
 

   Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn-11@02@2019 

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. 

231/19   
कलम  379, 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

गाडी 

नं.12650 च े
वेळी  रे स्ट े

नागपरु 

प्लँटफामम नं. 

1 वर 

 

10/2/19 
22.00 वा 

 

11/2/19 
11.38 वा 

 

ववनोद S/o 
लखनलाल चौब े

वय 49 वषम, रा 

507 
NIT,काँम्पलके्स 

आवडचेौक 
लष्करी बाग 

नागपरु मो नं. 

9561085856 

vKkr ,dq.k 12500 : 

एक रेडमी मोबाईल 

त्याचा IMEI No 

863905045138
99 वक. 12500/-

रु, 
 

fujad नमुद ता वेळी व विकाणी यातील वफयामदी 
मजकुर  हे रे स्ट ेनागपरु यथे ेआल ेअसता 
त्यांचा नमुद वणमनाचा मोबाईल  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्यान े गदीचा 

फायदा घेवुन गाडी नं.12650 च ेवेळी  रे 

स्ट े नागपरु प्लँटफामम नं. 1 वरुन   
चोरुन नेल्यावरुन नंबरी गनु्हा दाखल 

करुन सबब अप कलम 379 IPC  
प्रमाण े 

ASI 
741 
चहांद े

2 नागपरु 

234/19   
कलम  

224 IPC 
xqUgkizdkj 

dk;nsf”kj 

j[kokyhrqu 

iGqu tk.ks 

लोहमागम 
पोलीस िाण े

नागपरु 
यथेनु 

 

09/2/19 

13.45 वा 

त े14.15 

वा. 
दरम्यान 

 

11/2/19 

19.11 वा 
 

सरकारतफे 

API श्री संवदप 
अण्णाजी 

गोंडाण,े वय 

37  वषम, धंदा 

नोकरी , 

सहा. पोवलस 

वनररक्षक, नेम 
लोहमागम 

पोलीस िाण े
नागपरु 

 

राजीव 
उमाशंकर 
दबु ेवय 

39 वषम, 
रा श्रवमक 

सोसायटी, 
उत्थान 

नगर, 
गोरेवाडा 

ररंगरोड, 
नागपरु 

(अटक 

नाही) 
 

fujad fujad अशा  प्रकारे आहे वक राजु उमाशंकर 

दबु े रा. श्रवमक सोसायटी, उत्थान 

नगर, गोरेवाडा ररंगरोड, नागपरु 

(अटक नाही) यास ACR No 

223/19  कलम 354 IPC सह 

कलम 8, 12 बालकांच े लवैगंक 
अरपराधांपासनु सरंक्षण अवधवनयम  
मधील कस्टडी मधील आरोपी हे पो 

कमम. 276, 1133 यांना संरक्षण 
कामी नेमल े होत े आरोपीन े त्यांना 
चकमा दवेुन त्यांच े कायदशेीर 
सरुक्षेतनु पळुन गलेा वरुन आरोपी 

ववरुध्द कलम 224/ IPC  प्रमाण े
दाखल करुन सरकारतफे कायदशेीर 
वफयामद आहे अस े वफयामद वरुन गनु्हा 
दाखल  

PSI 
श्री 
जाधव 



3 नागपरु 

236/19 

U/S 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

lqVdsl pksjh 

ट्रनेनं.1283

7 

छ.ग.एक्स
च ेकोचनं 

S/11,बथम 

नं. 24 
वरुन रेस्ट े

नागपरु 
यणेपेवुी 

27/1/19 

2.50 वा 
 

11/1/19  

22.26 वा 
 

वफरोज अली 

S/O  
इमतयेाज अली 

वय 48 वषम रा. 

घर क्र.27 
वनयर 

वॉटर.टकॅ 
बालबीहार रोड 

भोपाल म.प्र. 

मोन.ं 

9425012959 

अज्ञात 
 

,dq.k 15000 : 

एक सटुकेस 
त्यात कपड ेव 

रोख 15000 रु 
असा एकुन 

15000 रु 

fujad नमुद ता वळेी व विकाणी यातील 
वफयामदी मजकुर  ह े नमुद ट्रनेन े
भोपाल त े रायपरु असा प्रवास करीत 
असताना प्रवासा दरम्यान े कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्यान ेवफयामदी यांचे झोपचेा 
फायदा घवुेन नमुद वणमनाची सटुकेस 
व रोख चोरुन नले े वरुन सबब अप 

कलम 379 IPC  प्रमाण े दाखल 
करुन  सदर  गनु्याची वदी ररपोटम 

मा. JMFC सो रेल्व े कोटम नागपरु 

यांना रवाना करण्यात आल ेतसचे मा. 

PSO सो यांच ेआदशेान े  WNK 101 
दमके यांना दणे्यात आला आह े

WNK 

101 
दमके 

4 नागपरु 

237/19 

U/S 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

lqVdsl pksjh 

ट्रनेनं.1283

7 

छ.ग.एक्स
च ेकोचनं 

S/11,बथम 

नं. 8 वरुन 
रेस्ट े

नागपरु यथे े
लक्षात 
आलवेर 

27/1/19 

2.50 वा 

 

11/1/19 

22.42 वा 
 

अवमर अहमद 
अवलक अहमद 

वय 48 रा घर 

क्र. गल्ली 

न.ं1इब्राहीमपरुा 

भोपाल मोन.ं 

9630199999 

अज्ञात 

 
,dq.k 35000 : 

एक सटुकेस 
त्यात कपड ेव 

हॉकी वकट असा 

एकुन 35000 रु  

चा माल. 

fujad यातील वफयामदी मजकुर  ह े नमुद 
ट्रनेन े भोपाल त े रायपरु असा प्रवास 
करीत असताना प्रवासा दरम्यान े
कोणीतरी अज्ञात चोरट्यान े वफयामदी 
यांच े झोपचेा फायदा घवुेन नमुद 
वणमनाची सटुकेस आतील सामानासह  
चोरुन नले े वरुन सबब अप कलम 

379 IPC  प्रमाण े दाखल करुन  

सदर  गनु्याची वदी ररपोटम मा. 

JMFC सो रेल्व े कोटम नागपरु यांना 

रवाना करण्यात आल े तसचे मा. 

PSO सो यांच े आदशेान े asi 725 

िाकुर यांना दणे्यात आला आह.े      

 

asi 

725 
िाकुर 



5 नागपरु 

238/19 

U/S 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

रेस्ट े
नागपरु 
पवुमगटे 

इन्कवारी 
ऑवफस 

25/1/19 

13.45  वा 

 

11/1/19 

23.07 वा 
 

राजशे 
सधुाकरराव 

करंड ेवय 47 

वषम रा. हनमुान 
मंवदर जवळ 

प्लॉट नं.135 b 

,रतननगर 
गाडगबेाबा 

लआेऊट 
हनमुान नगर 

नागपरु  मोन.ं 

7709253222 

अज्ञात 

 
,dq.k 22000 : 

एक गोल्डन 
रंगाचा सॅमसंग 

A-5 मोबाईल 

,वसम आयडीया 

नं. 

9766918550 

,imei no माहीत 

नाही वक.22000 

रु चा माल. 
 

fujad  यातील वफयामदी मजकुर  ह े नागपरु 
त े मुंबई जाण े करीता रेस्ट े नागपरु 
पवुमगटे इन्क्वारी यथे े चौकशी करीत 
असता कोणीतरी अज्ञात चोरट्यान े
वफयामदी यांच े नजरचुकीचा फायदा 
घवुेन नमुद वणमनाचा मोबाईल  चोरुन 

नले ेवरुन सबब अप कलम 379 IPC  
प्रमाण ेदाखल करुन  सदर  गनु्याची 

वदी ररपोटम मा. JMFC सो रेल्व ेकोटम 
नागपरु यांना रवाना करण्यात आल े

तसचे मा. PSO सो यांच े आदशेान े

Hc 59  यांना दणे्यात आला आह.े      
 

Hc 59   

6 नागपरु 

239/19 

U/S 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

ysMht ilZ 

pksjh 

ट्रनेनं.1824

4 भगत की 
कोिी 

एक्सच े

कोचनं.एस

/7,बथम नं. 

24 वरुन 
रेस्ट े

नागपरु 
यणेपेवुी 

27/1/19 
वेळ नमुद 

नाही. 
 

11/1/19 

23.26 वा 
 

अवनता खत्री 
कालबहादरु 

खत्री वय नमुद 

नाही. घर 

क्र.B/233 
राजने्र प्रसाद 

कालोनी 
जसैलमेर 
राजस्थान 

मोन.ं 

9001706264 

अज्ञात 

 
,dq.k 1500 : 

एक लडेीज पसम 

त्यात वववो कं.चा 

मोबाईल imei no 

865470047049

696 

,86547004704

9688 वक.नमुद 

नाही. ,घड्याळ 

,दोन मुलांच े
जन्मप्रमाणपत्र 
नाम ेलावण्या 

खत्री 15व यामी 

खत्री 19  , रोख 

1500 रु  असा  

माल. 
 

fujad यातील वफयामदी मजकुर  ह े नमुद 
ट्रनेन ेनमुद कोच व बथम वरुन प्रवास 
करीत असताना रेस्ट े नागपरु यथे े
लक्षात आल्यान े त्याची नमुद 
वणमनाची बॅग कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्यान ेचोरुन नले ेवरुन सबब अप 

कलम 379 IPC  प्रमाण े दाखल 
करुन  सदर  गनु्याची वदी ररपोटम 

मा. JMFC सो रेल्व े कोटम नागपरु 

यांना रवाना करण्यात आल ेतसचे मा. 

PSO सो यांच े आदशेान े Hc 181 

बाबर यांना दणे्यात आला आह.े      

Hc 

181 
बाब 



7 o/kkZ 

113@19 

d 379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj  

ysMht 

gWUMcWx  

pksjh 

 

jsYos LVs”ku 

lsokxzke 

;sFkhy 

LVs”ku 

ijhljkrwu 

11-02-19 

07-30 ok 

11-02-19 s 

12-20ok 

lkS-ek;k 

fJd`’.kjko 

ukdkGs] jk-cslk 

jksM vyadkj 

uxj] ukxiqj 

vKkr ,dq.k 11000 : 

,d ysMht gWUMcWx 

dkG;k jaxkph 

R;kr lksU;kph iksr 

out 5 xzWe fdaer 

10]000@& :i;s 

jks[k 1000@& 

:i;s ,dq.k 

11]000@& 

fdaerhpk eky 

fujad ;krhy fQ;kZnh etdqj gs vkiys 

irhlg Vzsu u11402 uanhxzke ,Dl us 

jsYos LVs”ku ukxiqj rs lsokxzke yk 

tk.ks djhrk vkys vlrk o IYkWVQkWeZ 

o:u ckgsj tkr vlrkauk R;kaph ojhy 

o.kZukph [kkan;kyk vVdysyh ueqn 

o.kZukph ,d gWUMcWx dks.khrjh vKkr 

pksjV;kuss utjpqdowu pks:u 

usyh]lcc vi-dz-113@19 dye 379 

Hkknafo izek.ks nk[ky dj.;kr vkyk- 

Ikaasgok 

549 

QqlkVs 

8 o/kkZ 

114@19 

d 379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

Vzsu u 12833 

vgenkckn 

gkoMk ,Dl ps 

ekxhy tujy 

dksp e/kwu jsYos 

LVs”ku iqyxko 

;sFkwu xkMh 

lqVY;koj 

10-02-19 

03-00 ok 

11-02-19 

17-05 ok 

vfudsr fnyhi 

cksanjs]] jk- 

lkfo=h ckbZ 

Qqys uxj tknq 

egy pksd 

ukxiqj 

vKkr ,dq.k  9500 : 

,d dkG;k 

jaxkpk jsMeh 

daiuhpk eksckbZy 

R;kr ftvks fle 

ua- 8788802220 

vk;,ebZvk; ua- 

86391004533859

3  ,dq.k 

9]500@& : 

fujad ueqn rk o osGh fQ;kZnh etdqh gs 

ueqn Vzsu us jsYos LVs cMusjk rs ukxiqj 

vlk izokl djhr vlrkauk 

izoklknjE;ku jsYos LVs”ku iqyxko 

;sFkwu xkMh lqVY;kuarj izoklkP;k 

xnhZpk Qk;nk ?ksowu dks.;krjh vKkr 

pksjV;kus fQ;kZnh ;kapk ueqn o.kZukpk 

eksckbZy pks:u usyk-lcc vi dz-

114@19 dye 379 Hkknfo izek.ks 

nk[ky dj.;kr vkyk- 

iksgok 

@758 

nkHkkMs 

9 cMusjk -

96@19 

dye 379 Hkk 

n oh 

xqUgkizdkj 

efuilZ pksjh 

टे्रन 
महाराष्ट्ट्र 

एक्स. चे 
समोरील 
जनरल 

कोच मध्ये 

रे.स्टे. 
बडेरा येथुन 

गाडी 
सुटताच 

  

0077..0022..1199  
??????   ????????   

???? ???? 

  

1111//0022//1199  

0088..2222?? ?? 

 

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

????????   ????   2288  

??????????  ????..  CC//OO  
??????????????   

?????? ,,  
????????????   

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

???? ..????..  

88998833333333772255  
  

vKkr ,dq.k 550: 

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

???? ..  115500//--  ????..  
??????????  ??????   

??????????   440000//--  

????..  ((110000xx44))  ,,  

??????  ??????????,,  ????????   

??????????,,  ????????   

??????????,,  SSBBII  

????AATTMM  ??????????  
??????   ????????????????   

????????   555500  ????..    

  

fujad यातील फीयाादी मजकूर हे नमदू टे्रन ने 
????????????   ????  ??????????   ??????   ????????????  ????????   
??????????   ??????????????     ????????????  ????????????   ????????  नमदू 
टे्रन ??????????  ????????   ????????   ????????????????  ??????????  

????????????????????  ??????????????  नमदू ??????   ???????? vkrhy 

lkekuklg ??????????????  ??????????????????  ????????????????????    
??????????????   ????????????  ????????????????   ??????????????  ??????????   

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

प्राप्त फफयााद वरून कलम 379 भा.द.वी 
प्रमाणे गुन्हा दाखल  

fVi  ????..????..????????  ??????????   ??????????  

???? ..????????..446600//1199  ????..0099//0022//22001199  

??   ??????????   ????..????????  ?? ..????????..113388//1199  

????..1100//0022//22001199  ????????????  टपालाद्वारे  
गुन्याचे कागदपत्र प्राप्त   

HC/9

64 
????????    



10 cMusjk a-

97@19 dye 

379 Hkk n 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

रेल्वे स्टेशन 
अमरावती 
पाकीग ते 
प्लेटफा  ॅम 

कं्र-02 चे 
दरम्यान 

 
 

\11/02/19 

05.15 वा. 
दरम्यान 

11/02/19 

13.28 वा 

मधुरा राजीव 

झामरे वय-21, 

धंदा- फशक्षण, 

राह- श्यामनगर 
मालटेकडी रोड 

अमरावती, मोबा. 

नंबर- 

9370518773, 

8625879310 

vKkr ,dq.k  14999 : 

एक रेडमी नोट 05 
प्रोमी कंपनीचा 

फफकट गुलाबी रंगाचा 

मोबाईल आय. एम. 

ई. आय. नंबर-

86843404982197

0, फसम नं  आयडीया 

कंपनी नं-

7350095595 

ऐअरटेल फसंम नं-

7249874524, 

फकमंत 14,999 रू 

फनरंक यातील फीयाादी मजकूर हे  नागपुर 
जानेसाठी रेल्वे स्टेशन अमरावती येथे 
आले असता कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने 
त्याचे प न्टचा फखश्यांतील नमुद 
वणानाचा मोबाईल गदीचा फायदा घेवुन 
मुददाम लबाडीने  चोरून नेला अशी 

फदली फफयााद वरून गुन्हा कलम 379 

भा.द. फव प्रमाणे दाखल  
 

पोहवा/39

5 गावडे 

11 cMusjk -

98@19 

dye 379 

Hkk n 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

टे्रन  नं. 

12130 
आझाद फहन्द 

एक्स. चे 

कोच नं. 

S/6 बथा नं. 

68 वरुन 

रे.स्टे  
बडनेरा 

येथुन गाडी 
सुटल्यानंतर 

15 
फमफनटांनी 

 

08/02/19 

21.56 वा. 
11.02.19 

19-05 
 

सतीश 
फतं्रबकराव हरकरे 

वय 63  वषे धंदा 

पेन्शनर रा. 
फववेकानंद 

कॉलनी अमरावती 

मो.नं. 

9595145184 

अज्ञात ,dq.k  7000 : 

एक MI कंपेनी चे 

पांढ-या रंगाचा 
मोबाईल त्यामध्ये 
आयफडया कंपनीचे 

फसम क्र. 

7517946695, 

एअरटेल  फसम क्र. 

9423705012,I

MEI NO. माफहत 

नाही फकं. 

7000/- रु. 

फनरंक 

यातील फीयाादी मजकूर हे  पररवारासह 

रे.स्टे.  बडनेरा ते पुणा असा प्रवास 

करणे करीता  रेस्टे बडनेरा येथे टे्रन  नं. 

12130 आझाद फहन्द एक्स. चे कोच नं. 

S/6 बथा नं. 68  वर  बसले असता 
फफयाादी यांचा प नं्टच्या फखशात ठेवलेला  

एक MI कंपेनी चे पांढ-या रंगाचा 
मोबाईल प्रवाशी लोकांच्या गदीमध्ये  
कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने गदीचा 
फायदा घेउन मुद्दाम लबाडीने चोरून 

नेला असे रे.स्टे. बडनेरा येथुन गाडी 

सुटल्यानंतर 15 फमफनटांनी त्यांचा 
लक्षात आले असे फदले फफयााद वरून 
गुन्हा दाखल  

 

 

 
 

ASI/812 
फमश्रा 



 

 

 

 

12 अकोरा 
129/19 

करभ  379 

बा.द.वल. 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

टे्रन न.ं19713 

जमऩुय 

सवकंदयाफाद 

एक्व चे कोच 

नं. B4 फथथ नं. 
58 

ये.ऩो.स्टे.अको
रा  PF  

NO.03 लय  

उतयत 

अवताना 
 
 

10/02/19  चे  
19.50 ला  

11/02/19 चे 
00.14 

 

मोगेळ भुयरीधय 

खंडरेलार   ,लम- 

47  लऴथ,धंदा-
व्मलवाम, या. 

आऱळी  
परााँट,अकोरा   

भो.नं.9422860120 
 

vKkr ,dq.k 17990 : 

एक  वाँभवंग कं. 

भोफाईर भााँडरे नं. 
ON NEXT -7 त्माचा 

IMEI NO. 

357956081587448,3

57957081587448 

त्मात AIRTEL 

सवभ.नं. 9730172000 

.ककं 17990/- चा भार. 

एकुण  कक.17990/- रू. 

 

fujad : मातीर कपमाथदी भजकुय शे लयीर नभुद टे्रन न े

नभुद कोच ल नभुद फथथ लरूऩ जमऩुय ते अकोरा  
अवा प्रलाव करून ये.स्टे.अकोरा मेथे उतयत 

अवताना कपमाथदी मांच्मा ऩाँन्टच्मा खखळातीर 

लयीर नभुद  लणथनाचा भोफाईर प्रलावी रोकांचा  
गदीचा पामदा घेऊन कोणीतयी अज्ञात 

चोयट्मान े भुद्दाभ रफाडीन े  चोरून नेरा  
कपमाथदी मांनी ददल्मा कपमाथद लरून वफफ अऩ 

करभ 379 IPC प्रभाणे  भा. PSO वो मांच्मा   
आदेळान्लमे गुन्शा दाखर कयण्मात आरा ऩुढीर 

गुन््माचा तऩाव देण्माची तजफीज ठेलरी आशे. 

उसळया च ेकायण- कपमाथदी स्लता आल्माने 
 

NK/198 

13 अकोरा 
130/19 

करभ  379   
बा.द.वल 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ये.स्टे. 

अकोरा PF 

No.1 टे्रन अऩ 

गगतांजरी 
एक्वचे 
भागीर 

जनयर कोच 

भध्मे 

 

11/02/19  

च े14.05 ला 
दयम्मान 

 

 

11/02/201

9 च े18.15 

 

 

वंतोऴ ळारीग्राभ 

लाघ ,लम- 35 

लऴथ, धंदा-भजुयी, 
या. आंफेडकय 

चौक, सळलणी   
भो.नं.91562359

46 
 

vKkr ,dq.k 4]000 : 

एक  वाँभवंग कं. 

भोफाईर भााँडरे नं. 

ON Grand Prime 

4G Silver यंगाचा 
त्माचा IMEI NO. 

35230207929366

2, 

35230307929366

0 त्मात 

Ideaसवभ.नं. 

9881994227, jio 

सवभ नं 

9370774427 .ककं 

4000/- चा भार. 

एकुण  कक.4000/- 

रू.(जूना लाऩयता) 

fujad मातीर कपमाथदी भजकुय शे आऩरे ऩत्नीवश 

ऩाशूने फशीन ल लशीनी मांना नासळक मेथे 

अऩ गगतांजरी एक्व ने जाने अवल्माने 

त्मांना वोडण्माकयीता आरे अवता नभूद 

गाडी आरे लय त्मांना भागगर जनयर कोच 

भध्मे फववलत अवतांना कपमाथदी मांचे 
ऩत्नीच्मा ऩवथभधून लयीर नभुद लणथनाचा 
भोफाईर कपमाथदी मांच्मा ऩवथभधून प्रलावी 
रोकांचा  गदीचा पामदा घेऊन कोणीतयी 
अज्ञात चोयट्माने भुद्दाभ रफाडीने  चोरून 

नेरा  कपमाथदी मांनी ददल्मा कपमाथद लरून 

उसळया च ेकायण- कपमाथदी स्लता आल्माने 

HC/37
0 



 

 

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

vd 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 

          

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 

 

ukxiqwj  yksgekxZ ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

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 

vaeynk

j 
          

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

& & & & & &  

& 

& & 


