
 

Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  25@11@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 नागपरू 

.1758/19 
कलम  

379 IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy     
pksjh 

रे पो स्टे 
नागपरू चे 

जनरल वेटटिंग 

हााँल 

 

22/11/19  
12.55 वा 

 

25/11/19  
00:29 वा. 

ओमप्रकाश 

अजबलाल टलल्हारे  

वय 21 वषे 

राह.अशोक गार्डन 

भोपाल म.प्र  

मोबा.निं.  

80854325203 
 

अज्ञात 
 

,dq.k 10]500 : 

एक redmi y2 किं  चा मोबाईल 

त्यात टसम jio-

9131449046,IMEI NO-
867247042332493/2501 
टकिं  10,500/- रु चा माल. 

 

टनरिंक यातील टियाडदी हे  सिंपकड  क्ािंती एक्स ने भोपाल 

वरुन नागपरू ला ईलाज करण्याकरीता आले असता 

रात्री 12.25 ला रात्र असल्या कारणाने जनरल 

वेटटिंग हााँल मध्ये झोपले असतात् टियाडदी यािंचा वर 
नमुद वणडनाचा मोबाईल  झोपेचा िायदा घेवुन 

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  मुद्दाम लबार्ीने व 

कपटाने चोरुन नेला वरुन सबब अप. कलम 379 

भादटव प्रमाणे  निंबरी गुन्हा दाखल  

iksgok  

iokj 

2 नागपरू 

1759/19 
कलम 379 
IPC दाखल 
xqUgkizdkj 

eksckbZy     
pksjh 

रेल्व ेस्टे नागपरु 
pf no 8 वरुन 

 

23/11/19  
23.00 वा. 

 

25/11/19    
12.07. वा. 

 

जबेुर  सत्तार शेख 
वय 35 वषे धंदा 

ड्रायव्हर  रा. देवाळी 
रोडी गणेश नगर ता. 
तमुसर जज. भंडारा 

मोबा.नं. 
9764624709 

 

  अज्ञात 
 

,dq.k 8]500 : 

एक गोल्डन रंगाचा रेडमी 6 
मोबाईल  त्यात जसम नं. 
8080709488 imeino 
864279047946277, 

864279047946285 की. 
8,500/ रु. 

 

जनरंक  नमदु ता वेळी व जिकाणी यातील जियादी हे   रेल्व ेस्टे 
नागपरु pf no 8 वरुन  झोपले असता त्याच्या झोपेचा 
िायदा घेवनु वजरल वणणनाचा मोबा. कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने  मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेला 
वरुन सबब अप. कलम 379 भादजव प्रमाणे  नंबरी 
गनु्हा दाखल केला सदर गनु्याची प्रथम वर्दद जरपोटण मा. 
JMFC  रेल्वे कोटण नागपरु यांना सादर तसेच गनु्याचा 
पजुिल तपास मा. psoसो यांच्या पेजशत आहे 
 
 

iksgok  

iokj 

3 नागपरू 

1760/19 
कलम 379 

IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy     
pksjh  

ट्रेन नं. 12792 
दानापरु 

जसकंदराबाद 
एक्स रेल्वे स्टे 
नागपरु pf no 2 

वरुन 
 

25/11/19 
12.45 वा. 

 

25/11/19 
16.03 वा. 

 

जवजपन जतवारी  वय 
22 वषे  रा. 123 

बटा  crpf बालाघाट 
म.प्र. 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 8]000 : 

एक मोबा. रेडमी कंपनी चा जसम 
नं. 9532881179 imei no 

862002041902542 
,862002041901559 की. 

6000/रु.  जचकीत्सा  काडण  , पसण 
मध्ये  रोख 2000/रु.  , 

आधारकाडण  mri जरपोटण, रेल्वे 
तीकीट  पनँकाडण  असा एकुन 

8000/रु. चा माल. 
 

–  
जनरंक 

  नमदु ता वेळी व जिकाणी यातील जियादी हे   रेल्वे स्टे  
इलाहाबाद ते नागपरु असा प्रवास कजरत असतांना  
जियाजदची  वजरल वणणनाचा ट्राली बैग व आतील 
सामानासह कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  मदु्दाम 
लबाडीने व कपटाने चोरुन नेला वरुन सबब अप. 
कलम 379 भादजव प्रमाणे  नंबरी गनु्हा दाखल केला 
सदर गनु्याची प्रथम वर्दद जरपोटण मा. JMFC  रेल्वे कोटण 
नागपरु यांना सादर तसेच गनु्याचा पजुिल तपास मा. 
psoसो यांच्या पेजशत आहे 
 

lQkS 

yks[kaMs 

 

4 

 

नागपरू 

.1761/19 
कलम 379 

IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy     
pksjh  

- ट्रेन नं. 12106 
जवदभण  एक्सप्रस 

ने जनरल 
डब्यात  चित 
असतांना रेल्वे 
स्टे नागपरु येथे 

24/11/19 
17.00 वा. 

 

25/11/19 
16.38 वा. 

 

 मयरु शामराव शेंडे  
वय 20 वषे  धंदा 
जशक्षण प्लॉट नं. 

211 गणपती  नगर 
जझगाबाई टाकळी 

नागपरु 

  अज्ञात 
 

,dq.k 32]999 : 

एक one plas -5गे्र कंपनीचा मोबा 
त्यात  जसम नं. 8459566630 

,8551070394 
ime86512403850674,86512
4030840666 की.  32999/रु. 

चा माल 

–  
जनरंक 

 नमदु ता वेळी व जिकाणी यातील जियादी हे   रेल्व ेस्टे  
शेगाव ते नागपरु प्रवास करन्या कजरता रेल्वे स्टे नागपरु 
येथे जनरल कोच मध्ये चित असतांना  जियाजदची  
वजरल वणणनाचा मोबा.  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  
मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेला वरुन सबब 
अप. कलम 379 भादजव प्रमाणे  नंबरी गनु्हा दाखल 
केला सदर गनु्याची प्रथम वर्दद जरपोटण मा. JMFC  रेल्व े
कोटण नागपरु यांना सादर तसेच गनु्याचा पजुिल तपास 
मा. psoसो यांच्या पेजशत आहे 
 
 

lQkS 

yks[kaMs 

 



5 नागपरू 

1764/19 
कलम 379 

IPC 
xqUgkizdkj 

cWx     pksjh 

ट्रेन नं. 12286 
दरंुतो एक्स. चे 
कोच नं S/5, 

बथण नं. 17 वरुन 
गाडी रेल्वे स्टे 
नागपरु जवळ 
येत असतांना 

 

22/10/19  
05:15 वा. 

 

25/10/19 
22:58 वा. 

 

श्री. सजुजत पॉल S/o 
उत्तम कृपाल, वय 

26 वषे, पोस्ट 
रामेश्वरपरु पो.स्टे. 
बरुवान, जज. 

मरु्दशदाबाद (वेस्ट 
बंगाल) मोबा.नं. 
9557823446 

अज्ञात 
 

,dq.k 10]000 : 

एक लगेज बगॅ त्यात 12 वी 
माकण जशट,जमलीट्री कागदपत्र, 
वापरते कपडे असा एकुण 

10000/- रु. चा माल. 
 

जनरंक 
 

.यातील जियादी हे  नमदु ट्रेन ने रेल्व े स्टे. झासी ते 
जसकंदाराबाद असा प्रवास कजरत असतांना प्रवासा 
दरम्यान गाडी रेल्वे स्टे नागपरु जवळ येत असतांना 
जियाजद यांचे नजर चकुीचा िायदा घेवनु  नमदु 
वणणनाची बगॅ आतील सामानासह कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेला वरुन 
सबब अप. कलम 379 भादजव प्रमाणे गनु्हा दाखल 
जा.क्र. आर/23/गनु्हा वगण/ 2019 – 6484 
काया.पो.अजध.लोह.नागपरु जद. 25/11/19 अन्वये 
इकडील पो.स्टे. आवक क्र. 2915/19 जद. 25/11/19 
अन्वये गनु्याचे कागदपत्र नंबरी दाखल करणे कामी 
जदले वरुन नंबरी गनु्हा दाखल केला 

WHC/ 
1020 
प्रधान 

6 नागपरू 

1765/19 
कलम 379 

IPC 
xqUgkizdkj 

ilZ  pksjh 

ट्रेन नं. 12652 
तामीलनाडु 
संपकण  क्रांती 
एक्स. चे कोच 
नं S/4, बथण नं. 
1, 4 वरुन रेल्वे 
स्टे नागपरु येथे 

झोप 
उघड्यानंतर 

 

22/11/19 चे  
00:15 वा. 

 

25/10/19 चे  
23:31 वा. 

 

जकरण बळवंतराव 
गोधंळी, वय 59 
वषे, रा. आष्टी 
चंद्रपरु रोड, पोस्ट 
ऑिीस समोर 
म.ुपो.आष्टी, ता. 
चामोशा जज. 

गिजचरोली मोबा.नं. 
9423423343 

अज्ञात 
 

,dq.k 2]85000 : 

एक पसण कथ्या रंगाची त्यात रोख 
5000/- रु, सोन्याची चपलाकंिी 3 

पदरी वजन 40 ग्रमॅ कक. 
100000/-रु, एक सोन्याचे 
मंगळसतु्र वजन 30 ग्रमॅ कक. 

75000/- रु, सोन्याच्या पाटल्या 2 
नग वजन 30 ग्रमॅ कक. 75000/- 
रु, सोन्याचे झमुके वजन 07 ग्रमॅ 
कक. 20000/- रु,  सोन्याचे लहान 
कानातले झमुके वजन 3 ग्रमॅ कक. 

10000/- रु, असा एकुण 
285000/- रु. चा माल. 

जनरंक 
 

यातील जियादी हे नमदु ट्रेन ने रेल्वे स्टे. भोपाल ते 
बल्हारशाह असा प्रवास कजरत असतांना प्रवासा 
दरम्यान जियाजद यांचे झोपेचा िायदा घेवनु रेल्वे स्टे 
नागपरु येथे झोप उघड्यानंतर त्यांची नमदु वणणनाची 
पसण आतील सामानासह कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेला वरुन सबब 
अप. कलम 379 भादजव प्रमाणे गनु्हा दाखल  
. रे. पो.स्टे. वधा जा.क्र. 3342/19 जद. 24/11/19 
अन्वये इकडील पो.स्टे. आवक क्र. 2913/19 जद. 
25/11/19 अन्वये गनु्याचे कागदपत्र नंबरी दाखल 
करणे कामी जदले वरुन नंबरी गनु्हा दाखल केला 

API शेख 

7 बडनेरा 
707/2019 
कलम 379 

भादवी. 
xqUgkizdkj 

eksckbZy     
pksjh 

ट्रेन नं. 12135 
पणेु नागपरू 

एक्स चे 
समोरील जनरल 

कोचमधनु 
रे.स्टे.बडनेरा 

येण्यापवूी 

15/11/19 
06/00 वा  

25/11/19 
10/17 वा 

 

कपील टेमसाजी 
नरुले वय- 20 वर्ष,  

धंदा. नोकरी, रा. 
अड्याऴ पो टेकऴी 

ता. ब्रम्रपरूी जज 
चंद्रपरू मो नं 

9765826210 

अज्ञात 
 

,dq.k 15]990 : 

एक Redmi note pro 6/64 
कंपनीचा पांढ-या रंगाचा मोबाईल 

त्यात Idea sim no- 
7447398363 ,Jio no. 

8080856831,IMEI NO- 
86118104461784917856, कक 

15990/-रु चा मोबाईल 

जनरंक ह यातील जियादी मजकुर हे नमदु ट्रेन ने रे .स्टे. पणेु ते 
नागपरू असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान 
जियादी यांचा नमदु वणषनाचा मोबाईल कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने जियादी यांच्या झोपेचा िायदा घेवनु  
रे.स्टे.बडनेरा येण्यापवूी मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेला  
असे प्राप्त कागदपत्रा वरुन कलम 379 भा.द.वी प्रमाणे 
गनु्हा दाखल  
रे.पो.स्टे.नागपरु येथील जा . कं्र. 7643/19जद. 
18/11/19अन्वये तसेच इकडील पो .स्टे.चा 
आ.कं्र.945/19 जद.22/11/19 असे गनु्याचे कागदपत्र 
टपालाने प्राप्त झाले वरून 

HC/217 
खारोडे 



 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 अकोला 
939/19  
कलम 379 
भादवी  

xqUgkizdkj  

ilZ pksjh 

ट्रेन नागपरु 
Hqkसावळ 

पिँसेंजर चे 
समोरील 5 व्या 

ङब्या मध्ये 
बसले असता रे 
स्टे अकोला ते  

xk;xko 

दरषम्यान 

23/11/19  
01.30 वा 

 

25/11/19  
15.10 

exyk xtkuu 

ykaMs o; 35 वर्ष 
35 jk-fn?kh rk- 

ukanqjk ft- 

cqyBk.kk  ..नं. 
9763429913 

 

जनरंक ,dq.k 48]000: 

exyk ,d ilZ R;kr lks- 

exGlq= out 15 xzke fd- 

450000 : jks[k 3000: 

vlk ,dq.k 48000:. 
 

जनरंक exyk ojhy ता. वेळी ठीकानी  यातील  जियाजद   gs 
ukxiqj rs fclokfczt vlk izokl djhr vlrkuk 

izoklknjE;ku  dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kph 

utj pqdoqu ueqn ilZ vkrhy lkekuklg pks:u 

usyh fQ;knh ;ksuh vkt jksth  js-iks-LVs ;soqu 

fQ;kZn fnY;kus xqUgk nk[ky  

WNK/ 
951 

 झामरक 

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 o/kkZ 

893@19 

dye 

65vbZ]6

6c]77v] 

enkdk 

Vzsu ua 

12722 

nf{k.k 

,Dl ps 

dksps u , 

01 e/kwu 

jsLVs 

lsokxzke 

;sFkwu 

24@11@19 

18-55 ok 

25@11@19  

03-30 ok 

lj- rQsZ 

lqjt dqekj 

vejflax 

jgiqjh;k] o; 

48 o’kz] /kank 

vkjih,Q 

vtuh c-u- 

950153] 

jkg- jsYOks 

dkWyuh] 

dkWvj ua ua 

vkjch 2 

]261 Mh] 

vtuh 

ukxiqj- 

fof| la?k”kZhZr 

ckyd ukes 1½ 

lS;n lks;y 

vyh o; 16 

o”ksZ]2½ nsodj 

ulhc flax o; 

14 o”ksZ nksUgh 

jkg- larks”kh 

ekrk okMZ 

cYgkj’kkg vVd 

fn- 25-11-1++9 ps 

03-30 ok- 

,dq.k 1520 : 

d dkG;k jaxkph 

fiBq cWx R;kr 

gk;oMz 2000 da 

P;k flycan  16 

fVu 500ehyh 

izR;sdh fd 95@&: 

vlk ,dq.k 

1520@&: pk 

eky- 

;krhy fQ;kZnh gs R;kpk LVkWi lg LdkWVhax 

MÓqVh djhr vlrkauk Vªsu ua 12722 n{khu 

,Dl ps dksp ua ,@1-e/ks js-LVs lsokxzke ;sFks 

la’k;kLin fLFkrhr ueqn nksUgh fo/kh la?k”kZhZr 

ckyd feGqu vkY;kus R;kpk toGhy fiVq cWzx 

psd dsys vlrk R;kr ,dqu 1520@ : pk 

eky feGqu vkyk-;krhy nksUgh fo/kh la?k”kZhZr 

ckyd gs fcuk ikl ijokuk nk: ps voS/; 

fjR;k okgrqd nk: canh ftYgk o/kkZ ;sFks djhr 

vlrkauk feGqu vkY;kus fQ;kZnh us ys[kh fjiksVZ 

fnY;kus ueqn xqUgk nk[ky djU;kr vkyk- 

Ikskgok@

357 

esgj 



 

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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