
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  27@09@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 xksafn;k 
284/19 U/S 

379 IPC 
दाखल 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 
 

Vsªu 

f’koukFk ,Dlizsl

ps ekxhy tujy 

dksp e/kqu 

/kkoR;k xkMhr] 

frjksMk njE;ku 

 
 

27@09@16 

11%51 oktrk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21@09@201

9 

osG ueqn ukgh 

 

izQqy panu egktu 

o; 23 o"ksZ jkg- eq- 

dqgh okMZ ua- 05 

fHkeuxj pkSd dqgh 

ukxiwj 

eks-ua- 

7620704256 

 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 11]000 : 

,d vksIiks daiuhpk eksckbZy ekWMsy 

ua- A 5s vk;,ebZvk; dza- 

869577044981519/01 

R;kr fledkMZ ua- oksMkQksu 

8390821034, thoks 
9370416351 fdear 

11]000 :- pk eky 

 

fujad 

 

ueqn rkj[ksl osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh  etdqj gs 

ueqn xkMhus  jsYos LVs’ku fHkykbZ rs bZrokjh vlk izokl 

djhr vlrkuka  izoklkr xkMh jsYos LVs’ku frjksMk 

njE;ku /kkoR;k xkMhr ; dks.khrjh vKkr pksjV;kus 

R;kaP;k >ksispk Qk;nk ?ksoqu R;kapkl ueqn o.kZukph 

eksckbZy  eqn~nke  yckMhu pks:u usY;k ckcr jsiksLVs 

bZrokjh ;sFkqu xqUgk oxZ gksoqu  izkIr >kY;kus 

fQ;kZnh ;kaps rdzkj o:u ueqn izek.ks xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk vkgs-  

iksgok@ 
197 uUukojs 

2 xksafn;k 
286/19 U/S 

379 IPC 

दाखल 

xqUgkizdkj 

euh ilZ 

pksjh 
 

jsYos LVs’ku 

xksafn;k ;sFkhy 

IyWVQkWeZ ua- 01 

ojhy osVhax gkWy 

e/;s 

     

   
 

27@09@19 

03%00 

oktrk njE;ku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27@09@16      

16%40 oktrk 

 

  

fouksn Hkkstq ejBs o; 

22 o"ksZ /kank etqjh 

jkg- ejkjVksyh dkVh 

rk-ft- xksafn;k 

 

jktq 

vf[kys’k ;kn

o; 22 o"ksZ 

jkg- >saMk o 

pkSd] jk;iwj 

iksFkkuk ia<jh 

rk-ft- jk;iwj 

NRrhlxM 

fnukad 

27@09@16 

18%32 

oktrk 

 

,dq.k 6]000 : 

,d dFFkh;k jaxkph euh ilZ R;kr 

500 : njkP;k 12 uksVk 6000 

:Ik;s jks[k] vk/kkjdkMZ  vlk ,dq.k 

6000 :pk eky  

 

 

ojhy 

izek.ks 

 

ueqn rkj[ksl osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh  etdqj gs 

f’koukFk ,Dlizslus ukxiwj rs xksafn;k vlk izokl d:u 

vkys o R;kauk R;kaps xkoh tk.ks vlY;kus   o xkMhl 

m’khj vlY;kus jsYos LVs’ku xksafn;k ;sFkhy IyWVQkWeZ ua- 

01 ojhy osVhax gkWy e/;s >ksiys vlrk R;k >ksispk 

Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kaP;k >ksispk 

Qk;nk ?ksoqu R;kapkl ueqn o.kZukpk euh ilZ  eqn~nke  

yckMhu pks:u usY;k ckcr fQ;kZnh ;kaps rdzkj o:u 

ueqn izek.ks xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk vkgs- o lnj 

xqUg;kr vkjih,Q ;kauh vkjksih toG feGqu vkysY;k 

eqn~nsekyklg gtj dsY;koj R;kl xqUg;kr vVd 

dj.;kr vkyh- 

 

iksgok@ 

168 

usokjs 

 

03 नागपरु 
.1426/19 

U/S 379 IPC 
दाखल 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 
 

रेल्व ेस्टे. नागपरु 
चे पवुवगेट बकुींग 
काांउांटर जवळ 

 

 26/9/19 चे  
23.30 वा 
दरम्यान 

 

  27/09/19 चे 
01.11 वा. 

शेख तेहमीज वय 24 
वषे राह. ठाकुर 

मोहल्ला शाहपरु जजल्हा 
बैतलु मोबा.नां. 
7999141427 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 14]990 : 

एक Hnor कां पजनचा जनळ्या रांगाचा 
मोबाईल त्यात  जसम jio no 
9098808395 imei no D. 

867197043114731,8671970431
64736 की.  14.999/ रु असा एकुन 

माल. 
 

जनरांक 
 

हजककत – अशा प्रकारे आहे की नमदु ता वेळी व जठकाणी 
यातील जियादी हे  मी  नागपरु ते बैतलु जाने कजरता रेल्व े
स्टेशन नागपरु चे पवुवगेट जवळील  बकुींग काउांटर मधनु 
जतकीट काढल्यानांतर  त्याांनी त्याचा  मोबाईल  पाजहला 
असता  तो जमळुन आला नाजह त्याचा मोबाईल कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने  मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेला 
वरुन अप. कलम 379 IPC प्रमाणे  नांबरी गनु्हा आहे. 

 

PSO सो.  
पेशीत 



04 नागपरु 
.1427/19 
U/S 379 

IPC दाखल 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 
 

ट्रेन कोल्हापरु 
गोंजदया महाराष्ट्ट्र 
एक्स. मधनु 

रेल्व ेस्टे अजनी 
येथे गाडी मधनु 

उतरत 
असताांना. 

 

26/9/19 चे  
16:30 वा. 

 

  27/9/19 चे  
14:55 वा. 

 

सरेुश सांपत नागोसे, 
वय 58 वषे, रा. 

प्लॉट नां. 25 श्रीहरी 
सोसायटी, नरेंद्र 

नगर, नागपरु, मोबा. 
नां.  7776859994 

अज्ञात 
 

,dq.k 7000 : 

एक Asus कां .चा काळ्या रांगाचा 
चा त्यात Idea Sim 

7776859994, IMEI No 
माहीती नाही कक. 7000/- रु. चा 

 

जनरांक 
 

अशा प्रकारे आहे की नमदु ता वेळी व जठकाणी 
यातील जियादी हे नमदु ट्रेन ने रेल्वे स्टे धामनगाव ते 
नागपरु असा प्रवास करुन रेल्वे स्टे अजनी येथे  गाडी 
मधनु उतरत असताांना त्याांचा नमदु वणानाचा मोबाईल 
गदीचा िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम 
लबाडीने चोरुन नेले बाबत जियादी याांचे जियाद वरुन 
सबब अप. कलम 379 IPC प्रमाणे  गनु्हा दाखल 
केला आहे.  
 
  

मा. PSO 
सो याांचा 
पेशीत 
ठेवण्यात 
आले 

05 नागपरु 
.1428/19 
U/S 379 

IPC दाखल 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 
 

ट्रेन जबलपरु 
अमरावती एक्स 
चे जनरल कोच 
येथनु रे स्टे 
नागपरू येथनु 
ट्रेन मधनु 
उतरता 

27/9/19 
6:30 वा. 

27/9/19 
19:32 वा. 

बलराम पे्रमनारायण 
पटेल, वय 20 वषे, 

रा. खरेटी पो 
साईखेडा त. 
गाडरवाडा कज 
नरकसगपरु  म.प्र  

मोबा. नां.  
8827969166 

अज्ञात 
 

,dq.k 6999 : 

एक Infinix कां  चा मोबाईल 
जनळ्या रगाांचा त्यात जसम Idia 

8462906680 Jio 
7987044959 IMEI NO 

91165955723344 कक 6999/- 
रु चा माल 

जनरांक 
 

अशा प्रकारे आहे की नमदु ता वेळी व जठकाणी 
यातील जियादी हे नमदु ट्रेन ने रे स्टे गाडरवाडा ते 
नागपरु असा प्रवास करुन रेल्वे स्टे नागपरू येथे 
सकाळी 6.30 वा आले व गाडीमधनु उतरत असताांना 
जियाजद याांचा  वर नमदु वणानाचा मोबाईल गदीचा 
िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम 
लबाडीने चोरुन नेले बाबत जियादी याांचे जियाद वरुन 
सबब अप. कलम 379 IPC प्रमाणे  गनु्हा दाखल 
केला आहे.  
  

iksgok 

809 

jsM~Mh 

 

06 नागपरु 
1429/19 
U/S 379 

IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy  

pksjh 
 

रेल्व ेस्टे. नागपरु 
चे पवुवगेट 

बकुींग ऑजिस 
मध्ये 

 

 27/9/19 चे  
20.30 वा 

 

 27/09/19 चे 
22.41 वा. 

गोकवदप्रसाद दामोधर 
दबेु, वय 55 वषव, 
राह जचटणजवसपरुा, 
पोस्ट ऑजिस 

समोर, झेंडा चौक, 
नवाबपरुा, नागपरु 

मो. नां. 
9422912256 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 9990@& : 

एक OPPO A37 कां . चा मोबाईल 
त्यात जसम आयजडया नां. 

9689028794, Vodafone No. 
9421734651, IMEI NO. 

864215037606935/927, कक. 
9990/- रु. असा एकुण 9990/- 

रु. चा माल. 
 

जनरांक 
 

अशा प्रकारे आहे की नमदु ता वेळी व जठकाणी 
यातील जियादी हे  आपले बहीनीला सोडणे करीता 
आले असता रे. स्टे. नागपरु चे पवुवगेट बकुींग ऑजिस 
मध्ये प्लटॅिॉमव जतकीट घेणे करीता राांगेत उभे असता 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने जियादी याांचे पनॅ्टचे 
जखशातील नमदु वणवनाचा मोबाईल मदु्दाम लबाडीने व 
कपटाने चोरुन नेला वरुन अप. कलम 379 IPC 
प्रमाणे नांबरी गनु्हा दाखल करुन गनु्याची प्रथम वर्दद 
जरपोटव मा. JMFC रेल्व ेकोटव नागपरु याांना रवाना. 

iksgok 

809 

jsM~Mh 

 

07 नागपरु 
.1430/19 
U/S 379 

IPC 
xqUgkizdkj 

ilZ  pksjh 
 

रेल्व ेस्टे. नागपरु 
चे प्लटॅ नां. 4 वर 
ट्रेन नां.12140 
सेवाग्राम एक्स 
चे जनरल कोच 
मध्ये चढत 
असताांना 

 

. 27/9/19 चे  
20.40 वा 

 

 27/9/19 चे  
22.53 वा 

 

जिष्ट्णा कन्हैया 
मेश्राम, वय 41 वषव, 
राह शजहद जमश्रा 

वाडव, जतरोडा जजल्हा 
गोंजदया. मो. नां. 
7498767973 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 2000@& : 

एक काळ्या रांगाचा पसव त्यात आय 
काडव नां. J 19731 X, सेना नां. 
10227462 X, आधार काडव, 

ATM काडव य ुनीयन ब ॅंकेचे, रोख 
2000/- रु. असा एकुण 2000/- 

रु. चा माल. 
 

जनरांक 
 

अशा प्रकारे आहे की नमदु ता वेळी व जठकाणी 
यातील जियादी हे नमदु ट्रेन ने नागपरु ते वधा असा 
प्रवास करणे करीता गाडीमध्ये चढत असता कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने जियादी याांचे पनॅ्टचे जखशातील नमदु 
वणवनाचा पसव आतील सामानासह गर्ददचा िायदा घेवनु 
मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेला वरुन अप. 
कलम 379 IPC प्रमाणे नांबरी गनु्हा दाखल करुन 
गनु्याची प्रथम वर्दद जरपोटव मा. JMFC रेल्वे कोटव 
नागपरु याांना रवाना 

iksgok 

809 

jsM~Mh 

 



 

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

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekghrh 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh  

 

08 बडनेरा 
624/2019 
कलम 379 

भादवी. 
xqUgkizdkj 

VªkyhcWx  

pksjh 
 

ट्रेन नं 12105 
ववदभभ एक्स. चे 
कोच नं S/8 बथभ 
नं 68,69 वरुन 
रेस्टे जऴगाव ते 
बडनेरा दरम्यान 

26/09/19 चे 
06/00 वा 

27.09.19   
07/28 वा. 

 

वनव्रत्ती धोडीराम 
फडोऴ वय 75 वषभ 
धंदा सेवेकरी रा. 
योगीराज गोववद 
महाराज मंदीर 

जलालपरू पो गंगापरू 
वज नावशक मो नं 
9890638868 

अज्ञात 
इसम 

,dq.k 4500@& : 

एक ब्राउन रंगाची ट्रालीबगॅ त्यात 
जनेु वापरते कपडे सात जोड्या, 
एक पांढरा रंगाचा समॅसंग कं चा 

मोबाईल त्यात Idea वसम नं 
9763420853 वक 1500/- रु , 
मोबाईल चाजभर, रोख 3000/- रु 
असा एकूण 4500/- रु चा माल 

वनरंक यातील वफयादी मजकुर हे नमदू ट्रेन ने रे .स्टे. नावशक 
रोड  ते बडनेरा असा प्रवास  करीत   असतांना   
कोणीतरी  अज्ञात चोरट्याने त्याच्या झोपेचा फायदा 
घेऊन  त्यांची ट्रालीबगॅ आतील सामानासह रेस्टे 
बडनेरा येथे चोरून नेल्याचे लक्षात आले . असे 
वफयादीचे वफयाद वरुन कलम 379 भा.द.वी प्रमाणे  
नंबरी  गनु्हा दाखल करुन मा प्रभारी अवधकारी सो 
यांचे आदेशान्वये नंबरी गनु्हा दाखल   

HHCC//221177  
????????????  

v-

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

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

1 Xkksafn;k 286@19 dye  379  Hkknfo 

 

27@09@16   ps 18%32 oktrk 

 

jktq vf[kys’k ;kno o; 22 o"ksZ jkg- >saMk pkSd] jk;iwj iksFkkuk ia<jh rk-ft- jk;iwj NRrhlxM 

2 अकोला  635/18 dye  .379 IPC 27/09/19 चे  12.09 वा. वहम्मत वसग चंदर वसग वय 37 वषभ रा. वाङभ  नं. 11 कंकऴखेङा ता. कालापीपल वज. शहाजापरु मध्यप्रदेश   


