
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  17@07@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 o/kkZ 

565@19 

dye 379 

Hkk-n-fo- 

xqUgkizdkj 

efuilZ  

pksjh 

टे्रन नं.12833 

अहमदाबाद -

हावडा एक्स. 

चे मागील 

जनरल कोच 

मधुन  रे.स्टे. 

पुलगाव येथे 

गाडीत चढत 

असतांना 
 

14/07/19 

16.10 वा. 

17/07/19 

12.11 वा. 

 

प्रफुल भाऊरावजी 

पुण्यवंतराव ,वय-

47वषष, धंदा नोकरी 

रा. अयोध्या नगर 

पुलगाव ता. देवळी जज. 

वधाष मो.नं.  

8805065737 
 

अज्ञात एकुण  9500  रू 
एक काथ्या  रंगाचा मणी पर्स  

त्यात  रोख 9500/-
रू.(2000x4,500x3)रू.  आईचे 

आधार काडस, मोटार र्ायकल 
स्टनँ्ड वर ठेवलेली स्लीप (गाडी 
क्र. MH. 32/8742)ची फोटो 

अर्ा एकुण 9500/-रू. 

fujad यातील फफयादी मजकूर हे नमदु ट्रेन ने रे.स्टे.पलुगाव 
ते नागपरू  अर्ा  प्रवार् करणे कफरता रे.स्टे.पलुगाव 
येथनु  गाडीत  चढत अर्तांना कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने   गदीच्या  फायदा घेवनु त्याचा पनँ्टच्या 
फखश्यातील वरील  नमदु वणानाची पर्स आतील 
र्मानार्ह  चोरून नेली वरून र्बब अप कलम 379 
IPC प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल केला.  
ऱ.ेपो.स्टे. नागपरू  तेथील  जा.क्र. 5383/19 
फद.15/07/19  अन्वये  तरे्च इकडील पो.स्टे.चा 
आ.क्र.2189/2019 फद.17/07/2019अन्वये गनु्याचे 
कागदपत्र पो.स्टे.ला टपालाने प्राप्त झाले वरून 
 

HC/7

58 
दाभाडे 

2 o/kkZ 

566@19 

dye 379 

Hkk-n-fo- 

xqUgkizdkj 

dkWyst cWx 

pksjh 

टे्रन नं.12967 

जयपुर एक्स. 

चे  कोच नं 

S/6,बथषनं. 2 

वरुन 

रे.स्टे.बल्लार
शाह येणे 

अगोदर 

10/07/19 

08.00वा. 
 

.17/07/19 

13.51 वा. 

 

पी.मेरी जदव्या अनुष्का 

S/O फ्राजसंस , वय 24 

वषष रा. लाईस्टाईल 

टाऊनजशप राटामीक 

एनषजी रोड अमरावती 
रोड काचीपेट नागपुर 

मोनं. 7995080477 

अज्ञात एकुण 1300  रू 
एक कॉलेज बगॅ काळ्याफहरव्या 
रंगाची त्यात रोख 800 रु दोन 
के्रडीट काडस ,hdfc,yes बकेॅचे 
,पनॅकाडस ,एक नोकीया कं.चा 

मोबाईल फर्म काडस नर्लेला फक.  
500 रु आधार काडस पार्पोटस 

फोटो, हास्पीटलचे id काडस अर्ा 
एकुन 1300रू. चा   

 

fujad यातील फफयादी मजकूर हे नमदु ट्रेन ने रे.स्टे.नेल्लरु ते 
नागपरु अर्ा प्रवार् करीत अर्ताना प्रवार्ा दरम्यान 
रेस्टे बल्लारशाह येणेपवुी फफयादी यांची वरील नमदु 
वणसनाची कॉलेज बगॅ आतील र्ामानार्ह कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने झोपेचा फायदा घेवनु  चोरून नेली 
वरून र्बब अप कलम 379 IPC प्रमाणे नंबरी गनु्हा 
दाखल केला.  
ऱ.ेपो.स्टे. नागपरू  तेथील  जा.क्र. 5322/19 
फद.12/07/19  अन्वये  तरे्च इकडील पो.स्टे.चा 
आ.क्र.2195/2019 फद.17/07/2019अन्वये गनु्याचे 
कागदपत्र पो.स्टे.ला टपालाने प्राप्त झाले वरून 
 

HC 
289 
धोटे 

3 cMusjk 

505@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

VªkWyh cWx 

pksjh 

ट्रेन नं 12139 
रे्वाग्राम एक्र् 
चे कोच नं एर् 
4 बथस नं 67,68 

वरून                                 
रेस्टे बडनेरा येथे 

गाडी थांबली 
अर्ता 

14.07.19 
02.30 वा 

17.07.19 
11/56 वा 

 

र्फचन धनराज चौधरी 
वय 32 वशस रा म ुपो 
माउड ता पांढूणा फज                                    
छिंदवाडा मप्र मो नं 

9699407896 

अज्ञात एकुण 1,39,000  रू 
एक लाल रंगाची ट्राॅॅली बगॅ त्यात 

मंगळर्तु्र वजन  30 ग्रमॅ फक 
90000- रू एक जाळ कानातील 
छरग वजन 10 ग्रमॅ फक 30000 रू 
नाकातील मखुडा वजन 3 ग्रमॅ फक 
7000 रू नवीन र्ाडी फक 3000 

नवीन बे्रझर फक 4000 रू हातघडी  
फक 4000रू नवीन चप्पल फक 

1000 रू अर्ा एकूण 139000रू  

fujad यातील फफयादी मजकुर हे वरील ता वेऴी व फठकाणी 
वरील नमदु ट्रेन ने आपल्या पत्नीर्ह रेस्टे कल्याण ते 
नागपरू  अर्ा प्रवार् करीत अर्ता रेल्वे ण्सस्टेशन 
बडनेरा येथे त्यांचे बथसखाली ठेवलेली ट्राली बगॅ त्यांचे 
झोपेचा फायदा घेऊन मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेला  
fVIk %& jsiksLVs ukxiqj ;sFkhy tk-Ø 

5382@19 vUo;s xqUg;kps dkxni= 

vkt jksth izkIRk >kY;kus ueqn xqUgk 

nk[ky- 

मपोना 
१०१९ 
इंगऴे 

mailto:11@56


 

4 cMusjk 

506@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं 12105 
फवदभस एक्र् चे 
मागील जनरल 
कोच मधनू रेस्टे 

धामणगाव  
येथनू गाडी 
र्टुल्यानंतर 

 

14/07/19 
06/55 वा 

17/07/19  
11/57 वा 

आलेख फवजय उके 
वय 29 वशस धंदा 

फशक्षण रा. न्य ूइंदोरा 
जरीपटका                                   

रोड जवळ जैतवंत 
बधु्दफवहार जवळ नं 5 

नागपरू मो नं 
7620533541 

अज्ञात एकुण 14000  रू 
एक रेडमी नोट 5 कं चा मोबाईल 
लाल रंगाचा त्यात वोडाफोन फर्म 

नं                             
9545682338 IMEI नं 

865115047306774 फक 
14000/- रू 

fujad यातील फफयादी मजकुर हे वरील ता वेऴी व फठकाणी 
वरील नमदु ट्रेन ने  रेस्टे कल्याण ते नागपरू  अर्ा 
प्रवार् करीत अर्ता रेस्टे धामणगाव येथनू गाडी 
र्टुल्यानंतर त्यांचे झोपेचा फायदा घेऊन मदु्दाम 
लबाडीने चोरुन नेला  
fVIk %& jsiksLVs ukxiqj ;sFkhy tk-Ø 

5384@19 vUo;s xqUg;kps dkxni= 

vkt jksth izkIRk >kY;kus ueqn xqUgk 

nk[ky- 

पोहवा 
१०२२ 
बोरकर 

5 cMusjk 

507@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

ikWdhV pksjh 

ट्रेन अहमदाबाद 
हावडा एक्र् चे 
मागील जनरल 
कोमध्ये रेस्टे 

बडनेरा ते चांदरू 
दरम्यान 

 

17/07/19 
15/15 वा 

 

17/07/19 
15.41 वा 

 

फरतेश ईश्वर ठाकरे 
वय 20 वशस धंदा 

फशक्षण रा. धामणी 
खडी ता कारंजा फज 

वाश्श्म मो नं 
9325457153 

अज्ञात एकुण  4500 रू 
एक काळया रंगाचे पाॅॅकेट त्यात 
पनॅकाडस, आधारकाडस, काॅॅलेज 
स्लीप, रोख 4500/- रू एटीएम 
काडस, अर्ा एकूण 4500/- रू  

fujad यातील फफयादी मजकुर हे वरील ता वेऴी व फठकाणी 
वरील नमदु ट्रेन ने  रेस्टे बडनेरा ते वधा  अर्ा प्रवार् 
करीत अर्ता रेस्टे बडनेरा ते चांदरू दरम्यान त्यांचे 
नजरचकूीचा फायदा घेऊन मदु्दाम लबाडीने चोरुन 
नेला अरे् फदले फफयाद वरुन कलम 379 भादवी 
प्रमाणे गनु्हा दाखल करुन पढुील तपार् कामी मा 
प्रभारी अफधकारी र्ो यांचे आदेशान्वये  HC/549 
परु्ाटे यांना देण्सयात आले 
  

HC/ 
549 
परु्ाटे 

6 अकोला 

646/19 
कलम 379 

IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

टे्रन अप 

भुवनेश्वर LTT 
एक्स चे  कोच 

नं. B-4,बथष नं. 

19  
रे.स्टे.अकोला 
सुटल्यानंतर 

 

21/06/19  
04.30वा 

 

17/07/19 
00.07  वा 

कातीक संजय 

अग्रवाल वय- 24  वषष 

धंदा- नोकरी रा. SC-

404 , वेदान्त 
टाऊनशीप झारसगुडा 

,रा. ओडीसा   मो.नं. 

9713020111 
 

अज्ञात एकुण  24,999  रू 
एक  OPPO  F -11 Pro कं. 
काळ्या रंगाचा मोबाईल त्याचा 

IMEI NO 
864235044097910   जक. 

24,999/- रु.त्यामध्ये Airtel  

जसम नं. 9981721111 असा 

एकुण 24,999/- रु.चा माल 

 

जनरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील जफयाषदी मजकूर हे  

टे्रन अप भुवनेश्वर LTT एक्स ने झारसगुडा ते 
कल्याण असा प्रवास करीत असताना प्रवासा 
दरम्यान जफयाषदी यांना झोप लागली त्यांच्या झोपेचा 
फायदा घेऊन कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मुद्दाम व 
लबाडीने  त्यांच्या सँगबँग मधुन वररल नमुद 
वणषनाचा मोबाईल चोरूऩ  नेले        
 पोलीस अधीक्षक कायाषलय लोहमागष नागपुर  येथील 

जावक क्र 4320/19 जद.12/07/19 अन्वये 

गुन्हयाचे कागदपत्र इकडील आवक कं्र. 418/19 

जद. 16/07/19  प्राप्त झाले वरून   

NK 

198 

7 अकोला  

648/19 
कलम 379 

IPC  
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

टे्रन नं. 12859 
जगतांजली एक्स 

चे कोच नं. S/3 

बथष नं. 17 

वरून रे.स्टे. 
काटेपणूाष ते 
मुजतषजापरू 
दरम्यान 

 

12/07/19  
15.00 वा   

17/07/19 
15.55 वा 

गजानन जवशं्वभर 

थोरात वय -40वषष, 

धंदा- शेती रा. 

जचखलगाव ता.जज. 

अकोला मो.नं. 

9075290519,988
1689427 

अज्ञात एकुण  16,900  रू 
एक गोल्डन रंगाचा सँमसंग 

गॅलेक्सी J7 Prime 32 

कं.मोबाईल त्याचा IMEI NO 

352929086024316,352930
086024314 .त्यामध्ये Idea 

जसम नं. 9881689427 जक. 

16,900/- रु असा एकुण 

16,900/- रु.चा माल 
 

जनरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील जफयाषदी मजकूर हे  
वरील नमदू टे्रन ने अकोला ते कलकत्ता असा प्रवास 
करीत असताना प्रवासा दरम्यान जफयाषदी हे वॉसरूम 

ला जात असतांना रे.स्टे काटेपुणाष ते रे.स्टे मुजतषजापरू 
दरम्यान जफयाषदी यांचा वरील नमदू वणषनाचा 
मोबाईल गदीचा फायदा घेऊन कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने मुद्दाम व लबाडीने चोरूऩ नेले वरून  

कलम  379 IPC प्रमाणे गुन्हा दाखल 

WNK 

951 

mailto:11@56


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

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekgrh 

 

  

 

 

 

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 

1 & & & & & & & & & 

v

dz 

iksLVs exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM 

tkxk 

exZ ?kM- rk-

osG 

exZ -nk- rk-

osG 

fQ;kZnh@ 

[kcj ns.kkjk uko 

èrdkps uko 

o iRrk 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

1 xksfn;k exZ Ø 

52@19 

dye 174 

flvkjihlh 

js-LVs-xksfn;k 

PF NO 03 

o 4 ps 

DYSS 
vkWfQl e/;s  

17.07.19    
22-10 ok iqohZ 

15-07-19  

23-28 ok 

On Duty 

DYSS  js-LVs- 
xksfn;k rQsZ fjrq 

eqUuk Bkdqj o; 

21 o’kZ /kank iksVZj 

jk-xksfn;k 

ufoudqekj 

js”keiky o; 3 

efgU;kps ckyd 

jk-bZuk;riqj 

gkrjl 

mRrjizns”k 

v”kk Ádkjs vkgs dh] ;krhy [kcj ns.kkj On Duty DYSS  js-LVs-  
xksfn;k rQsZ fjrq eqUuk Bkdqj ;kauh ys[kh eseks Onkjs dGfoys dh] Áok”kh 

Vªsu ua- 18237 e/;s Áokl djhr vlrkauk èrd ckydkr dkgh gjdr 

gksr ulY;kus vVsUM djkos R;ko:u js-iks-LVs xksfn;k lnj Vªsu vVsUM 

d:u o jsYos MkW ;kauh R;kyk psd d:u e;r ?kks’khr dsys- 

 iksgok 
968 

Bkdqj 

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 

& & & & & & & & & 


