
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn-12@01@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 ukxiqj 

अप क्र. 69 /19 
U/S 379 IPC  

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

रे स्ट ेनागपुर 
मनेगटे जवळील 
पुछताछ कें न्द्र 

 

11.01. 19  
21.20वा 

 

12.01. 19 
00-37वा 

 

अजय रामचंर छदवानी, 
वय 38 वषष, धंदा 

व्यापार रा. अवतार 
ननवास ननयर शनी 
पँलसे झुललेानगर 

खामगाँव नज. बुलढाणा 
मो न.ं 9822366015 

अज्ञात ,dq.k 7]400 : 

एक  गोल्डन रंगाचा 
रेडमी 5A  कं. चा 

मोबाईल त्यात नजयो 
नसम न.ं 9822463052 
,IMEI न.ं नमुद नाही 

नकंमत 7400 /-रु चा माल 

fujad नमुद ता वेळी व निकाणी यातील नियाषदी 
मजकुर हे रे स्ट ेनागपुर  यथे ेसवेाग्राम 
एक्स न ेखामगाव जाण्यानकरता आले - रे 
स्ट ेनागपुर मनेगटे जवळील पुछताछ 
कें न्द्र यथेे नवचारपुस कररत असतांना 
कोणीतरी अज्ञात चोरटयान ेनियाषदी 
याच्या पँन्द्टच्या नखशातील िेवललेा नमुद 
वणषनाचा मोबाईल   त्यांचे नजरचुनकचा 
िायदा घवुेन  मद्दाम लबाडीन ेचोरुन नले े
वरुन सबब कलम 379 IPC प्रमाने   नंबरी  
क्रमाकांन े गुन्द्हा दाखल  
 
 

ASI 
988 
मराप े

2 ukxiqj 

अप क्र. 70 

/19 U/S 379 
IPC 

xqUgkizdkj 

ysnj cWx 

pksjh 

 

ट्रने नं. 22123 

पुण ेअजनी एक्स 

च ेकोच नं. B/4 

बथष नं. 39, 40, 

65, 66, 67, 
वरुन रे स्ट े

बुटीबोरी यथुेन 

चाल ुगाडीतनु 

 

.12.01.19 

च े04.30वा 
 

. 12.01.19 

च े06-58वा 

लता नननतन तरुकर उम्र 

38 वषष, व्यवसाय हाऊस 

वाईि पत्ता C503 

करन ँँटसे्टा बालवेाडी 

पुन े411045 मो नं. 

8600242106,  

8600488817 व 

सहनियाषदी नाम ेउज्वला 

पंकज घुरल ेवय 39 वषष, 

धंदा अँडव्होकेट , पत्ता 

A/101 मके मल्हार 

रागालने नं. 2 मरािा 
मंदीर च्या माग ेबाहुधन 

पुण ेमो नं. 

9422926556 
 

अज्ञात 
,dq.k 28]500 : 

नियाषदीची यांची एक 

नपवळ्या रंगाची लदेर बँग 

नक. 1000/-रु, त्यात 

ड्रायनवंग लायसंन्द्स नस.टी. 
बँक के्रडीट काडष कँश 

5500/-रु, एक IN 

NoTE कं. चा मोबाईल 

त्यात नजयो नसम नं. 

79726623233 , IMEI 

नं. नमुद नाही नकं. 

12000/-रु, तसचे 

सहनियाषदी यांचा एक जरा 

कं. चा लडेीज पसष नक. 

2000/-रु, त्यात चष्मा 

नक. 6000/-रु, कँश 

2000/-रु, असा दोन्द्ही 
पसष मधील सामान एकुन 

नकंमत 28500/-रु. चा 
माल 

 

fujad नमुद ता वळेी व निकाणी यातील नियाषदी 

लता नननतन तरुकर उम्र 38 वषष, व्यवसाय 

हाऊस वाईि पत्ता C503 करन टसे्टा 

बालवेाडी पुन े 411045 मो नं. 

8600242106,  8600488817 व 

सहनियाषदी नाम ेउज्वला पंकज घुरल ेवय 39 

वषष, धंदा अँडव्होकेट , पत्ता A/101 मके 

मल्हार रागालने नं. 2 मरािा मंदीर च्या माग े

बाहुधन पुण ेमो नं. 9422926556 हे नमुद 

ट्रने न े रे स्ट े पुण े त े अजनी असा प्रवास 

करीत असतांना  प्रवासा दरम्यान  नियाषदी 
व सहनियाषदी  नाम े उज्वला पंकज घुरल े

यांचा नमुद वणषनाचा पसष आतील  मोबाईल 

व रोख त्यांच ेझोपचेा  िायदा घवुेन  मद्दाम 

लबाडीन े चोरुन नले े वरुन सबब कलम 

379 IPC प्रमान े  नंबरी    गनु्द्हा दाखल  

 
 

ASI 
988 
मराप े



3 jsiksLVs ukxiqj 

71@19 

dye 379 

Hkknfo xqUgk 

izdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

 

रेल्वे स्टे नागपरु  
येथे जनरल े
वेटींग रुम 

 

12/1/19/ 
10.59 वा. 

12/1/19/  
13.54 वा. 

बी.महेंद्र  S/O  
व्यकंटेश वरल ु वय 

23 वषे रा.रेल्वे जजल्हा 
पोतीरेड्डी  बालाम 

कोउरमडल आंधे्रप्रदेश 
मोबा. नं. ,524537, 

90008777277 

अज्ञात 
 

,dq.k 14]000 : 

एक समँसंग कंपनीचा 
ब्लल्य ुरंगाचा मोबा.  
मॉडल नं. on -8 

IMEI no 
359211090961368 
की. 14.000/rs चा 

माल 

निरंक   अशा प्रकारे आहे की यातील जियादी हे 
नेल्लरु ते  येथे जाऩ्यात करीता रेल्वे 
स्टे.नागपरु  PF no 1 वर जनरल  
वेंटटगरुम मध्ये . चाजजिंगवर लावलेला 
मोबा. जियाजदचा झोपेचा िायदा घेवनु 
कोणीतरी अज्ञात चोट्याने   वजरल नमदु 
वणणनाचा मोबाईल मदु्दाम लबाडीने 
चोरुन नेला वरुन   नंबरी गुन्हा दाखल 
करण्यात आला  

ASI 
988 
मराप े

4 o/kkZ 

22@19 

dye 379 

Hkknaoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

xkMh eqacbZ 

,yVhVhbZ 

vtuh ,Dlps 

dksp ua 

,l@09 cFkZ 

ua 04 o:u  

jsLVs o/kkZ ;sFks 

>ksi m?kMys 

oj ekghrh 

iMys 

10@01@

19 ps 00-

30 ok 

njE;ku 

12@1@19 

ps 12-35 

fnid panzdkar <ksjs 

o; 29 o’kZ jk  

eydkiqj jksM 

cqy<k.kk 

vKkr ,dq.k 10]000 : 

vksIiks da eksckbzy 

R;kr 9881147752 

IMEI No 

867767039450594 

867767039450586 

fd- 10]000@# 

eky 

fujad ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus 

jsLVs eydkiqj rs ukxiqj vlk 

ziokl  djhr vlrkauk R;kps 

>ksispk Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh 

vKkr pskjV;kus ueqn eksckbZy 

psk:u usys ckcr  

jsiksLVs ukxiqj ;sFks rdkj  fnys 

o:u tk dz297@19 fn 

10@1@19 vUo;s izkIr >kys 

o:u xqUgk nk[ky  

iskgok  

289 

/kksVs 

5 o/kkZ 

23@19 

dye 379 

Hkknaoh 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

12723 

rsyaxkuk 

,Dlps 

tujy dksp 

o:u  jsLVs 

fgsax.kkkV ;sFks 

ekghrh iMys 

09@01@

19 ps osG 

ueqn ukgh 

12@1@19 

ps 12-40 

eukst ckcqjko 

pgkjs o; 45 o’kZ 

jk ufou ckx 

panziqj 

vKkr ,dq.k 10]000 : 

,d cWx R;kr jksa[k 

10]000@#  

vkS’k/khps dkxni= 

iWudkMZ vk/kkjdkMZ 

vlk 10]000@# pk 

eky 

fujad ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus 

jsLVs panziqj rs ukxiqj vlk ziokl  

djhr vlrkauk R;kps >ksispk 

Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr 

pskjV;kus ueqn eksckbZy psk:u 

usys ckcr  

jsiksLVs ukxiqj ;sFks rdkj  fnys 

o:u tk d z296@19 fn 

10@1@19 vUo;s izkIr >kys 

o:u xqUgk nk[ky  

iskgok  

549 

QqlkVs 



6 o/kkZ 

24@19 

dye 379 

Hkknaoh 

xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

16031 

vaneku 

,Dlps dksp 

ua ,l@ 04  

cFkZ au 55 

o:u  jsLVs 

ojskjk njE;ku 

10@01@

19 ps 01-

00 ok 

12@1@19 

ps 14-20 

ok 

jaxk Jo.k lueqxe 

o; 36 o’kZ jk 

LVªhV iWusy cWVe 

vKkr ,dq.k 3]000 : 

cWx R;kr nsku 

ftUl iWUV “kVZ o 

brj iWUV fd 

3000@#  o jsYos 

frdhV vlk 

3000@# pk eky 

fujad ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus 

jsLVs psUubz rs fnYyh vlk ziokl  

djhr vlrkauk R;kps >ksispk 

Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr 

pskjV;kus ueqn cWx vkrhy 

lkekuklg psk:u usys ckcr 

jsiksLVs ukxiqj ;sFks rdkj  fnys 

o:u tk d z295@19 fn 

10@1@19 vUo;s izkIr >kys 

o:u xqUgk nk[ky  

lQkS 

113 

nkcsjko 

7 cMusjk vi 

ua-31@19 

dye 379 

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj  

ikWdhV pksjh 

   

 

  

टे्रन LTT-म ुंबई 
काजीपेठ एक्स चे 
मागील जनरल 
कोच मध न रे.स्टे 
धामणगावुं येथे 
ऊतरत असताुंना  
 
  

07/01/19 
23.20 वा    

12/01/19 
16.13 वा.  

      

श्री.नामदेव सदाशिव 
पवार धुंदा-शिक्षक 
रा.धामण्गावुं रेल्वे 
शज.अमरावती 
मो.7218926916,899906
9651   

अज्ञात 
,dq.k 500 : 
एक काळ्या रुं गाचे पॉकीट 
त्यात रोख 500/-रु 
(500x1),आधार काडड ,पॅन 
काडड ,शतन ATM 
(SBI,CBI,शिक्षक बॅ ुंकेचे) 
काडड ,ड्रायश्हुंग लायसुंस 
असा एक ण 500/-रु चा 
माल  

    

fujad वरील तारीख वेळी व शठकाणी यातील 
शियाडदी मजक र नम द टे्रन ने बडनेरा ते 
धामणगावुं असा प्रवास करुण रेल्वे स्टेिन 
धामणगावुं येथे ऊतरत असताुंना कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने शियाडदी याुंचे पॅन्टचे 
मागच्या शखिात ठेवलेले एक पॉकीट रोख 
चोरुन नेले  ????????   ????????????  ????????     

fVi&;krhy fQ;kZnh ;kauh vkt jksth  

iks-LVs yk le{k ;soqu rdzkj fnY;kus 

xqUgk nk[ky   

  

पोना/ 
983 
स रवाडे  

8 cMusjk vi ua-

32@19 dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

 

 

  

रेल्वे  स्टेिन 
चाुंद र  रेल्वे 
प्रशतक्षालया 
मधील 
बाकड्यावरुण  

  

शद.12/01/2

019 चे 

14.00 वा   

शद.12/01/2

019 चे 

17.24 वा       

सौ.शवनोदीनी शव दामले 

वय-57 वर्ड 

रा.्युंकटेिनगर िेगावुं 

शज.ब लढाणा 

मो.9420384974  

vKkr  
,dq.k 10]000 : 

एक ओपो F3 कुं .चा 

मोबाईल त्यात IDEA 

शसम नुं.7744931961 

BSNL शसम 

नुं.9403052474 IMEI 

NO माशहती नाही 

शकुं .10000/-रु चा     

fujad ,वरील तारीख वेळी व शठकाणी यातील 
शियाडदी मजक र हे रेल्वे स्टेिन चाुंद र रेल्वे 
प्रशतक्षालया मधील बाकड्यावर बसले व 
त्याुंनी त्याुंचा एक मोबाईल बाकड्यावर 
शवसरुण वेटींग रुम मध्ये फे्रि होणेकरीता 
गेले व परत बाकड्याजवळ आले असता 
त्याुंना त्याुंचा नम द मोबाईल शदस न आला 
नाही तो कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरुन 
नेल्याचे लक्षात आले बाबत शदले शियाडद 

वरुण मा.PSO सो याुंचे आदेिान्वये कलम 

379 भा.द.वी प्रमाणे ग न्हा दाखल  

  
fVi&;krhy fQ;kZnh ;kauh vkt jksth  iks-

LVs yk le{k ;soqu rdzkj fnY;kus xqUgk 

nk[ky   

पोहवा/

964 
गडवे  



      

   

   

 

      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 

 

01 

         

 

              

 

 

 

9 cMusjk vi ua-

33@19 dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

 

 

टे्रन बडनेरा 
अमरावती लोकल 

मध न रे.स्टे 
बडनेरा येथ न 

गाडी 
स टल्यानुंतर 

 

07/01/201
9 चे 06.00 

वा.  

12/01/201
9 चे 20.11 

वा.  

जयेि रुपचुंद िमाड वय-

29 वर्ड रा.शवलास नगर 
कॉटन माकेट रोड 

अमरावती 

मो.8624917708 
 

vKkr 
,dq.k 4]000 : 

एक काळ्या रुं गाचा M-

TECH कुं .चा मोबाईल 

त्यात IDEA शसम 

नुं.7350269433 IMEI 

NO-
911586900583168,9

11586900583176 
शकुं .4000/-रु 

  

fujad अिा प्रकारे आहे की,वरील घटना ता वेळी व 
शठकाणी यातील शियाडदी मजक र हे नम द 
टे्रन ने बडनेरा ते अमरावती असा प्रवास 
करीत असताुंना रेल्वे स्टेिन बडनेरा येथ न 
गाडी स टल्यानुंतर शियाडदी याुंचे िटडच्या 
शखिातील मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने चोरुन नेले बाबत शदले शियाडद 
वरुन ग न्हा दाखल  

  
fVi&;krhy fQ;kZnh ;kauh vkt jksth  iks-

LVs yk le{k ;soqu rdzkj fnY;kus xqUgk 

nk[ky   

पोहवा/

1028 
खाुंडेक
र  

10 vdksyk 

40@2019 

dye 379 

Hkk-na-fo- 

Hkknaoh 

xqUgkizdkj 

ysMht ilZ 

pksjh 

s Vsªu 12140 

vi lsokxzke 

,Dl- ps dksp 

ua- ,l@10 cFkZ 

ua- 8 o:u js-

LVs- vdksyk 

;sFkqu- 

03@01@19 

ps osG ueqn 

ukgh- 

 

 

 

12@01@19 

ps 00-50 

ok- 

 

 

 

lkS- flek lat; iokj  

o; 32 o”ksZ] jk- 

flagxM jksM] iksyhl 

pkSdh toG] nkSyr 

uxj] IykWV ua- 11 

iq.ks- 

vKkr ,dq.k 70]000 : 

,d dkG;k jaxkph 

ysMht ilZ R;kr 1½ 

lksU;kps eaxGlq= otu 

2 rksGs fda- 50000@& 

: 2½ lksU;kps dkukrys 

otu 5 xzW- fda- 

17000@& : 3½ jks[k 

3000@& : eksckbZy 

pktZj] cWad vkWQ 

egkjk”Vª ps ATM dkMZ] 

vk/kkjdkMZ] iWudkMZ vlk 

,dq.k 70]000@& :- 

pk eky- 

fujad    v'kkizdkjs vkgs dh] ;krhy fQ;kZnh 

etdqj gs uenq rk- osGh o fBdk.kh ueqn 

Vsªuus panziqj rs pkGhlxko vlk izokl 

dfjr vlrkauk izoklk njE;ku fQ;kZnh 

R;kaph ueqn ilZ f[kMdhyk Vkaxqu >ksiY;k 

vlrk R;akps >ksispk Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus js-LVs- vdksyk ;sFkqu R;akph 

ueqn ilZ vkrhy lksU;kps nkfxus o jks[k 

jdeslg pks:u usyh- 

    ueqn xqUg;kps dkxni= js-iks-

LVs- HkqlkoG ;sFkqu tk-dz- 35@19 

fn- 05@01@19 vUo;s vkY;kus 

vktjksth xqUgk nk[ky- 

eiksuk 

52 xsMke 



    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 

 ukxiqj 10/19 
कलम 174 

crpc 

रेल्वे स्ट.े नागपुर च े
प्लँटिामष न.ं 4 त े 5 
च्या मध्य े अनजत 
स्टाल च ेजवळ  
 

नद  12. 1.19  चे 
21.50 वा. पुवी  

 

12-01-19 

 22-56 ok  

 आँन डयुटी 
DYSS म रे 
नागपुर 

एक 
अनोळखी 
मयत पुरुष  
 

यावेळी HC 59 वासननक असे  स्ट े डायरी चाजष मध्य े हजर 
असतांना आँन डयुटी DYSS म रे नागपुर यांनी मगष बाबतचा 
ममेो  आणुन नदला नक   श्री सुननल नगरी नवकलांग सहायता 
कार ड्रायवर जी स ेप्राप्त सुचनानुसार प्लँटिामष न.ं 4 तथा 5 के 
नबच म े अनजत स्टाल के पास एक अंनजान व्यक्ती बहेोश 
अवस्था मे पडा ह ैरे डाँ. घननकशोर जी न ेचके नकया तथा मयत 
घोनषत नकया ह/ै  
 
 

AASI@ 

988 ejkis  

                

   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 

1 

 

vdksy 
 

35@2019 dye 379 Hkk-na-fo- fn- 11@01@2019 ps 00-45 ok- fn 

14@01@19 ikossrks  ih lh vkj e/;s   
vejhrlhax rjlseflax c<s] o; 19 o’kZ] jk- bjk.kh >ksiMiV~Vh] vdksyk- 

36@2019 dye 394 Hkk-na-fo- fn- 11@01@2019 ps 20-44 ok- fn 

14@01@19 ikossrks  ih lh vkj e/;s  
fo'kky iszekuan ‘’ksykj ] o; 23  o’kZ ] jk- iapf’ky uxj] okf’ke- 

2 o/kkZ   vi  ua 847@18 dye 

353]332]392]34 Hkknaoh 

fn 08@01@19 ps 17-00 

ok VªkWU>hV okWjaV  o:u 

¼ckjckMhg  ¼>kj[kaM½;sFks vVd d:u  

iksLVsyk  fn 10@01@19 ps 18-11 ok  fn 

15@01@19 ikossrks  ih lh vkj e/;s  

ijr½ 

 fnid lR;ukjk.k frokjh o; 26 o’kZ jk  ysnxkbZ iksLVs ckMokjhg  ft ykrsgkj 

¼>kj[kaM½ 

 

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 

& & & & & & & & & 


