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Vsªu ua- 
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lps dksp ua-

 ,lA 06 cFkZ 

ua- 72 o:u 

jsYos LVs’ku 

xksafn;k ;sFks 

xkMh mHkh 

vlrkauk  

 

12@08@19 

osG ueqn ukgh 

29@08@19 

19%59 ok 

Jh- :ipan euksgj 

eksgkMhdj o; 38 

o"ksZ jkg- ykyxat 

ckgqyh foghj] 

[kkackGdj eksgYyk 

foB~B :Deh.kh eanhj 

toG ukxiwj 

eksckbZy ua- 

9011921162 

 

 

अज्ञात ,dq.k 12]000 : 

,d Vivo daiuhpk 

eksckbZy R;kr thoks 

daiuh ph fledkMZ ua- 

9588400513] 

,vjVsy daiuh ph 

fledkMZ ua- 

9766328170 fdear 

12000@& :i;s 

 

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

etdqj gs ueqn xkMhus jsYos LVs’ku ukxiwj rs 

jk;iwj vlk izokl djhr vlrkuk izoklkr 

jsYos LVs’ku xksafn;k ;sFks xkMh ;sFks xkMh mHkh 

vlrkauk dks.khrjh vKkr pksjV;kus izoklh 

yksdkaP;k xnhZpk o utjpqdhpk Qk;nk ?ksoqu 

R;kapk ueqn o.kZukpk eqn~nke   yckMhus 

pks:u usys ckcr fQ;kZnh ;kauh jk;iwj ‘;sFks 

rdzkj fnY;ko:u dkxni= ek- iksyhl 

vf/k{kd lkks- jsYos ukxiwj ;sFkqu oxZ gkssoqu 

izkIr >kY;kus ueqn izek.ks xqUgk nk[ky 

dj.;kr vkyk vkgs- 

 

iksgok@ 

567 

HktHkqwts 

 

2 नागपरु  
1322/19  
379 IPC  
xqUgkizdkj  

????????????  pksjh 
 
 

रेल्वे स्टे. नागपरु 
येथथल सेकंद 
क्लास बकुींग 

मधनु 
 

29/08/19 
03.15 वा.    

29/08/19.   
08.20 वा 

उज्वल कुमार 
हरींदरससग वय 19 वषे 
धंदा नोकरी प्रायव्हेट 
जॉब रा. वल्लभ  श्री 

कॉम्पलेक्स रुम नं. 202 
मुंबई हल्ली मकु्काम 
परमानंद पत्ता धनपरुा  
आराभोजपरु थबहार -

802301 
 

अज्ञात ,dq.k 12]000 : 

एक मोबाईल oppo कंपनीचा 
ब्ल ुकलर , मॉडल नं.  A35 

त्यात थजवो थसम  नं. 
8708202470 की.  

12.000/rs   

निरंक हथककत – अशा प्रकारे आहे की नमदु ता वेळी व 
थिकाणी यातील थियादी हे  मुंबई जान्यासािी  रेल्वे 
स्टे नागपरु  आले असता रे स्टे नागपरू  येथे आले 
असता  थटकीट घेवनु  ट्रेनला वेळ असल्याने येथथल 
सेकंद क्लास बकुींग मध्ये   झोपले त्यांचा झोपेचा 
िायदाघेवनु वथरल वणणनाचा मोबा.   कोणीतरी  
अज्ञात चोरट्याने  चोरुन नेले वरुन अप.कलम 379 
ipc प्रमाणे नंबरी क्र.  गनु्हा दाखल . 

 

lQkS 

636 

yks[kaMs 

 

3 नागपरु  
1324/19 

 U/S 379 IPC 

xqUgkizdkj  

????????????  pksjh 
   

रेल्वे स्टे. नागपरु 
पथरसरातील PRS 
बकुींग समोरील 
सपपळाच्या झाडा 

खाली 
 

29/08/19 
06:30 वा. 

 

29/08/19 
11.46 वा. 

 

अथनकेत मोरेश्वर डेंगे, 
वय 19 वषे, धंदा 
थशक्षण, रा. कोराडी 

रोड, मॉडणन शिी जवळ 
प्लॉट नं. 5, थवद्या नगर 

नागपरु, मो. नं. 
8999030510 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 13]990 : 

एक काळ्या रंगाचा मोबाईल 
थरयलमी -2 कं. चा मोबाईल  

त्यात थजवो थसम  नं. 
7972261461, BSNL No. 
9420453861, IMEI No. 
864132048986190/82 
सक.  13990/- रु. चा. 

 

fujad अशा प्रकारे आहे की नमदु ता वेळी व थिकाणी यातील 
थियादी हे आपल्या नातेवाईकांना सोडण्या करीता रेल्वे 
स्टे नागपरु येथे आले असता त्यांनी आपली एक्सेस 
मोपेड गाडी रेल्व ेस्टे. नागपरु पथरसरातील PRS बकुींग 
समोरील सपपळाच्या झाडा खाली लावनु नमदु 
वणानाचा मोबाईल समोरील गाडी च्या ओपन थडक्की 
मध्ये िेवनु थतकीट काढणे करीता गेले असता त्यांचे 
गैरहजरीचा िायदा घेवनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने  
चोरुन नेले   

HC/ 
186 
पटले 

 

4 नागपरु 
1327/19 
 U/S 379 

 IPC  

xqUgkizdkj  

लेडीस पसस pksjh 
 

  ट्रेन नं.  22828 
सरुत परुी एक्स चे 
कोच नं. S/8  बथण 
नं. 33.36 वरुन 
रेल्वे स्टे नागपरु 
येथे लक्षात आले 

19/6/19   
20.30 वा. 

 

29/08/19 
.   22.28 वा. 

 

श्री  अथनया कुमार  नाथ 
S/o अजय कुमार नाथ , 
वय 32 वषे राह.  75  
शहाजानंदा सोयायटी 
गोधरा नेहर रोड,  पो.स्टे 
सलबायत, सरुत मोबा. 
नं. 9338765663 

 

अज्ञात ,dq.k 10]000 : 

लेडीस पसण त्यात सोन्याचे 
मंगल सतु्र 3gm की. 

10.000/रु.  आर्टटथिशल 
ज्वेलरी. असा एकुन माल. 

माल. 

ननरंक यातील थियादी हे आपल्या पत्तीसह  रे.स्टे.सरुत ते  
भुणेश्वर   असा प्रवास कथरत आसतांना प्रवास 
दरम्यान रेल्वे स्टे नागपरु येथे थियाथदची पत्नी ची 
लेडीस पसण व आतील सोन्याचे मंगलसतु्र  व 
आर्टटथिशल ज्वेलरी  सह  थियाथदचा झोपेचा िायदा 
घेवनु  कोणीतरी अत्ज्ञात चोरट्याने चोरुन नेला   
 

lQkS 

636 

yks[kaMs 

 



5 बडनेरा 
576 /2019 
कलम 379 
भादवी. 
xqUgkizdkj  

????????????  pksjh 

 

ट्रेन  निदभभ एक्स 
चे मागील जनरल 

कोच मधनु                                          
रे स्टे बडनेरा  
येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर    

पाच नमननटांनी 
 

22.08.19 
िेळ नमदु 

नाही 

29.08.19  
00.03 ok 

 

  प्रफुल राज ुराठोड, िय 
21  िर्भ, धंदा निक्षण 
रा. पांढुणा पो. पारिा 

नज. यितमाळ 
मो न--7776855195 

207 
 
 

अज्ञात ,dq.k 8]490 : 

एक   समँसंग गलँक्सी A-
10 कं. चा लाल रंगाचा 

मोबाईल  त्यात IMEI No  
356650100709544, 

356700100709547 Jio 
Sim no 8208734027, 

Idea 9011594842 ककमत 
8490/- रू 

ननरंक यातील नियादी मजकुर हे  नमदु ट्रेनने  नागपरु 
ते अकोला  असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा 
दरम्यान  त्यांच्या पनँ्टच्या निशातील एक समँसंग 
गलँ क्सी A-10 कं. चा लाल रंगाचा मोबाईल रे 
स्टे बडनेरा येथनु   गाडी सटुल्यानंतर    पाच 
नमननटांनी  प्रवाशी लोकांच्या गदीचा िायदा 
घेवनू कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने  मदुदाम 
लबाडीने चोरून नेला 
 रे. पो. स्टे. अकोला येथील जा कं्र . 3243/19 नद. 
23/8/19 तसेच इकडील आ . कं्र. 742/19 नद. 
28/8/19 अन्वये गुन्याचे कागदपत्र टपालाने प्रप्त 
झाल्याने 

ASI 
759  
सेवाने 

6 cMusjk -

577@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj  

????????????  pksjh 

 

ट्रेन 22974  
कोच नं ए1 बथथ 
नं 40 41 वरून, 
रे.स्टे. बडनेरा 
येथे गाडी उभी 

असतांना 

25/08/19 
11.00 वा 

29.08.19 
14/29 वा 

ललीत वरू वल्द 
वासदेुव भाई वय 35  
वषथ धंदा शेती रा 

नरध्दीनसध्दी कालँोनी 
राजनांदगाव 

छत्तीसगड मो.नं. 
9826898391 

संशईत जेवण 
नवकणारा 
अंकीत 
नावाचा 

मलुगा वणथन 
वय 30 वषथ 
दाडी, चेक्स 
चे आँरेंज 
शटथ, काळा 

पनँ्ट घातलेला 

,dq.k 25000 : 

एक समँसंग A6 plas कंप. 
चा ननळया रंगाचा 

मोबाईल त्यात आयडीया 
नसम नं 7771988883 
नजओ नं. 7000705435 

नक 25,000/- रू 

ननरंक यातील नियादी मजकुर हे  नमदु ट्रेनने दगुथ ते 
गांधीधाम असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा 
दरम्यान  रेस्टे बडनेरा येथे गाडी उभी असतांना 
वरील नमदु वणथनाचा  िायदा घेवनू कोणीतरी 
अज्ञात चोरटयाने निादी यांचा मोबाईल मदुदाम 
लबाडीने चोरून नेला नियादीचे यांचे नियाद 
वरून संशईत जेवण नवकणारा अंकीत नावाचा 
मलुगा वणथन वय 30 वषथ दाडी, चेक्स चे आँरेंज 
शटथ, काळा पनँ्ट घातलेला याने नियादी यांचा 
वरील नमदु वणथनाचा मोबाईल मदु्दाम लबाडीने  
चोरून नेले 

HHCC//  

11002277  
ddkkaaccGGss  

7 अकोला 
742/19 

कलम 379 
भादवी. 
xqUgkizdkj  

????????????  pksjh 

 
 

ट्रेन मबंुई हािडा 
नगतांजली एक्स 

चे समोरील 
जनरल कोच 

मध्ये 
रे.स्टे.अकोला 
येथनु चढत 
असताना 

 

20/08/19   
15.15 िा 

. 29/08/19 
07.22 िा 

निद्याधर चपंतराि 
काळबेंडे िय 60 िरे् 

रा.सरोज का ाँलनी 
हनमुान मंदीर जिळ 

सतुगीरणी रोड 
अमरािती मो. नं. 
9665358496 

अज्ञात ,dq.k 9500 : 

एक Asus Zenfone max गे्र 
रंगाचा कं.चा मोबाईल त्याचा 

IMEI 
NO. 

351976088302603,351
976088322611,त्यात नसम 

ओडाफोन 
no.9823712809,नक.9,50

0/- रू.चा माल 

निरंक ता.िे ि ठीकाणी यातील नफयादी हे नमदु ट्रेन ने 
रे.स्टे.अकोला येथनु बडणेरा येथे जाणे करीता ट्रेन 
मबंुई हािडा नगतांजली एक्स चे समोरील जनरल 
कोच मध्ये रे.स्टे.अकोला येथनु चढत असताना त्यांचा 
एक Asus Zenfone max गे्र रंगाचा कं.चा मोबाईल 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने गदीचा 
फायदा घेउन चोरूऩ नेले िरून  अप. कलम  379 
IPC प्रमाणे गनु्हा  दाखल गनु्याचे कागदपत्र 
पो.स्टे.बडणेरा येथील  
जा.कं्र. 2319/19 नद.21/08/19 अन्िये इकडील 
आिक कं्र.650/19 नद.27/08/19 अन्िये गनु्याचे 
कागदपत्र प्राप्त  
 

WNK 

257 

रामटेके 



 

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

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh %& 

  

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekghrh 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 

8 . अकोला 
743/19 

कलम 379 
भादवी. 
xqUgkizdkj  

कााँलेज बाँग pksjh 

 
 

ट्रेन 
12129आझाद 
हहद एक्स डा. चे 
कोच नं.S/7,बथभ 

नं.72 िरुन 
रे.स्टे.अकोला 

येथनु 

24/08/19 
06.00 िा 

29/08/19 
11.54 िा 

राहुल कुमार सजुीत 
कुमार झा ाँ िय 

25िरे्,रा.गंगा एक्सल 
प्ल ाँट नं.रहिद्र 

नगर,कोलकत्ता. 
 

अज्ञात ,dq.k 23000 : 

एक लाईट ब्ल ुरंगाची का ाँलेज 
ब ाँग त्यात डेल कं.चा लाँपटा ाँप 

त्याचा IMEI NO.माहीत 
नाही. 

हकमत 23000/- रु,ईतर 
महत्िाचे कागदपञ जनेु 

िापरते कपडे,असा एकुन 
23000/- रू.चा माल. 

 

निरंक  यातील नफयादी रे.स्टे.पणेु ते हािडा असा प्रिास 
करीत असतांना प्रिासा दरम्यान नफयादी यांची एक 
लाईट ब्ल ु   रंगाची का ाँलेज ब ाँग कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने मदु्दाम लबाडीने झोपेचा फायदा घेउन 
रे.स्टे.अकोला येथनु चोरूऩ नेला. िरून अप. कलम  
379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल रे.पो.स्टे.बडणेरा येथील 
जा.कं्र.2336/19 नद.24/08/19 अन्िये इकडील 
आिक कं्र.655/19 नद.29/08/19 अन्िये गनु्याचे 
कागदपत्र प्राप्त झाल्याने गनु्हा  दाखल केला   

NK 76 
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vkjksihps uko 

1 ukxiwj गु.र.न. 1318/19 कलम 379 भादवि 29/08/19 िेळ 23.41 1½ शेख नविर शेख ओरशली िय 20 िरे्ष रा. महारिपुर डागबंगला वि. साहाबगंि झारखंड हल्ली  plat 

no 57मुक्काम प्रबुध नगर गँसगोडाउन ििळ नागपुर  2½,मोहमद िाफर मोहमद इकवहल  िय 19 िरे्ष 

महारिपुर डागबंगला वि. साहाबगंि झारखंड हल्ली  plat no 57मुक्काम प्रबुध नगर गँसगोडाउन ििळ 

नागपुर  3½ मशैम कुमार उलवदप राय ( कुमार ) िय 24 िरे्ष रा. लालगंि पुर्णीया वबहार हल्ली मुक्काम 

महारिपुर डागबंगला वि. साहाबगंि झारखंड हल्ली  plat no 57मुक्काम प्रबुध नगर गँसगोडाउन ििळ 
नागपुर 

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 

& & & & & & & & & 


