
 

 

Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  15@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 नागपरु  
1706/19  
कलम  379 
भादवि 

xqUgkizdkj   

eksckbZy 

pksjh 
 

ट्रेन नं. 22647 
कोरबा वििेंद्रम 
एक्स. चे कोच 
नं. A/1 बथथ नं. 
8 िरुन रे. स्टे. 
नागपरु येथनु 

गाडी 
सटुल्यानंतर 

 

 03/10/19  
  04:40 िा. 

15/11/2019 
00:11िा. 

श्री. रेदीन जोहर S/o 
सेविओर एस एल, 
िय 25 िर्थ राह. 
एनाकुलन टाऊन 
केरला मो. नं. 

9744629937 
 

अज्ञात 
 

,dq.k 15000@&: 

एक ब्ल ुरंगाचा समॅसंग M20 कं.चा 
मोबाईल त्यात वसम नं. 9744629937 

कक. 15000/- रु. माल. 

वनरंक यातील वियादी हे नमदु ट्रेन ने रे.स्टे. कोरबा ते चैन्नई 
असा प्रिास करीत असता प्रिासा दरम्यान रे. स्टे. 
नागपरु येथनु गाडी सटुल्यानंतर कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने वियादी यांचे झोपेचा िायदा घेिनु त्यांचा 
नमदु िणथनाचा बगॅ आतील सामानासह ि रोख 
रुपयासह मदु्दाम लबावडने ि कपटाने चोरुन नेले िरुन 
सबब कलम 379 भादवि प्रमाणे गनु्हा दाखल  
पोलीस अवध. काया येथील जा. 
क्र.आर/23/िगथ/2019-6441, कद. 14/11/19 तसेच 
ईकवडल आ. क्र. 2830/19 वद. 14/11/19 अन्िये 
नंबरी गनु्हा दाखल  

WHC\ 
1020 
प्रधान 

2 नागपरु 
1707/19 
कलम  379 
भादवि 

xqUgkizdkj   

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं. 
12621तावम
ळनाडु एक्स 
चे कोच A/3 
बथथ नं. 20 
िरुन रे. स्टे. 
नागपरु येथे 

 

19/10/19 
14:00  िा. 

 

15/11/19 
00:12  िा. 

 

िाई श्रीवनिास S/O 
िाई सत्यनारायण, 
िय37 िर्थ, राह 

विपीओ, 
वतरुगडुुमेट्टा, तह. 
तल्लापडुी, वज. 
पश्चचम गोदािरी, 
आंध्रप्रदेश मो. नं. 
8799767935 

 

अज्ञात ,dq.k 10000@&: 

एक One plus 7T Glacier Blue  
रंगाचा मोबाईल त्यात वसम नं. 
8920196955, IMEi NO. 

868539040472134 कक. अंदाजे 
10000/-  रु. - असा एकुण 

10000/- रु. चा माल. 
 

वनरंक नमदु ता िेळी ि विकाणी यातील वियादी हे नमदु 
ट्रेन ने चेन्नई ते निी वदल्ली असा प्रिास करीत 
असतांना प्रिासा दरम्यान रेल्िे स्टेशन नागपरु 
येथनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने वियादी यांचा 
नमदु िणथनाचा मोबाईल त्यांचे झोपेचा िायदा 
घेिनु मदु्दाम लबावडने ि कपटाने चोरुन नेला 
िरुन सबब अप. कलम 379 भादवि प्रमाणे नंबरी 
गनु्हा दाखल 
.पोलीस अवध. काया येथील जा. 
क्र.आर/23/िगथ/2019-6438/19 वद. 14/11/19 
ईकवडल आ. क्र.  2829/19 वद. 
14/11/19अन्िये नंबरी गनु्हा दाखल 

Hc/235 
िघारे 



3 नागपरु 
1709/19 
कलम 379 

IPC 

xqUgkizdkj   

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं. 
12626 G.T  
एक्स  चे 
कोच  नं. 

A/1 बथथ नं. 
23 िरुन 

रे.स्टे नागपरु 
येण्याचे  20 
वम. परु्वि 

 

06/11/19 
12.25 िा. 

 

15/11/19 
15.17िा. 

 

–   विजेन्द्र 
राजारामकसग 

कुशिाह िय 52  
िरे् धंदा  व्यापार  
रा. गल्ली नं. 1 

अशोक नगर इटािा 
उ.प्र. मोबा.नं. 

9219542992 

अज्ञात 
 

,dq.k 15000@&: 

एक vivo -V9 कंपनीचा काळ्या 
रंगाचा मोबाईल त्यात वसम 

एअरटेलचे 9219042992 वजिो 
वसम नं. 7853085562 IMEI no 

31141850085303020 की. 
15000/रु. चा माल. 

 

वनरंक 
 

नमदु ता िेळी ि विकाणी यातील वियादी हे  
िवरल ट्रेन ने ग्िालीअर ते विजयिाडा  असा 
प्रिास कवरत  असता त्यांच्या झोपेचा िायदा 
घेिनु िवरल िणथनाचा मोबाईल   कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने    मदु्दाम लबाडीने ि कपटाने 
चोरुन नेला िरुन सबब अप. कलम 379 भादवि 
प्रमाणे  नंबरी गनु्हा दाखल केला  सदर गनु्हायची 
प्रथम िर्वद वरपोटथ मा. JMFC सो रेल्िे कोटथ 
नागपरु यांना सादर तसेच गनु्याचा पवुिल तपास 
मा. psoसो यांच्या पेवशत आहे. 
 

Hc/235 
िघारे  

4 नागपरु 
.1710/19 
कलम 379 

IPC 

xqUgkizdkj   

eksckbZy 

pksjh 
 

ट्रेन  
कामाख्या  

एक्स चे कोच 
नं. S/9 बथथ 
नं. 75 िरुन  
रेल्िे स्टे  
नागपरु 
येणेपरु्वि 

11/11/19 
08.30 िा. 

 

15/11/19 
15.37 िा. 

 

अमोल िसंतराि 
चव्हान िय 26 िरे् 
धंदा  नोकरी रा. 
म.ुपो.अजनी खदुथ  
ता. लोणार, वज 
बलुिाणा 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 13490@&: 

एक वििो कं.चा मॉडल नं.  1610 
पांिया  रंगाचा मोबा. त्यात imei 
no  863914037258512 त्यात 
वजिो  वसम नं.  9309593626  
BSNL sim no 9402947363  
की. 13490/ रु. असा एकुन माल. 

 

वनरंक 
 

नमदु ता िेळी ि विकाणी यातील वियादी हे  
िवरल ट्रेन ने कामाख्या ते अकोला    असा प्रिास 
कवरत  असता  रेल्िे स्टे नगापरु येणेपिुी त्यांच्या 
झोपेचा िायदा घेिनु िवरल िणथनाचा  चावजिंग िर 
लािलेलामोबाईल   कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने    
मदु्दाम लबाडीने ि कपटाने चोरुन नेला िरुन 
सबब अप. कलम 379 भादवि प्रमाणे  नंबरी 
गनु्हा दाखल केला  सदर गनु्हायची प्रथम िर्वद 
वरपोटथ मा. JMFC सो रेल्िे कोटथ नागपरु यांना 
सादर तसेच गनु्याचा पवुिल तपास मा. psoसो 
यांच्या पेवशत आहे. 
 
 

Hc/235 
िघारे  

5 नागपरु 
.1712/19 
कलम 379 
IPC दाखल 
xqUgkizdkj   

eksckbZy 

pksjh 
   

  ट्रेन 22416 
AP एक्स. चे 
कोच नं. A/1 
बथथ नं. 43 
िरुन रे. स्टे. 
नागपरु येथनु 
गाडी सटुताच  
 

06/11/19 
12.50 िा.  
 

15/11/19  
21:56 िा. 

मनोरंजन प्रसाद कसग, 
िय 36 िर्थ, राह 
विशाखापट्टनम, प्लॉट 
नं. M/25/10 डाल्िन 
वहल, गांधीधाम पो. 
विशाखापट्टनम 
आंध्रप्रदेश मो. नं. 
7639436840 

अज्ञात 
 

,dq.k 14000@&: 

एक MI Note 5 कं. चा कपक रंगाचा 
मोबाईल त्यात वसम एअरटेल नं. 
7639436840, कक. 14000/-  असा 
एकुन 14000/- रु. चा माल. 
 

वनरंक यातील वियादी हे नमदु ट्रेन ने  वदल्ली ते 
विशाखापट्टनम असा प्रिास कवरत  असता प्रिासा 
दरम्यान रेल्ि ेस्टे नागपरु येथनु गाडी सटुताच कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने वियादी यांचे झोपेचा िायदा घेिनु 
त्यांचा िवरल नमदु िणथनाचा मोबाईल मदु्दाम लबाडीने 
ि कपटाने चोरुन नेला िरुन सबब अप. कलम 379 
भादवि प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल केला रे. पो. स्टे. िधा 
येथील जा. क्र. 3182/19 वद. 11/11/19 ईकवडल आ. 
क्र. 2835/19 वद. 15/11/19 अन्िये गनु्याचे कागदपि 
दाखल करणे कामी प्राप्त झाल्याने  मा. PSO यांचे 
आदेशाने नंबरी क्रमांकाने गनु्हा दाखल  
 
.  
 

WHC\ 
1020 
प्रधान 



6 नागपरु 
.1713/19 
कलम 379 

IPC 
xqUgkizdkj   

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन भारत 
दशथन टुवरस्ट 
एक्स. चे 

कोच नं. S/3 
बथथ नं. 7, 8 
िरुन रे. स्टे. 
नागपरु येथनु 
गाडी सटुताच 

 

05/11/19  
04.50 िा. 

15/11/19  
22:13  िा. 

 

राजेंद्रकुमार 
वकसनलाल 

वसजावरया, िय 65 
िर्थ, राह 426/B, 
विमतुी नगर, गल्ली 
नं. 6, जबलपरु, म. 

प्र. मो. नं. 
9424955842 

 

अज्ञात ,dq.k 11000@&: 

एक समॅसंग गलेॅक्सी S/2 गोल्डन 
रंगाचा मोबाईल त्यात वसम BSNL 

No. 9425334251, कक. 
11000/-  असा एकुन 11000/- 

रु. चा माल. 
 

वनरंक यातील वियादी हे नमदु ट्रेन ने जबलपरु  ते 
रामेचिरम असा प्रिास कवरत  असता प्रिासा 
दरम्यान रेल्िे स्टे नागपरु येथनु गाडी सटुताच 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने वियादी यांचे झोपेचा 
िायदा घेिनु त्यांचा िवरल नमदु िणथनाचा 
मोबाईल मदु्दाम लबाडीने ि कपटाने चोरुन नेला 
िरुन सबब अप. कलम 379 भादवि प्रमाणे नंबरी 
गनु्हा दाखल रे. पो. स्टे. िधा येथील जा. क्र. 
3183/19 वद. 11/11/19 ईकवडल आ. क्र. 
2836/19 वद. 15/11/19 अन्िये गनु्याचे 
कागदपि दाखल करणे कामी प्राप्त झाल्याने  मा. 
PSO यांचे आदेशाने नंबरी क्रमांकाने गनु्हा 
दाखल  

WHC\ 
1020 
प्रधान 

7 o/kkZ 

857@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj    

cWx pksjh 

Vzsu ft-Vh 

,Dl ps 

leksjhy 

tujy dksp 

e/kqu js-LVs 

panziqj ;sFkqu 

xkMh 

lqVY;kps 15 

rs 20 eh-

uarj 

10-11-19 s 

09-00 ok 

15-11-19 

00-11 ok 

17-15 ok 

Ckcu foBByjko 

euoj o;&39 o"kZ 

jk-IykWV ua-628 

iou uxj ukxiqj 

अज्ञात ,dq.k 17800@&: 

,d dkG;k yky jaxkph dkWyst 

cWx R;kr fQ;kZnh ;kaps ukokps 

vksjhtuy vksG[ki= eksesaV 

vkWMZj fdV cqd jks[k 

5800@&:],d ,e vk; da-pk 

flYoj jaxkpk eksckbZy R;kr 

fc,l,u,y fle ua-7588409201 

fda-12000@&: vlk ,dq.k 

17800@&: pk eky 

वनरंक Ueqn rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh 

etdqj gs js-LVs [kEee rs ukxiqj vlk izokl 

djhr vlrkauk izokl njE;k.k js-LVs panziqj 

;sFkqu xkMh lqVrkp 15 rs 20 fe-uarj R;kaps 

toG vlysyh ueqn o.kZukph cWx vkrhy 

lkeuklg dks.khrjh vKkr pksjV;kus pks:u 

usyh-   

fVi&% js-iks-LVs ukxiqj tk-Ø 7528@19 fn- 

11-10-19 vUo;s 

iksuk@ 

06 

eaMyokj  

8 o/kkZ 

858/19 
dye 379 

Hkknoh  

xqUgkizdkj     

lksU;kpk  

xksQ   

pksjh 

Vsu ua- 

51262 

ukxiwj 

vejkorh 

iWlsatj ps 

ekxhy 

tujy 

dkspe/kqu js-

LVs- o/kkZ ;sFks 

p<rsosGh 

15-11-19 

10-05 ok- 

15-11-19 

11-20 ok- 

ek/kqjh fnokuth 

xsMke o; 55] 

/kank&ljdkjh 

ukSdjh jk-fxVV̀h 

QkbZy o/kkZ eks-

dz- 

9503644766 

अज्ञात ,dq.k 35000@&: 

,d 12 xzWepk lksU;kpk  

xksQ  fda- 35]000@:- 

वनरंक ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy 

fQ;kZnh gs js-LVs-o/kkZ ;sFkqu Vsu e/;s 

p<rsosGh ekxhy tujy dkspe/;s 

p<r vlrkauk fQ;kZnh ;kaps xG;krhy 

xksQ dks.khrjh vKkr pksjV;kus xnhZpk 

Qk;nk ?ksmu eq|ke]yckMhus] diVkus 

pks:u usyk  

 

iksuk@6

97 

HkkanxsZ 

 

 

 

 

 

 

 



9 o/kkZ 

860/19 
dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj   

gWUMcWx 

pksjh 

Vsu ua- 

dkthisB 

vtuh 

iWlsatj e/kqu 

js-LVs- fo:j 

rs cYykj’kk 

njE;ku 

10-11-19 

04-30 ok- 

15-11-19 

15-00  ok- 

Qk:[k[kku 

;klhu [kku 

o;&31]/kank 

VsDuhf’k;u jk-

gk;Vsd flVh 

,f’k;u  VkWolZ 

eapajh;y 

rsyaxkuk eks-dz- 

8978198034 

अज्ञात ,dq.k 18000@&: 

,d ysfMt gWUMcWx xqykch 

jaxkph R;kr lksU;kps 

eaxGlq= 1@2 rksGk fda-

15]000] jks[k jDde 3000] 

vkS"k/kh] dkxni=] o ygku 

eqykaps diMs vlk 

,dq.k&18]000@:-pk eky 

वनरंक ;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus js-LVs-

eapsjh;y rs panziwj vlk izokl djhr 

vlrkauk izoklk njE;ku js-LVs-fo:j rs 

js-LVs- cYykj’kk njE;ku R;kaph ueqn 

o.kZukph gWUMilZ vkrhy lkekuklg 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kaps 

>ksispk Qk;nk ?ksmu eq|ke]yckMhus] 

diVkus pks:u usyk  

fVi&% vksih cYykj’kkg tk-Ø 522@19 fn- 

11-10-19 vUo;s 

iksgok@

214 

usokjs 

 

 

 

 

 

 

10 o/kkZ 

861/19 
dye 379 

Hkknoh  

xqUgkizdkj   

eksckbZy 

pksjh 

Vsu ua- 

57315 

vtuh 

dkthisB 

iWlsatjps 

tujy dksp 

e/;s js-LVs- 

panziwj rs 

cYykj’kk 

;s.ks vxksnj 

28-10-19 s 

04-00 rs 

05-00 ok- 

njE;ku 

15-11-19 

16-35 ok- 

v:.kdqekj 

‘kadj eksoGdj 

o; 24] 

/kank&izk- tkWc] 

jk- flrkuxj 

eaMG] 

lkse;kxqMk 

eaMG fljiqj 

dkxtuxj]ft- 

dqejHkfHke 

vklhQkckn 

rsyaxkuk eks-dz- 

9014414155 

अज्ञात ,dq.k 16]100@&: 

,d ika<js jaxkpk ,evk; 

uksV 5 izks- da- pk eksckby 

vk;,ebvk; ua- 

869444036254142 ft;ks 

fle ua- 9505274265 

,dq.k&16]100@:-pk eky 

वनरंक ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy 

fQ;kZnh gs ueqn xkMhus js-LVs-vtuh rs 

f’kjiqj dkxtuxj vlk izokl djhr 

vlrkauk izoklk njE;ku js-LVs-cYykj’kk 

;s.ksiqohZ dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

R;kaps >ksispk Qk;nk ?ksmu R;kapk ueqn 

o.kZukpk eksckby eq|ke]yckMhus] 

diVkus pks:u usyk  

fVi&% vksih cYykj’kkg tk-Ø 512@19 fn- 

11-10-19 vUo;s 

iksuk@6

40 

Hkqjys 

11 o/kkZ 

862/19 
dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj   

ilZ pksjh 

Vsu gkoMk 

esy ,Dl-ps 

tujy 

dkspe/;s 

p<r 

vlrkauk js-

LVs-o/kkZ 

06-11-19 

09-25 ok 

15-11-19 चे 
17-15 ok 

;ksxs’k 

ekf.kdjko eqaMos 

o;&35 o"kZ] 

/kank&[kktxh 

ukSdjh] jk- 

rMl ys vkmV 

vkohZ jksM] o/kkZ 

eks-dz- 

9765727517 

अज्ञात ,dq.k 520@&: 

,d czkmu jaxkpk tsUVl 

ilZ R;kr vk/kkjdkMZ] 

iWudkMZ] yk;lal] ,Vh,e 

,lchvk;]ctkt da- ps 

b,evk;-eqyhpk QksVk] 

fOgthVhax dkMZ] jks[k&520] 

,dq.k&520@:- pk eky 

वनरंक ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy 

fQ;kZnh gs js-LVs-o/kkZ ;sFkqu o/kkZ rs 

jktukanxkao ;sFks tk.ksdjhrk tujy 

dkspe/;s p<r vlrkauk dks.khrjh 

vKkr pksjV;kus xnhZpk Qk;nk ?ksmu 

ueqn o.kZukpk ilZ vkrhy lkekuklg 

eq|ke]yckMhus] diVkus pks:u usyk 

fVi&% fQ;kZnh ;kauh fQ;kZn fnyso:u xqUgk 

nk[ky 

eiksuk 

1010 

esJke 



12 o/kkZ 

863/19 

u/s 379 

ipc 
xqUgkizdkj   

eksckbZy  

pksjh 

ट्रेननं.12810 
हावडा-म ंबई 
एक्सचे 

कोचनं.बी/1,
बथथनं.8 वरुन 
रेस्टे सेवाग्राम 
येथे गाडी 
उभी 

असताना 
 

27/10/19 
चे 16.00 

वा 

.15/10/19 
चे 21.26 
वा. 

शाहरुख अब्द ल 
गफ र शेख वय 25 
वषथ रा. धारावी ज ने 
पो.ऑफफस जवळ 
साकीनाबाई चाळ 

,धारावी सायन 
,म ंबई ह.म .क मीर 
मोडा,चंडी तला 

,ह गली कलकत्ता 
मोनं. 

9702914801 

अज्ञात ,dq.k 22]990@&: 

एक फववो कं.चा मोबाईल मॉ.नं. v9 
black रंगाचा त्यात फसम फजओ 
9851850983, 7908549177 

फक. 22990 रु चा माल. 
 

वनरंक अशा प्रकारे आहे की,नम द ता वेऴी व फिकाणी 
यातील फफयादी मजक र हे नम द ट्रेन ने  हावडा ते 
दादर असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा 
दरम्यान सदरची ट्रेन रेस्टे सेवाग्राम येथे थांबली 
असता फफयादी यांनी आपला मोबाईल चाजींगला 
लाव न  बाथरुमला गेले असता त्यांचे गैरहजेरी 
फायदा घेव न  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  त्यांचा 
वरील नम द वणथनाचा मोबाईल म द्दाम लबाडीने 
चोरुन नेले बाबत फफयाद फदलेवरुण कलम 379 
भा.द.वी प्रमाणे नंबरी ग न्हा दाखल केला.  
fVi&% मा पोलीस अफध. 
काया.जा.क्र.आर/23/वगथ/19-6408 
फद.13.11.19 अन्वये ग न्हयाचे कागदपत्र टपालाने 
प्राप्त झाल्याने ग न्हा दाखल करण्यात आला. 
 

nk 394 
नेहारे 

13 o/kkZ. 

864/19 

u/s 379 

ipc 
xqUgkizdkj   

eksckbZy  

pksjh 

ट्रेननं.12511 
गोरखप र ते 
फत्रवेदम 

राप्तीसागर 
एक्सचे 
मागील 
जनरल 
कोचमध न 
रेस्टे चंद्रप र 
येण्या 
अगोदर 

 

09/11/19 
चे 05.30 
वा . 

दरम्यान 

15/10/19 
चे 22.03 
वा. 

रामप्रवेसक मार 
केदारनाथ जैस्वाल 
वय 25 वषथ धंदा 
खाजगी रा. 

जमतडीया ,थाना 
तरीयास जाल फज 
क शानगर उ.प्र. 

मोनं. 
8577044149 

अज्ञात 
 

,dq.k 8]800@&: 

एक रेडमी कं.चा मोबाईल फनळ्या 
रंगाचा मॉनं. c-1,त्यात एअरटेल चे 
फसम 7761972686 फक. 8800  रु 

चा माल. 
 

फनरंक अशा प्रकारे आहे की,नम द ता वेऴी व फिकाणी 
यातील फफयादी मजक र हे नम द ट्रेन ने गोरखप र ते 
फत्रवेद्रम असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा 
दरम्यान  रेस्टे चंद्रप र येणेप वी फफयादी यांचा 
वरील नम द वणथनाचा कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  
फफयादीचे झोपेचा फायदा घेव न म द्दाम लबाडीने 
चोरुन नेले बाबत फफयाद फदलेवरुण कलम 379 
भा.द.वी प्रमाणे नंबरी ग न्हा दाखल केला.  
fVi&% रे.पो.चौकी बल्लारशाह जा.क्र. 520/19 
फद. 10.11.19 अन्वये इकडील आ.क्र.2788/19 
फद. 15.10.19 अन्वये ग न्हयाचे कागदपत्र 
टपालाने प्राप्त झाल्याने  ग न्हा दाखल करण्यात 
आला. 

 

nk 06 
मंडलवार 



14 बडनेरा 
694/2019 
कलम 379 
भादवी. 

xqUgkizdkj   

ilZ pksjh 
 

ट्रेन क्र 
12113 
गरीबरथ 

एक्सचे कोच 
क्र G/4 बथथ 
नं 5 वरुन 
रेस्टे बडनेरा  

ट्रेन 
स टल्यानंतर 

12/11/19 
07/00 वा  

15/11/19  
18/51 वा 

 

अनमोल महेश 
बदोरीया वय 24 
वषथ , राह. Plot no 

E/3 गोववदा 
गौरखेडे 

का  ॅम्प्लेसेरेमनी  
                                             

फहल्स नागपरू मो नं 
9423874558 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 1]37]389@&: 

एक लेडीज पसथ त्यात 1)  I plus 
pro कंपनीचा काऴ्या रंगाचा 

मोबाईल त्यात फसम एअरटेल नं- 
9561332320 BSNL फसम नं 

माहीत नाही , IMEI 
NO865166045673673,86516
6045673665 फक 52999/- रु, 
२) Iphone 07 वपक रंगाचा त्यात 
एअरटेल फसम नं 7387766605 

IMEI NO 855334082864145 
फक 39900/- रु, 3) Iphone 06 
फसल्वर रंगाचा त्यात एअरटेल नं 

9730117666 IMEI NO 
356645080335526 फक 

29500/- रु, 4) स मसंग कं चा 
मोबाईल गोल्डन रंगाचा फसम नं 

माहीत नाही IMEI NO 
358461093647123,3584620
93647121 फक. 14990/- असा 
एक न 1,37,389/- रु चा माल 

फनरंक  
 

रे.पो.स्टे. नागपरू येथ न ग न्याचे कागदपत्र 
ईमेलद्वारे प्राप्त झाल्याने मा PSO सो यांचे 
आदेशान्वये नंबरी गनू्हा दाखल करण्यात आला 
यातील फफयादी हे मनमाड ते नागपरू असा प्रवास 
करीत असतांना रेस्टे बडनेरा  ट्रेन स टल्यानंतर 
त्यांची पसथ आतील मोबाईलसह  कोणीतरी 
अज्ञात चोरटयाने त्यांचे झोपचा फायदा घेऊन 
चोरुन नेले बाबत लक्षात आले बाबत प्राप्त 
फीयाद वरुन  नंबरी गनू्हा दाखल करून मा PSO  
यांचे आदेशान्वये सदर ग न्हयाचा  तपास PSI 
मेश्राम यांचेकडे देण्यात आला , सदर ग न्याची 
खबरी फरपोटथ मा .JMFC सो रेल्वे कोटथ नं . 16 
यांना रवाना करण्यात आली. 

PSI 
मेश्राम  

15 अकोला 
917/19 

कलम 379 
IPC  

xqUgkizdkj   

eksckbZy 

pksjh 

 

ट्रेन गंगानगर 
एक्स चे 

जनरलकोच 
मध न गेट 
मध्ये उभा 
असताना 
अकोला ते 
वाफशम 
प्रवासा 
दरम्यान 

13/11/19    
19.30  वा 

15/11/19  
00.02 वा 

सफचन अफनलराव 
जाधव  वय  19   
वषथ, रा.सावरकर 
नगर ता.फज.वहगोली  

मो नं. 
9854383383, 
9854581581 

अज्ञात ,dq.k 19000@&: 

एक SAMSUNG   कं.चा  
मोबाईल त्याचा IMEI NO. 

357192108257852 , 
357193108257850त्यात फसम 
IDEA NO.8605584590 JIO 

NO.9359876708  वक. 
19000/- रू, एक ण वक.19000/- 

रू.   चा माल 

फनरंक यातील   हे    फफयादी  ट्रेन गंगानगर एक्स चे 
जनरल कोच मध न गेट मध्ये उभा राह न अकोला 
ते वाफशम असा प्रवास करीत असताना 
प्रवासादरम्यान फफयादी यांचा मोबाईल  कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने  म द्दाम व लबाडीने  चोरून नेला 
त्यांनी फदले फफयाद वरून मा. PSO सो यांच्या 
आदेशाने कलम 379  IPC प्रमाणे ग न्हा दाखल 
करण्यात आला. सदर ग न्याचा तपास 
HC/240वाघाडे   हे करीत आहेत 

तपास 
HC/ 
240 
वाघाडे    



 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 अकोला .  
918/19  
कलम  379 

IPC 

xqUgkizdkj    
ट्रा ाँली ब ाँग  pksjh   

ट्रेन  
12812हफटया 

LTT स परफास्ट 
एक्स चेकोच नं. 

S/10 बथथ 
नं.4,5  

वरूनरे.स्टे.अको
ला येथ न 
ट्रेनस टताच 
माझ्या लक्षात 

आले 

08/09/19  
04.15 वा 

15/11/19  
00.14 वा 

अन राग गे्रगोरी 
लकरा   वय 35  
वषथ,  व्यवसाय- 
नोकरी रा.रू.नं. 

B/305 माता पावथती 
अपाटथमेन्ट,काटेमा
नीवली  नाका , प णे 
वलक रोड ,कल्याण 

फज.िाणे मो 
नं.9699426308 

 

अज्ञात ,dq.k 3000@&: 

एक  लाल रंगाची इन्कोर  कं.चा 
हफल ट्रा ाँली ब ाँग त्याची वकमत 

3000/-  रू, जातीचा दाखला माझा 
व माझ्या  भाऊचा  अन प लकरा ,  
स्थाफनय रफहवासी दाखला इतर 
झेरा ाँक्स कागदपते्र वक.  3000/-

रूचा माल 

फनरंक यातील  फफयादी    हे   ट्रेन  12812 हफटया LTT 
स परफास्ट एक्स चे कोच नं. S/10 बथथ नं.4 ,5  
वरून  हफटया ते  कल्याण  असा प्रवास करीत 
असतांना फफयादी यांना झोप लागली . फफयादी 
यांना  रे.स्टे.अकोला येथे जाग असता फफयादी 
यांनी  वफरल नम द बथथ  खाली िेवलेली एक  
लाल रंगाची इन्कोर  कं.चा हफल ट्रा ाँली ब ाँग 
आतीस सामानासह  ब ाँग  कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने  म द्दाम व लबाडीने  चोरून नेला त्यांनी 
फदले फफयाद वरून मा. PSO सो यांच्या आदेशाने 
कलम 379  IPC प्रमाणे ग न्हा दाखल  

तपास 
HC/ 
561 

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 

& & & & & & & & &  



 

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 

& & & & & 

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 

& & & & & & & & & 


