
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  24@11@19   
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dz- 

iks-LVs- 
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xqUgk ?kM 

 tkxk 

xqUgk ?kM rk-  
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xqUgk nk[ky  

rk- osG 

fQ;kZnhps ukao vkjksih xsyk eky feGkyk 
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1 xksfn;k 

339 dye@ 

379 Hkknokh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy     
pksjh 

 

रे से्ट ग ोंददया 

प्ााँटफााँमम क्र. 

01 वर 
 

23/11/19 

10/30 वा. 

24/11/19 

11.16 वा. 
अदिन यशवोंत 

टेंभुने वय 21  

वर्म रेले्वत न करी 

(T.R.D.) राह 

वार्म नों 03 

रमाबाई वार्म 

ब ऴदे कुरर्गाव 

प  झरपर्ा त 

अरु्मनी म रगाव 

दर् ग ोंददया   

म .नों.86980195
20 

 

 

आरोपीचे नाव – 

अज्ञात 
 

अज्ञात 
 

,dq.k 14]000 : 

एक दवव  कों पनीचा Y15  बु्ल  

रोंगाचा म बाईल ज्यात VODA 

कों पनीचे दिम 

न.9145078315, JIO 

कों पनीचे दिम न. 

8788809124अिून IMEI 
No.866985047987875, 

866985047987867त्याची 

दकों मत -14000/-  रू  

अिा एकूण 14000 /- रू 

 
 

ननरंक  यातील दफयामदी मचकुर हे  रे.से्ट ग ोंदीया 

येथुन अरु्मनी म रगाव येथे र्ाणे करीता 

प्ााँटफामम क्र. 01 वर आले व पुढील प्रवाि 

करणे करीता गार्ी निल्याने प्ाटफामम क्र. 01 

वर झ पले अिता   क णीतरी अज्ञात च रटयाने 

दफयामदी याोंचा झ पेच्या फायदा घेवुन त्याोंचे 

खिशातील नमुद म बाईल मुददाम लबार्ीने व 

कपटाने च रून नेले वरून कलम 379 IPC 

प्रमाने नोंबरी गून्हा दािल करण्यात आला  

iksgok@ 

968  

Bkdqj 

2 ukxiqj 

1752/19 
कलम 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

सोन्याचे 
मंगळसुत्र     
pksjh - 

टे्रन नं.12139 
सेवाग्राम 

एक्स. चे कोच 

नं. B/2 बथथ 

नं. 58 वरुन 

रे. स्टे. अजनी 
येथे 
 

24.11.19 
00:30वा 

24/11/19 
08:20वा. 

dY;k.kh vfudsr 

dqyd.khZ o; 29 

o"kZ jk- 248 

vH;dj uxj 

ukxiqj eks-u- 

94200903735 

अज्ञात 
 

,dq.k 20]000 : 

एक सोन्याचे मंगळसुत्र वजन 

9 gm नकं. 20000/- रु. असा 

एकुण 20000/- रु. चा माल. 
 

ननरंक यातील नियाथदी हे आपले पतीसह नमुद टे्रन ने रे. 

स्टे. नानिक ते नागपुर असा प्रवास करीत असता 

प्रवासा दरम्यान रे. स्टे. अजनी येथुन कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने तयांचे गळ्यातील वररल नमुद 
वणथनाचे मंगळसुत्र नियाथदी यांचे झोपेचा िायदा 
घेवुन मुद्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेले 

वरुन सबब अप. कलम 379 भादनव प्रमाणे नंबरी 

गुन्हा दाखल नियाथदी यांनी पो. स्टे. ला येवुन 

लेखी नियाथद नदले वरुन मा. PSO यांचे आदेिाने 
नंबरी क्रमांकाने गुन्हा दाखल केला  
  

eiksgok@ 

1020 

iz/kk.k 

3 . ukxiqj 

1756/19 
कलम 379 

IPC  

xqUgkizdkj 

eksckbZy     
pksjh 

 
 

टे्रन नं. 

12860 
नगतांजली 
एक्स चे  

मानगल 

जनरलकोच 

मधुन  रेल्वे 

स्टे 
नागपुरयेथुन 

टे्रन 

सुटल्यानंतर 

 

24/11/19    
08.00 वा 

 

24/11/19    
18.41 वा 

 

अननता रमेि 

वानखेडे  वय 40 

वरे्ष राह. बोरगांव 

चोक  नदनिा 
िंक्ट्री  बडे 

लेआउट  नागपुर 

मोबा.नं.  

9075265594 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 14]990 : 

एक काळ्या रंगाचा नववो 

कंपनीचा मोबा. Y-66  तयात 

नसम नं.  7385417534 

आयडीया 8329066973 

नजवो नसम imei no 

863715031147878,86
3715031147860 की.  

14,990/ रु. असा एकुन 

माल. 

 

 यातील नियाथदी हे  रे स्टे  नागपुर ते वधाथ   असा 
जनरल कोच मधुन प्रवास करीत असता रेल्वे 

स्टे. नागपुर येथुन टे्रन सुटल्यानंतर  गनदथचा 
िायदा घेवुन वररल वणथनाचा मोबाईल कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने  मुद्दाम लबाडीने व कपटाने 

चोरुन नेला वरुन सबब अप. कलम 379 

भादनव प्रमाणे  नंबरी गुन्हा दाखल केला  

iksgok@ 

ckjM 



4 o/kkZ 

892@19 

dye 379 

Hkknoh- 

xqUgkizdkj 

eksVjlk;dy    
pksjh 

 

js-LVs-o/kkZ 

cqdhax 

dk;kZy; 

lkoaxh ,UM 

ijhljkrqu 

23-11-19 s 

10-30 rs 

10-40 ok- 

os njE;ku 

24@11@19  

12-35  ok- 

fu[khy 

mRrejko equ] 

o;&24 o"kZ] jk- 

eq-iks-xkSG] rk-

nsoGh] ft-o/kkZ 

vKkr ,dq.k 40]000 : 

,d LIysaMj Iyl dkG;k 

jaxkph xkMh dz- MH 32 

AE9087, baftu ua-  

HA10ERGHK 

73599 VIN No. 

MBLHA10CGHK86

312 fdaer&40]000 

@:-pk eky 

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

gs R;kaps Hkkmth ukes iadt gjhHkkm [kksaMs 

;kauk js-LVs-o/kkZ ;sFkqu fHkykbZ ;sFks tk;ps 

vlY;kus R;kauk lksM.ksdjhrk  R;kaps ukos 

vlysyh eksVkjlk;dy cqdhax dk;kZy; 

toG js-LVss-o/kkZ ;sFks gWUMyykWd d:u 

Bsoyh vlrk] dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

R;kaph ueqn o.kZukph eksVkjlk;dy 

xSjgtsjhpk Qk;nk ?ksmu pks:Uk usyh- 

 

eiksuk@

1010 

esJke 

5 cMusjk 

706/2019 
कलम 379 

भादवी. 
xqUgkizdkj 

eksckbZy     
pksjh 

ट्रेन अमरावती-
जबलपरु एक्स 
चे जनरल कोच 

मध्ये 
रे.स्टे.धामनगाांव 
येथनु PF NO 
02 वरुन चढत 

असताांना 
 

17/11/19 
18/55 वा  

24/11/19 
16/59 वा 

 

ममलींद गलुाबराव 
बरेुवार वय- 42 वषष, 

धांदा- नौकरी 
रा.प्लॉट 

नां.242,स्नेहगांधा 
अपाटषमेंट,गाळा 
क्र.12,नांदनवन 
चौक,नागपरु 

440009मो. न. 
9860431652 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 9]999 : 

एक Lenovo K6 Power(Silver 
रांगाचा 32GB)कां पनीचा मोबाईल 

त्यात Airtel sim no-
9860431652, Idea sim no-
7057057620, IMEI NO- 

865595030427002किं 
9,999/-रु चा मोबाईल. 

 

मनरांक यातील मियादी मजकुर हे ट्रेन अमरावती-जबलपरु 
एक्स चे जनरल िंोच ने रे.स्टे.धामनगाांव ते नागपरु 
असा प्रवास करणे कामी रे .स्टे.धामनगाांव येथनु 18.55 
वा. नमदु ट्रेन चे जनरल कोच मध्ये चढत असताांना 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवाशाांच्या गदीचा िायदा 
घेवनु मियादी याांच्या शटषचे मिशात ठेवलेला एक 
Lenovo K6 Power(Silver रांगाचा 32GB)कां पनीचा 
मोबाईल रे .स्टे.धामनगाांव येथनु PF NO 02 वरुन 
चढत असताांना चोरुन नेला .असे प्राप्त कागदपत्रा वरुन 
कलम 379 भा.द.वी प्रमाणे गनु्हा दािल 
रे.पो.स्टे.नागपरु येथील जा . क्रां . 
7677/19मद.20/11/19अन्वये तसेच इकडील 
पो.स्टे.चा आ .क्रां .944/19 मद.22/11/19 असे गनु्याचे 
कागदपत्र टपालाने प्राप्त झाले वरून नांबरी गनु्हा 
दािल करण्यात आला 

HC/1022 
बोरकर 

6 अकोला 
934/19 

कलम 379 
भादवी, 

xqUgkizdkj 

eksckbZy     
pksjh 

ट्रेन 12105 
मवदभष एक्स.चे 

कोच नां.B/1बथष 
नां.25 वरुन 

रे.स्टे.अकोला 
येथनु गाडी 

सटुल्यानांतर. 

16 /11/19 
04.45 वा 

24/11/19  
00.26 वा 

आनांद लालचांद 
नहाटा  वय 44 

वषष,धांदा व्यापार,रा. 
प्ला ाँट नां.1 केशरनाथ 
सोसायटी मनकालस 

मांमदर 
रोड,ईतवारी नागपरु 

मो नां. 
9922363689 

अज्ञात ,dq.k 23]999 : 

एक Vivo कां .चा गोल्डन  रांगाचा  
मोबाईल मा ाँ.नां. V-9,त्याचा IMEI 
NO.868493031277484/492 

त्यात मसम JIO 
9422806072ककमत 23,999/-रु, 

असा एकुन 23,999/- रु, 

निरंक              यातील  मियादी   हे  मुांबई CST ते नागपरु असा 
प्रवास करीत असताांना प्रवासा दरम्यान रे.स्टे.अकोला 
येथनु गाडी सटुल्यानांतर मियादी बाथरुम ला गेले व 
परत आल्यावर त्याांचा एक Vivo कां .चा गोल्डन  
रांगाचा  मोबाईल चाजींगला लावलेला मोबाईल  
त्याांच्या बथषवर ममळुन आला नाही.कोणीतरी अज्ञात 
चोराने मदु्दाम व लबाडीने मियामद याांचा झोपेचा िायदा 
घेवनू वमरल नमदु  वणषनाचा मोबाईल  चोरून नेला 
वरून  कलम 379 भादवी प्रमाणे चा गनु्हा दािल  
रे.पो.स्टे.नागपरु येथील .क्र.7642/19मद.18/11/19 
अन्वये ईकडील आ.क्र.965/19मद.22/11/19 अन्वये 
गनु्याचे कागदपञ  पो.स्टे.ला प्राप्त झाले वरुन  

HC 93 

खतीब, 



 

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

 

7 अकोला 
935/19  

कलम379 
भादवी  

xqUgkizdkj 

eksckbZy     
pksjh 

ट्रेन 12906 
हावडा पोरबांदर  

एक्स.चे 
समोरील जनरल 

बोगीतनु 
रे.स्टे.काटेपणुा 

दरम्यान 

23 /11/19 
20.00 वा 

24/11/19 
12.26  वा 

रवी राजेश कुमार 
नाथानी वय 36 
वषष,धांदा व्यापार 
रेडीमेड गारमेंट 

(अमरावती),रा.कस
धी काँ म्प पक्की 

िोली 
डा ाँ.अरोरागल्ली 

सांकल्प मनवास घर 
नां.14अकोला. मो 
नां. 7517231882 

अज्ञात ,dq.k 9]990 : 

एक OPPO A71Kकां .चा  मनळ्या 
रांगाचा  मोबाईल त्याचा IMEI 

NO.867765032714693,त्यात 
मसम Idea8975208008ककमत 

9990/-रु, असा एकुन 9990/- रु, 

मनरांक             यातील  मियादी   हे बडनेरा येथनु अकोला येणे करीता 
प्रवास करीत असताांना प्रवासा दरम्यान रे.स्टे.काटेपणुा 
आले नांतर िोन लावणे करीता प ाँन्ट चे मागील मिशात 
पाहले असता मदसनु आला नाही  कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने गदीचा िायदा घेवनु  मदु्दाम व लबाडीने 
मियामद याांचा  एक OPPO A71Kकां .चा  मनळ्या 
रांगाचा  मोबाईल चोरून नेला वरून कलम 379 भादवी 
प्रमाणे चा गनु्हा दािल करण्यात  
मियादी नामे रवी राजेश कुमार नाथानी याांनी पो.स्टे.ला 
येवनु तक्रार मदले वरुन 

NK 630 
रायकवार. 

8 अकोला 
937/19  

कलम379 
भादवी  

xqUgkizdkj 

eksckbZy     
pksjh 

ट्रेन 
12106मवदभष 

सपुरिास्ट 
एक्स.चे 

समोरीलजनरल 
कोच 

मधनूप्रवास 
करून रे.स्टे. 

अकोलायेथीलP
F No.1 वर 

उतरल्यानांतरल
क्षात आले. 

23/11/19 
21.00 वा  

24/11/19 
19.50 वा 

समुनल रामनारायन 
मतवारी वय – 35 

वषष, धांदा- मजरुी रा. 
अकोट िैल पोलीस 

स्टेशनजवळ 
अकोलामो न 

7875049422 

अज्ञात ,dq.k 8]000 : 

एक काळ्या रांगाचा मववो Y91i 
कां .चा मोबाईल त्याचा IMEI 

NO.866468044204792,8664
68044204784त्यात वोडािोन 

Sim No. 9370908555, 
मक.8000/- रू,चा मोबाईल. 

मनरांक             यातील मियादी हे  मद 23/11/19रोजी ट्रेन 12106 
मवदभष सपुरिास्ट एक्स.चे समोरील जनरल कोच मधनू 
रे.स्टे बडनेरा ते रे.स्टे अकोला असा प्रवास करून 
रे.स्टे. अकोला येथील PF No.1 वर उतरल्यानांतर 
लक्षात आले की , मियादी याांचा पनॅ्टच्या मिश्यातील  
एक काळ्या रांगाचा मववो Y91i कां .चा मोबाईल 
कोणीतरी अज्ञात चोराने मदु्दाम व लबाडीने मियामद 
याांचा गदीचा िायदा घेवनू वमरल नमदु  वणषनाचा 
मोबाईल  चोरून नेला वरून कलम 379 भादवी  
मियादी नामे  समुनल रामनारायन मतवारी याांनी मदले 
लेिी तक्रारी वरुन 

NK/76 
िान  

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 . ukxiqj 
1757/19 

कलम  65 ( 

A) 
(E)66(B)  
महाराष्ट्र 
दारुबंदी 
कायदा  
दाखल  

रेल्व ेस्ट े
नागपरु  

प्लटैफामम नं. 

2-3 मुंबइ 
एन्ड कडील 

ओवर ब्रिज 

 

24/11/19 

16.00 वा. 
24/11/19 

20.22वा. 
दरम्यान 

सरकारतफे  

संब्रदप जाधव  

पो.उ.प.ब्रन नमे. 

स्था. ग.ु शा.  
लोहमागम 
नागपरु 

 

अज्ञात ,dq.k 5]570 : 
  एक जांभळ्या रंगाची राली बगै  

की. 500 /रु. त्यात  दशेी दारु 

संतरा 5000 प्लास्टीक  च्या 

90ML च्या  195  बॉटल  

प्रत्यकेी  की. 26/ रु. एकुन 

5070/ रु. असा एकुन  5570 

/रु. चा माल. 

 

यातील ब्रफयामदी मजरु ह े  आपल्या स्टॉफसह रेल्व ेस्ट ेनागपरु  

प्लटफामम न.ं  2-3 वर  गस्त  कररत असतांना  गस्ती दरम्यान 

त्यांना मुंबई एन्ड कडील भागास  ओवर  ब्रिज  खाली बवेारस  

ब्रस्थतीत  एक जाभंळ्या रंगाची राली  बगै  ब्रदसनु  असल्यान े 

त्यांनी आज ुबाज ु च्या प्रवाशांना  नमुद बगै  बाबत ब्रवचारुपसु  

केली असता  कोनीब्रह मालकी  हक्क  सांगीतल ेनसल्यान े

सदर बगै पो.स्टलेा  आणनु दोन पंचा समक्ष पंचनामा केला 

असता त्यात त्यात दबे्रश दारु संतरा 5,000  प्लाब्रस्टक च्या 

90ML  च्या 195  बॉटल  ब्रमळुन आल्यान े  जप्ती पंचनामा 
करुन ररतसर दारुबंदी ब्रजल्यात  ब्रवक्री करन्याच े उदशेान े

घवुेन जात  असल्यान े ब्रदसनु यते असल्यान ेअज्ञात इसमावर 

कलम  65 ( A) (E)66(B)  महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा अन्वय े

गनु्हा दाखलकरुन गनु्याची  प्रथम वब्रदम ररपोटम मा. JMFC  

रेल्व ेकोटम यांनी रवाना तसचे गनु्याचा पढुील तपास मा. pso 

सो यांच्या पबे्रशत आह.े 

 



 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekghrh 

 

       

 

                                                    

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 
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js-iks-LVsps uko Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

 ukxiqj ग.ुर.न.  1734/19  कलम 

420,468,34 भादब्रव   
नद 24/11/19  चे  16.36 वा  1) तषुार कैलास आवळे  वय 28 वष े   2)  अवंब्रतका कैलाशा आवळे  रा. 140 ब्रभम रामशे्वरी रोड 

नागपरु  

 
  

1 vdksyk अप 893/19 कमल 379 IPC  ककरण शालीग्राम क िंबाळकर वय 35 वषष रा. शाईबाबा कॉल ी वाडी खािंबगाव कि. बुलढाणा 

2 vdksyk अप 372/19 कमल 379 IPC नि. 24/10/19 चे  20.17 अकील शाह अयुब शाह वय 28 वषष रा. शाहापरु वरूड  
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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 
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