/kank&ukSdjh 

jkg%cStukFk iqje 

IkskLV%dqeFkU;q 

rk%vMhiVVh 

th&Fksuh jkT;% 

rkehyukMq eks ua 

8072139089 

vKkr ,dq.k 1133]]000000  ????  
,d lWelax ts 7 ika<jk 

jaxkpk R;kr thoks lhe 

ua4828645419 dher 

13]000 :- 

fujad ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus dkasbZcrqj rs 

eFkqjk vlk izokl djhr vlrkuk  R;kaps 

>ksispk Qk;nk ?ksoqu  dks.khrjh vKkr 

pskjV;kus  pks:u usys ckcr jsiksLVs cYYkj”kkg 

;sFks  ekghr iMY;kus lnj js LVs  ukxiqj ‘sFks 

rdkzj fnys o:u tk dzs 2459@19 fn 

02@04@19 vUo;s izkIr >kys o:u xqUgk 

nk[ky 

iksgokk 

186 

iVys 

4 o/kkZ 

230@19 

d 379 

Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

 

xkMh ua 12615 

जी टी ,Dl  

dksp ua xkMh 

ua 12647 

,l@01 cFkZ ua 

23 o:u  jsLVs 

cYYkj”kkg  

;sFkqu xkMh 

LkqVY;koj 

31-03-19 

09-30  ok 

njE;ku 

04-04-19 s 

13-31 ok 

egsnz dqekj ehuk 

o; 39 iRrk 

djksyh 

jkT;&jktLFkku 

ek ua 

9982123400 

vKkr ,dq.k 1100]]550000  ????  
,d jsM eh ,e vk; 2 Cyq 

jaxkpk eksckbZy  R;kr 

vk;Mh;k lhe ua 

9983123300 /9412748374 

IMEI no 

863332041541056  dher 

10]500 :- 

fujad ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus pSUUkbZ rs eFkqjk  

vlk izokl djhr vlrkuk js LVs cYYkkj”kkg 

;sFkqu xkMh LkqVY;koj  R;kaps cFkS oj  BsoYksyk 

eksckbZy dks.khrjh vKkr pskjV;kus  pks:u 

usys ckcr jsiksLVs cYYkj”kkg ;sFks  ekghr 

iMY;kus lnj xqUgkph js LVs  ukxiqj ;sFkqu 

rdkzj fnys o:u dkxn=s bdMsl   izkIr >kys 

o:u xqUgk nk[ky- 

iksukk 

214 

usokjs 



 

5 cMusjk 

222@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy o 

jks[k :i;s 

pksjh 

 

ट्रेन 
नं.18030 

अप. 
शालीमार 
एक्स. मध्ये 

रे. स्टे. 
धामनगाव 

येथनु गाडीत 
चढत                 

असतांना. 
 
 

02/04/19 
वेळ नमदू 

नाही 
  

04/04/19 
05.59 वा 

  

रेहाणा बानो 
मोहम्मद इकबाल 
वय.48, राह. 
नारायण नगर 
घाटकोपर, वेस्ट 
मुंबई, मोबा- 

9326072742 

vKkr ,dq.k 77]]990000  ????  
जियादी याच्या प्रवाशी बगॅ 
मधनु देान लेडीज पसड एका 
पसडमधनु नोकीया कंपनीचा 
मोबाईल त्यात ऐअरटेल जसम 
नं- 9702288557  जकमंत 

5000, रूपये रोख -2000रूपये,  
2. पसड मधील रोख 900 रूपये, 
व इतर कागदपत्र असा एकुण 

7,900 रूपयाचा माल 

fujad जियादी मजकुर हे नमदु ता. वेळी व जठकाणी 
धामनगाव ते मुंबई असा प्रवास कोच नंबर एस/7 
बथड नं-13,14,16 वरून रे. स्टे. धामनगाव येथनु 
नमदु गाडीत चढत असतांना त्यांचा नमदु वणडनाचा 
माल हा प्रवाशी बगॅ . कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने 
प्रवाशी लोकांचा गदीचा िायदा घेवनु जियादी यांचे 
नजर चकुवनु मदुदाम लबाडीने चोरून नेल े गुन्हा 
दाखल  
fVi&lnj xqUg;kps dkxni= jsiksLVs vdksyk ;sFkqu 

besy us izkIr  

 
 

Asi 
476 
रंगारी 

6 cMusjk 

223@19 

dye 

379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

ट्रेन 
नं.12809 
हावडा मेल 

एक्स चे कोच 
नं.B-1 बथड 
नं.12 वरुण 
रे.स्टे बडनेरा 

 
 

30/03/19 
07.30 ते 
07.40 वा 
दरम्याण  

04/04/19 
११.४५ वा 

 
  

सजुनल जिरामजी 
कहगे वय-34 वषड 
धंदा-इंजीनीअर 

रा.पलाटँ नं.8 जिहरी 
नगर-1,मानेवाडा 
करग रोड नागपरु 

मो.9403678422  

vKkr ,dq.k 77]]000000  ????  
एक REDMI 6A खं.चा 
मोबाईल त्यात idea जसम 

नं.9823048436 IMEI NO-
867024040672059,867024
040672067 कक.7000/-रु चा 

मोबाईल  

fujad अशा प्रकारे आहे की,वरील ता वेऴी व जठकाणी 
यातील जियादी मजकुर हे नमदु ट्रेन ने रे.स्टे 
कल्याण ते रे.स्टे नागपरु असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासा दरम्यान रे.स्टे बडनेरा येथे जियादी 
यांचे झोपेचा िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने चाजींगला लावलेला मोबाईल चोरुन नेला  
fVi& lnj xqUg;kps dkxni= रे.पो.स्टे नागपरु 
येथनु जा.कं्र.2458/19 जद.24/04/2019 व ईकडील 
आ.कं्र.323/2019 जद.04/04/2019 अन्वये  
गुन्याचे कागदपत्र पो.स्टे ला टपालाद्वारे प्रापत  

HC/ 
402 

तेलमोरे  

7 cMusjk 

224@19 

dye 

379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

ट्रेन महाराष्ट्ट्र 
एक्स अप चे 

जनरल 
डब्यात  चढते 
वेळी रे.स्टे 
बडनेरा  

 

03/04/19  
13.00 वा 

04/04/19 
१६.२८ वा 

जसद्धाथड सखुदेव 
उपवडट वय 30 वषे 

रा जपके .व्ही. 
कॉलनी मलकापरु 
अकोला वय 30 

वषे मो. नं.  
9730094163 

vKkr ,dq.k 2222]]880000  ????  
एक जनळ्या व काळ्या रंगाचा 

जववो कंपनीचा मॉडल नं. 
VIVO 11 PRO  मोबाईल 
त्यात वोडािोन जसम नं. 

7875050668 IMEI NO- 
866297045690877 ककमत 

22800/- रु चा मोबाईल 
 

fujad वरील ता वेऴी व जठकाणी यातील जियादी मजकुर 
हे  रे.स्टे बडनेरा ते रे.स्टे अकोला  असा प्रवास 
करणे कजरता ट्रेन महाराष्ट्ट्र एक्स अप चे जनरल 
डब्यात  चढते वेळी कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने 
जियादी यांचे गदीचा िायदा घेउन त्यांचा मोबाईल 
मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेला असे जदले जियाद वरुन 
कलम 379 भा.द.वी प्रमाणे गुन्हा दाखल 
fVi& ;krhy fQ;kZnh ;kauh le{k iks LVs yk ;soqu 

fQ;kZn fnY;kus xqUgk nk[ky  

HC/ 
786 

कचचाळे 

8 अकोला 
289/19 

कलम 379 
IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 
 
 

ट्रेन नं 12655 
नवजीवन 

एक्स चे कोच 
नं S/4 मधनू 

रे.स्टे अकोला 
येथनू गाडी 
सटूताच 

 

22.03.19 
20.15 वा. 

 

04.04.19  
00.06 वा 

अववनाश रामचंद्र 
घेवंदे वय 30वषे धंदा 
वशक्षण रा. वदवठाना 
पो पेठ ता. वचखली 
वज. बलूढाणा मो.न. 

8806707391 

अज्ञात ,dq.k 1166]]990000  ????  
एक गोल्डन रंगाचा MI A1 कं. 

चा मोबाईल त्यात आयडीया वसम 
नं 9545000366, वजओ वसम नं 
9511671853 ककमत 13,900/- 

रू . 
 

वनरंक नमदू ता. वेळ व वठकाणी यातील फीयादी मजकूर हे 
वरील नमदु ट्रेन चे नमदू कोच मधनू मलकापरु ते चेन्नई 
असा प्रवास करीत असतांना रे.स्टे.अकोला येथनू गाडी 
सटूताच कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने वफयादी यांची नजर 
चकूवनू त्याचा नमदू वणणनाचा मोबाईल मदु्दाम लबाडीने 
चोरून नेले. 
रे .पो. चौकी बल्लारशाह येथनू गनु्याचे कागद पत्र   ईमेल 
व्दारे प्राप्त होउन   गनु्हा दाखल करण्यात आला . 

पोना/  
76  
खान 



 

jsYos iks- LVs’ku e/;s nk[ky >kysY;k Hkkx 06 [kkyhy nk[ky  xqUgs %& 

 

 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 

    
 

     

 

 

jsYos iks- LVs”ku e/;s nk[ky  vlysY;k exZ ckcrph 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 cMusjk १०/१९ U/S 
174 CRPC 

रे.स्टे. 
धांमणगाव 
जक.जम नं. 

708/21-23 B 
कॅजबन जवळ 

 

03/.04/.19 
18.30 वा. 

परु्वव 

04/04/.19 
15.16 वा 

ON Duty  DYSS 
िी.सवाई रे.स्टे धामणगाव 

बबन सदाजशव 
गायगोले वय 66 

वषे रा. खाजटकपरुा 
म.ुपो. कुरा ता. 

जतवसा 
जज.अमरावती 

अशा प्रकारे आहे की,ट्रेन  12130 एक्स के लॉको 
पायलट तथा गाडड द्वारा प्रपत सचुना नसुार एक 
अज्ञात व्यक्ती अं. 67 वषे धांणगाव रेल्वे स्टेशन 
केबीच जक.नं. 708/21-23 मतृ अवस्था मे पडा है  
हेतू मेमो भेजा जा रहा है .  

HC/ 
964 
गडवे 

 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh  

 

 

ukxiqwj  yksgekxZ ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps 

uko 

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

     

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 

         


