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1 - brokjh 

69@19 

dye 

379 Hkknfo 

xqUgkizdkj 

ilZ pksjh 

 

टे्रन शळलनाथ 

एक्वप्रेव च े

कोच क्र A1 

भधुन येल्ले 
स्टेळन काभठी 
मेथुन गाडी 
वुटल्मानॊतय 

22-04-19   

09-30 ला 
 

23-04-19 

20-53 ला 
 

नददभ नईभ खान] 

लम 43 लऴष] याश यो 
शाऊव क्र 14] 

आभीन कॉरनी]  
बफग फाजाय जलऱ] 

भननऴ नगय योड] 

फेवा] नागऩुय भो नॊ 
7888017331 

 

  असात ,dq.k 30]000 :  
एक काळ्मा यॊगाचा ऩवष त्मात 

एक भोफाईर Motorola कॊ  चा G 

Plus s काळ्मा यॊगाचा त्मात शवभ 

जजमो क्र 9834945301 IMEI 

NO. 355666080619256 ककॊ  
20000 रु ल दवुया Motorola कॊ  
चा भोफाईर Moto G काळ्मा 
यॊगाचा त्मात शवभ Ideaक्र 

7888037331 ककॊ  10000 अवा 
एकुण 30000 रु चा भार 

 

ननयॊक लयीर तायखेव लेऱी ल दठकाणी मातीर कपमाषदी शे 

नभुद टे्रन ने ये स्टे यामऩुय ते ईतलायी अवा प्रलाव 

कयीत अवताना प्रलावा दयम्मान ये स्टे काभठी मेथुन 

गाडी वुटल्मानॊतय कोणीतयी असात चोयट्मान े

कपमाषदी माॊच े ऩत्नीच्मा झोऩेचा पामदा घेलुन नभुद 

लणषनाची ऩवष आतीर वाभानावश चोरुन नेरी लरुन 

वफफ अऩ करभ 379 बादवल प्रभाण े गुन्शा दाखर 

केरा- 

Ikksgok 

875 

isanksj 

2 नागपुर 
628/19 

करभ 
379 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

ट्रने न.ं 

12289 दुरंतो 
एक्स च ेकोच 

न.ं S/7 बथथ 

न.ं 56 वरुन 
रे स्ट ेनागपुर 

प्लँटफामथ न.ं 

8 वर गाडी 
उभी असतांना 

 
 
 

Latitude-

21.150395 

Logitude-

79.090061 

23.04.19   

08.00 वा. 
 

23.04.19 

20.18 वा. 
 

फफरोज जब्बार 

खान वय 45 वषथ 

धंदा प्रा. जाँब रा. 

प्लाट न.ं 129 
जयफभम चौक 

यादव नगर गल्ली 

न.ं 6 नागपुर मो 

न.ं 9284825005 
 

असात ,dq.k 9]999 :  
एक ASUS कं. चा आकाशी 
रंगाचा मोबाईल त्यात फसम  

Airtel no 9022027365 

JIO no 8369359019  

IMEI no-  

352204102399799  फकंमत 

9999/-रु. चा माल 
 

ननयॊक 
नमदु ता वळेी व ठीकाणी यातील  फफयाथदी 

मजकुर ह ेनमदु ट्रने न े  CST त ेनागपरु असा 
प्रवास करुन आल े व रे स्ट ेनागपरुचे प्लँटफामथ 

नं. 8 वर गाडी उभी असतांना नमदु बथथ वर 
आपला मोबाईल ठेवनु सामान उतरफवत असतांना 
कोणीतरी अज्ञात चोरटयान े त्यांच े गरैहजरीचा 
फायदा घवेनु  बथथ वर ठेवललेा मोबाईल चोरुन 
नले े

ASI 

164 
 कुवर 

3 cMusjk  

279@19  

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 
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4 अकोरा  
351/19 

 करभ  379  

IPC 

xqUgkizdkj 

ysfMt ilZ 

pksjh 

 
 

टे्रन नॊ.22847 

वलळाखाऩट्टन
भLTT एक्व चे 
कोच नॊ. S/1 

फथष नॊ. 72 

लरून ये स्टे 

अकोरा मेथुन 

गाडी वुटताच 

रषात आरे 

 
 

18 /03/19  

लेऱ नभुद 

नाशी. 
 

23/04/19  

00.05 
श्रीभती भभता 

रोशीता नामक लम- 

26 लऴे 
या.602देदीऩीमा 

वीएचएव वालयकय 

नगय जलऱ ठाण े

भो.नॊ.9930382683 

 

असात    ,dq.k 21]200 :  
एक ब्रु यॊगाची रेडीज ऩवष कक. 

400/Rs,त्मात POCO कॊ . चा 
भोफाईर कक.10,000/-

Rs,LYNK कॊ . चा भोफाईर 

5,000/-Rs,ऩाॉलय फॉक कक.500/-

Rs,योख 5,000/-Rs,भोफाईर 

चाजषय कक. 300/-RSअवा एकुन 

21,200/-RS चा भार 

ननयॊक लयीर ता. लेऱी ठीकाणी मातीर कपमाषदी  भजकूय  शे 

नभुद टे्रन ल नभुद कोच लरून वलळाखाऩट्टनभ त े

LTT अवा प्रलाव कयीत अवताना प्रलावा दयम्मान 

कपमाषदी माॊना झोऩ रागरी ये स्टे अकोरा मेथुन गाडी 
वुटल्मा नतॊय कोणीतयी असात चोयट्मान े कपमाषदी 
माॊचे झोऩेचा पामदा घेउन नभुद लणषनाची रेडीज ऩवष 
आतीर वाभाना वश भुद्दाभ रफाडीन े चोरून नेरी. 
तवेच  कपमाषदी माॊनी टे्रन भध ेTT माॊचे जलऱ कपमाषद 

ददरी ल TT माॊनी कपमाषद ये. ऩो. स्टे. बुवालऱ मेथ े

कपमाषद ददरे लरून ळुन्म क्रॊ . चा गुन्शा दाखर करून ये. 

ऩो. स्टे. बुवालऱ मेथुन गुन्शमाच े कागदऩत्र प्राप्त 

झाल्माने गुन्शा.दाखर 

  मा लेऱी ऩोरीव अधीषक कामाषरम रोशभागष नागऩुय 

मेथीर जा.क्र 2508/19  ददॊ.16/04/19 अन्लमे 

ये.ऩो.स्टे.अकोरा मेथीर अ.क्र.217/19 ददॊ.22/04/19 

अन्लमे गुन्शमाचे कागदऩत्र प्राप्त झाल्मान े 

गुन्शा.दाखर 

 

ASI 

288  

खाॊदल े

5 अकोरा  
353/19 

करभ 379 

IPC  

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

  ये स्टे अकोरा 
चे फुककॊ ग 

ऑकपव 

कामाषरम भध्मे 

झोऩरे अवता 
 

.23 /04/19   

04.00 ला. 
 

23/04/19   

12.56 ला. 
 

वचचन ऩयवयाभ 

बेननवे लम 24 लऴष 
या. भाॊङला ता. ऩुवद 

जज. 

मलतभाऱ .भो.नॊ.70

66884485. 
 

असात 

   ,dq.k 11]000 :  
   एक वॉभवॊग गॉरक्वी कॊ . चा 
भोफाईर भाॉ नॊ. S7 त्मात 

लोङआपोन शवभ नॊ. 
7030770305 त्माचा IMEI 

NO. भाशीत नाशी ककॊ . 
11,000/- रु अवा एकुन 

11.000/- रु चा भार 

 

ननयॊक लयीर ता. लेऱी ठीकाणी मातीर कपमाषदी  भजकूय  शे 

लाशळभ जामच ेअवल्मान े ये स्टे अकोरा चे  फुककॊ ग 

ऑकपव कामाषरम मेथे नभुद टे्रन ने जाण्मावाठी आरे 

अवता कपमाषदद माॊच्मा ऩॉन्ट च्मा खखळात ठेलरेरा 
नभुद लणषनाचा भोफाईर  कोणीतयी असात चोयट्मान े

कपमाषदी माॊचे झोऩेचा पामदा घेउन भुद्दाभ रफाडीन े

चोरून नेरी.  

पोहवा 
463 

खॊङागङे 



 

6 अकोरा 
355/19  

करभ 379 

IPC  
xqUgkizdkj 

ilZ e/kqu 

lksU;kps 

nkfxus pksjh 

 

टे्रन नॊ 12105  

वलद्रब  एक्व चे 
कोच नॊ B/1 

फथष नॊ. 25 

लरुन ये.स्टे 

अकोरा मेण े

ऩुली 

23.04.19   

04.40  ला.  
दयम्मान 

 

23.04.19 

15.11 ला 
श्रीभती यभाफाई 

लाभनयाल आवोङे  

लम  58 लऴे धॊदा 
शळषण या. ग्राभीन 

ऩोरीव स्टेळन योङ 

गजानन काॉरनी 
खाभगाल जज. 

फुरढाणा  भो.न. 

9371427356 
 

असात 

 ,dq.k 2]01]500 :  
 एक कक्रभ करयची रेङीज ऩवष 
त्माभध्मे योख 15,000/- रु एक 

वोन्माची ऩोत्माची ऩोत लजन 

30ग्रॉभ ककॊ . 90,000/- रु वोन्माची 
चैन लजन 

18 ग्रॉभ ककॊ . 54,000/- रु दोन 

वोन्माच्मा अॊगठ्मा प्रत्मेकी  लजन 

5 ग्रॉभ ककॊ . 30,000/- रु ऩामातीर 

चाॊदीची तोयङी ककॊ . 500/- रु एक 

नेव्शी ब्ल्मु यॊगाचा वॉभवॊग कॊ . 
भोफाईर त्मा भध्मे Idea शवॊ नॊ. 
8421672043 ककॊ . 12,000/- रु 

अवा एकुन 2,01,500/-  रू चा भार 

 

ननयॊक नभूद ता. लेऱ ल दठकाणी मातीर पीमाषदी भजकूय शे 

लयीर नभुद टे्रन चे नभूद कोच भधून CST  ते  लधाष 
अवा आऩल्मा भुरगी जालई वोफत  प्रलाव कयीत 

अवताॊना प्रलावा दयम्मान ये.स्टे.अकोरा मेणे ऩुली 
कपमाषदद शे फाथरुभ रा गेरे ल ऩयत आरे अवता त्माॊनी 
त्माॊची लरयर लणषनाची वाभान अवरेरी रेङीज ऩवष 
ऩाशीरी अवता ददवुन आरी नाशी त्माॊनी ळोध घेतरा 
अवता ती त्माच कोच भधीर वॊङावा भध्मे रयकाम्मा 
स्थीतीत शभऱुन आरी तरय  कोणीतयी असात 

चोयट्मान ेकपमाषदी माॊची नजय चूकलून त्माचा  भुद्दाभ 

रफाडीन े चोरून नेरे. ददरी तक्रायी लरुन वफफ अऩ 

करभ 379 IPC प्रभाणे गुन्शा दाखर 

पोहवा 
463 

खॊङागङे 

7 अकोरा 
356/19 

कलम 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksVkjlk;dy 

pksjh 

 

  ये स्टे 

अकोरा च े

डाॉग मुनीट 

जलऱ नो 
ऩाकींग झोन 

भधुन 

 

.21/04/19  

20.30 ला. 
 

.23/04/19  

19.37 ला 
चधयज याजेंन्द्र 

फागडी लम 35 

लऴष,धॊदा नोकयी,या. 
गॊगानगय 

लाशळभफामऩाव 

MP येस्टाॉयेंन्ट 

जलऱ 

अकोरा.भो.नॊ.937

1717423 
 

असात ,dq.k 30]000 :  
      एक शोन्डा कॊ .ची काळ्मा 
यॊगाची भोटयवामकर MH 30 

AK 8691ककॊ भत 30,000/-रु, 

 

ननयॊक लयीर ता. लेऱी ठीकाणी मातीर कपमाषदी भजकूय  

शे लयीर दठकाणी गाडी रालुन भुतीजाऩुय मेथे 
गेरेनॊतय याञी 20.30ला.ये.स्टे.अकोरा मेथे आरे 

गाडी ऩाशरी अवता ददवुन आरी नाशी  कोणीतयी 
असात चोयट्माने कपमाषदी माॊच े गैयशजेयीचा 
पामदा घेउन  ये स्टे अकोरा च ेडाॉग मुनीट जलऱ 

नोऩाकींग झोन भधुन भुद्दाभ रफाडीने चोरून 

नेरी. कपमाषदी माॊनी ददरे कपमाषद लरुन 

अऩ.क.379IPC प्रभाने गुन्शा दाखर  

पोहवा 
463 

खॊङागङे 

8 अकोरा 
 357/19 

कलम  379  
IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 
 

ट्रेन इंटरसीटी 
एक्स चे  
जनरल 

ङब्यात रे स्टे 
शिवनी ते रे स्टे 

अकोला 
दरम्यान 

 22/03/19   
वेळ नमदु 

नाही 

23/03/19  
12.39  ला 

अक्षय गजानन 
जाननुकर वय- 26 
वर्ष,  धंदा खाजगी 

नोकरी रा.  
रामकृष्ण नगर 

कउलखेड अकोला 
मो.नं 

8007902896 
 

अज्ञात ,dq.k 22]800 :  
एक शववो V-11प्रो काळ्या 
रंगाचा मोबाईल त्यामध्ये शस 
जीओ No. 8329300276, 

Idea Sin No. 
8605072009 , IMEI No. 

868409042229702, 
868409042229694 शक. 
22,800/- रु चा असा एकुन 
माल 22,800 /- रु चा माल 

शनरंक अिा प्रकारे आहे शक याशतल फीयाशद मजकुर हे 
नमदू ता.वेळ व शिकाणी नमदु ट्रेन चे जनरल 
ङब्यात  बसमत ते अकोला असा प्रवास कशरत 
असतांना प्रवासा दरम्यानरे स्टे शिवनी ते रे स्टे 
अकोला दरम्यान शफयादी यांचे पनॅ्टच्या खीिात 
िेवलेला वरील नमदु वणषनाचा  मोबाईल कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबाङीने चोरुन नेले सबब 
अप कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल 

NK 
752 

पाटील 



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 ukxiwj 

627@19 

dye 

65 v]bZ]66 

c eq-nk-dk 

js LVs ukxiwj 

lh dWchu 

ijhljkrhy 

yksgkiwy 

dMhy jsYos 

VªWd toGhy 

>qMqike/;s 
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panz'ks[kj 
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o’kZ eks ua 

99233319
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vKkr ,dq.k 2]366 :  
,d IyWLVhdph ika<js 

jaxkph fi'koh R;kr jkWdsV 

ns'kh nk: la=kk da ph 90 

feyh 91 IyWLVhd ckWVy 

fda 2366 : vlk ,dq.k 

2366@& : pk eky 

नमुद ता वळेी व ठीकाणी यातील  फफयाथदी  सरकारतफे PC 1097 
मदनकर नमे रे पो स्ट ेनागपुर स्टाफसह रे स्ट ेनागपुर पररसरात 
साध्या गणवशेात गनु्हेगारवाँच डयटुी कररत असतांना गपु्त 
बातमीदारामाफथ त माहीती फमळाली फक रे स्ट ेनागपुरच ेसी कँफबन 

पररसरात नमुद ट्रने मध्य ेअवदै्य दारु चढवल्या जाणार आहे. अशी 
बातमी फमळाल्यान ेसी कँफबन पररसरात आऊटर फसग्नल कडे जावुन 

पाळत ठेवुन पररसरात झडती घतेली असता 15.10 वा. सी कँफबन 
कडील लोहापुलाजवळ झुडपामध्य े एक पांढरी रंगाची प्लाफस्टकची 
फपशवी त्यात एक प्लाफसफटकची पांढरी रंगाची फपशवी त्यावर 

इंग्रजीत RAWA फलहलले े त्यात काँकेट दशेी दारु संत्रा कं. ची 90 

ML च्या 91 प्लाफस्टक बाँटल फकंमत 2366/-रु, चा माल फमळुन 
आल्याने  तसचे फपशवी बाबत फवचारपुस केली असता कोणीही काही 
एकत माहीती न फदल्यान े तसचे  कोणीतरी अज्ञात आरोपीन े
फवक्रीकररता अवदैय ररत्या वाहतकु करण्याच्या इरादयान े नते 

असावा बवेारस स्थीतीत फमळुन आल्यान ेपो स्ट ेला कलम 65(A) 

(E) 66(B) मदा का. अन्वय े   गनु्हा दाखल करुन गनु्हयाची वदी 

ररपोटथ मा. JMFC सो रे कोटथ नागपुर रवाना तसकेलम 65(A) (E) 

66(B) मदा का.च सदर गनु्हयाचा पुढील तपास मा. PSO सो यांच े

आदशेान्वय ेPSI श्री वाघ यांना दणे्यात यते आहे.  
 

PSI  
वाघ 

 

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 

èrdkps uko o 

iRrk 

gdhxr riklh 

vaeynkj 

1          

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh  

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

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 

         


