Hkkx 1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fn- 09@03@2019
vdz1

2

iks-LVsxq-j-ua

xqUgk ?kM tkxk xqUgk ?kM rk- xqUgk nk[ky
osG
rk- osG

vkjksih

brokjh
42@19
dye 379
Hkknoh
xqUgkizdkj
eksckbZy
pksjh

Vªsu uafn12833
05@11@18
vgenkckn ps 19%00 okgkoMk ,DlnjE;ku
ps dksp
,l@2 e/;s
js-iks-LVsdGeuk rs
dkeBh
njE;ku

fn09@03@19
ps 22%18 ok-

tUet; x;k/kj
csgsjk] o; 22
o"ksZ] jk- cqnk[kqaVk]
iksLV cMkiks[kkjh]
ft- ckys'oj]
vksfjlk] eks- ua7016742150

vKkr

नागपुर
393/19
कलम 379
IPC

रे स्टे नागपुर चे
पुर्वगेट बुककग
हााँल

दद.8.3.19 चे
22.10 र्ा
दरम्यान

दद.9.3.19 चे
00.18 र्ा

उमेश हे मराज
र्ैरागडे र्य 21 र्र्व,
व्यसाय दशक्षण
पत्ता मुक्कामी
दनहारर्ानी तह.
मौदा दज. नागपुर
मो नं.
9545032918

vKkr

रे स्टे नागपुर चे
PF No 2 र्र
ट्रन जबलपुर
अमरपार्ती
एक्स चे मागील
जनरल कोच
मध्ये
चढतअसतांना

दद.6.3.19 चे
06.00 र्ा
दरम्यान

दद.9.3.19 चे
00.43 र्ा

परे श प्रभाकररार्
मुळतकर र्य 42
र्र्, रा. पलााँट नं. 17
दशला नगर काटोल
रोड नागपुर मो नं.
8421283200

vKkr

xqUgkizdkj
eksckbZy
pksjh

3

fQ;kZnhps ukao

नागपुर
394/19
कलम 379
IPC

xqUgkizdkj
eksckbZy
pksjh

xsyk eky
,dq.k 13]500 :,d jsMeh ,e vk; uksV 4]
4@46 xksYMu jaxkpk] fle
ftvks 7016742150]
,vjVsy 7395891767]
vk;,ebZvk; ua866467034134241]
866467034134258] fda13500@& :- pk

,dq.k 7000 :-

feGkyk
eky

,dq.k 8550 :-

riklh
vaeynkj

fujad ueqn rk- osGh o fBdk.kh ;krhy lQkS
fQ;kZnh gs ueqn Vªsu us vgenkckn rs 815
jkgqjdsyk vlk izokl djhr vlrkauk xkMxs
izoklk njE;ku dks.khrjh vKkr
pksjV;kus fQ;kZnh ;kapk eksckbZy pks:u
usys ckcr fQ;kZnh gs vkt jksth iks-LVs;soqu fQ;kZn fnY;kus iks-LVs- yk dye
379 Hkknoh izek.ks xqUgk nk[kyfujad

एक रे डमी 4प्रो कं रं गाचा
मोबाईल त्यात Vodafone
दसम न 9545032918 Jio
9284805895 IMEI NO
माहीती नाही कक 7000/-रु
चा माल

एक काळ्या रं गाचा
समसंग गाँलक्सी काटे प्राईम
मोबाईल त्यात Idea Sim
no 9881470157, Airtel
no 8862082890 IMEI
no 357386068860065
दक. 8550/-रु चा माल

gdhdr o m’khjkps dkj.k

fujad

अशा प्रकारे आहे की र्रील ता र्ेळी र्
दिकाणी यातील दियादी मजकुर हे नागपुर
ते नादशक जाने कदरता रे स्टे नागपुर ये थे
आले असता रे स्टे नागपुर चे पुर्वगेट बुककग
हााँल मध्ये थााँबले असतांना कोणीतरी अज्ञात
चोरटयाने त्यांचा नमुद र्णवनाचा मोबाईल
नजर चुदकचा िायदा घे र्न
ु मुद्दाम लबाडीने
चोरुन नेले
fVi%& दियादी हे स्र्ता पो स्टे ला ये र्नु
चोरीची लेखी दरपोटव ददले र्रुन
अशा प्रकारे आहे की र्रील ता र्ेळी र्
दिकाणी यातील दियादी मजकुर हे आपले
पदरर्ारासह रे स्टे नागपुर ये थे पल ाँटिामव नं. 2
र्र जबलपुर अमरार्ती एक्स मध्ये पुलगार्ला
जाणे असल्याने ट्रेन मध्ये चढत असतांना
दियादी यांचा पाँन्टच्या दखशातील र्दरल
नमुद र्णवनाचा माबोईल प्रर्ासी यांचा गदीचा
िायदा घे र्न
ु
मुद्दाम लबाडीने चोरुन नेले
fVi%& दियादी हे स्र्ता पो स्टे ला ये र्नु
चोरीची लेखी दरपोटव ददले र्रुन

eiksuk
101
neds

eiksuk
101
neds

4

नागपुर
397/19
कलम 379
ipc

xqUgkizdkj
eksckbZy
pksjh

ट्रेन नं 12843
पुरी
अहमदाबाद
कोच नं. S/7
बथव नं. 44
र्रुन रे ल्र्ेस्टे
नागपुर PF no
8 र्रुन

दद. 09/03/19
चे 15.40 र्ा.

दद.
09.03.19 चे
18.17 र्ा

गणेस रखाराम
दे र्स्थळे र्य 66
र्र्े धं दा दरटायव ड
रा. पोलीस नगर
पलाट नं. 180
कहगना रोड crp
गेट जर्ळ नागपुर
मोबा.नं.
9823072850

अज्ञात

,dq.k 5500 :एक JIO कंपनीचा 4G
मोबाइल त्यात दजयो दसम
नं. 7020193844 Voda
दसम नं. 9828072850 की.
5500/रुपये असा एकुन
माल.

5

o/kkZ
168@19 d
379] 511
Hkkanfo
xqUgkizdkj
cWx
pksj.;kps
iz;Ru

xkMh ua 12656
uoftou ,Dl
ps dksp ua
,l@01 e/;s
jsLVs ojskjk ;sFks

5@03@19
01-30 ok

09@03@19 s
01-04 ok

uYyruch
dV~VeqFFkq vknh
MªfoaMj o; 30 o’kZ
jk dchj pkSd
lkcjerh
vgenkckn

lqfuy “kadj
nqiYyhokj
o; 30 o’kZ
jk vk[kkMk
okMZ o/kkZ
vVd ukgh

fujad

6

बडनेरा
159/19
कलम 379
भादवी

ट्रेन क्रण्
12139
सेवाग्राम एक्सचे
कोच एसध्3
बथथ 57 वरुन
रे स्टे बडनेरा
येण्या अगोदर

दद05.03.19
चे 04.00वा
दरम्यान

09/03/2019
??00/10

बी श्री ददव्या
नारायणा वय 21
वशथ धंदा दशक्षण रा
एफ/2/174 ठ 25
रोड नं 1 गांधीनगर
वनरूपल्ली
तेलंगाना है द्राबाद

vKkr

,dq.k 17]500 :-

xqUgkizdkj
eksckbZy
pksjh
.

दनरं क

fujad

एक रे डमी एम आय ए 7 कं
चा मोबाईल दनळया रं गाचा
त्यात वोडाफोन दसम नं
7262000464, दियो नं
7981520082
आयएमईआय नं
86813003476171422
दक 17500

fujad

अशा प्रकारे आहे की र्रील ता र्ेळी र्
दिकाणी यातील दियादी मजकुर हे आपल्या
नातेर्ाइंकांना रे ल्र्े स्टे शन नागपुर ये थे ट्रेन नं
12843 पुरी अहमदाबाद कोच नं. S/7 बथव
नं. 44 र्रुन PF no 8 र्र बसन्या कदरता
ट्रेन मध्ये चढल्यानंतर
दियादद यांचा
नजरचुकीचा िायदा घे र्न
ु मादगल दखशातुन
कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने त्यांचा नमुद
मोबाइल मुद्दाम लबाडीने चोरुन नेले

ASI/332
Jadhav

यातील फीयादी हे परीवारासह नमुद कोच मधुन
मुंबई ते नागपूर असा प्रवास करीत असतांना
प्रवासा दरम्यान रे स्टे बडनेरा येण्याअगोदर
त्यांचे मोबाईल कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने
फीयादीच्या झोपेचा फायदा घे उन चोरुन नेले
आहे अशा ददले तक्रार वरुन गुन्हा दाखल
fVi&lnj xqUg;kps dkxni= रे पेास्टे नागपूर
येथन
ु िावक क्रण् 1933 .2019 दद-06.03.19
अन्वये पोस्टे ला प्राप्त

पोहवा
1027
काबऴे

;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus jslVs pasUUkbz iksgok
rs vgenkckn vlk izokl djhr vlrkauk 289 /kksVs
R;kps >ksip
s k Qk;nk ?ksoqu uenq vkjksihus
R;kph cWx psk:u usr vglarkuk LDkWVhax
M;qVh ojhy vkjih,Q o ftvkjih iks
deZpkjh ;akuh idMys vlrk fQ;kZnhus cWx
psd d:u lkeku cjskcj vlY;kph [kk=h
dsyh o R;kl rdzkj ns.ks ckcr foaurh
dsyh vlrk R;kauh R;kauk yXu dk;kZy;kl
tkus vR;ko”;d vlY;kus fQ;kZnh ;akauh
lnj fno”kh rdzkj dsyh ukgh vkt jksth
fQ;kZnh ;akuh vkiyh rdkzj bZ&esy n~okjs
iksLVsyk ikBfoyh vlrk dye 379] 511
Hkkanfo ziek.ks xqUgk nk[ky dj.;kr vkyk

7

बडनेरा
161/19
कलम 379
भादवी.

xqUgkizdkj
cWx pksjh

8

अकोला

ट्रेन नं. 12850
पुणे-दबलासपुर
एक्स चे कोच
नं.एस/2 बथथ
नं.18,19,21
वरुण रे .स्टे
बडनेरा येथे
लक्षात आले

दद.09/03/20
19 चे 06.00
वा

टरे न नं.12859

05/03/19
15.10 ळ .

20 8/19
कलम 379
IPC

DN गगत ंजऱी

xqUgkizdkj
eksckbZy
pksjh

शमोरीऱ

एक्श चे

दद.09/03/20
18 चे 20.34
वा.

09/03/19
15.41 ळ

गिानन वामनराव
घोडखांदे वय-44
वषथ रा.सवे नं.07/10
प्लाट नं.05 दुसरा
मिला गुरुनानक
नगर थेरगाव पुणे
मो.8421886571

vKkr

योगेऴ अफं द श

- अह त

fujad

अशा प्रकारे आहे की,वरील ता वेऴी व दठकाणी
यातील दफयादी हे आपले परीवारासह पुणे ते
वधा
असा
प्रवास
करीत
असतांना
प्रवासादरम्यान कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने
त्यांचे बथथ नं.18 खाली ठे वलेली एक चाकलेटी
रं गाची ट्राली ब ॅग झोपेचा फायदा घे वन
ु चोरुन
नेल्याचे रे .स्टे बडनेरा येथे लक्षात आले बाबत
प्राप्त दफयाद वरुण कलम 379 भा.द.वी प्रमाणे
गुन्हा दाखल
fVi&lnj xqUg;kps dkxni= रे.पो.स्टे वधा
येथन
ु ईमेलद्वारे पो.स्टे ला प्राप्त

ननरं क

य तीऱ कपय ादी षे ळरीऱ त रीख ळेली ळ

एक चाकलेटी रं गाची ट्राली
ब ॅग त्यात चार साड्या
कक.4000/-रु,चार ड्रेस,चार
मुलीचे ड्रेस,चार दुस-या
मुलीचे ड्रेस,नवीन व िुने
कपडे दमऴुन असा एकुण
20000/-रु चा माल

कळलक र, ळय22

,dq.k 10400:एक MI. REDMI Y2 कं .

ठीक णी नमुद टरे न ने नमुद कोच मधुन

च मोफ ईऱ तय च IMEI
NO.
868151049863139868
151049863147
कक. 10,400/-

ळवर, र . fरधोर
त .फ ल ऩुर

जनरऱ कोच

,dq.k 20]000:-

fज.अकोऱ

मधुन

अकोऱ

अश

प्रळ श करीत

ऩोषळ
1024
अळच र

अशत ंन प्रळ श दरम्य न रे .स्टे . मुतीज ऩुर
येणे अगोदर कपय ादी य ंचें ऱस त आऱे की,
तय ंच

च म ऱ.

रे .शटे .

ते न गऩरु

HC/10
28
[kkaMsdj

ळरीऱ

नमुद ळणान च

मोफ ईऱ

कपय ादी य चें ऴटा च्य खख ऴ तन
ु कोणीतरी

मुतीज ऩुर येणे

अज त चोरट्य ने गदीच प यद घेळुन चोरुन

अगोदर

नेऱ .

कपय ादी ने आजरोजी ऩो. स्टे . येळुन

9

अकोला
20 9/19
कलम 379
IPC

xqUgkizdkj
cWx pksjh

ट्रे न नं.18029
कुऱ ा ष ळड

09/03/19
07.50 ळ .

09/03/19
17.56 ळ .

ददऩक ऩंड
ु ऱीक
ठ करे ळय- 56

ऴ ऱीम र एक्श

ळवर, र .नमद र

चे कोच नं.S-4

ि रध्दीि शध्दी

फथा नं. 40

नगर गोरसन रोड

ळरून रे . स्टे .

कोऱ

ग यग ळ ते
अकोऱ
दरम्य न

अह त

कपय ाद ददल्य ने गुन्ष आजरोजी द खऱ.

,dq.k 27400:एक VIP अल्प कं. ची
फँग कक. .2000/-Rs,रोख
5700/-Rs,ळ ऩरते कऩडे,
ऩँन्ट,ऴटा कक. .4000/Rs,नळीन कऩडे मुऱ चे कक.
6700/-Rs, मषतळ चे
ऩुस्तक

9000/-Rs, ड्र यवषींग
ऱ यशन्श, आध र, ऩँन,
मतद न क डा, दोन
ATM,घर ची

च फी, अश एकुण

27,400/-Rs च म ऱ.

ननरं क

कपय ादी षे ळरीऱ त रीख ळेली ळ ठीक णी

नमुद ट्रे नने कल्य ण ते अकोऱ अश प्रळ श
करीत अशत न प्रळ श दरम्य न सशट नं.39
च्य

ख ऱी ठे ळऱेऱी नमुद ळणान ची फँग

रे .स्टे .ग यग ळ ते अकोऱ दरम्य न कोणीतरी
अह त चोरट्य ने कपय ादी चे झोऩेच प यद
घेउन मुद्द म ऱफ डीने चोरुन नेऱी.

कपय ादी ने आजरोजी ऩो. स्टे . येळुन

कपय ाद ददल्य ने गुन्ष आजरोजी द खऱ.

ऩोषळ
1024
अळच र

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

iksLVs

exZ Ø o
dye

exZ ?kM tkxk

exZ ?kMrk-osG

exZ -nkrk-osG

jsYos iks- LVs’ku e/;s nk[ky >kysY;k Hkkx 06 [kkyhy nk[ky xqUgs %&
xq-j-ua
xqUgk ?kM tkxk xq- ?kMxq-nk- rkfQ;kZnhps
vrk-osG
osG
uko
Ø
1
&
&
&
&
&

fQ;kZnh@[kcj ns.kkjk uko

e`rdkps
uko o
iRrk

gdhxr

riklh
vaeynkj

vkjksih

feGkysyk ekykps o.kZu

gdhxr

riklh
vaeynkj

&

&

&

&

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh
v-dz-

js-iks-LVsps uko

Xkq-ja-ua- o dye

vVd fnukad o osG

vkjksihps uko

ukxiqwj yksgekxZ ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh
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

&

&

