
 

 

Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  26@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 नागपरु 
1768/19  
कलम 379 

IPC  
xqUgkizdkj  

मोबाईल pksjh 

ट्रेन नं  22145  
ए.पप. एक्स  चे 
कोच no B/6 
बथथ नं.  5 वरुन 
रेस्टे नागपरु 

 

10/11/19  
3.30 ते  

4.30 वा. 
 

10/11/19  
14.29  वा. 

 

श्री एन लक्ष्मी  S/O  
एन एस आर व्हह . 
सबु्बाराव वय 44 वषे 
राह. DR no 11-34, 

yenam road, 
kelindelu-Z  

tureng, इंद्रापोलेम, 
गोदावरी पवुथ 

आंध्रप्रदेश मोबा.नं.  
9247294868 

अज्ञात  ,dq.k 10]300: 

 एक लाल रंगाचा मोटो इ 
कंपनीचा मोबाईल त्यात पसम 

नं. 8019686534, 
9182070829   की. 

10,000/रु.  रोख  300/ रु. 
 

पनरंक नमदु ता वेळी व पिकाणी यातील पियादी हे नमदु ट्रेन ने 
रेल्व े स्टे. समँलुकोि ते आग्रा असा प्रवास कपरत 
असतांना प्रवासा दरम्यान  रेल्वे स्टे  नागपरु दरम्यान 
पियापद यांचे झोपेचा िायदा घेवनु  नमदु वणथनाचा 
मोबाईल व रोख रुपये कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम 
लबाडीने व कपटाने चोरुन नेला वरुन सबब अप. कलम 
379 भादपव प्रमाणे गनु्हा दाखल केला   
fVi%&जा. क्र.  6482 आर /23/ वगथ /2019 मा. पो. 
अपध. कायालय लोहमागथ नागपरु पद. 25/11/19 रेल्व े
पो.स्टे नागपरु येपथल 29/6/19 पद. 25/11/19 अन्वये 
गनु्याचे कागदपत्र पो.स्टेला प्राप्त झाल्याने.  
 

npc 677 
नांदेकर 

2 o/kkZ 

894@19  

dye 

379 Hkknfo 

xqUgkizdkj  

मोबाईल pksjh 

Vsu dz 12140 

lsokxzke 

,Dl-ps dksp 

dz ,l 7 

e/kwu eksckbZy 

pkftZaxyk 

ykoyk 

vlrk- jsLVs 

iqyxko 

23-11-19s 

22%30 ok- 

-26-11-19 

11%40 ok- 

:ipan jkejkoth 

ukxfnos o;&43 

‘o’ksZ jk- gueku 

uxj- o/kkZ eks-dz- 

8308901576 

अज्ञात ,dq.k 11]000: 

,d fooks daiuhpk 

dkG;k jaxkpk eksckbZy 

T;kr vk;fM;k fle- 

8308901576 

vk;,ebZvk; dzekd 

861218047656695 fda 

11]000@& :- 

ननरंक uewn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZbh gs 

uewn xkMhus o?kkz rs eqacbz clk iokl djhr 

vlrkauk R;kauh vkiyk eksckby pkftZaxyk 

ykowu ckFk:eyk xsys vlrk jsYos LVss’ku 

iqyxko ;sr vlrkauk R;kpaa xnhZpk Qk;nk ?ksowu 

uewn o.kZukok eksckbzYk pksjhl xsyk-  

iks-gok@ 

758  

nkHkkMs 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 अकोला  
941/19  

कलम 379 

भादवी 

xqUgkizdkj  

मोबाईल pksjh 

टे्रन नं.22664 

जोधपरु चेन्नई  

एक्सचे  कोच  नं. 

S/9बथथ 

नं.56वरुन 

रे.स्टे.मतुीजापरु 

येथनु गाडी पास 

होत असतांना. 

 

19/11/19  

चे 21.00  वा 

दरम्यान . 

 26/11/19  चे 

14.00 वा. 
मनी ब्रम्हकुमारीवय –

44वषथ,धंदा 

मेडीटेशन,रा.नवजयवा

डानसतारामपरुम,33-

10-

4श्रीनीवासस्टेटआ.प्र.

मो नं.9493251002 

 

अज्ञात ,dq.k 10]000: 

एक काळ्या रंगाचा ASUS 

कं.चा मोबाईल त्याचा IMEI 

NO.माहीत नाही त्यात Jioनसम 

नं.9347043849नकंमत 

10,000/- रु.असा एकुण 

10,000/- रू चा माल. 

 

ननरंक यानतल नियाथदी टे्रन नं.22664 जोधपरु चेन्नई  एक्स चे  कोच  

वरुन आबु ते नवजयवाडा असा प्रवास कररत असतांना 

नियाथनद यांचे जवळ असलेला नमदु वणथनाचा मोबाईल बथथ 

वरील चाजीगं पााँईटंला चाजीगंला लावनु बाजचुे बथथवरील 

मैञीनीला भेटायला गेल्या असता कोणीतरी अज्ञात 

चोरट्याने त्यांच्या गैरहजेरीचा िायदा घेवनु रे.स्टे.मतुीजापरु 

येथनु गाडी पास होत असतांना चोरून नेला 

fVi%&रे.पो.स्टे.वधाथ येथील जा.क्र.334/19नद.22/11/19 

अन्वये ईकडील पो.स्टे.चा आ.क्र.987/19 नद.26/11/19 

नसुार गुन्याचे कागदपञ पो स्टे ला प्राप्तझाल्याने गुन्हा दाखल 

केला 

WNK 

257 

रामटेके 

4 अकोला  
942/19  

कलम 379 

भादवी 

xqUgkizdkj  

मोबाईल pksjh 

ट्रेन अहमदाबाद 
एक्सचे 

मागीलजनरल 
कोच मध्ये PF 
no.02वरुनरे.
स्टे.अकोला 
येथनुगाडीत 

चढत असताांना 

 26/11/19  
13.30 वा 
दरम्यान . 

 

26/11/19  चे 
18.23 वा 

 

शिल्पा चांद्रिेखर 
डाहाके वय –

33वर्ष,रा.तेलांगीपरुा 
नमष.वस्ती बडनेरा 
शज.अमरावती. 

 

एक 
अनोळखी 

ईसमाने उांची 
अां.160ते 

160cm,बारी
क 

केस,सडपात
ळ 

बाांध्याचा,सा
वळ्या रांगाचा 

 

,dq.k 7]500: 

एक पाांढ-या व गोल्डन रांगाचा 
MI 4 (A)कां .चा मोबाईल 

त्याचा IMEI 
NO.866464030452701

त्यात Ideaशसम 
नां.7057052058ककमत 
7500/- रु.असा एकुण 
7,500/- रू चा माल. 

शनरांक वररल ता.वेळी व नठकाणी यातील नियाथदी नशल्पा 

चंद्रशेखर डाहाके वय –33वषथ ,रा.तेलंगीपरुा नमथ.वस्ती बडनेरा 

नज.अमरावती.ह ेटे्रन अहमदाबाद एक्सचे मागील जनरल 

कोच मध्ये PF no.02वरुन रे.स्टे.अकोला येथनुगाडीत चढत 

असतांना नियाथनद यांचे जवळ असलेला मोबाईल कोणीतरी 

अनोळखी चोरट्याने त्याची उंची अं.160ते 160 cm,बारीक 

केस,सडपातळ बांध्याचा ,सावळ्या रंगाचा असा असलेल्या 

अनोळखी ईसमाने गदीचा िायदा घेवनु रे.स्टे.अकोला येथनु 

चोरून नेला.  

NK 198 

चव्हान 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

895@19 

dye 20 

c d] 29 

,uMhih,l 

vWDV 

Vzsu ua 12723 

rsyaxkuk  ,Dl 

ps ekxhy 

tujy dksp 

e/khy 

nkjktoGhy 

flaxy lhVps 

[kkyh jsLVs 

cYYkkj’kkg ih-

,Q-dz- 4 oj 

xkMh mHkh 

vlrk 

25-11-19 ps 

12-25 ok 

26-11-19 ps 

18-15 ok 

lj- rQsZ 

iksmifu Jh- 

lanhi tk/ko 

o;&35 o’ksZ] 

use&LFkkfud 

xqUgs ’kk+ 

yksgekxZ ukxiqj 

vKkr 

 

,dq.k 1]06]910: 

,d fuG;k jaxkph 

VkWyh cWx R;kr 

,dw.k ikp caMye/;s 

10-691 fdaxzW xkatk 

otu ,dw.k 1]06]910 

@& pk eky 

 

 

ojhy rk-osGh o fBdkuh iksmifu Jh- lanhi tk/ko 

o;&35 o’ksZ] use&LFkkfud xqUgs ’kk+ yksgekxZ ukxiqj 

gs vkiys LVkQ o jsikspkS cYykj’kkg ;sFkhy 

LVkQlg uewn Vsups ekxhy tujy dksp psd 

djhr vlrkauk njoktk toGhy flaxy lhVps 

[kkyh ,d fuG;k jaxkph VkWyhcWx vkt xkatkus 

HkjysY;k ikp caMy lsyksVsius xqaMkGysys gs tIrh 

iapukE;kizek.ks jktif=r vf/kdkjh] o’kkldh; iap] 

QksVkssxzkQj o ekikjh ;kaps le{k dk;Zokgh jsikspkS 

cYykj’kkg ;sFkss vk.kwu gtj dsY;kus lnjpk xkatk 

voS/kfjR;k ckGxkrkauk feGwu vkY;kus jsiksLVs o/kkZ 

;sFks vi dz- 895@19 dye 20 c d] 29 

,uMhih,l vWDV izek.ks xqUgk ukssn d:u riklkr 

?ks.;kr vkyk- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ifj-iks-

mi-fu- 

Jh- fgjs 

lkks 



yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekghrh 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 

 

 

 

 

 

 

v-

dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 ukxiwj 1734/19  कलम 420,468,34 भादवि   24/11/19  चे  16.36 िा  अिंविका कैलाशा आिळे  रा. 140 वभम रामेश्वरी रोड नागपुर  

 
  02 o/kkZ  825/19 कलम 379 भादवि   23/11/19  चे  23.50 िा fdj.k 'kkyhxzke fuackGdj o; 35 o"kZ] /kank 'ksrh] jk- lkbZckck uxj okMh uxj rk- 

[keyko ft cqy<k.kk  

v

dz 

jsiksLVs 

uko 

exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM 

tkxk 

exZ ?kM- 

rk-osG 

exZ -nk- 

rk-osG 

fQ;kZnh@ 

[kcj ns.kkjk 

uko 

e`rdkps 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 

& & & & & & & & & 


