
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  08@05@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 नागपरु  
703/19 
कलम 

379 Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

cWXk pksjh 

 
 
 
 

ट्रेन नं. 
12724एक्स चे 
कोच नं.   S/6 
मधनु उतरत  

असतांना रे स्टे 
नागपरु चे 

प्लटँफामम नं. 3 
वर 

 

03/05/19 
09.20 वा. 

08.05.19 
14.38 वा. 

बबन ुसेम्यअुल थामँस 
वय 36 वषम, रा. घर 

न. 974/A36 
रामनगर बलाकँ नं. 

23 लबुधयाना पंजाब 
मो नं 9855776161 

 
 

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

 

,dq.k 5300 : 

एक बनळ्या रंगाची ट्रालँी बगँ 
त्यात जनेु वापरते कपडे ककमत 
5300/-रु, आधारकाडम , वोटर 
आय डी, ड्रायकवग लायसंन्स 
पासपोटम  बथम सटीबफकेट बडग्री 
सटीबफकेट व शाळेचे डाकुमेंटस 
सवम ओबरजनल सर्टटबफकेट व 
बकेँचे पासबकु असा एकुन 

5300/-रु. चा माल 
 

बनरंक नमदु ता वेळी व ठीकाणी यातील फियादी मजकुर हे नमदु 
ट्रेनने आगरा ते नागपरु असा प्रवास  कफरत  आले व  
नमदु कोच मधनु रे स्टे नागपरु चे प्लटँिामम नं. 3 वर  
उतरत असतांना फियादी यांचा नजरचफुकचा व  गर्ददचा 
िायदा घेवनु  नमदु वणमनाची ट्रालँी बगँ आतील 
सामानासह   कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने 
चोरुन नेला. 

 fVIk %& fQ;kZnh gs vkt jksth iksLVsyk ;soqu 

ys[kh fQ;kZn fnY;kus ueqn xqUgk nk[ky- 

  

PSO 
पेशीत 

 

2 नागपरु  
704/19 
कलम 

379 Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

 

ट्रेन नं. 07006 
रक्सोल  चे कोच 
नं.   B/1 चे बथम 
नं. 19,20 वरुन  
रे स्टे नागपरु 
येथनु गाडी 
सटुताच 

 

30/04/19 
04.30 वा. 

 

8/05/19 
14.38 वा. 

 

संफजत कुमार फदफलप 
कुमार ससग वय  29 
वषम, धंदा पासमल मनँ रे 
स्टे माफणकगड रा. 
क्वानंँ. 24/4 

माफणकगड चनुाका 
ता. राजय ुफज. चंद्रपरु 
मो नं. 9607217810 

 

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

,dq.k 33]500 : 

एक लाल रंगाची लेडीज पसम 
त्यात सोन्याचे मंगळसतु्र वजन 
20gm सकमत 20000/-रु, एक 
रेडमी कं. चा मोबाईल त्यात Idea 

sim no 7776878027 फक. 
8000रु, तसेच दोन चांफदची 
पायल  वजन 35gm सकमत 

3500/-रु, रोख 2000/-रु, असा 
एकुन 33500/-रु. चा माल 

बनरंक नमदु ता वेळी व ठीकाणी यातील फियादी मजकुर हे नमदु 
ट्रेनने समस्तीपरुा ते बल्लरशहा  असा प्रवास  कफरत  
असतांना  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने फियादी यांचा 
झोपेचा िायदा घेवनु  नमदु वणमनाची पसम आतील रोख 
दाफगने व सामानासह    रे स्टे नागपरु येथनु गाडी सटुताच  
मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेला. वरुन सबब अप कलम 
379 IPC प्रमाने  गनु्हा दाखल  
fVi%&रे पो स्टे चे वधा जा. क्र. 1475/19 फद. 8.05.19 
अन्वये टपालाने आल्याने 

API 
Gonda

ne 

3 नागपरु  
705/19 
कलम 

379 Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 
 
 

ट्रेन नं. 12792 
दानापरु 

बसकंदराबाद 
एक्स  चे कोच 
नं.   B/4 बथम नं. 
55  वरुन  रे स्टे 
नागपरु येथनु 
गाडी सटुताच 

 

30/04/19 
13/15 वा. 

 

08/5/19  
16.39 वा. 

 

सरुेंन्रनाथ 
राधाकृष्णजी शमा 
वय 30 वषम रा. 

गणेशनगर कालँोनी 
नगीना 23-7739 
हैदराबाद मो नं. 
9704724009 

 

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

 

,dq.k 10]000 : 

एक Samsang  R-7 Prime  
काळ्या रंगाचा मोबाईल त्यात 
दोन बसमकाडम  BSNL Sim no 

9492137221, Jio no 
8074923269 ककमत 10000/-
रु. चा, असा एकुन 10000/-रु. 

चा माल 

बनरंक हकीकत--- नमदु ता वेळी व ठीकाणी यातील बफयादी 
मजकुर हे नमदु ट्रेनने इलाहाबाद ते बसकंदराबाद असा 
प्रवास  कबरत  असतांना   प्रवासादरम्यान  बफयादी रे 
स्टे नागपरु चे प्लटँफामम वर पाणी घेण्याकबरता गेल े 
असता कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने बफयादी यांचा 
गैरहजरीचा  फायदा घेवनु   रे स्टे नागपरु येथनु गाडी 
सटुताच  नमदु वणमनाचा मोबाईल   मदु्दाम लबाडीने 
चोरुन नेले बाबत लक्षात आले . वरुन सबब अप 
कलम 379 IPC प्रमाने  गुन्हा दाखल.  
fVi%&रे पो स्टे चे वधा जा. क्र. 1473/19 बद. 4.05.19 
अन्वये टपालाने आल्याने 

PSO 
पेशीत 

 



4 नागपरु 
707/19 
कलम 

379 Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 
 
 

टे्रन नं. 12808 

समता एक्स चे 

कोचनं .एस/4, 

बथथ नं. 7 वरुन 

रेस्टे नागपुर 

येथुन गाड़ी 
सुटल्यानंतर 

 
 

26 /04/19   

02.15 वा. 
08.05.19  
21.51 वा. 

तोषण लाल शाहु 

वय 50 वषथ रा. 
अवंत़ी ववहार 

ववजय नगर चौक 

हनुमान मंवदर 

जवळ शंकर नगर 

पो.स्टे तेल़ीबाढा 

रायपुर छ.ग. 

मो.नं.78985833

72 
 
 

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

 

,dq.k 12]000 : 

एक वववो वाय 5  गोल्ड कं.चा 
मोबाईल त्यात वसम आयड़ीया 

8770921881, imei no. 

863689035719794, 

863689035719786 वक. 

12000 रु चा माल 

बनरंक अशा  प्रकारे आहे की वरील  फियााफद  हे नमुद ट्रने न े 

भोपाल त ेरायपुर  असा प्रवास करीत असताना 
प्रवासा दरम्यान रेस्ट ेनागपुर यथुेन गाडी सुटताच 

फियाादी याांचा वरील नमुद वर्ानाचा मोबाईल 

कोर्ीतरी अज्ञात चोरट्यान े मुद्दाम लबाडीन ेचोरुन 

नले ेवरुन सबब अप. कलम 379 IPC प्रमार्े  

गुन्हा दाखल . 

fVi  --- पोल़ीस  अवधक्षक कायाथलय जा.क्र. आर/ 

23/वर्थ /2019 -2956 वद. 8.5.19 अन्वये गुन्हयाचे 

कागदपत्र 

psi 
खाांडकेर  

5 नागपरु 
708/19 
कलम 

379 Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

टे्रन नं.12425 

मालदा टाऊन 

सुरत  एक्स चे 

कोचनं .ए/1, बथथ 

नं. 15  वरुन 

रेस्टे नागपुर 

येथुन गाड़ी 
सुटल्यानंतर 

 

05 /05/19  

15.40 वा. 
08/05/19  

22.03 वा. 

 

मुकेश श्ऱीराम वसंग 

वय 39 रा k 503 

वबन अलादरा 
बडोदरा गुजरात 

मोनं. 

9924652049 

 

 

 

 

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

 

,dq.k 32]500 : 

एक गोल्डन रंगाचा सॅमसंग AJ 

pro कं.चा मोबाईल त्यात वजओ 

वसम नं.7990319355 ,  IMEI 

NO. नमुद नाह़ी.. वक. 32500 रु 

चा माल 

 

बनरंक अशा  प्रकारे आहे की वऱील  वफयाथवद  हे नमुद टे्रन ने  

रांच़ी ते सुरत असा प्रवास कऱीत असताना प्रवासा 
दरम्यान रेस्टे नागपुर येथे वफयाथद़ी हे नातेवाईकांना 
भेटणे कऱीता प्लॅटफामथवर उतरले व गाड़ी चढले नंतर 

रेस्टे नागपुर येथुन गाड़ी सुटताच वफयाथद़ी यांचे 

विश्यात़ील  वऱील नमुद वणथनाचा मोबाईल कोण़ीतऱी 
अज्ञात चोरट्याने  नजर चुकीचा फायदा रे्वुन मुद्दाम 

लबाड़ीने चोरुन नेले वरुन  गुन्हा दािल . 

fVi--- रेपोस्टे वधाथ जा.क्र. 1495/19  वद. 6.5.19 

अन्वये गुन्हयाचे कागदपत्र दािल 

HC  

59 
वासवनक 

6 o/kkZ 

344@19 d 

379 Hkkanfo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

 

jsYos LVs”ku ojksjk 

IykWVQkWeZ au 02 

04-05-19  

12-30 ok 

08-05-19 

18-40 ok 

ufyuh vfuy 

frjiqMs o; 31 o’kZ 

jk jsYos DokWVZj ua 

vkjchvk;@67@Mh  

cYykj”kkg ft 

pazniqj 

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

 

,dq.k 12]500 : 

fooks da eksckby R;kr fle au 

9067833249 IMEI No-

865207035691539 & 

865207035691521 fd 

12]500@# 

,d la”k;hr 

eqyxk o; 

16&17 o’kZ 

vxkr  yky 

jaxkpk psd 

“kV dkGk 

iWUV ?kkrysyk 

ueqn osGh o fBdk.kh ;krhy  fQ;kZnh gs jsLVs 

ojksjk rs cYykj”kkg vlk ziokl dj.ks djhrk jsLVs   

ojksjk ;sFks IykWVQkWeZoj clys vlrk ueqn la”k;hr 

o.kZukps eqykus R;kps utjpqdhpk Qk;nk ?ksoqu 

R;kapk ueqn eksckbZy  psk:u usys ckcr nqj{ks= 

cYykj”kg ;sFks rdkzj  fnys o:u xqUg;kps 

dkxni=s s iksLVsyk izkIr >kYks o:u ueqn xqUgk 

nk[ky 

iskgok 

186 

iVys 

7 cMusjk 

324@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

dkiMh fi”koh 

pksjh 

 

टे्रन नं 12139 

सेवाग्राम एक्स चे 

कोच नं एस 6 

बथथ नं 53,54 

वरून रेस्टे 

धामणगाव 
;sFkwu xkMh 

lqVysuarj 10 

feuhVkauh  

02/05/19  
04/00 ते 

04/10 दर  

08/05/19 

0099//5588  ????..  

  

वनलेश ववठठलराव 

हुके वय 31 वशथ धंदा 
प्रा जाॅॅब रा मु पो 

ररर्ोरा ता काटोल वज 

नागपरू मो नं 

9821628459  

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

 

,dq.k 25]200 : 

छोट़ी कापड़ी वपशव़ी त्यात 2 

पाउच मध्ये एक सोन्याच़ी 
लेड़ीज अंगठ़ी वजन साडेवतन 

ग्रॅम वक 8000/- रू एक जेन्टस 

सोन्याचे अंगठ़ी वजन 5 ग्रॅम वक 

15000/- रू एक सोनाटा कं 

च़ी र्डयाळ वक 2200/- रू 

असा एकूण 25200/- रू चा 
माल 

वनरंक वऱील ता वेऴी व वठकाण़ी यात़ील वफयाथद़ी मजकुर हे 

ऩमुद टे्रन व बथथ वरुन रेण्सस्टेण् वनफाड ते नागपरू असा 
प्रवास कऱीत असता प्रवासा दरम्यान रेण्सस्टेण् 

धामणगाव येथे वफयाथद़ी यांचे झोपेचा फायदा रे्वनू 

वफयाथद़ी यांच़ी पसथ आत़ील सामानासह मुद्दाम लबाड़ीने  

कपटाने चोरुन नेला  

fVi %&   ????..????..????????..  ??????????  ??????????   ???? ..??????..  3040/19  

वदनांक 02/05/2019 ??????????????????    ????????????????   ??????????????  ????????????????  
  

मपोहवा 

1019 
इंगळे 



 

 

 

 

 

8 cMusjk 

326@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

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

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

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

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

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

  

0077//0055//1199    

1188//3300  ????  
0088//0055//1199    

1188//4477  ?? ?? 

  

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

??????????????  ????   3388  ????????  
????????  ??????????   ????  

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

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

????   ????  

99442211774422888800  
  

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

 

,dq.k 9]000 : 

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

????  AA  3333  IIMMEEII  NNOO  ????  

886699118855003300442277441122  

????   99000000//--  ?? ?? 
 

वनरंक ??????????   ????????????????  ??????????   ????  ????????   ??????????  ????  ????????????  ????????   

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

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

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

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

fVi %&fQ;kZnh ;kauh le{k iks-LVs yk ;soqu fQ;kZn 

fnY;kus xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk   

 
  

??????????   

11002277  
???????????? 

9 अकोरा 
419/19  

कलम  

379  

IPC  

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

ये. स्टे. अकोरा 
मेथ ेPF No. 5 लय 

झोऩरे अवताॊना 
 

 

08/05/19  

06.00 ला 
दयम्मान 

 

08/05/19 
13.24   

भन्नारार जारु चौशान 

लम- 42 लऴष, धॊदा 
भजयुी या. भबरखेड 

ठाणा पऩऩरोऩ जज 

खॊडला भो नॊ 
9575254766 

 

असात ,dq.k 3250 : 

एक Jio कॊ . चा भोफाईर त्माभधे 

IMEI NO भाशीत नाशी.त्माभध्मे 

JIO भवभ नॊ.6267696445 कक. 

1550/-Rs ल योख  1700/- रु. अवा 
एकूण 3250/- RS चा भार 

 

ननयॊक अळा प्रकाये आशे कक, मानतर पीमाषदद  शे लयीर तायीख लेऱी 
ल ठीकाणी  ये. स्टे. अकोरा मेथ ेPF No. 5 लय झोऩरे अवता 
त्माच ेझोऩेचा पामदा घेलनु  त्माचा लयीर नभुद लणषनाचा 
भोफाईर ल योख कोणीतयी असात चोयट्माने  भुद्दाभ 

रफाडीने चोरुन नेरा अवे  कपमाषदद माॊनी ददरे तक्रायी लरुन 

वफफ अऩ करभ  379 IPC प्रभाणे गुन्शा दाखर 

उळीयाचे कायण – कपमाषदीने स्लता: कपमाषद ददरी. 

NK/76 

10 अकोरा 
420/19  

करभ 379 

 IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

ये. स्टे. लाभळभ मेथ े  

PF No 01 लय 
 

06/05/19  

लेऱ नभुद 

नाशी 
 

08/05/19 
14.08 

 अजम यामवीॊग वोऱॊके  

लम- 25 लऴष, धॊदा 
नोकयी या. भु.ऩो. चाॊदयु 

ता.जज. अकोरा भो नॊ 
8007766302 

 

असात ,dq.k 1150 : 

एक काळ्मा यॊगाची  वॅक फॅग कक. 

450 रु. ल त्माभध्मे योख 700/- रु ल 

ब्रड वॅम्ऩरची स्राईड 

(ऑपीभळमर स्राईड) अवा एकूण 

1150/- RS चा भार 

 

ननयॊक -अळा प्रकाये आशे कक, मानतर पीमाषदद  शे लयीर तायीख लेऱी 
ल ठीकाणी  ये. स्टे. लाभळभ मेथ े  PF No 01 लय अकोरा 
मेणेवाठी फवरे अवता कपमाषदी माॊची नजय चकुलनु  त्माची 
लयीर नभुद लणषनाची फॅग आतीर वाभानावश कोणीतयी 
असात चोयट्माने त्माच े गैयशजेयीचा पामदा घेलनु  चोरुन 

नेरी  अवे  कपमाषदद माॊनी ददरे तक्रायी लरुन वफफ अऩ करभ  

379 IPC प्रभाणे गुन्शा दाखर 

उळीयाचे कायण – कपमाषदीने स्लता: कपमाषद ददरी. 

NK/76 

11 अकोरा 
421/19  

करभ 379 

 IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

टे्रन नॊ. 12844 

डाऊन अशभदाफाद 

ऩयुी एक्व चे कोच 

नॊ. S/4 फथष 42,43 

45 लरून ये.स्टे. 

अकोरा मेथ ेझोऩ 

उघडल्माने रषात 

आरे 

 

 

03/05/19  

07.30 ा  
 

. 08/05/19 

17.27 
. अभीत कुभाय 

यभेळबाई लल्शेकय  लम- 

36 लऴष, या. 404 

अभेझान येवीडन्वी 
बफशाॊइॊड फाग्मरक्ष्भी 
टाऊनळीऩ आजला योड 

लडोदया ळशय गुजयात  

भो नॊ 9428354132 

 

असात ,dq.k 15000 : 

एक MI कॊ . भोफाईर भाॉडर नॊ. 
note 5 pro त्माचा IMEI no. 

868922032748648,86892232

748655 त्मात jio भवभ नॊ. 
8780819626 , VodaFone no. 

9586284030 कक. 15000/- रू चा 
भार . 

 

ननयॊक - अळा प्रकाये आशे कक, मानतर पीमाषदद  शे लयीर तायीख लेऱी 
ल ठीकाणी  नभुद टे्रन ने कोच ल फथष लरून लडोदया ते नागऩयु 
अवा प्रलाव कयीत अवता प्रलावा दयम्मान त्माना झोऩ 

रागरी अवता कपमाषदी माॊना   ये.स्टे. अकोरा मेथ े झोऩ 

उघडल्माने रषात आरे की, नभुद  लणषनाचा भोफाईर 

कोणीतयी असात चोयट्माने त्माच े झोऩेचा पामदा घेलनु   

चोरुन नेरी   
उळीयाचे कायण –jsiksLVs cMusjk ;sFkqu bZesy n~okjs 

izkIr >kY;kus- 

NK/76 



 

 

Hkkx 06 [kkyhy nk[ky xqUgs %& 

 

 

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 

e`rdkps uko o 

iRrk 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

          

 

 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh  

 

 

 

 

 

 

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 cMusjk vi dz-280@19  dye  379 Hkknoh 08/05/19  ps 00.32 ok vkosl [kku ;qlwQ [kku o; 23 o’ksZ jkg- vLrkuk uxj] dkjatk ykM ftYgk okf”ke 

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 

         


