
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 30-11- 18 

 

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 brokkjh  

127@18 

dye 379 

 Hkk-n-fo 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 
 

 

xkMh ua- 

18239 

f”oukFk ,Dl- 

ps dksp ua-

 ,l@9 cFkZ 

ua- 7 o:u js-

LVs- dkeBh  

;s.;kiqohZ 

 

30-11-18 

ps 05-15 

ok- njE;ku- 

30-11-18 

ps 07-28 

ok- 

vkdka{kk deys’k 

xqIrk o; 27 o"kZ jk-

ch,l,u,y vkWQhl 

ps banzkpkSd rk- o:M 

ft- vejkorh ek ua- 

9420130620      

vKkr ,dq.k 10]500 :- 
,d yhuksok daiuhpk 

eksckbZy R;kr 

ch,l,u,y fle u-

9404130620]9424

775991  IMEI 

NO 

867802025488637

]86780202548864

5  

fdae  fd- 10]500@: pk eky 

fujad ueqn rkj[ksl osGh o fBdk.kh ;krhy 

fQ;kZnh  etdqj g;k jsYos LVs’ku fcykliqj 

rs brokkjh vlk izokl djhr vlrkauk 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus R;kaps >ksispk  

Qk;nk ?ksoqu R;kapk ueqn o.kZukpk eksckbZy 

eqn~nke yckMhus pks:u usyk- vkt jksth 

fQ;knh iksLVsyk rdzkj fnys o:u xqUgk 

nk[ky dsyk 

 

 

iks-gok-

@456 

coZs 

2 ukxiwj 

1976/18 
U/S 379  

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रेल्वे स्टे 

नागपुर चे 

प्लँटफामम नं. 1 

वरील 

सेकंडक्लास 

वेटटंग हाँल 
 

30.11.18  
00.30 वा. 

30-11-18 

01-07 ok 

पररमल टचत्तरंजन 

रजक वय 40 वषम, 

धंदा प्रा. जाँब, रा. 

पो, मानबाजार टज. 

पुरुटलया प. बंगाल 

मो नं. 

9932154557/ 
9732387023  

V/S 
 

vKkr   ,dq.k 10]000 :- 
सँमसंग कं. चा 

मोबाईल टसम Airtel 

9932154557, 
Voda no 

9732387023 टक. 

10000/-रु. मोबाईल 

चाजमरसह असा एकुन 

10,000/-रु चा माल 

 

fujad अशा प्रकारे आहे की नमुद ता वेळी व टिकाणी 
यातील टफयामदी मजकुर हे रे स्टे नागपुर चे 

प्लँटफामम नं. 1 वरील सेकंडक्लास बुटकंग हाँल 

मध्ये आपला मोबाईल चाटजिंगला लावुन वाँश रुम 

ला गेले असता त्यादरम्यान कोणीतरी अज्ञात 

चोरटयाने टफयामदी यांचा गरैहजरीचा फायदा 
घेवुन चाटजिंगला लावलेला मोबाईल चाजमरसह 

मुद्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेले वरुन 

सबब अप कलम 379 ipc  प्रमाणे गुन्हा दाखल  

 
 

eiksuk 

@307 

fjuds      

3 ukxiwj 

1978/18 U/S 
379  IPC 

xqUgkizdkj  
लेडीज हँन्ड 

बँग  pksjh 

टे्रन  12160 

जबलपुर 

अमरावती एक्स 

चे कोच नं. S/8, 

बथम नं. 17, 18, 

19, 20, 21, 22 
वरुन रे स्टे 

काटोल येथुन 

चालु गाडीत 

 

30.11.18 
05.00 वा. 

 

30-11-18  

08-38 ok 

शारदा प्रसाद 

मोहनदा खरे वय 30 

वषम धंदा NML रा. 
लालगंज सुदशमन 

मेनरोड सतरंजी पुरा 
झोन चे समोर 

नागपुर मो नं. 

9373051505 
V/S 

 

vKkr    ,dq.k 7]200 :- 
एक  लेडीज हँन्ड बँग 

त्यात सँमसंग कं. चा 
मोबाईल त्यात वोडाफोन 

टसम नं. 9823124940, 

टक. 2200रु, रोख 

5000रु, घराची गाडी ची 
चाबी असा एकुन 

7,200/- रु चा माल 

 

fujad अशा प्रकारे आहे की नमुद ता वेळी व 

टिकाणी यातील टफयामदी मजकुर हे रे स्टे 

जबलपुर  ते नागपुर असा प्रवास कररत 

असतांना प्रवासादरटमयान रे स्टे काटोल  

येथुन  चालु गाडीतुन कोणीतरी अज्ञात 

चोरटयाने टफयामदी यांचा झोपेचा  फायदा 
घेवुन  नमुद वणमनाची लेडीज हँन्डबँग आतील 

मोबाईल सामानासह मुद्दाम लबाडीने व 

कपटाने चोरुन नेले वरुन सबब अप कलम 

379 ipc  प्रमाणे गुन्हा दाखल  

eiksuk 

@307 

fjuds      



4 ukxiwj 

1979/18 U/S 
379  IPC 

 xqUgkizdkj  
लेडीज हँन्ड 

बँग  pksjh 

रे स्टे नागपुर  

प्लँटफामम नं. 2 

वर 

 

30.11.18 
05.00 वा. 

 

30.11.18 
08.48 वा. 

 

पवन कुमार उमेश 

चौधरी वय 19 वषम 
धंदा मजुरी रा. नरंना 
पुरहार बगहा 2 वाडम  

नं. 8 टज. बटहया 
टबहार मो नं. 

6207762288 
V/S 

 

vKkr   ,dq.k 10]000 :- 
एक  सँमसंग कं. चा J4  

मोबाईल काळ्या रंगाचा 
त्यात टसम नं. टजयो 

6207762288 IMEI no 
358129109, 027284/5 
358130/09/02728413 

टक. 10,000/- रु चा 
माल 

 

fujad 
अशा प्रकारे आहे की नमुद ता वेळी व 

टिकाणी यातील टफयामदी मजकुर हे रे स्टे 

टसकंदराबाद जाणे कररता रे स्टे नागपुर 

प्लँटफामम नं.2 वर आले असता कोणीतरी  
अज्ञात चोरटयाने टफयामदी यांचा नजरचुकीचा  
फायदा घेवुन  नमुद वणमनाची मोबाईल 

सामानासह मुद्दाम लबाडीने व कपटाने 

चोरुन नेले वरुन सबब अप कलम 379 ipc  

प्रमाणे गुन्हा दाखल  

eiksuk 

@307 

fjuds      

5 o/kkZ 

935@18 

d 379 

Hkknaoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xkMh ua 

12656 

uoftou ,Dl 

ps dksp ua 

,l@11 cFkZ ua 

16 o:u jsYos 

LVs- cYykj’kkg 

rs panziqj  

njE;ku 

 

29-10-18  

00-30 ok  

njE;ku 

30-11-

18 12-

10    ok 

lq;ZHkku lkgscjko 

lidkG o; 33 

o’kZ jk jkes”oj 

dkWyuh tGxko 

 

vKkr ,dq.k 16]900 :- 
eWDl xWyDlh &ts 7 

R;kr 

IMEI NO 

35310709026653

3 

fd 16]900@# 

fujad ;krhy fQ;kZnh ueqn xkMhus cYykj’kkg 

tGxko  vlk izokl  djhrk   vlrkauk 

fQ;kZnhps  >ksispk Qk;nk ?ksoqu ueqn 

eksckbZy dks.khrjh vKkr pksjV;kus pks:u 

usys ckkcr fQ;kZnh ;akuh pskjhph rdzkj 

iks"V Vikyn~okjs iksLVsyk ikBfoys  o:u 

ueqn xqUgk nk[ky d.;kr vkyk 

iskuk  

06 

eaMy

okj 

6 js-iks-LVs 

cMusjk 

vi ua-

855@18 

dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 
 

 

टे्रन महाराष्ट्ट्र 

एक्स चे 

समोरील 

जनरल बोगीत 

रे.स्टे बडनेरा 
ते चांदुर 

दरम्यान 

  

28/11/18 
13.15 ते 

13.45 वा. 
सुमारास 

30/11/18 

12.22 ok 

टनखील रमेशराव 

चेके वय-26 वषम 

धंदा-मजुरी 

रा.दाभा 

टज.अमरावती 

मो.नं. 

7744930836 

vKkr ,dq.k 13]900 :- 
एक हॉनर कंपनीचा 
ब्लु रंगाचा मोबाईल 

मॉडल नं.9 

Lite(4/64)त्यात 

ऑयडीया कंपनीचे 

सीम नं.7218601129 

IMEI NO 
868864632965071, 
868864033165077 

टक 13,900/- रू 

  

fujad घटना ता वेळी व टिकाणी यातील 

टफयामदी मजकुर हे टे्रन महाराष्ट्ट्र एक्स.ने 

रेस्टे बडनेरा ते वधाम असा प्रवास करणे  

करीता समोरील जनरल कोच मध्ये 

चढले रेस्टे चांदुर येणे अगोदर फोन 

लावण्यासािी पॅन्टच्या टखशात हात 

लावला असता वरील नमुद मोबाईल 

टदसुन आला नाही.तो रेस्टे बडनेरा ते 

चांदुर दरम्यान प्रवासी लोकांचे गदीचा 
फायदा घेवनू कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने 

टफयामदी यांचा नमुद वणमनाचा मोबाईल  

चोरून नेला  टफयामदवरून कलम 379 

भा.द.वी प्रमाणे गुन्हा दाखल   

  

HC/ 
402 
तेलमोरे  



7 js-iks-LVs 

cMusjk 

vi ua-

856@18 

dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 
 

 

रे.स्टे. 

अमरावती टे्रन 

अमरावती मंुबई 

एक्स चे 

जनरल बोगीत 

चढले असता    

  

29/11/18 
चे 19.10 

वा.सुमारास  

30/11/18 
चे 15.18 

शुभंम टमलींद 

अडकीने वय-19 

वषम धंदा-टशक्षण 

राह. व्ही.एम.व्ही 
कॉलेज 

दवाखाण्यामागील 

कटोरा नाका 

टज.अमरावती 

मो.नं. 

8856909596 
 

vKkr ,dq.k 14]999 :-

एक रेडमी नोट 5 प्रो 
कंपनीचा सोनेरी 

रंगाचा मोबाईल त्यात 

ओडाफोन सीम 

नं.8412978160 

एअरटेल टसम नं. 

8857024749 
IMEI NO 

860575048769483, 
860575048769491 

टक 14,999- रू  

fujad घटना ता वेळी व टिकाणी यातील 

टफयामदी मजकुर हे रे.स्टे. अमरावती टे्रन 

अमरावती मंुबई एक्स चे जनरल 

बोगीतआई वडीलांना बसटवण्यासािी 
चढले असता प्रवासी लोकांचे गदीचा 
फायदा घेवनू कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने 

टफयामदी यांचा पॅन्टच्या टखशातील रेडमी 

नोट 5 प्रो कंपनीचा  eksckbZy चोरून  नेला 

टफयामदवरून कलम 379 भा.द.वी प्रमाणे 

गुन्हा दाखल  

ffVVii&&  llnnjj  ddkkxxnnii==ss  vvkkssiihh  vveejjkkoorrhh  

;;ssFFkk qquu  vvkkYY;;kkuuss  xxqqUUggkk  nnkk[[kkyy    

मपोना/ 

951 
झामरकर    

8 vdksyk 

1194@18 

dye 379 

Hkk-na-fo- 

 

 xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

Vsªu vgenkckn 

iqjh ,Dlizslps 

dksp ua- ,l@2 

e/;s p<r 

vlrkauk js-LVs- -

vdksyk- 

29-11-18 

ps 18-45 

ok- njE;ku- 

30-11-18 

ps 12-33 

ok- 

fnIrh panzeksgu 

rksyacs] o; 30 

o"ksZ] jk- fcjyk 

jksM] eydkiqj] ft- 

cqy<k.kk- 

 

vKkr ,dq.k 18]000 :- 
,d OPPO A1601 da-  

pk eksckbZy 

IMEI NO.  

863084035886613 

fda- 18]000@& :- 

fujad      v'kkizdkjs vkgs dh] ;krhy 

fQ;kZnh etdqj gs ueqn Vsªups ueqn 

dkspe/;s p<r vlrkauk R;kaP;k vWizu P;k 

f[k’kkrqu R;akpk ueqn o.kZukpk eksckbZy 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus  pks:u usyk- 

eiksuk 

1009 

ipkaxs 

9 vdksyk 

1195@18 

dye 379 

Hkk-na-fo- 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

Vsªu uoftou 

,Dlizslps 

leksjhy tujy 

dksp e/;s clys  

vlrkauk- 

23-11-18 

ps 19-45 

ok- njE;ku- 

30-11-18 

ps 14-48 

ok- 

jes’k jkejko jkmr 

o; 72 o"ksZ] jk- 

IykWV ua- 06] ijkx 

Vkmuf’ki] jkeuxj] 

vejkorh- 

 

 

vKkr ,dq.k 6]500 :- 
,d Micromax da- pk 

eksckbZy 

IMEI NO.  
911571950393346 

911571950893345 

fda- 6]500@& :- 

fujad      v'kkizdkjs vkgs dh] ;krhy 

fQ;kZnh etdqj gs ueqn Vsªuus vdksyk rs 

cMusjk vlk izokl dfjr vlrkauk 

fQ;kZnhP;k iWUVps f[k’kkrhy ueqn o.kZukpk 

eksckbZy dks.khrjh vKkr pksjV;kus  pks:u 

usyk- 

eiksuk 

1009 

ipkaxs 



      

    jsYos iks- LVs”ku e/;s nk[ky >kysY;k Hkkx 06 [kkyhy nk[ky  xqUgs %&    
v

d 

iksLVs xq-j-ua xqUgk ?kM tkxk xq- ?kM- rk-osG xq-nk- rk-osG fQ;kZnhps uko vkjksih feGkyk eky  gdhxr  riklh 

vaeynkj 

 & & & & & & & & & 

 

     jsYos iks- LVs”ku e/;s nk[ky  vlysY;k exZ ckcrph ekghrh%&   

v

dz 

iksLVs  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 

1 ukxiwj मगग क्र 

111/18 
u/s 174 

Crpc 

रे स्ट ेनागपुर  

PF NO2 
हल्दीराम स्टााँल 

जवळ बााँम्ब ेएन्ड 

जवळ 
 

दद 30/11/18 

च े11.50   वा 
पुवी 

दद 30/11/18 

च े13.32   वा - 

ON DUTY तरे्फ 

दवक्की धनराज 

बागड ेम रे नागपुर 
 

एक अज्ञात पुरुष वय 

25 त े30 वष े

अशा प्रकारे आहे की  ON DUTY तरे्फ दवक्की 
धनराज बागड ेम रे नागपुर  याांनी पो स्ट ेला यवुेन 

लखेी ममेो ददला दक हल्दीराम स्टााँल जवळ एक 

क्रमचारी स े प्राप्त सुचना नुसार एक अज्ञात पुरुष 

PF NO 2 BB End चके पास मतृ पडा ह ै रेल्वे डााँ 
डााँ हरीष ईन्होन े चके दकया  और मतृ घोदषत  दकया 
गया नुसार अस े साांदगतल े वरुन पो स्ट े ला मगग 
दाखल  

 
 

 I/O  
ASI/98

8 मराप े

2 o/kkZ 90@18 

d 174 

tkQkS 

xkMh au 12792 

nkukiqj ,Dlps  

tujy 

dkspe/;s jsLVs 

lsokxzke 

30@11@18 

ps 14-20 ok 

iqohZ 

30@11@18 

ps 18-42 ok 
vkWu M;qVh 

Mhok;,l,l jsLVs 

lsokxzke 

dV~Vh O;dV 

jrUek o; 60 o’kZ 

jk  ukxs”oj 

ukxke;ikye  

ft xqqaVqj 

‘;krhy e;r eghyk gh ueqn xkMhus izokl 

djhr vlrkauk izoklk njE;ku rh 

uSlxhZdfjR;k ej.k ikoyh vkgs 

Iksgok 

357 esgsj 

 

10 vdksyk 

1196@18 

dye 379 

Hkk-na-fo-  

 

xqUgkizdkj  

ysMht ilZ  

pksjh 

Vsªu vejkorh 

lqjr ,Dlizslps 

ekxhy tujy 

cksxhrqu 

mrjY;kuarj 

y{kkr vkys- 

30-11-18 

ps 10-40 

ok- njE;ku- 

30-11-18 

ps 16-16 

ok- 

lkghj ’kkg tfej 

’kkg] o; 24 o"ksZ] 

jk- ulhZax dkWyuh] 

okf’ke ck;ikl 

toG] eksMdsokMh] 

vdksyk- 

 

vKkr ,dq.k 1]350 :- 
,d ysMht ilZ R;kr ,d 

Ssamsung da- pk eksckbZy 

IMEI NO.  
351926069726306 

351927069726304 

fda- 1]350@& :- 

fujad      v'kkizdkjs vkgs dh] ;krhy 

fQ;kZnh etdqj gs ueqn Vsªuus vejkorh rs 

vdksyk vlk izokl d:u js-LVs- vdksyk 

;sFks mrjY;k uarj Ra;kph ueqn ilZ vkrhy 

lkekuklg dks.khrjh vKkr pksjV;kus  

pks:u usyh vls fQ;kZnhps y{kkr vkys- 

eiksuk 

1009 

ipkaxs 


