
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad 05@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 

530/19   
कलम 379 

IPC 

Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

 

'ट्रेन नं 12286  
दरंुतो एक्स चे  
चे कोच नं. 
A/1 बथथ नं. 
17वरुन रे स्टे 
नागपरु 

 

19.02.19   
18.30 वा 

 

05.04.19  
00.21 वा 

श्री NB सब अममत 
कुमार अभय कुमार 
दान वय 37 वर्थ, रा. 

धमामचया 
मनगोलपरु बदेुवन 
वेस्ट बंगाल धंदा 
आमी सर्वव  No JC 
773756P Mno. 
9736868866 

 

vKkr ,dq.k 8]90000  ????  
एक  Gionee P7 कं. चा 

मोबाईल त्यात मियो मसम नं. 
6296755311 (WB) IMEI no 

8991840500013195682,  
BSNL 9474766847 IMEI 
no 899174038221371740 
मक. 8900/- रु. चा माल 

 

fujad यातील मियादी मिकुर हे नाझामदु्दीन ते मसकंदराबाद   
असा प्रवास कमरत असतांना प्रवासा दरम्यान ट्रेन  रे 
स्टे नागपरु येथे आल्यानंतर  त्यांचे   लक्षात आले मक 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मियादी यांचा झोपेचा 
िायदा घेवनु त्यांचा डोक्याखाली ठेवलेला मोबाईल 
मदुदाम  लबाडीने चोरुन नेल े
fVi%& मा. SP सो काया पत्र क्र. 2315/19 मद. 
3.4.19 अन्वये गुन्हयाचे कागदपत्र  टपालाने प्राप्त 
झाल्याने  

NK 

521 
खडतकर 

 

2 ukxiwj 

531/19   
कलम 

379 IPC  
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 
 

टे्रननं 12442 
राजधानी 

एक्सचे कोच 

A/4,बथथ.47 
वरुन रे स्टे 

नागपुर गाडी 
उभी असताना 

 

20.03.19  
चे वेळ 

4.30 ते 

5.00 वा 
 

05.04.19  
चे वेळ 

12.31 
 

डॉ.मनीष रायs/o 

प्रभात कुमार राय 

वय 40 रा समता 
ववहार कॉलनी 

वटकरापारा 

वज.वबलासपुर 

छ.ग.मोनं. 

7587299033 

vKkr ,dq.k 8]50000  ????  
एक रेडी MI कं.चा मोबाईल 

त्यात आयडीया वसम 

9826819224 , 

tatadocomo 8602444092 

वक. 8500 /- रु. चा माल 

 

fujad – नमुद ता वेळी व ठीकाणी यातील वियाथदी मजकुर हे  
वदल्ली ते नागपुर असा प्रवास कररत असतांना प्रवासा 
दरम्यान टे्रन  वरुन रे स्टे नागपुर गाडी उभी असताना 
वियाथदी हे बाथरुमला गेले असता त्यांचे गरैहजेरी 
िायदा घेवुन  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  त्यांचे 
वरील नमुद वणथनाचा मोबाईल मुददाम  लबाडीने 
चोरुन नेले  

 fVi%& मा. SP सो काया पत्र क्र. 2303/19 मद. 
03.04.19 अन्वये गुन्हयाचे कागदपत्र  टपालाने प्राप्त 
झाल्याने  

HC 59 
वासवन
क   

3 ukxiwj 

533 /19   
कलम 

379 IPC  
xqUgkizdkj 

gWuMcWx 

pksjh 

 
 

टे्रननं.16031 
अंदमान 

एक्सचे कोचन 

S/4,बथथनं.2,

3,6 वरुन 
रेस्टे नागपुर 
येणेचे अधाथ 
तास पुवी 

 

15.03.19  
वेळ नमुद 

नाही. 
 

05.04.19    

17.22 

जेम्ममेरी w/o राहुल 

अमीर वय 53 रा. 

29 सावन आन्ड्रा 

वस्ट्रट के.के.नगर 

वज.वहरुचरापल्ली 

तावमलनाडु मो.नं.  

9677487499 
 

vKkr ,dq.k 88000  ????  
एक लेडीज हॅन्ड्डबॅग काळ्या 

रंगाचा त्यात सोन्ड्याची चनै वतन 

तोळा  अं.वक.65000 रु, 1) 
सॅमसंग 

मो.वसम.9566608294 वक 

2000रु 2)  सॅमसंग मो.वसम 

नं.9566453714 वक.5000रु  

3) लावा मो.वसम 999461525 

वक.5000रु 4) jio- वसम 

8610416721वक.1000रु, 

रोख 15000 रु ,ATM card  

(SBI) ,आधार काडथ, वोटर 

काडथ,व रेल्वे वतकीट व  इतर 

कागदपत्र असा एकुन 88000 
रु चा माल 

fujad नमुद ता वेळी व ठीकाणी यातील वियाथदी मजकुर हे  
चनै्ड्नई ते इटारसी असा प्रवास कररत असतांना प्रवासा 
दरम्यान  रेस्टे नागपुर येणेचे अधाथ तास पुवी वियाथदी 
यांचे झोपेचा िायदा घेवुन  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
त्यांची वरील नमुद वणथनाची लेडीज हॅन्ड्डबॅग आतील 
सामानासह मुददाम  लबाडीने चोरुन नेले वरुन सबब 

अप कलम 379 IPC प्रमाने  गुन्ड्हा  

 fVi%& मा. SP सो काया पत्र क्र. 2303/19 मद. 
03.04.19 अन्वये गुन्हयाचे कागदपत्र  टपालाने प्राप्त 
झाल्याने  

asi 741 
चाहांदे   



4 नागपुर 

536/19   
कलम 379 

IPC 

Hkkanfo 

xqUgkizdk

j 

ilZ pksjh 

 

ट्रनेनं.12641 
त्रिकुल  
एक्सच े

कोचन S/8 

बथथनं.64वरु
न रेस्ट े

नागपुर यणेचे े

5 त्रम.  पुवी 

त्रद  17.03.19  

च ेवेळ 01.30  
वा 

त्रद.05.4.1

9 च े23.24 

वा 

त्रवरेंन्द्र ्गोस्वामी 
त्रपता राजाराम 

गोस्वामी वय 40 

वषथ, रा. अंकुल 
कालोनी 

मकरोत्रनया सागर 

मो न.ं 

9425455745 

 

 

 

 

 
 

vKkr ,dq.k 2]00000  ????  
एक लडेीज पसथ त्यात एक मो. 

सँमसंग कं. च ेत्रक पँड व रोख 

2000/- असा एकुन 2000/- 

रु. चा माल 

 

fujad नमुद ता वेळी व ठीकाणी यातील त्रियाथदी मजकुर हे 
रे स्ट े मदुराई तचे भोपाल असा प्रवास कररत 
असतांना प्रवासा दरम्यान  रेस्ट ेनागपुर यणेचे ेपाच 

त्रम.  पुवी त्रियाथदी यांचे झोपचेा िायदा घवुेन  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्यान े त्यांची वरील नमुद 
वणथनाची लडेीज पसथ आतील रोख सामानासह 
मुददाम  लबाडीन ेचोरुन नले े

fVi%& मा. SP सो कायाथ पि क्र. 2320/19 त्रद. 

3.4.19 अन्द्वय े गुन्द्हयाच े कागदपि  टपालान े प्राप्त 

झाल्यान े तसचे इकडील आ. 716/19 त्रद. 4.04.19 
अन्द्वय े  

HC  
181 
बाबर 
शखे 

 

5 o/kkZ 

231@19 

d 379 

Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

gWUMilZ 

pksjh 

 

 

xkMh ua 12970 

dks;Ecrskj 

,Dlps dksp ua 

ch@01 e/;s 

p<r vlrkauk 

03@04@19 

16-10 ok 

05@4@19s 

12-20 ok 

“kksHkk jk;Hkku 

uUukojs o;  65 

o’kZ jk  oS”kkyh 

uxj ;orekG 

vKkr ,dq.k 38]00000  ????  
,d gWUMilZ R;kr jks[k 

38000@# pk eky 

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

vlk izokl dj.ks djhrk js LVs lsixkzke ;sFks xkMhr 

p<r vlarkuk al”k”khr nksu  vKkr eqyakuh R;kaph 

utj pqdoqu ueqn ilZ pks:u usys ckcr jsiksLVs 

cYYkkj”kkg ;sFks  rdkzj fnys o:u dkxn=s bdMsl 

tkdz 180@19 fn 03@04@19 vUo;s   izkIr 

>kys o:u xqUgk nk[ky- 

iskgok 

549 

QqlkVs 

6 cMusjk 

226@19 

dye 379 

Hkk n oh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

??????????  ??????????????????????  
????????  ????  
????????????   
????????   

??????????????   ????????????  
????????????  ????????  

??????????                                                                                  
????????  

??????????????????????  
1100  ??????????????????  

 

????  0055//0044//1199  
????  1199//1100  ????  

मद-
05/04/201
9 चे 21/24 

  

??????????  ????????   ??????????  
????   2211  ????????  ????????  
????????????  ????..  ????????????  
??????   ????????????  ??????  

????????????   ????  ??????????   
????  ????  99776677770033223344  

 

vKkr ,dq.k 8]00000  ????  
????   ????????  ????  ????  ????????????   ??????????  

????????????   ??????   ????  88888888778833441177  
????????  ????  

88883300997700008822  ????   88000000//--  ????  
 

fujad ??????????   ????????????????  ??????????   ????    ????????????????  ????????????  ????  ????????????????  
??????????     ??????   ????????????  ????????   ????????   ??????????????  ????????????  
????????????????  ????????????????  ??????????  ??????????????????   ??????????  ????????  ??????????????  
????????????     ??????????????  ??????????????  ??????????  ????????  ??????   ????????  ??????????????  
????????  ??????   337799  ??????????????????  ??????????????  ????????????  ????????   ????????   
??????????  ????????   ????????  AASSII//775599????????????  ??????????  ???????? 
 

AASSII//7755
99???????????? 

7 अकोला 
292/19 

कलम  379 
IPC 

Hkk n oh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

रे.स्टे.अकोला 
बकुींग 

आफिस मध्ये 
फटकीट काढत 

असताांना 

फद 
05/04/19  

चे 11.00 वा 
दरम्यान 

 

फद. 05/04/19 
चे 21.46  वा 

वासदेुव नामदेव 
दाांडगे वय- 69 

वषष,धांदा - 
सेवाफनवतृ्त,रा.VHB 
का ाँलनी गौरक्षण रोड 

अकोला  मो. नां 
9325274007 

अज्ञात 
 

,dq.k 10]046  ????  
एक LeEcolels Eco कां .चा 

मोबाईल IMEI NO 
866674022069632,   त्यामध्ये 

आयफडया फसम 
नां.9921269282,Airtelफसम 

नां8275935098ककमत 
10,046/-Rs चा माल. 

 

फनरांक याफतल िीयाफद  हे वरील तारीख वेळी व फिकानी 
अमरावती येथे जाणे करीता रे.स्टे.अकोला  बकुींग 
आफिस मध्ये फटकीट काढत असताांना फियादी  याांच्या 
शटष च्या फखशात िेवलेला वरील नमदु वणषनाचा मोबाईल  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवाशी लोकाांच्या गदींचा 
िायदा घेवनु चोरुन नेला . 
उफशराचे कारण –फियादी स्वता पो.स्टे.ला .आल्याने 

HC 
463 
खांडागळे 



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 

          

 

 

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 

         


