
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 02@03@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 xksfn;k 

73@2019 

Dye 379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

 

xkMh ckyk?kkV 

& bZrokjh 

iWlsatj e/;s 

jsYps LVs’ku 

xksafn;k ;sFkqu 

xkMh 

lqVY;kuarj 15 

feuhVkauh   

01-03-19 

17%35ok 

02@03@19 

11%13 ok 

feuk joh frMds 

o; 41  o"kZ 

jkg- xkso/kZu uxj 

rqelj rk- rqelj 

ft- HkaMkjk 

 

 

vKkr ,dq.k 7618 : 

,d eksVks daiuhpk eksckbZy  

ekWMsy ua- bZ & 3 R;kr 

fledkMZ ua- 

8177944973] 

7066845211 fdear 

7618 : pk 

 

fujad fQ;kZnh eghyk g;k ueqn  xkMhus jsYos 

LVs’ku xksafn;k rs rqeljjksM vlk izokl 

djhr vlrkauk izoklkr jsYos LVs’ku xksafn;k 

;sFkqu xkMh lqVY;kuarj dks.khrjh vKkr 

pksjV;kus izoklh yksdkaP;k xnhZpk Qk;nk 

?ksoqu R;kaps ilZph pSu m?kMqu ueqn o.kZukpk 

eksckbZy eqn~nke yckMhus pks:u usys ckcr 

fQ;kZnh ;kauh rdzkj fnY;ko:u  ueqn 

izek.ks xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk vkgs- 

l-QkS- 

193 

Fkksjkr 

2 xksfn;k 

74@2019 

Dye 356] 

379 Hkknafo 

xqUgkizdkj 

efuilZ pksjh 

 

 

xkMh ua- 

18029 dqykZ 

‘kkyhekj 

,Dlizslps 

ekxhy tujy 

dksp e/kqu] 

jsYps LVs’ku 

frjksMk ;sFkqu 

xkMh 

lqVY;kuarj 

 

02-03-19 

15%40 ok 

02-03-19 

19%05 ok 

jkepanz olarjkt 

Hkj o; 43  o"kZ 

Z jkg- yk[ks’kj 

rg- lxMh ft- 

vtexM] 

mRrjizns’k 

lgizoklh & 

yads’k NksVsyky 

dksVkaxys o; 43  

o"kZ jkg-  bankSjk 

ek;k uxj ukxiwj 

 

guqeku lqjs’k 

‘’kekZ o; 

19 o"kZ jkg- 

yksnhikjk] x.k 

iksLV 

vkWfQlP;k 

ekxs] LVs’ku 

jksM] jk;iwj 

ft- jk;iwj 

NRrhlxM 

vVd fnukad 

&  02-03-

19 ps 19%19 

ok 

,dq.k 1400 : 

,d czkmqu jaxkpk euh ilZ 

R;kr jks[k 1400 : o 

dkxni= o o lgizoklh 

;kapk & ,d dkG;k jaxkpk 

euh ilZ R;kr dkxni= 

vlk ,dq.k 1400 : pk 

 

ojhy 

izek.ks 

;krhy fQ;kZnh eghyk gs ueqn  xkMhus jsYos 

LVs’ku ukxiwj rs jk;iwj vlk izokl djhr 

vlrkauk izoklkr jsYos LVs’ku frjksMk ;sFkqu 

xkMh lqVY;kuarj ;krhy vVd vkjksihus 

R;kps o lgizoklh ;kaps ueqn o.kZukps euh 

ilZ cGkpk okij eqn~nke yckMhus pksjys 

vlrk lnj vkjksihl fQ;kZnh o lgizoklh 

;kauh idMqu gtj dsY;ko:u fQ;kZnh ;kauh 

rdzkj fnY;ko:u  ueqn izek.ks xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk vkgs- 

iksgok 

567 

HktHkqts 

 

3 ukxiwj 

355@19  
dye 

379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

लडेीज बँग 

pksjh 

 

ट्रने न 18238 
छत्तीसगढ 

एक्स  च ेकोच 

न S/5 बथथ न ं

18 19 21 
वरुन रे स्ट े

नागपुर  
यथेीन गाडी 

सुटताच 
 

25.02.19 
03.30 वा. 

 

02/3/19 च े

06.38 वा. 
 

lkS-Hkkjrh iadt 

ukdQkls jk 

vk;kZ xzhu 

v;ks?;k ck;ikl 

Hkksiky 

 

vKkr ,dq.k 66]699 : 

एक क्रीम रंगाची लडेीज बँग 
त्यात रोख 2000/ सोन्याच े

मंगळसुत्र 20 gm ककं.50,000/-
रु एक कलओना कंचा मोबा 
ककं 11,999/-रु एक नोककंया 

कं. चा ककं 2700/-रु एकुण ककं 
66,699/-रु चा माल 

 

fujad  यातील कियाथकद मजकुर  हे नमुद ट्रने न े
भोपाल त े गोंकदया असा प्रवास कररत 
असतांना प्रवासा दरम्यान रे स्ट े नागपुर 
यथुेन गाडी सुटताच कियाथदी मकहला यांची 
झोप उघडल्याने चयांटी वररल नमुद वणाथनाची 
हँन्डबँग व आतील सामानासह चोरी झाल्याच े
समजल े वरुन कोणीतरी अज्ञात  चोरट्यान े
त्यांचे झोपचेा िायदा घवुेन नमूद वणथनाचा 
कक्रम रंगाची बँग व आतील सामानासह    

मुद्दाम लबाडीन े कपटाने चोरून नले.े वरुन 

सबब अप कलम 379 ipc  प्रमाने गुन्हा 
दाखल  

WHC 

522 

esJke 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

4 ukxiwj 

356@19  
Dye 379 

Hkknafo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

ट्रने न 12589  
कसकंदराबाद 

एक्स  च ेकोच 
जनरल कोच 
मध्य ेवरुन रे 
स्ट ेनागपुर  

यथेे PF NO  2 
वर ट्रने उभी 
असतांना 

28.02.19 
08.10 वा. 

02.03.19 
07.13 वा. 

vjfoan Hkkjn`okt 

o; 37 o"kZ Z jk- 

txriqj fcdkuk 

Fkkck xaxkiqj 

okjk.klh eks-u- 

731036028 

 

vKkr ,dq.k 21]390 : 

एक ओपो कं चा मोबाईल 
काल्या रंगाचा त्यात  

Jio 7505735161 2) Voda 
7310360828 IMEI NO 

865468041605950 
कक.18990/-रु मनी पसथ 
काळे रंगा चा त्यात रोख 

2400/-रु पँन  काडथ एकुण 

21390/-रु 

 

fujad यातील कियाथकद मजकुर  हे नमुद ट्रने कोच 
मध्य े नागपुर त े चंन्द्पुर  असा जान े 

असल्यान े PF NO 2  वर बसल े अशता 
कोणीतरी अज्ञात  चोरट्यान े कियाथदी यांच े
गकदथचा  िायदा घवुेन नमूद वणथनाचा मोबाईल 
व मनी पसथ व आतील सामानासह   मुद्दाम 

लबाडीन े कपटाने चोरून नले.े वरुन सबब 

अप कलम 379 ipc  प्रमान ेगुन्हा दाखल  

 
 

 

WHC 

522 

esJke 

 

5 ukxiwj 

359/19   
कलम  379 

ipc xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

'टे्रन सुरत पुरी  
एक्स  चे 

मागील जनरल 

कोचमध्ये रे स्टे 

नागपरू गाडी 
सुटलेनंतर  

10,15 मम नी 
आऊटरवर  

26.02.19 
22.15 वा. 

 

02.03.19 
05.00वा. 

 

राजेश देवाजी 

मेश्राम वय 38 वषष 
राह गोमवंदपरू 

प्रायमरी शाळेचे 

मागे मगतेश चौक 

छोटा गोंमदया मो 
नं 

07304241857 
 

अज्ञात इ,सम 

वय अं 20,22 

वषष 

 

,dq.k 8750 : 

एक सँमसंग कं चा मोबाईल माँ 

नं J400F1DS सोनेरी 
रंगाचा त्यात वोडाफोन सीम नं 

9226737520,Idea sim 
no 9763919496, IMEI 
no 359429096451823 

मकं 8750/- रू 
 

मनरंक 

 

यातील मफयाषमद मजकुर  हे नमुद टे्रन ने 

नागपरू ते गोंमदया असा प्रवास कररत असतांना 
प्रवासा दरम्यान रे स्टे नागपरू गाडी सुटलेनंतर  

10,15 मम नी आऊटरवर वरील संशईत 

इसमाने  त्यांचे नजर चुकीचा फायदा घेवनू 

नमदू वणषनाचा मोबाईल मुद्दाम लबाडीने व 

कपटाने चोरुन नेला. 

fVi%& रे पो स्टे गोंमदया जा क्र 531/19 Dt 

27/2/19 अन्वये टपालाने प्राप्त झालेले 

WHC 

522 

esJke 

 

6 ukxiwj 

360/19   
कलम  379 

ipc xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

टे्रन 12105 

मवदभष एक्सचे 

समोरील 

जनरल कोच 

मध्ये रे स्टे 

अजनी येथुन 

चढत असतांना 
 

26.02./19  
09.30 वा. 

 

02.03.19 
18.17वा. 

 

सौ अलका 
रंजनमसंग राजपुत 

वय 47 वषष धंदा 

गहृीणी रा. 
गुरुप्रसाद 

साईनगर वषै्णवी 
आटा चक्की जवळ 

केदारकर वाडष 
मामाचौक गोंमदया 

मो नं. 

9595365375 
 

अज्ञात ,dq.k 27000 : 

एक ब्राऊन रंगाची छोटी पसष 

त्यात रोख 2000/-रु, दोन 

सोन्याचा अंगठ्या वजन 10 

ग्रँम मक. 25000/-रु.  

आधारकाडष ,  इलेक्शन काडष , 
व इतर कागदपत्र असा एकुन 

27000/- रु. चा माल. 

 

मनरंक 
 

यातील  मफयाषदी हे नमुद टे्रनने  रे स्टे अजनी ते 

गोंमदया  असा प्रवास करने आले व  रे स्टे  

अजनी येथुन गाडीमध्ये चढत असतांना  
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मफयाषदी यांचा वरील 

नमुद वणषनाची छोटी पसष  आतील रोख सोन  व 

सामानासह मुद्दाम लबाडीने चोरुन नेला. 

fVi%& रे  स्टे गोंमदया येथील जा. क्र. 515/19 

मद. 26.02.19 अन्वये आज रोजी इकडील आ. 

क्र. 446/19 मद. 1.03.19 अन्वये टपाल द्वारे 

प्राप्त झाल्याने 

WHC 

522 

esJke 

 



 

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

    

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          

 

 

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 

er̀dkps uko o iRrk gdhxr riklh 

v aeynkj 

1 o/kkZ 25@19 d 174 

tkQkS 

xkMh au 12656 

uoftou ,Dlps 

tujy dksp 

e/;s jsLVs o/kkZ 

02@3@19 

ps 02-55 ok 

iqohZ 

02@03@19 

ps 05-06 ok 

vkWWu M;qVh  

DYSS jsiksLVs 

o/kkZ 

ikyhckbz iVsy o; 

46 o’kZ jk  

eksgkjiksiMh lqjr 

;krhy eghyk gh dks.kR;krjh vktkjkus ej.k ikoyh vkgs lQkS 

45 

f{kjlk

xj 
2 o/kkZ 26@19 d 174 

tkQkS 

s jsLVs ckcqisV 

fdeh ua 

881@33 toG 

27@02@19 

ps 07-35 ok 

iqohZ 

02@03@19 

ps 11-00 ok 

vkWWu M;qVh  

DYSS jsiksLVs 

cYykj”kkg 

tsfou tkslsQ tsEl 

o; 32 o’kZ jk fc”ki 

ppZ eapsjhvy 

;krhy e;r ble gk dks.kR;krjh /kkoR;k jsYosrqu iMqy tcj ekj ykxqu 

ej.k ikoyk vkgs 

 iskgok 

186 

iVys 

 

 

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 xksfn;k 

 

74@19 dye 356] 379 Hkknafo  fn-  02@03@19 ps 19%19 ok guqeku lqjs’k ‘’kekZ o; 19 o"kZ jkg- yksnhikjk] x.k iksLV vkWfQlP;k ekxs] LVs’ku jksM] 

jk;iwj ft- jk;iwj NRrhlxM 

 

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 

& & & & & &  

& 

& & 


