
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  26@07@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 इतवारी  
vidz 

139@19 

कलम 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

मोबइल 

pksjh 

 

रे LVs 
इतवारी 

येथील P/F 
ua 6 o:u 

xkMhr p<r  

असताना 

25:07:19 चे 
06:00  वा- 

26:07:19 चे 
12:07 वा 

 

vkf’k"k ekjksrjko 
HkaMkjs o;% 36 o"kZ 

jk-IykV ua- 180 

nRrk=; vikVZesaUV ] 

jsf’keckx ukxiqj eks-

ua-7507084364 

 

अज्ञात 
 

एकुण 15,999/- रु  
एक मोबइल eksVksjksyk 

da- pk R;kr 
Vodafone sim no 
8806009888 idea 
sim 9371050999 

IMEI NO 
354143092691070 

ककमत 15,999 /- रू चा 
माल 

 

कनरंक वरील तारखेस वेळी व किकाणी यातील कफयादी 
हे  रे LVs इतवारी येथील P/F ua 6 o:u  
इतवारी rs xksanh;k vlk izokl dj.ks dkeh 

Vªsu baVjflVh ,Dl- ps ekfxy tujy dksp 

e/;s p<r vlrkauk कफयादी ;kapk ueqn 

o.kZukpk मोबइल कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने xnhZpk फायदा घेवनु मदु्दाम 
लबाडीने चोरुन नेल्याणे कफयादी यांनी लेखी 
तक्रार कदल्याने कलम 379 भादकव प्रमाणे 
गनु्हा दाखल केला  

fQ;kZnh vkt jksth iks-LVs-yk vkY;kus xqUgk 

nk[ky- 

HC/ 
362 

इंगळे 

2 नागपरु 
1155/19 
कलम 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

ysMht ilZ 

pksjh 

 

ट्रेन नं. 12160 
जबलपरु 

अमरावती 
एक्स. चे कोच 
नं. S/2, बथथ 
नं. 10, 11 
वरुन रे.स्टे. 
इटारसी ते 

नागपरु 
दरम्यान 

 

25/07/19 
07:00  वा. 

 

26/07/19 
01:24 वा. 

कवपीन कदनेश गपु्ता, 
वय 28 वषे, रा. 

कसध्दाथथ शाळेजवळ 
कांझी हाऊस नागपरु. 

 

अज्ञात 
 

एकुण 8,700/- रु  
एक  लेडाज पसथ त्यात एक 
काळ्या रंगाचा MIकं.चा 

मोबाईल मॉ.नं. Redmi Y2 
त्यात Sim Jio 

8788004764, Idea 
9146886045, IMEI No 

862010043590393, 
862010043590401कक. 

8000/- रु.चा, व रोख 
700/- रु. असा एकुण 

8,700/- रु. चा  

कनरंक 
 

यातील कफयादी मजकुर हे आपल्या पत्नीसह 
जबलपरु ते नागपरु असा प्रवास करीत असतांना 
प्रवासा दरम्यान त्याचे झोपेचा फायदा घेवनु 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने कफयादी यांचे जवळ 
असलेली त्यांचे पत्नीची पसथ आतील 
सामानासह मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेली. वरुन 
अप. कलम 379 भादकव प्रमाणे नंबरी गनु्हा 
दाखल केला   
fQ;kZnh vkt jksth iks-LVs-yk vkY;kus xqUgk 

nk[ky 
 
 

ASI/ 
815 
xkMxs 

 



3 नागपरु 
1156/19 
कलम 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

efuilZ pksjh 

 

ट्रेन नं. 12834 
हावडा 

अहमदाबाद 
एक्स. चे कोच 
नं. S/12, बथथ 
नं. 55 वरुन 
रे.स्टे. नागपरु 
येथे  गाडीत 

चढत 
असतांना 

 

24/06/19 
20:00  वा. 

26/07/19 
05:26  वा. 

श्री कोंटॉ मील S/o 
केस्टॉमी, वय 27वषथ, 

राह. CISF Unit, 
ONGC हजीरा, पोस्ट. 

ONGC नगर, 
मगदल्ला सरुत. मो. 
नं. 7043391568 

 

अज्ञात 
 

एकुण 1,300/- रु एक 
मकन पसथ त्यात CISF I 
Card, वोटर ID काडथ, 
पनॅकाडथ, NPS काडथ, 
ATM SBI चे, रेल्वे 

कतकीट, रोख 1300/-रु, 
असा एकुण 1,300/- रु. 

चा. माल 
 

कनरंक 
 

  यातील कफयादी मजकुर हे नमदु ट्रेन ने हावडा 
ते अहमदाबाद असा प्रवास करीत असता 
प्रवासा दरम्यान रे.स्टे. नागपरु येथे गाडी उभी 
असतांना कफयादी हे जेवण घेने करीता प्लटॅफामथ 
वर उतरले  व जेवन घेवनु गाडीत चढत 
असतांना कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने कफयादी 
यांची नजर चकुवनु त्यांचा नमदु वणथनाचा 
मनीपसथ मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेले अशा 
कफयादी यांचे कफयाद वरुन गनु्हा दाखल केला   
जा.क्र.आर/23/वगथ/2019-4480 कद. 
24/07/19 अन्वये इकडील पो.स्टे. चे आवक 
क्र. 1719/19 कद. 24/07/19 प्रमाणे प्राप्त झाले 
वरुन नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला 
 
 
 

ASI/ 
815 
xkMxs 

 

4 नागपरु 
1157/19 
कलम 379 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

ट्रेन नं. 22327 
अप परुी सरुत 

सपुरफास्ट 
एक्स. चे कोच 
नं. S/2, बथथ 

नं. 34, 
39वरुन रे.स्टे. 

नागपरु येथे 
गाडी थांबली 

असतांना 

17/06/19  
वेळ नमदु 

नाही. 
 

26/07/19 
08:01  वा. 

श्री सभुाषदास S/o 
शंकरदास, वय 

21वषथ, राह. बरी 
जाजपरु, पो.स्टे. बरी 

जाजपरु, ओडीसा. मो. 
नं. 7043391568 व 
सहप्रवासी नामे श्री. 
रामानसु पानी S/o 
मगेंद्र, वय 29 वषे, 
राह. 8 तगीया, पो. 

रानीतल पो.स्टे. भद्रक 
, कज. भद्रक ओडीसा 

 

अज्ञात 
 

एकुण 21,100/- रु  
एक मोटोरोला कं. चा 

मोबाईल त्यात Jio Sim 
7008464575, 
Vodafone sim 

7894345912 कक. 
16000/- रु, एक जेन्टस 
पसथ त्यात ATM Canara 
bank चे, आधार काडथ, 
रोख 2500/- रु, असा 

एकुण 18,500/- रु. चा. 
माल तसेच सहकफयादी यांचे 

एक जेन्टस ब्राऊन रंगाचे 
पसथ त्यात ATM काडथ, 
आधार काडथ, पनॅकाडथ, 
ड्रायव्हींग लायसन्स, 
फायनान्स काडथ, रोख 

2,600/- रु, असा एकुण 
2,600/- रु. चा माल दोन्ही 

कमळुन  असा एकुण 
21,100/- रु. चा माल 

 

कनरंक 
 

यातील कफयादी मजकुर हे नमदु ट्रेन ने भुवनेश्वर 
ते सरुत असा प्रवास करीत असता प्रवासा 
दरम्यान रे.स्टे. नागपरु येथे गाडी उभी असतांना 
कफयादी हे पाणी घेणे करीता प्लटॅफामथ वर 
उतरले असता कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
कफयादी व सहकफयादी यांची नमदु वणथनाचा 
मोबाईल व पसथ मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेले 
अशा कफयादी यांचे कफयाद वरुन अप. कलम 
379 भादकव प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल केला  
जा.क्र. आर/23/वगथ/2019-4481 कद. 
24/07/19 अन्वये इकडील पो.स्टे. चे आवक 
क्र. 1720/19 कद. 24/07/19 प्रमाणे प्राप्त झाले 
वरुन नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला  

whc 
671 
तोडासे  
 



5 . नागपरु 
1158/19 

कलम 379 
IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

रे. स्टे नागपरु 
चे प्लटॅफॉमथ 

क्र. 8 
जवळील 

पाककिं ग मधनु 

25/07/19 चे 
20:25 वा. 

 

26/07/19 चे 
13:35 वा. 

 

अकमत सरेुश भडे, 
वय21 वषथ, कशक्षण, 
राह. न्य ुकबडीपेि, 
कापोरेशन शाळे 

जवळ, नागपरु मो. नं. 
9326559293 

 

अज्ञात 
 

एकुण 16,900/- रु  
एक समॅसंग कं. चा 

मोबाईल गलेॅक्सी जे प्राईम 
त्यात कजओ कसम क्र. 

8830208378, एयरटेल 
कसम 9766846897, 

IMEI NO. 
352335085956351, 
कक. 16900असा एकुण 
16,900/- रु. चा माल 

 

कनरंक वरील ता वेळी व किकाणी यातील कफयादी 
मजकुर हे आपले भाऊ चे कमत्र मुंबई जात 
असल्याने त्यांना बगॅ देणे करीता रे. स्टे. नागपरु 
येथील प्लटॅ नं. 8 वर त्यांची होन्डा कंपनी ची 
गाडी पाककिं ग मध्ये लावनु कडक्की मध्ये मोबाईल 
िेवनु आले असता परत जातांना गाडीचे 
कडक्कीत मोबाईल पाहीले असता तो कमळुन 
आला नाही. त्यांचा वरील नमदु वणथनाचा 
मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम 
लबाडीने व कपटाने चोरुन नेले अशा कफयादी 
यांचे कफयाद वरुन अप. कलम 379 भादकव 
प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल केला   
fQ;kZnh vkt jksth iks-LVs-yk vkY;kus xqUgk 

nk[ky 

iksgok 

809 

jsM`Mh 

6 . नागपरु -
1161/19 

कलम 379 
IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

रे. स्टे. नागपरु 
येथे ट्रेन कवदभथ 
एक्स चे कोच 
नं. S/2 मध्ये 

चढत 
असतांना 

कद. 20/07/19 
चे 4:50 वा. 

दरम्यान 

26/07/19 चे 
16:14 वा 

बबन रामकृष्णराव 
टाले, वय 56 वषथ, 
नौकरी, राह म.ु पो. 
नेवकटया ले आऊट, 
पलुगांव कज. वधा मो. 
नं. 8862009109 

 

अज्ञात 
 

एकुण 10,450/- रु  
एक रेडमी Y-2 MI कं. 
चा मोबाईल त्यात कसम 

वोडाफोन नं. 
9158163348, 

 IMEI NO. 
869798031664088, 
86979803166407, 
10450/- असा एकुण 
10,450/- रु. चा माल 

कनरंक वरील ता वेळी व किकाणी यातील कफयादी 
मजकुर हे पलुगांव जाणे करीता रे. स्टे. नागपरु 
येथे नमुद ट्रेन चे नमदु कोच मध्ये चढत 
असतांना त्यांचे शटथ चे कखशातील नमदु 
वणथनाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
गर्ददचा फायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने व कपटाने 
चोरुन नेला वरुन अप. कलम 379 भादकव 
प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल केला   
fQ;kZnh vkt jksth iks-LVs-yk vkY;kus xqUgk 

nk[ky 

iksgok 

56 

oklfud 

7 o/kkZ 

589@19 

d-379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

Vsu ua- 

12105 fonHkZ 

,Dl ps 

dksp uacj 

,l 08 cFkZ 

ua 39 o:u 

js LVs o/kkZ 

;sFks xkMh 

Fkkacyh 

vlrk 

22-07-19 

07-30 ok- 
26-07-19  

00-10 ok- 

furs”k vkseizdk”k 

feJk o; 29 jkg 

ii gkml :e 

uacj 7 ,chlh pkG 

fttkekrk jksM 

va/ksjhbZLV eqcabZ 

eksck uacj 

9005344969 

vKkr एकुण 3,000/- रु 
,d lWelax daiuhpk 

eksckbZy R;kr 

vk;fM;k fle uacj 

9889895233 fder 

3]000@# eky 

fujad ojhy rk-osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh 

gs ueqn Vs ups cFkZ o:u js-LVs-eqcbZ rs 

ukxiqj vlk izokl djhr vlrkauk 

izoklk njE;ku xkMh js LVs o/kkZ ;sFks 

Fkkacyh vlrk dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

R;kph utj pqdoqu R;kpk ueqn 

diauhpk eksckbZy eqnke yckMhus pks:u 

usyk ckcr ys[kh rdzkj js iks LVs ukxiqj 

;sFks fnys o:u lnj dkxni= tk 

dzaekd 5567@19 fnukad 22@7@19 

vUo;s dkxni= iks LVs yk Viky }kjs 

izkIr >kY;kus ueqn dyekUo;s xqUgk 

nk[ky 

iksuk@ 

06 

eaMyokj 



 

 

 

8 o/kkZ 

590@19 

d-379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

Vsu  

vejkorh 

ukxiwj 

ilsatj e/;s 

js-LVs-

lsokxzke 

;sFkqu p<r 

vlrkauk 

25-07-19 ps 

19-00 ok- 

26-07-19 

12-31 ok- 

oSHko ukjk;.k 

iaMhr o; 20 

jkg.kkj&iGlxkao  

r-lsyq ft- o/kkZ eks-

ua 8668603449 

vKkr एकुण 6,999/- रु 
,d jsMeh daiuhpk 

dkGk jaxkpk eksckbZy 

R;kr ,vjVsy fle ua 

9766029854 ftoks 

8459029380 vk; ,e 

bZ vk; uacj 

866760036910224@3

2 fder 6]999@: 

eky 

fujad ojhy rk-osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh 

gs ueqn Vs ups dksp cFkZo:u js-LVs-

lsokxzke rs flnh vlk izokl dj.ks 

djhr vlrkauk ueqn xkMh e/;s p<r 

vlrkauk dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

xnhZpk Qk;nk ?ksoqu R;kps f[k”;krhy 

ueqn eksckbZy pks:u usyk ckcr ys[kh 

rdzkj fnys Ok:u ueqn dyekUo;s xqUgk 

nk[ky  

iksgok

@357 

esgj 

9 अकोला 
अप.क्र 
665/19 

कलम 379 
IPC 

xqUgkizdkj 

हनँ्डपसथ pksjh 
 

ट्रेन महाराष्ट्र 
एक्स.चे 

जनरल कोच 
मधनु 

रे.स्टे.अकोला 
येथनु चढत 
असतांना. 

03/06/19  चे 
वेळ नमदु 

नाही. 
 

26/7/19 चे 
00.08 वा 

कशला गोकवद वानखडे 
वय- 51वषथ,रा.पेटकर 

गल्ली वाडथ 
क्र.13,ता.नांदरुा,कज.बु

लढाणा 
मो.नं.8805067160, 

 

अज्ञात एकुण 10,450/- रु 
एक हनँ्डपसथ त्यात एक 
कपवळ्या रंगाचा पाउच 
त्यात रोख 75000/-रु, 

रेल्वे कटकीट,असा एकुण 
75000/- रु.चा माल. 

 

कनरंक  वरील ता. वेळी व िीकाणी यातील कफयादी 
मजकूर हे वरील नमदु ट्रेन ने रे.स्टे.अकोला ते 
नांदरुा असा प्रवास  करणे करीता रे.स्टे.अकोला 
येथनु ट्रेन मध्ये चढत असतांना कफयादी यांचे 
हनँ्ड पसथ ची चैन उघडुन आतील वरील नमदु 
वणथनाचा पाकँीट रोख रु.सह कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने गदीचा फायदा घेऊन  चोरूऩ नेले. 
वरून  कलम  379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल 
मा.पोलीस अधीक्षक लोहमागथ नागपरु येथील 
जा.क्र.आर/23/वगथ/2019-4465कद.24/07/19 
अन्वये मा. PSO सो यांनी सदर कफयाद चे 
अवलोकन करून गनु्हा  गनु्हा दाखल केला  
 

ASI/ 
496 
मोयजे 

10 अकोला 
अप.क्र 
667/19 

कलम 379 
IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं.12655 
नवकजवन 

एक्स चे कोच 
नं.S/2मधनु रे. 
स्टे.अकोला 
येथनु गाडी 
सटुताच 

लक्षात आले 
 

कद. 21/07/19 
चे 20.30 वा. 

दरम्यान 

26/07/19 चे  
10.34 वा 

मयरु बाळु चापके  
वय-19वषथ धंदा-

कशक्षण रा.नालंदा नगर 
ता.नांदरुा कज.बलुढाणा  
मो.नं.7875946033,

7887952721 

अज्ञात एकुण 8,999/- रु 
एक Honer 7A कंपनीचा  
कनळ्या रंगाचा मोबाईल 

त्याचा IMEI NO माहीत 
नाही त्यात Idea कसम 

नं.9850741886  एकुण 
8,999/- रु चा माल 

कनरंक वरील ता. वेळी िीकाणी यातील कफयादी  हे 
नमदु ट्रेन व नमदु कोच वरून नांदरुा ते बडनेरा  
असा प्रवास करीत असताना प्रवासा दरम्यान 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने प्रवाशी लोकांच्या 
गदीचा फायदा घेऊन कफयादी यांचा वकरल नमदु 
वणथनाचा मोबाईल  मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेले  
वरून मा.PSO सो यांचे आदेशान्वे कलम  379 
IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल केला  
रेल्वे पोलीस स्टेशन बडनेरा येथील जा. कं्र.  
1983/2019  कद.22/07/19अन्वये गनु्हयाचे 
कागदपत्र टपालाने प्राप्त झाल्याने मा. PSO 
यांनी गनु्हाचे कागदपत्राचे अवलोकन करून 
नंबरी गनु्हा दाखल केला 
 

WNK/
1009 
पचांगे  



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

 

 

yksgkxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekgrh 

 

 

 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 

 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr 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 & & & & & & & & & तपास 

HC/599 
शलेैश 
उके 

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 

01 o/kkZ 54/2019d
ye 174 tk 

QkS 

ftYgk lkekU;  

:X.kky; o/kkZ 

;sFks mipkj 

njE;ku 

e`r?kks’khr 

dsY;kus 

fnukad 

26@7@19 

ps 05-50 ok 

fnukad 

26@7@19 

ps 07-10 ok 

vkWu M;qVh 

oS|dh; vf/kdkjh 

ftYgk lkekU;  

:X.kky; o/kkZ 

lrh”k uFFkqth 

dqHkkjs o; 36 

jkg.kkj 

nqxkZjksM 

fdYykiqjk 

[kkik ukxiqj 

v”kk izdkjs vkgs dh vkWu M;qVh LVs izca/kd o/kkZ ;kauh ys[kh 

esesk }kjs dGfoys dh xkMh uacj 12139 lsokxzke ,Dlps 

dksp uacj ,l 8 cFkZ uacj 23 oj ,d ble cs”kq/n voLFksr 

vkgs rjh iq<hy dk;Zokgh djkoh o:u lnj blekl mipkj 

dkeh ftYgk lkekU;  :X.kky; o/kkZ o/kkZ ;sFks usys vlrk 

vkWu M;qVh oS|dh; vf/kdkjh ;akuh e`r ?kks’khr dsY;kus ueqn 

dyekUo;s exZ nk[ky dj.;kr vkyk vkgs 

iks gok 

136 FkksVs 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

1 Xkksafn;k 274@2018 dye 328]379]34 Hkknafo fn- 25@07@2019 ps  

13%53 oktrk  

ihlhvkj &27-07-19 

1- lksuq jke vHkhuk’k 'kqDyk o; 24 o"kZ  jkg- jkepj.k iqjok nkusiqj rk-ft- 

xksaMk 

2- eukst jkeujs’kflax Bkdqj o; 22 o"kZ jkg- dqVaqc iap cktkj iks- Fkkusiqj rk-

ft- xksaMk mRrjizns’k 

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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