
      

 

Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 24-11- 18 

 

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 ukxiqj 

 1936/18 

u/s 379  
भादवी 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

रे.स्टे नागपरू 

प्लॅटफाममनं.1 

वरील महाराजा 
ररटायमननंग रुम 

मध्ये  

 

23.10.18  

11.30 वा. 
24.11.18  

01.01 वा 

 

अजय श्री 
मोहनचंद वमाम वय 

48 वषम रा. 12 A 

नतरुपती पॅलेस 

ननपालीया रोड 

इंदोर मो.नं. 

9424887444 
 

vKkr ,dq.k 10000 :- 

एक मायक्रोमॅक्स 

कं.चा मोबाईल त्यात 

आयडीआय नसम 

नं.9826068676 

नक.10000 /-रु   

fujad यातील नफयामदी  मजकुर हे इंदोर ते नागपुर 
असा प्रवास करीत आले व रेस्टे नागपुर 

येथील महाराजा ररटायमरींग रुम येथे आराम 

करीत असता त्यांना झोप लागली त्या 
दरम्यान कोणीतरी अज्ञात नफयामदी यांचे 

झोपेचा फायदा घेवुन   वरील नमुद वणमनाचा 
मोबाईल  मुद्दाम लबाडीने चोरून नेले 
fVi%& fQ Lor% iks LVs yk vkY;kus 

 

 

 

Hc 

933 

Pand

e 

2 ukxiqj 

1938/18 u/s 

379,34  
भादवी 

xqUgkizdkj 

efuilZ pksjh 

 

रे स्टे नागपुर 

PF NO 1 वर 

ननवन वेनटंग 

हााँल मधुन 

 

24.11.18  

02.00 वा 
24/11/18 

08.58 ळा  
ननलेश निजलाल 

उईके  वय 29 

राह कान्द्री माईन 

तह रामटेक 

नागपुर मो.नं 

9607486842 
 

1) आनशष  

S/O नदलीप 

गौरकर  वय- 

18 राह 

जााँन्द्सन्द्स 

नकड्स केयर 

स्कुल बालाघाट   

2) अख्तर  

अली वय 22 

राह -वाडम न 

10 बालाघाट म 

प्र 

fn 24-11-18 

ps 09-15 ok- 

,dq.k 2000 :- 

एक बाँघ त्यात मनी 

पसम रोख 2000/-रु, 

BOI ATM काडम 

,बाँक पासबुक 

,पाँनकाडम,आधार काडम, 

10,12 ची माकम शीट 

जाती प्रमानपत्र RC 

बुक,  नववो कंचा 
मोबाईलचे चाजमर  

एकुण 2000/-रु  

 

वररल 

प्रमाने  

यातील नफयामदी  मजकुर हे चंन्द्द्पुर ला जाने 

कररता रे स्टे नागपुर वेनटंग हााँल मध्ये 

गाडीची वाट बघत असतांना नफयामदी यांचे 

झोपेचा फायदा  घेवुन त्यांची बाँग व  आथील 

सामानासह चोरुन नेले वरुन वरील नमुद 

वणमनाचा हाँन्द्डपसम व आतील सानामानासह  

मुद्दाम लबाडीने चोरून नेले वरून दाखल 

करून तसेच RPF चे आरक्षक संतोष पटेल 

यांनी दोन आरोपीसह व मुदे्दमाल सह पो स्टे  

हजर करुन ररपोटम सह नदले असता सदरचा 
मुदे्दमाल गुन्द्हायातील असुन दोन्द्ही आरोपी 
तांना वर नमुद गुन्द्हायात अटक करुन 

वररल नमुद मुदे्दमाल जप्त करण्यात आले 

fVi%& RPF चे आरक्षक संतोष पटेल यांनी 
दोन आरोपीसह व मुदे्दमाल सह पो स्टे  हजर 

करुन ररपोटम सह नदले 
 

Hc 

933 

Pand

e 



3 ukxiqj 

 1942/18 

u/s 379 
भादवी 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

नवदभमएक्स चे 

जनरल कोच 

मधुन रे स्टे 

नागपुर चे 

प्लाँटफामम नं.3 

मंुबई एंड कडील 

बाजु 

23.11.18  

17.35  वा 
 

24.11.18  

15.30 वा 
भगवान बारकु 

मेश्राम वय 60 

वषम, धंदा कुली 

काम रा. वाडम नं. 

नबतोडी तह 

बारानशवनी पो स्टे 

नवेगाव म.प्र. मो 

नं. 

9527041564 
 

नवनधसंघनषमत 

नामे कनपल 

सुननल गजनभये 

वय 16 वषम रा. 
इंरानगर नसध्दी 

काँ म्पजवळ 

बडनेरा नज. 

अमरावती fn 

24-11-18 ps 

15-30 ok 
 

,dq.k 7000 :- 

एक साँमसंग गाँलक्सी 

J2 pro कं. चा 
मोबाईल त्यात नसम 

Idea 
9527041564, 

IMEI no 
357707/0830305

50,  
3577080830305
58 नकंमत 7000/-रु.  

वररल 

प्रमाणे  

यातील नफयामदी  मजकुर हेगोंनदया ते 

नागपुर  असा प्रवास करीत  आले असताना 
रे स्टे नागपुर वर गाडीतुन उतरत असतांना   

प्लाँटफामम नं.3 मंुबई एंड कडील बाजुला 
नमुद वणमनाचा मोबाईल  वररल नमुद 

नवनधसंघनषमत बालकाने  नजर चुकीचा 
फायदा घेवुन मुद्दाम लबाडीने व कपटाने 

चोरून नेले वरून  तेथे हजर असलेले 

आरपीएफ नागपुर यांनी सदर बालकास 

मदेू्दमालासह पकडुन पो स्टे ला आणुन हजर 

कले  
fVi%& आर पी एफ शनशकांत मोतीराम 

गजनभये  नागपुर यांनी नफयामदी व मुदे्दमाल 

सह नवनधसंघनषमत बालक घेवुन आपला 
ररपोटमसह हजर केले  वरून    

Api 

Gon

dan 

4 ukxiqj 

1943/18 
u/s 379 

भादवी 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

टे्रन लोकमान्द्य 

नटळक पुरी 
एक्स चे मागील 

जनरल कोच 

मधुन रे स्टे 

नागपुर 

प्लाँटफामम नं. 1 

वरुन गाडी 
सुटताच 

 

19.11.18  

11.00  वा 
24.11.18  

16.16 वा 
मोहम्मद मुस्तफा 
मोहम्मद रजा वय 

19 वषम धंदा 

नशक्षण, रा. 
आदशमनगर उमरेड 

रोड, नागपुर मो 

न. 

9850848148,  
9422718148 

अज्ञात 

 
,dq.k 13900 :- 

एक ननळ्या रंगाचा 

साँमसंग गाँलक्सी J6 

कं. चा मोबाईल त्यात 

नसम Jio 

9359693730 Voda 
No 7030174914  

IMEI no 
358461096494622
338462096494620 

नक. 13900/--रु. 

 
 
  

fujad यातील नफयामदी  मजकुर हे नागपुर ते 

गोंनदया   असा प्रवास करीत  असताना  रे 

स्टे नागपुर चे PF No 1  येथुन गाडी 
सुटल्यानंतर  कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने  

नमुद वणमनाचा मोबाईल गदीचा फायदा 
घेवुन मुद्दाम लबाडीने व कपटाने चोरून नेले  

fVi%& नफयामदी हे स्वत्हा पो स्टे ला येवुन 

चोरीची लेखी नफयामद नदले वरून    

Hc 

933 

Pand

e 

5 ukxiqj -  
1946A18  

379 ipc 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

टे्रन गोंडवाना  
एक्स चे  जनरल 

बोगी तुन 

मोमीनपुरा 
पुलावजळ  हुळु 

हळु चालत 

असतांना 
 

23.11.18    
09.35  वा 

24.11.18  
22.11 वा 

सुरेश नरेश 

बामोरडे वय-32 

वषं राह- फुलचुर 

पेठ आर टी आय 

चा समोर गोंनदया   
मो न 

9766447604 
 

अज्ञात ,dq.k 43999 :- 

एक काळ्या रंगाचा 
वनप्लस मााँडेल न 

060 मोबाईल  त्यात 

एअरटेल  नसम न 

7709954263 2) Jio 
– 7020293718  

IMEI NO 
865300040595959 

नकं. 43999/-रु असा 

एकुण 43999/-रु  

निरंक यातील नफयामदी  मजकुर हे रे स्टे नागपुर 

येथुन गोंनदया येणे  कररता गोंडवाना एक्स 

चे जनरल डब्यातुन प्रवास कररत असातंना 
रे स्टे नागपुर येथुन गाडी सुटल्यानंतर  

मोमीनपुरा पुलाजवळ  गाडी हळु हळु  चालत 

असतांना कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने 

नफयामदी यांचे नजर चुकीचा फायदा घेवुन 

त्याचे मोबाईल  नमुद वणमनाचा घेवुन मुद्दाम 

लबाडीने व कपटाने चोरून नेले  

fVi  रे पो स्टे गोंनदया जा क्र 1888/18 नद-

23.11.18 अन्द्वये गुन्द्हायाचे कागदपत्र 

 

पोना/

308 
सावजी 



6 cMusjk 

845@18 

dye 379 

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

टे्रन 12833 

अहमदाबाद-हावडा 
एक्स चे ररजवेशन 

कोच मधुन रे.स्टे. 
बडनेरा येथुन 
गाडी सुटल्या 

नंतर पाच 
नमननटांनी लक्षात 

आले 

24.11.18 
15.45वा 

24.11.18 
20.17 वा  

नदपीका वसंत 

सावळे वय 31 वषम 

धंदा नोकरी राह. 

C/o अमोल 

अशोकराव धात्रक, 

नागरी ता. वरोरा 
नजल्हा  चंरपुर 

मो नं 

9737784131 
  

 

 

 

vKkr ,dq.k 15000:- 

,,dd  MI A1 ddaaiiuuhhppkk  

eekk sscckkbbZZyy  oo  RR;;kkrr    

fftt;;kk ss  ffllee  uuaa--  

88776666552288112211  

 ??? ???..  1155000000  ????..  

fujad ??????????   ????????????????  ??????????   ????  ????..2244//1111//1188  ????????   

????????   ??????   ????????  ????????   ??????????????   ????????????  ??????????  

????     ??????????  1122883333???????????????? --??????????   ????????   ????  

??????????????????  ??????   ????????   ????????????   ????  ??????????  ??????   ????????????  

????????   ????????   ????..????????..????????????   ??????????  ????????   

??????????????????????  ??????????????  ????????????????  ??????????   ??????????????  

????????   ????????????????  ??????????   ??????????????   ????????????    

????????????????   ????????????????  ??????????  ??????   ????????????   ????????????   

??????????????   ??????????   ????????   ??????     ??????   ????????  

??????????????????????  ????????????  ????????     

eeiikkssuukk

@@  

11001188  

MMggkkddss  

7 cMusjk 

846@18 

dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

टे्रन नं.18029 

शालीमार एक्स 

चे समोरील 

जनरल डब्यात 

चढत असतांना 

रे.स्टे बडनेरा 
येथे 

  

23/11/18 
वेळ नमुद 

नाही  

24/11/18

23.51वा.  
प्रमोद रामभाऊ 

लोडम वय-49 

वषम धंदा-नौकरी 

रा.स्टेट बॅक 

कॉलनी केशव 

नगर लहाने 

सभागहृ जवळ 

अकोला 

मो.नं.9822684

387 

 

 

 

vKkr ,dq.k 14999 :- 

एक MI Note 5 

Pro कं.चा मोबाईल 

त्यात वोडाफोन नसम 

नं.9822684387 

JIO नसम 

नं.8329840695 

IMEI NO-
868622033066988,8

68622033066996 

नकं.14999/-रु   

fujad ??????????   ????????????????  ??????????   ????  ????????   ??????????  ????  
????????????   ????  ??????????   ??????   ????????????  ????????   ????????   

??????????????  ??????????????   ????????   ??????????  ????  ????????????   

????????   ??????????  ??????????  ??????   ??????????????   ????..????????  

????????????   ????????  ??????????????  ????????????   ??????????????   

????????????  ??????????????????  ??????????????  ??????????????  ??????????????  
??????????   ??????????  ??????????   ????????     

fVi&lnj xqUg;kps dkxni= 

रे.पो.सटे अकोला येथुन bZesy Onkjs 

vkt jksth izkIr >kys    

?????????? //

11002277  
????????????    

8 vdksyk 

1174/18 
कऱम 379 

भादळी 
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

टे्रन भुशाळल 

नागपुर पँशेजर 

च ेरे स्टे अकोऱा 
येथे चढत 

अशताांना Pf 

No.2 ळर 
 

.16.11.18 

ळेल नमुद 

नाषी 
 

.24.11.18 

18.14  ळा. 
 

चतेन कृष्णा 
पराङकर  ळय 44 

ळवष,  रा. बी 
3 ,411, रामी 
षेरीटेज जुन्या 

आर टी ओ शमोर 

मो. नां. 
9823428442 

 

अज्ञात 

 
,dq.k 18000:- 

एक शोनी Z 1  कां . चा 
मोबाईऱ त्यात 

ळोङाफोन सशम नां 
9823074839    

IMEI NO. 
358094051251115

ककां .18,000/-रू. 

 

ननरांक 
 

यातीऱ कफयाषदी मजकुर षे ळरीऱ नमुद टे्रन 

ने अकोऱा त ेनागपुर  अशा  प्रळाश करन े

कररता रे स्टे अकोऱा च े PF नां. 2 ळरुन  

गाङीत चढत अशताांना कफयाषदद याांचा 
प्रळाऴी ऱोकाांच्या गददषचा फायदा  घेळुन 

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने ळररऱ 

ळणषनाचा मोबाईऱ चोरुन नेऱे fVi%& 

कफयाषदद याांनी आज रोजी  पो स्टे ऱा येळुन 

ऱेखी तक्रार  ददऱे ळरुन  गुन्षा दाखऱ 

पो.ना./ 
930 
चव्षाण 

9 vdksyk 

1175/18 
कऱम 379 

भादळी 
xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

 

रे स्टे अकोऱा 
येथीऱ दादरा चा 
पाय-या चढत 

अशताांना. 
 

24.11.18 

16.30 ळा.. 
 

24.11.18 

18.53  ळा. 
 

रवळ भानुदार 

पातले, ळय 24  

ळवष,  रा. गोडगेाळ, 

ता. जज. ळाऴीम 

मो क्र 

9657372569, 

 

अज्ञात 

 
,dq.k 12999 :- 

एक MI कम्पणीचा 
Note 4 मोबाईऱ. चा 

मोबाईऱ त्यात 

ळोडाफोन सशम क्र 

8308155282,  त्याचा 
IMEI NO 

8658750368978940, 
865875036897857, 

ककां मत 12999/- Rs, 

 

ननरांक 
 

यातीऱ कफयाषदी मजकुर षे रे स्टे  अकोऱा 
येथे आऱे अशता कफयाषदी षे रेल्ळे स्टेऴन 

ळर जाणे करीता दादरा चढत अशताांना 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने ळररऱ 

ळणषनाचा मोबाईऱ कफयाषदी याांच े पँन्ट चा 
खखऴातुन चोरुन नेऱा  ळरून गुन्षा दाखऱ 

पो.ना./ 
930 
चव्षाण 



 

 

yksgekxZ ftYg;krhy ukxiwj Hkkx 6 ef/ky nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 24-11-18 

 

 

ukxiqwj  yksgekxZ ftYg;krhy exZ ckcr ekghrh    fn- 24-11- 18 

 

ukxiqwj  yksgekxZ ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh  fn-23-11- 18 

 

                                         

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh   fn- 24-11- 18 

 

10 vdksyk 

1176/18 
कऱम 379 

भादळी 
xqUgkizdkj 

ikWdhV pksjh 

 

ट्रेन अमरावती  
eqcbZ ,Dlps  

tujy dkspe/kqu 

js-LVs eqrhZtkiqj 

;s.ksiqohZ 

 

23.11.18.
23.24 वा.  

 

24.11.18 
23.24 वा.   

 

iq:"kksRre ykykth 

<ksds o; 54 o"kZ 

jk- f’ko’kDrh 

vikVZesUV tBkjisB 

vdksyk 

मो.नं .94040910
34 
 

अज्ञात 
 

,dq.k 290:- 

एक   ikWdhV  त्यात 
रोख 290/-रु,पनँ कार्ड, 

व SBI  बकँ चे 
ATM ,असा एकुन 
290/-रू.चा.माल. 

 

ननरंक 

 
यातील नियानि मजकुर हे वरील नमिु ट्रेन ने 
अमरावती ते अकोला असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवाशांच्या गिीमध्ये नियािी यांचे 
जवळील वरील नमिु वर्डनाचा  ikWdhV 
आतील रोख रु.व कागिपञसह कोर्ीतरी 
अज्ञात चोरट्याने रे.स्टे.मतुीजापरु ;s.ksiqohZ  
मदु्दाम लबार्ीने चोरून नेले  वरून गनु्हा 
िाखल  

fVi%& कफयाषदद याांनी आज रोजी  पो स्टे ऱा 
येळुन ऱेखी तक्रार  ददऱे ळरुन  गुन्षा दाखऱ 

HC/ 
915 
<kscGs  

  

vd iksLVs xq-j-ua xqUgk ?kM 

tkxk 

xq- ?kM- 

rk-osG 

xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps 

uko 

vkjksihps uko feGkyk eky  gdhxr riklh 

vaeynkj 

          

v

d 

iksLVs e;r ?kM 

tkxk 

e;r ?kM- rk-

osG 

e;r nk- rk-

osG 

[kcj ns.kkj e;ekpss uko o iRrk gdhxr riklh 

vaeynkj 

         

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 

& & & & & & & & & 

v-

dz- 

 

js-iks-LVsps uko Xkq-ja-ua- o dye vkjksih vVd fnukad o osG vkjksihps uko 

 ukxiqj 1938/18 u/s 379,34  भादवी vVd fn 24-11-18 ps 09-15 ok- 1) आनशष  S/O नदलीप गौरकर  वय- 18 राह जााँन्द्सन्द्स नकड्स केयर स्कुल 

बालाघाट   2) अख्तर  अली वय 22 राह -वाडम न 10 बालाघाट म प्र 

  ukxiqj 1942/18 u/s 379,34  भादवी vVd fn 24-11-18 ps 15-30 ok- नवनधसंघनषमत नामे कनपल सुननल गजनभये वय 16 वषम रा. इंरानगर नसध्दी 

काँ म्पजवळ बडनेरा नज. अमरावती 

 


