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dye 

379 

Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

ट्र ेन न 
18422 

अजमेर पुरी 

एक्सपे्रसचे 

कोच न 

S/9 बर्थ न 

71वरून 

रे.से्ट 

तिरोडा िे 

काचेवीही 

दरण्याण 

चालु गाडीि 

 

18-07-19 

12%10 

oktrk 

njE;ku 

05-08-19 

11%18 

oktrk 

आयुष अरूण 

माहेश्वरी  वय 22  वषे 

रा बलौदा बाजार 

मो.नं 

7389105040,6260

500512 

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

 

एकुण 90,000 रु 
दोन  बँग लेडीज PINK 

Rich रंगाची त्याि  एक 

तववो  कंपणीचा मोबाईल 

त्याि तजवो तसम 

7016011994,Idia तसम 

9624666922 तकमंि 

18000/रू ,रोख 

10000/रू ,सोन्याची चैन 

20ग्रम तकंमि 

50000/रू.पाँवरबँक ,वा

परिे कपडे ,मेकप 

समान ,चादर व पसथ 

त्याि रोख 

10,000/रू.,तिन 

एट्ीएम ,आयडी 

काडथ ,आधार काडथ, 

आरसी बुक असा एकुण 

90,000/रु चा माल 

 
 

?? ???? ????  अशी आहे की वरील िा. व वेऴी 

व तिकाणी यािील  तियाथदी मचकुर 

हे ट्र ेन न 18422 अजमेर पुरी 

एक्सपे्रसने रेसे्ट सुरि िे रायपुर असा 

प्रवास  कोच न S/9 बर्थ न 

71वरून करीि असिानमा रे.से्ट 

तिरोडा िे काचेवीही दरण्याण चालु 

गाडीि  कोणीिरी अज्ञाि चोरट्याने 

तियाथदी यांच्या हािािुन दोन बँग 

तहसकावुन जंगलाि उडी मारून 

पऴुन गेला वरुन सबब अप कलम 

379 भादतव प्रमाणे दाखल.  

HC/886 

जैस्वाल 

2 ?? ???? ??????  
1211/19 
u/s 379 

Hkkanfo   

 
 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

ट्रेन 12808 
समता एक्स. 
कोच नं. S/5, 
बथथ नं. 1, 2 
वरुन रेल्वे स्टे. 

नागपरु 
येण्याआधी 

. 23/07/19 
01:30 वा. 

05/08/19 
00:41 वा. 

कुमारी मान्या 
ववमलकुमार झा, 
वय 22 वर्थ, रा. 

सदर बाजार चांफा, 
(छ.ग), मो.नं. 
9424153342 

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

एकुण 6,000 रु 
एक काळ्या रंगाची बगॅ त्यात 
एक Micromax कं. चा 

मोबाईल त्यात Sim Airtel 
8085441911, Jio 

8839903165, IMEI No. 
911634351340769/0777 
कक. 5000/- रु, रोख 1000/- 
रु. एक पॉवर बकॅ Intex 

White Colour, घडी Quaetz 
Black Colour, ATM Card 

(Central Bank, Union 
Bank), पसथ, Voter ID,  असा 
एकुण 6,000/-रु. चा माल 

 

?? ????????  यातील वफयादी ह्या रेल्वे स्टे. भोपाल ते 
रायपरु असा प्रवास करीत असतांना रेल्व े
स्टे. नागपरु येण्याआधी कोणीतरी अज्ञात 
चोरटयाने वफयादी यांचे झोपेचा फायदा घेवनु 
नमदु वणथनाची बगॅ आतील सामानासह 
मदु्दाम लबाडीने कपटाने चोरुन नेले वरुन 
कलम 379 ipc प्रमाणे गनु्हा दाखल  
मा.पो.अवध. जा.क्र. आर/23/वगथ/2019-
4634 वद. 02/08/19 अन्वये इकडील 
आ.क्र. 1799/19 वद. 04/08/19 अन्वये 
पो.स्टे. ला कागदपत्र प्राप्त झाले वरुन नंबरी 
गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
 
  

WHC/ 
671 
तोडासे 



3 ?? ???? ??????  
1212/19 
u/s 379  

Hkkanfo 

 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

ट्रेन 12651 
संपर्क  क्रंती 
एक्स. र्ोच 
नं. S/4, बथक 
नं. 23 वरुन 
रेल्वे स्टे. 
नरगपरु येथे 

 

17/07/19 
02:40 वर. 

05/08/19 
01:09 वर. 

श्री. ररजर 
र्रुप्परयन, वय 
30 वषक, रर. 

67/21, मदरुरई 
रॅ्म्प, जयववहरर 
लरजपत नगर, 
नई वदल्ली 

मो.नं.96439336
179 

 

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

एकुण5,000 रु 
एर् ब्ल ुरंगरची बगॅ त्यरत 
एर् मोबरईल, रोख 5000/- 

रु.  सपेु्रस रॅ्म्प ऑफ 
इंडीयर चे ID Card, 

ATM Card,  आधरर 
र्रडक , लरयसन्स,  असर 

एरु्ण 5,000/-रु. चर मरल 
 

?? ????????  ?? ???? ????   ?? ???????? ??????  ????  ?????? ??????  ?? ??????..  ?? ??????????  ?? ??  
?? ??  ?????? ???? ??  ?? ?? ??  ????????????  ?? ??????   ?? ?? ???????? ??  
?????? ??????  ?? ??????..  ?? ??????????  ?????? ???? ????   ?? ???? ????????  
?? ?? ???? ????  ?? ???????? ???? ??  ?? ???????? ??????  ?? ?????? ??  ?? ???????? ??  
?? ???? ????  ?? ????????   ?? ?? ????  ?? ?????? ?? ???? ??  ?? ????   
?? ??????   ?? ???? ???? ???? ??    ?? ???? ????????  ?? ?? ???? ????  
?? ???????? ???? ??  ?? ????????????  ?? ?? ???? ???? ??  ?? ???????? ??  
?? ????????   ?? ???? ??  ?? ??????   ?? ?? ??   337799  iippcc  ???????? ???? ??  
?????? ??????  ?????? ??     
मर.पो.अवध. जर.क्. आर/23/वगक/2019-
4635 वद. 02/08/19 अन्वये इर्डील 
आ.क्. 1800/19 वद. 04/08/19 अन्वये 
पो.स्टे. लर र्रगदपत्र प्ररप्त झरले वरुन 
नंबरी गनु्हर दरखल र्रण्यरत आलर 
आहे.  
 

HC/59 
वरसवनर् 

4 ?? ???? ??????  
1214/19 
u/s 379  

Hkkanfo 

 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रेल्वे स्टे. 
नरगपरु 

येथील संत्रर 
मररे्ट र्डील 

पवुक गेट 
बरु्ींग 

ऑफीस मध्ये 
 

05/08/19 
06:15 वर. 

 

05/08/19 
09:05 वर. 

 

वदनेश बबन 
खंडरगळे, वय 22 
वषक, रर. लक्ष्मी 
नगर परण्यरच्यर 
टरर्ी जवळ, 
र्ोपर गरव वज. 
अहमदनगर 

मो.नं.85300430
10 
 

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

एकुण 15,500 रु 
एर् गे्र रंगरचर समॅसंग 

A20 मोबरईल, त्यरत वसम 
8087076008, IMEI 

No. 
357544101873855, 

357544101873852 कर्. 
15,500/-रु. चर मरल. 

 

?? ????????  ?? ???? ????   ?? ???????? ??????  ????  ?? ????????????   ?? ???? ??  ?? ???? ??  
?? ????????  ?????? ??????  ?? ??????..  ?? ??????????  ?? ???? ??  ?? ?? ??  
?? ?? ????  ?????? ??  ?? ?? ?? ???? ???? ??  ??????????  ??????  ?? ???? ??????   
?? ?? ????   ?? ?? ???? ??  ?? ?????? ??  ?? ?? ????  ?? ???? ????????  
?? ?? ???? ????  ?? ???????? ???? ??  ?? ???????? ??????  ?? ?????? ??  ?? ???????? ??  
?? ???? ????  ?? ????????   ?? ?? ????  ?? ?????? ?? ???? ??  ?? ???? ??????   
?? ????????????  ?? ?? ???? ???? ??  ?? ???????? ??  ?? ????????   ?? ???? ??  
?? ??????   ?? ?? ??   337799  iippcc  ???????? ???? ??  ?????? ??????  
?????? ??     
वफयावद यरंनी पो.स्टे. लर येवनु वफयाद 
वदले वरुन नंबरी गनु्हर दरखल  

HC/59 
वरसवनर् 



5 ?? ???? ??????. 
1216/19 
U/S379 

IPC  

 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

टे्रन 

नं.12159 

अमरावती 
जबलपुर 
एक्स चे 

समोरील 

जनरल कोच 

मधुन रे.स्टे. 
नागपुर 
येथुन टे्रन 

सुटल्यानंतर 
 

31/7/19 चे  

23.00 वा. 

0055//0088//1199

?? ??  1144..4477  ?? ?? 

सुरेश वाल्मीक 

शशराले  वय 15 

वषे  धंदा  शशक्षण  

रा. तशकया  झेंडा 
चौक  धंतोली 

नागपुर माबो. नं. 

7397910176 

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

एकुण 11,990 रु 
एक oppo A 564 कं. 

मोबा. त्यात idea शसम 

नं. 9011082336 

imei no 
868848040439435 
की.  11990/ rs असा 

एकुन माल. 

?? ???? ????  नमुद ता वेळी व शिकाणी यातील 

शियाादी हे नमुद टे्रन ने  रेल्व स्टे. 
नागपुर ते आमला  असा प्रवास करीत 

असातंना  प्रवासा दरम्यान  शियााशद 

यांचा वर नमुद मोबा. कोणीतरी  अज्ञात 

चोरट्याने  गशदाचा िायदा घेवुन रे स्टे 

नागपुर  येथुन मुद्दाम लबाडीने व 

कपटाने चोरुन नेले वरुन अप.कलम 

379 ipc प्रमाणे गुन्हा दाखल  

eiksuk 

307 

fjuds 

6 ?? ???? ??????. 
1218/19 
U/S 379 

IPC  

 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रेल्वे स्टे. 
नागपुर  

मेनगेट मध्ये 

शवचारपुस 

करीत 

आसतांना 

05/08/19  

चे 16.00 

वा दरम्यान 

 

05/08/19  
चे 17.22 

वा दरम्यान 
 

शदलसाद खान 

वय 20 वषे  धंदा 

प्रायवेट जॉब  रा. 
जयभोले नगर 

नागपुर मोबा.नं. 

9753951844 
 

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

एकुण 8,500 रु 
एक सँमसंग J-7  

कंपनीचा  मोबाइल त्यात 

शजवो शसम नं. 

7499264965 की.  

8,500/rs असा एकुन 

माल. 

 

?? ???? ????  नमुद ता वेळी व शिकाणी यातील 

शियाादी हे  रेल्वे स्टे नागपुर ते  

ग्वाशलअर असा प्रवास करने असल्याने  

रे. स्टे.   नागपुर  मेनगेट मध्ये 

शवचारपुस करीत आसतांना  कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने शियाादी नजरचुकीचा 
िायदाघेवुन पंन्टच्या शखशातुन  नमुद 

वणानाचा  मोबा चोरुन नेला वरुन 

सबब अप कलम 379 IPC प्रमाणे 

नंबरी गुन्हा दाखल करण्यात आला 

eiksuk 

307 

fjuds 



7 वधधा 

610@19 

dye-379  

Hkk- n-oh- 

 

 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

xkMh dz-

22403 

ikaMhpsjh U;q 

fnYyh 

,Dl-dksp 

u-,l@3 

CkFkZ u-01 

ojwu js-LVs- 

cYykj”kkg 

;s.ks iqfoZ 

01-08-19 ps 

04-00 ok- 

njE;ku- 

05-08-19 

ps 14-32 

ok- 

ds”kojko 

O;adVs”kjko 

pDdk o; 50 

jk-fJuhokljko 

iqje fot;okMk 

अज्ञधत एकुण 7,499 रु 
MI कंपनीकध गोल्डन 

रंगधचध IMEI 

no.8689440385762

45/52त्यधत जिओ जसम 

न.ं9703841122,BS

NL जसम 

नं.9440101122 

जकं.7,499/-रू. 

 

?? ????????  नमदु तध.वळेी व जिकधणी यधतील 

जियधादी मचकूर ह ेनमुद ट्रने च ेकोच व 

बथा वरून रे स्ट े जवियवधडध त ेनधगपरु 
असध प्रवधस करीत असतधंनध प्रवधसध 
दरम्यधन जियधादी ह े त्यधचध मोबधईल 

चधजिागलध लध लधवुन वधशरूम लध गले े

असतध रे.स्ट.ेबल्हधरशधहध यणेपेवुी त्यधचध 
नमुद वणधानधचध मोबधईल कोणीतरी 
अज्ञधत चोरट्यधन े त्यधच े गरैहिरेीचध 
िधयदध घवुेन चोरून नलेध वरून सबब 

अप कलम 379 IPC नंबरी गनु्हध 

दधखल केलध.  

fVi& रे.पो.स्ट.ेनधगपूर यथेील 

िध.क्र.5779/2019जद 

02/08/2019अन्वय े इकडील पो.स्ट.ेच े

आ.क्र.2257/2019जद 05/08/2019 

अन्वय े गनु्हयधच े कधगदपत्र पो.स्ट.े लध 
टपधल्यधन ेप्रधप्त 

WHC/
872 
बोधी 

8 वधधा 

611@19 

dye 379 

Hkk-n-oh 

 

 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रने 

नं.12687 

दहेरधदनु 

एक्स च े

िनरल 

कोच मधनु 

रे.स्ट.े 
सवेधग्रधम 

यथे े

28/06/19 

च े03.00  

वध दरम्यधन. 

 

05/08/19  

14.55 वध. 

 

श्रीमती सररतध 
मंचम जवहू वय 

35 वषा रध.मोली 

कॉलनी ,थधनध 
मोली 

चकरधय,जिल्हध 

चंडीगढ (पंिधब 

रधज्य)मो.नं.89

73336611 

अज्ञधत  एकुण 14,000 रु 
एक सँमंसग कंपनीचध 

मोबधईल J-6 प्रधईम 

जसल््हर गोल्ड रंगधचध 
त्यधत जसम 

नं.7710699593,IMEI 

no. मधजहती नधही 

जकं.14,000/- रू. चध 
मधल 

 

?? ????????  नमुद तध.वळेी व जिकधणी यधतील 

जियधादी मचकूर ह ेनमुद ट्रने च ेिनरल 

कोच मधनु रे स्ट ेचने्नई त ेचंदीगढ असध 
प्रवधस करीत असतधंनध प्रवधसध दरम्यधन  

रे.स्ट.ेसवेधग्रधम यथे ेचधजिागलध लधवललेध 
मोबधईल जियधादी यधंचध झोपचेध िधयदध 
घवुेन कोणीतरी अज्ञधत चोरट्यधन ेचोरून 

नलेध वरून सबब अप कलम 379 IPC 

नंबरी  गनु्हध दधखल केलध 

fVi& मध.पोलीस अजधक्षक सो.कधयधालय 

यथेील िध.क्रमधंक आर/23/वगा/2019-

4632 कधयधालय पोलीस 

अजधक्षक,लोहमधगा नधगपरु 

जद.02/08/2019अन्वय े इकडील 

पो.स्ट.ेच े

आ.क्र.2249/2019जद.05/08/2019 

अन्वय े गनु्हयधच े कधगदपत्र पो.स्ट.ेलध 
टपधल्यधन ेप्रधप्त 

पो.हवध.

357 
महेर 



 

 

 

 

9 वधधा 

612@19 

dye 379 

Hkk-n-oh 

 

 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

–ट्रने 

नं.12129 

आझधद जहंन्द 

एक्स न े

समोरील 

िनरल 

डब्यधतनु 

प्रवधस 

करीत 

असतधंनध 

रे.स्ट.ेवधधा 
यणेपेवुी 

 

03/08/19 

च े08.30 

वध दरम्यधन. 

 

05/08/19 

च े 19.09    

वध. 

अजवनधश 

ज्ञधनशे्वर धधंद े

वय 43 वषा धंदध 
नोकरी 

रध.गधंधीनगर 
पलुगधंव 

तध.दवेळी 

जि.वधधा 

मो.न.ं954581

5563 
 

अज्ञधत  एकुण 10,990 रु 
एक कधळ्यध रंगधचध 

Realme 2 X 
G56165 IMEI 

no.8690290402390

13त्यधत वोडधिोन जसम 

न.ं9545815563,एअरटे
ल जसम 

नं.9156147645 

जकं.10,990/- रू.चध 
मधल 

?? ????????  नमुद तध.वळेी व जिकधणी यधतील 

जियधादी मचकूर हे नमुद ट्रने न े

िनरल डब्यधतनु रे स्ट े बडनरेध त े

वधधा असध प्रवधस करीत असतधंनध 
प्रवधसध दरम्यधन जियधादी यधचध 

रे.स्ट.ेवधधा यणेपेवुी त्यधच्यध पँन्टच्यध 
जखशधतील वरील वणानधचध मोबधईल 

निर चुकीन े कोणीतरी अज्ञधत 

चोरट्यधन े चोरून नलेध वरून सबब 

अप कलम 379 IPC नंबरी गनु्हध 
दधखल केलध 

fVi& जियधादी समक्ष पो.स्ट.ेलध 
यवुेन मोबधईल चोरीची लखेी जियधाद 

जदल्यधवरून गनु्हध दधखल   
 
 

पो.हवध.

192 
घोडकर  

10 अकोला  

CR No. 
689/19 
कलम 379 

IPC प्रमाणे  

 
 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

टे्रन विदभभ 
एक्स चे 

जनरल कोच 

मध्येरे स्टे 

अकोला 
येथुन गाडीत 

चढत 

आसताांना 

21/07/19  
चे िेळ 

अांदाजे 

20.50िा 

05/08/19 
चे दाखल 

सानाप्रमाणे 

 

गौरी अवनल 

वसगांरुिय- 19 

िरे्ष, धांदा- 

विक्षण,रा. 54 

नगर पररर्षद 

कॉलनी चौधरी 
िाडभ व ांगणघाट 

मो.नां.951872

7523, 
7263039505 

अज्ञात. 

 

एकुण 12,000 रु 
एक Realme U1 कां  

मोबाईल त्याचा IMEI 

No. 
867455040452656, 
867455040452649
त्यात IDEA कां  वसम नां 

9623543487, JIO  
वसम नां 

9359091073वकमत 

12,000/- रू एकूण 

12,000/- रू चा माल. 

 

वनरांक नमदू ता. िेळ ि विकाणी यातील 

फीयाभदी मजकूर  े िरील नमुद टे्रन चे 

जनरल कोचमधनू रे.स्टे अकोला ते 

रे.स्टे िेगाि  असा प्रिास करणेकरीता 
आपल्या परीिारासोबत रे स्टे अकोला 
येथुन िरील नमुद टे्रन मध्ये चढताांना 
प्रिासी लोकां च्या गदीत वफयाभदी याांच्या 
पसभची चनै उघडुन िरील नमुद 

िणभनाचा मोबाईल  कोणीतरी अज्ञात 

चोरट्याने  चोरून नेले वदली तक्रारी 

िरुन सबब अप कलम 379 IPC 

प्रमाणे गुन् ा दाखल करण्यात आला 

रेल्िे पोलीस नागपरू याांचे जािक क्र. 

5736/19 वद. 31/07/2019  अन्िये 

ईकडील आिक क्र 466/19 वद. 

05/08/19 रोजी गुन्याचे कागदपत्र 

प्राप्त झाल्याने गुन् ा  दाखल करण्यात 
आला 

 

HC 

1024 

अवचार  



yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekgrh 

 

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

 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 

 

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 

          

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 o/kkZ 

614@1

9 

dye-

614/19 
u/s 65 
A,E,66 
B,77 A 
मदाका 

 

टे्रन नं.15120 
रामेश्वरम 

मंुडवाई एक्स 
चे जनरल 
कोच मध्ये रे 
स्टे सेवाग्राम 

येथे 

05/08/19 चे 
16.25 वा 
दरम्यान 

.05/08/19 
चे  22.50  
वा. 

 

शदपक 
ओमप्रकाश 
लटवाल वय 
30 वषा राह 
ररजवालाईन 
अजनी नागपरू  
मो.नं.0808006

1378 

स्वप्नील  
रामभाऊ 
भडगरे वय 
25 वषा राह 
रामदेव बाबा 
वाडा  नं 26 
वरोरा शज 
चंद्रपुर. 

 

एक  काळे रंगाची 
काँलेज बँग त्यात 

ऑिीसर चाँईस 90 ML 
च्या 140 प्लँस्टीक 

बाँटल प्रत्येकी शकं 55/-
रू असा एकूण 7700/- रू 

चा माल . 

 

हकीकत -नमुद ता.वेळी व शिकाणी यातील शियाादी 
मचकूर यांची आरक्षक धीरज कुमार यांचे सह नमदू 
गाडीवर नागपरू ते सेवाग्राम पँट्रोशलंग डयुटी असतांना 
रे स्टे सेवाग्राम येथे संशय आलेवर सदर इसमाची बँग 
चेक करता त्यात ऑिीसर चाँईस 90 ML च्या 140 
प्लँस्टीक बाँटल शमळून आल्याने सदर इसमास 
शवचारपसू केली असता उडवाउडवीची उत्तरे शदल्याने 
त्यास आपले ताब्यात घेवनू शवचारपसू केली असता 
त्याने सांशगतले की मी पांढुणाा येथनू वरोरा येथे ही देशी 
शवदेशी दारू घेवनू जात असलेबाबत सांशगतले वरून मी 
रेसुब वधाा येथे मा Pso यांचे समक्ष घेवनू गेलेवर त्यांनी 
रे पो स्टे वधाा येथे पािशवले असता सदर इसमावर सबब 
कलमान्वये कायावाही करण्यात आली. सदर गुन्याची 
वशदा ररपोटा मा JMFC रेल्वे कोटा नागपरू रवाना. तसेच 
सदर गुन्याचा पुढील तपास मा Pso यांचे आदेशान्वये 
Hc 357 मेहेर यांना देण्यात आला. 

 
 

Hc 357 
महेरे 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

1 o/kkZ 614@19 dye-614/19 u/s 65 A,E,66 
B,77 A मदाका 

शद.05/08/2019 चे  22.50  वा. 

 

स्वप्नील  रामभाऊ भडगरे वय 25 वषा राह रामदेव बाबा वाडा  नं 26 वरोरा शज चंद्रपुर. 

 


