
 

Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  14@11@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 गोददया 
336/2019 

कलम 379 

भादवी. 

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

 

गाडी नं 
12855 

बिलासपरु -
ईतवारी 
इंटरबसटी   

एक्सचे  कोच 
न B/1 िथथ न 

23 वरून 
रे.स्टे गोददया 
ते भंडारा 
दरम्याण 

10.11.19 
22.00 वा ते 
22.10 वा 

14/11/19 
13.02 वा 

बसध्दाथथ शांतीलाल 
जैन  वय -33 वषथ राह  
बि-१ उमीया हाउदसग 
सोसायटी आंनद 
गोडाउन चे जवऴ 

कलमना रोड बचखली 
ले आऊट नागपरु  मो 
नं 9881144454 

अज्ञात 
 

,dq.k 30]000@&: 

एक S/8, समँसंग 
कंपबनचा काऴ्या रंगाचा 
मोिाईल त्यात एअरटेल  

कं बसम  नं 
7559443999,IMEI No 
35085708113612/7,3
5805808113612/15 
,बक.30,000/रू.चा माल 

बनरंक यातील बियादी  मजकुर यांची पत्नी रूची बसध्दाथथ जैन बह. 
दगुथ ते इतवारी असा प्रवास करीत असताना बियादी यांच्या 
पत्नी रे.स्टे गोंददया येथनु गाडी सटुल्यानंतर आपला हनँ्ड िंग  
मध्ये ठेवनु झोपी गेल्या व रे.स्टे भंडारा येणे पवुी बियादीच्या 
पत्नीला जाग आली असता त्यांनी आपला मोिाईल पाहीला 
असता बमऴुन आला नाही. तो कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
त्यांच्या झोपेचा िायदा घेवनु रे.स्टे गोददया ते भंडारा दरम्याण 
वरील वणथमाचा मोिाईल  चोरी केले िाित रे.पो..स्टे ईतवारी 
येथे बियादी यांनी लेखी तक्रार बदल्याने  रे.पो..स्टे ईतवारी 
येथे कलम 379 भादवी प्रमाने  शनु्य नंिरी प्रमाने गनु्हा 
दाखल करून  इकडील पोस्टेला गनु्हा वगथ 
केल्याने.कलम379  IPC  प्रमाने नंिरी गनू्हा दाखल 
करण्यात आले .  

ASI/ 
453 
यादव 

2 brokjh 

189@19 

dye 

379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj  

eksckbZy 

pksjh 

js LVs 

brokjh 

mRrj 

cqfdax 

gkWye/;s 

pkftZx 

ikWbVo:u 

14-11-19 

18-00 ok 

14-11-19 

22-00 ok 

deydqekj 

fcljke lq;Zoa’kh 

o; 36 o"kZ jk 

xzke iksLV dqjgh 

fiMdkikjk 

eksgYyk ljdkjh 

gkWLihVy toG  

ft f’kouh e- iz 

lq/khj lqjs’k 

tkuksdj o; 

36  o"kZ jk- 

okMZ ua 30 

djckyk okMZ 

lqn’kZu uxj 

fcykliqj 

vVd fn- 14-

11-19 ps 22-

00 ok 

,dq.k 6500@&: 

,d vk;Vsy da- pk 

eksckbZy R;kr ftoks 

ps fle 

9390978480 

vk,ebvk; ua- 

911627652787

52 fd 6500 

:;kpk 

ojhy 

izek.ks 

Ojhy rkj[ksl osGh o fBdkuh ;krhy fQ;kZbh gs 

vkiys fe_klg js LVs brokjh mRrj cqfdax 

gkWye/;s pkftZx ikWbVoj eksckby ykoqu vkiys 

fe_klg cksyr vlrkuk ojhy ueqn vkjksihus 

f[kMdhrqu gkr ?kkyqu eksckby pks:u usrkuh 
RPF LVkQ ;kauh idMwu fQ;kZnh o vkjksih lg 

js iksLVs yk gtj dsys o:u xqUgk nk[ky dj.;kr 

vkyk  

HC/ 
399 

ukxjs  

3 नागपरु 

.1700/19 

कलम 379 

भादवी. 

xqUgkizdkj  

रोख :i;s 
pksjh 

 
 

मेन गेट 
जवळी 
चौकशी 

काउंन्टर वर 
रेल्वे स्टे 

नागपरु येथनु 
 

14/11/19 
09.30 वा. 

 

14/11/19 
12.25 वा. 

 

संजय सखुदेवराव 
वाघ वय 49 वषे धंदा 

नोकरी LIC 
अमरावतीमध्ये  रा. 
भागवत नागर उषा 
कॉलोनी अकोलीरोड 
साई नगर अमरावती -

444607 मोिा.नं. 
9850372547 

 

उमेश राकेश 

चिकाटे, वय 33 

वषष, राह. 
मोतीबाग रेल्वे 

कॉटषर िे बाजलूा, 
लष्करीबाग 
नागपुर  अटक 

fn-14@11@2019 

ps 22%15 ok- 
 

 

,dq.k 3500@&: 

एक पनँ्टच्या  माबगल 
बखशातील रोख 3500/ ( 
2000X1- 500X1 – 

100X10 )  इतस 
कागदपत्र  असा एकुन  
3500/ रु. चा माल. 

 

970 

:  

नमदु ता वेळी व बठकाणी यातील बियादी हे  मेन गेट जवळी 
चौकशी काउंन्टर वर रेल्व े स्टे नागपरु येथे  ट्रेन बवषयी 
चौकसी करीत  असतांना  त्याच्या  पनँ्टच्या  माबगल 
बखशातील रोख 3500/ ( 2000X1- 500X1 – 100X10 )  
इतस कागदपत्र  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवाशी 
लोकांच्या  गर्ददचा िायदा घेवनु   मदु्दाम लिाडीने व कपटाने 
चोरुन नेला वरुन सिि अप. कलम 379 भादबव प्रमाणे  
नंिरी गनु्हा दाखल केला   
 

WNK 
202 
ukxnos 

 



4 नागपरु 
1705/19  
कलम  

379 भादचव 
xqUgkizdkj  

िगॅ pksjh 

ट्रेन नं. 
22647 
कोरिा 
बत्रवेंद्रम 
एक्स. चे 

कोच नं. A/1 
िथथ ने. 14 
वरुन रे. स्टे. 
नागपरु येथे 

 

03/10/19  
03.30 वा. 

 

14/11/19  
22:34वा. 

बप्रती सरनेश  नाथन, 
वय40 वषथ राह. 

मोबहत कुमार नाथन, 
मनुबसपल स्कुल 

चौक, रेसायपारा, रे. 
स्टे. धनतरी छ. ग. मो. 
नं. 7000292527 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 10]000@&: 

एक काळ्या रंगाची 
ट्रॅव्हलींग िगॅ त्यात रोख 
3000/- रु., व कपडे 

7000/-रु, असा एकुण 
10000/- रु. चा माल. 

 

बनरंक नमदु ता. वेळी व बठकाणी यातील बियादी हे नमदु ट्रेन ने.  
रायपरु ते कोयंितरु असा प्रवास करात असता प्रवासा 
दरम्यान  रे. स्टे. नागपरु येथे कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
बियादी यांचे झोपेचा िायदा घेवनु त्यांची वरील नमदु 
वणथनाची िगॅ आतील सामानासह व रोख रुपयासह मदु्दाम 
लिाबडने व कपटाने चोरुन नेले वरुन सिि कलम 379 
भादबव प्रमाणे गनु्हा दाखल  
पोलीस अबध. काया येथील जा. क्र.आर/23/ वगथ/2019-
6440 दद. 14/11/19 तसेच ईकबडल आ. क्र. 2831/19 बद. 
14/11/19 अन्वये गनु्याचे कागदपत्र दाखल करणे कामी 
बदले वरुन नंिरी गनु्हा दाखल केला. 
 

WNK 
202 
ukxnos 

 

5 o?kkZ    

854@19 

dye 

 379 

Hkknfo 

xqUgkizdkj    

ilZ pksjh 

 

 

js-LVs-o?kkZ 

IykVQkWeZ 

ua- 2 oj 

fQ;kZnh 

;kapk 

eko’kh yk 

xkMh ua- 

12106 

fonHkZ  

,Dl-ps 

dkap ua- 

10 cFkZ ua- 

65   

xkMhe/;s 

Cklo.ka 

dfjrk 

vkya 

vlrk 

14-11-19  

18@15ok- 

14-11-19  

-19@25ok 

lfr’k x.kirjko 

xqM/ks o; 43 

o"kZ 

jk-xzsl dsaUnz fn?kh 

dWi iq.ks eks- 

9405352110 

vKkr ,dq.k 4500@&:   

 ,d czkmu jaxkph 

euh ilZ R;kr 

iWu]vk/kkj 

dkMZ]Mªk;fOgx 

yk;lUl]dWUVhu 

dkMZ-] jks[k 

4500@:- vlk 

,dq.k&4500@:- 

pk eky 

ननरंक 
 

ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs 

xkMh ua- 12106 fonHkZ ,Dl- ps dksp ua- 

,l@10 cFkZ ua- 65 oj vkiys eko’khyk 

cloqu ns.ksdjhrk IyWVQkWeZ vkys vlrk R;kaph 

ueqn o.kZukph euhilZ vkrhy lkekuklg 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus yksdkaps xnhZpk 

Qk;nk ?ksmu fQ;kZnhps f[k’kkrqu eq|ke]yckMus 

pks:u usYkh- 

eiksgok

522 

esJke 

6 बडनेरा      
693/2019 

कलम 379 

भादवी. 

xqUgkizdkj   

eksckbZy 

pksjh 

 

ट्रेन 
नं.12139  
सेवाग्राम 
एक्स चे 

जनरल कोच 
मधनु 

रे.स्टे.बडनेरा 
येणेपवुी 

07/11/2019 
03/30 वा  

14/11/2019 
15/26 वा 

सबजव गज-या 
चांवनरया वय- 50 
वषष, धंदा- नौकरी 

(MSEB) रा.MSEB 
कॉलनी,नबल्डींग नं.8 
टाईप,16,7-8 कोराडी 
नागपरु-441111मो. 
न. 9689297818 

अज्ञात 
 

,dq.k 15990@&:   

एक VIVO 
V9/4कंपनीचा काळ्या 
रंगाचा मोबाईल त्यात 

Idea sim no-
9689297818,IMEI 

NO- 
869813023798669कक 
15,990/-रु चा मोबाईल. 

 

ननरंक 
 

यातील नियादी मजकुर हे ट्रेन नं.12139  सेवाग्राम एक्स चे 
जनरल कोच मधनु रे.स्टे.चाळीसगांव ते नागपरु असा प्रवास 
करीत असतांना प्रवासा दरम्यान नियादी यांचा एक VIVO 
V9/4कंपनीचा काळ्या रंगाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने नियादी यांच्या झोपेचा िायदा घेवनु रे .स्टे.बडनेरा 
येणेपवुी मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेला .असे प्राप्त कागदपत्रा 
वरुन कलम 379 भा.द.वी प्रमाणे गनु्हा दाखल                          
रे.पो.स्टे.नागपरु येथील जा . कं्र. 7498/19 नद. 09/11/19 
अन्वये  तसेच इकडील पो .स्टे.चा आ .कं्र .920/19 नद. 
12/11/19 असे गनु्याचे कागदपत्र टपालाने प्राप्त झाले  

HC/ 
1027 
कांबळे 



 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

7 अकोला 

गु न 916/19  

कलम 379 

भादवी. 

xqUgkizdkj   

eksckbZy pksjh 

ट्रेन 51197 
भुसावळ वधा 
पसेॅजरमध्ये  

रे.स्टे.अकोला 
येथनु  गाडीत 

चढत 
असतांना 

09/11/19  
18.00 वा 

14/11/19  
17.53 वा 

आकाश चरणदास 
खरुाणावय 39 वषष, धंदा 
नोकरी रा.पंचधारा रोड 
पलुगाव ता देवकीनज 

वधामो 
नं.8208569574 

अज्ञात ,dq.k 17000@&:   

एक  समॅसंग गलॅक्सी 
A30Sननळ्या रंगाचा 

मोबाईलत्यात जीवो नसम 
न 9021126319 IMEI 

No.             
358577107948219,  
358578101948217 

कक. 17000/-रूचा माल 
.असा एकुण 17000/-

रु.चा माल 

ननरंक   वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील  नियादी  हे  नमदु ट्रेन  
e/; s रे.स्टे.अकोला येथनु  गाडीत चढत असतांना नियादी 
 यांचे पनॅ्टचे नखशात असलेला  एक  समॅसंग गलॅक्सी 
A30Sननळ्या रंगाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  
मदु्दाम व लबाडीने  चोरून नेला त्यांनी   नदले नियाद वरून 
कलम 379  IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला.  
 

HC 
1032घटे 

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 

01 नागपरु 
1704/19  
कलम  

65(अ) (इ) 

66 (ब) 

प्रमाणे 

 

रेल्वे स्टे  
नागपरु 

प्लटँिामथ नं. 
02 वर ट्रेन  
नं 12976  
जयपरु मैसरु 
एक्स पे्रसचे 
कोच नं S/5  
िथथ नं. 

48,49 चे 
िथथखाली 

 

14/11/19 
14.45 वा. 
दरम्यान 

14/11/19  
18.16 वा. 
दरम्यान 

सरकार तिे  
पोबश  1143  
योगेश  घरुडे  
नेमणकु 
लोहमागथ  

पोलीस ठाणे 
नागपरु 

अज्ञात 
 

,dq.k 11]375@&: 

एक शेनद्री  रंगाची िैग  त्यात  
एकुण 175 नग लहान 

प्लॉस्टीक  िॉटल  प्रत्यंकी  
िॉटल  मध्य़े 90 ML  officer 

choice बवदेशी दारु प्र. की.  
65 /रु.  प्रमाणे  असा एकुण  
11375 /रु.  चा माल  असा 

एकुन माल. 
 

 आज रोजी आम्ही  स्टेशन डायरी  चाजथ मध्ये हजर असनु  पो.स्टेला  
नागपरु येबथ डीिी स्टॉि  हे बदवसपाळी  ड्युटी दरम्यान स्टेशन 
पबरसरात चेक कबरत असतांना  बमळालेल्या माबहतीवरुन  त्यांनी 
ट्रेन जयपरु  मैसरु एक्स चे कोच एस/5  चेक केले असता त्यांना िथथ 
खाली एक शेनद्री  रंगाची  कापडी  मोठी िैग त्यात 90  एम. एल. 
Officer choice  बवदेशी दारु  च्या  175  नग प्लॉस्टीकच्या  िॉटल 
एकुन 11375 / रु.चा माल  बवना पासपरवाना दारु िंदी जल्यात  
बवक्री  करीता कोणीतरी अज्ञात  इसम घेवनु जात  असावा अशा  
मजकुरची  बियाद बदल्याने व पोहवा 599  शैलेश  अके यांनी दोन  
पचासमक्ष जप्ती पत्रकाप्रमाणे  मदेु्दमाल  जप्त  केला आहे तरी 
बियाबदने सरकार तिे  बियाबद  बदलेवरुन    सिि अप कलम  
65(अ) (इ) 66 (ि)  प्रमाणे नंिरी गनु्हा दाखल करण्यात आला  
 
 
 

WNK 
202 
ukxnos 

 



 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekghrh 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

dz 

jsiksLVs 

uko 

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 

          

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 ukxiqj गुरनं. 1700/19 कलम 379 
भादचव 

अटक fn- 14@11@2019 ps 22%15 ok- 

 
 

उमेश राकेश चिकाटे, वय 33 वषष, राह. मोतीबाग रेल्वे कॉटषर िे बाजलूा, लष्करीबाग 
नागपुर  

 
 

02 brokjh 189@19 dye 379 

Hkknoh 
vVd fn- 14-11-19 ps 22-00 ok lq/khj lqjs’k tkuksdj o; 36 o”kZ jk- okMZ ua 30 djckyk okMZ lqn’kZu uxj fcykliqj  

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 

& & & & & & & & & 


