
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  04@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 xksfn;k 

206@19 

dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj   
मोबाईल pksjh 

ट्र ेन न 18029 

शालीमार एक्स 

चे जनरल 

बोगीमधे्य रे 

से्ट गंगाझरी चे 

3 KM समोर 
 

 

02-07-19 

16-10 वा 
 

04-07-19 

18-09 ok- 

 

ववनोदकुमार 

मनु्नलाल मट्ाले 

वय-22 वर्ष धंदा 

-वशक्षण मु-भोसा 

पो-कानीमाट्ी त-

आमगाव वज-

गोवंदया  मो. 
8698018742 

 

vKkr 

 

,dq.k 7]499 : 

एक  REALME C1  
कंपनीचा काऴ्या  रंगाचा मोबाईल 

त्यात वजओ वसम 

क्र.8999838992 IMEI NO. 

1)864812043439895  वकमत 

7499/-रु चा माल  असा  

एकुण 7499/-रु  चा माल 

 

fujad यतील वियाषदी हे    वरील नमुद गाडीने नागपुर ते 

गोवंदया ते  असा प्रवास करीत असताना रे. से्ट. 

गंगाझरी चे समोर अं.3 KM उभी झाली  व काही 

वेऴाने गाडी सुरु झाल्यानंतर वियाषदी यांनी आपल्या 

पँन्ट च्या खिशातील मोबाईल हात लाउन बघीतला 

असता वियाषदी यांना त्यांचा मोबाईल वमऴुन आला 

नाही . कोवणतरी अज्ञात चोरट्याने गदीचा िायदा 

घेउन  नमुद वणषनाचा मोबाईल लबाळी  कपट्ाने 

चोरुन नेला आहे  वियाषदी यांचा वियाषद वरुन सबब 

अप क्र.  कलम 379 भादवी प्रमाणे गुन्हा दािल 

करण्यात आला  

eiksuk 

466  

o/kkjs 

 

2 xksfn;k 

207@19 

dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj   
मोबाईल 
pksjh 

 

ट्र ेन ववदभष एक्स 

चे मागील 

जनरल 

कोचमधुन रे से्ट 

तुमसर येथुन 

 

 

03-07-19 

15-30 वा 
 

04-07-19 

19-02 ok- 

 

युगल नानुजी 

सेलोकर  वय-24 

वर्ष धंदा -नोकरी 

रा-श्रीराम नगर 

गभने सभागृह जवऴ 

तुमसर वज-भंडारा 

मो. 9404887228 

vKkr ,dq.k 11]699 : 

एक  मोट्ोरोला   कंपनीचा काऴ्या  

रंगाचा मोबाईल त्यात BSNL वसम 

क्र.9403370545  IMEI NO. 

1)3523460743484  वकमत 

11699/-रु (2)एक अप्लीकेशन  

LLB(3yr) चा िामष  असा  एकुण 

11699/-रु  चा माल 

fujad यातील वियाषदी हे नमुद गाडीने तुमसर रोड ते 

नागपुर ते गोवंदया ते  असा प्रवास करीत 

असताना रे. से्ट.तुमसर रोड येथुन गाडी सुट्ताच 

कोवणतरी  अज्ञात चोरट्याने वियाषदी यांचे पँन्ट 

च्या खिशातील  नमुद वणषनाचा मोबाईल 

प्रवाशांच्या गदीचा िायदा घेउन मुद्दाम  

लबाळीने  कपट्ाने चोरुन नेला 

fVi %& jsiksLVs ukxiqj ;sFkqu xqUg;kps 

dkxni= vkt jksth izkIr >kY;kus ueqn 

xqUgki nk[ky- 

lQkS@ 

453 

;kno 

 

3 bZrokjh 

121@19  

dye 379 

Hkknfo  

xqUgkizdkj 

eksckbZy pksjh 

jsLVs brokjh 

cqfdax vkWfQl 

e/kwu jsYos 

frdhV dk<r 

vlrkauk 

22-06-19 

06-00 ok 

04-07-19 

22-00 ok- 

Mkseu gqdqeflag 

panzkdj]o; 31 

o"kZ] jk- ikjh[kqnZ 

iksLV Hkksjxko 

pkSdh lqjxh ft-

jktukanxko N-x 

eks-ua- 

8319570132 

vKkr ,dq.k 15]000 : 

,d gkWuj da-pk eksckbZy fuGs 

jxkapk 8x da-pk eksckbZy 

vk;,ebZvk; ua- 

864743040826703]86474

3040826703 R;kr fle ua- 

9165227570]8103400291 

fd-15000@: 

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

gs brokjh rs nqxZ tk.ks djhrk jsYos frdhV js-LVs 

brokjh ps cqfdax vkWfQl e/kwu dk<r vlrkauk 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus fQ;kZnh ;kaps fV’kVZps 

f[k’kkrhy ueqn o.kZukpk eksckbZy pks:u usys 

fVi%& ueqn xqUg;kps dkxni= ek-,l-ih lkks 

dk;kZ-yksg-ukxiwj ;sFkhy i= dz-3981@19 fn-

02@07@19 vUo;s izkIr >kY;kus ykxyhp xqUgk 

nk[ky 

iksgok@ 

803 

ns’kew[k 



4 नागपुर 

1024/19   
कलम  379  

IPC 

xqUgkizdkj  

हडँ बगँ  pksjh 
 

रे.स्टे. नागपुर 

चे  FP no. 1 
वर 

04/07/19 
10.00 वा. 

 

04.07.19 
13.06 वा. 

मोहम्मद नाजीया 
सलुताना मो.खााँजा 
पासा वय 30 वर,् 
धंदा मजरुी, रा. 

येलरुु वेस्ट 
गोदावरी पोन्सन 
मोहल्ला जज. वेस्ट 
गोदावरी ( आ.प्र)  

मो नं. 
93309338888 

vKkr ,dq.k 17]500 : 

एक लेडीज हडँ बगँ त्यात रोख 
2000/- रु , एक real mi ब्ल्य ु
रगाांचा मोबाईल त्यात सिम jio 

7989301909,idia-
8367552013 imei no माहीती 
नाही कक 7,500/- रु चा , एक 

Lenovo िी्वर रगाांचा मोबाईल 
त्यात सिम idia-

9848961486,imei no माहीती 
नाही कक 8,000/- रु चा, एक 

मलुाचा रेन कोट जनुा वापरता, 
ईअर फोन, दवाईया ँअिा एकुण 

17,500/- रु चा माल 
 

fujad अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व जिकाणी 
यातील जियादी हे येलरुु जवजवाडा  ते नागपरू असा 
प्रवास करुन रे.स्टे. नागपरु येथील  FP no. 1 वर 
आले असता कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने तयांची 
नजर चकुवनु तयांची नमदु वणानाची बाँग आतील 
सामानासह मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेल े बाबत 
जियादी यांनी जदलेल्या जियाद वरुन सबब अप  
कलम 379 IPC प्रमाणे दाखल करुन सदर 
गुन्याचे वदी जरपोटट मा. JMFC रेल्वे कोटट नागपरु 
यांना रवाना, तसेच सदर गुन्याचे कागदपत्र मा. 
PSO  यांचे पेशीत िेवण्यात आले आहे. 
 

lQkS  

636 

yks[kaMs 

 

5 नागपुर 

1025/19   
कलम  379  

IPC 

xqUgkizdkj    
हडँ बगँ  pksjh 

ट्रेन नं 12708 
संपकट  क्ांती 
एक्स चे कोच 
नं A/1 बथट नं 
26,27,28  
वरुन रे.स्टे. 

नागपरु  येथनु 
गाडी सटुल्या 

नंतर 
 

19/05/19 
वेऴ नमुद 
नाही 

 

04/07/19 
16:04 वा. 

 

श्री बोईनी जवरान्ना 
रामलु ुवय 46 वर,् 
रा. घर कं् 589 
सेक्टर बी/4 

जपकेट-1 पोलीस 
कााँलनी, नरेला 
जदल्ली  40 मो 

नं.9868782031 

vKkr ,dq.k 16]000 : 

एक लेडीज हाँड बाँग तयात रोख 
14,000/- रु , एक साँमसंग गुरु  

कं चा जकपाँड तयात जसम नं 
8800836726 कक 2,000/- रु 
चा, पेनड्राईव्ह, SBI चे चेक 

बकु असे एकुण 16,000/- चा 
माल 

 

fujad यातील जियादी रे स्टे हजरत जनज्जामदु्दीन ते मेहबबु 
नगर असा प्रवास करीत असता पवासा दरम्यान 
रे.स्टे. नागपरु  येथनु गाडी सटुल्या नंतर कोणीतरी 
अज्ञात चोरटयाने तयांची नमदु वणानाची बाँग 
आतील सामानासह मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेल े
बाबत जियादी यांनी जदलेल्या जियाद वरुन मा . 
पो.अजध.लोह.नागपरु यांचे संदर्ट क्. 
आर/23/वगट/2019- 3982 जद. 02/07/19 अन्वये 
इकडील आवक क्. 1475/19 जद. 04/07/19 
अन्वये गुन्याचे कागदपत्र प्राप्त झाल्याने सबब अप  
कलम 379 IPC प्रमाणे दाखल  

iksgok 

181 ckcj 

6 नागपुर 

1026/19   
कलम  379  

IPC 

xqUgkizdkj   
मोबाईल 
pksjh 

ट्रने अंत्योदय 

एक्स. मधुन 

रे.स्ट.े नागपुर 
यथुेन गाडी 
सुटल्यानंतर 

 

23/06/19 
वेळ नमुद 

नाही. 
 

04/07/19 
16:54 वा. 

शशांक जश्रवास्तव 
S/o चंद्रप्रकाश 

श्रीवास्तव, वय 25 
वषट, रा. घर क्. 
B3, लोकमान्य 

कॉलनी, अंलीकहद 
पेट्रोलपंप, 

अम्लीजदह, रायपरु.  
मो नं. 

9958610554 

vKkr ,dq.k 8]000 : 

एक Redmi Not 6 Pro 
कं.चा मोबाईल तयात जसम 

9981499042, 9123756787  
कक 13000/- रु चा , एक 
Lenovo सील्वर रगांचा 

मोबाईल तयात जसम idia-
9848961486,imei no 

माहीती नाही कक 8,000/- रु 
चा. 

fujad यातील जियादी हे चाळीसगाव  ते रायपरू असा 
प्रवास करीत असता रे.स्टे. नागपरु येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर जियादी यांचे लक्षात आले तयांचा 
नमदु वणटनाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 
चोरटयाने मदु्दाम लबाडीने चोरुन नेले बाबत 
जियादी यांनी जदलेल्या जियाद वरुन, मा. 
पो.अजध.लोह.नागपरु यांचे संदर्ट क्. 
आर/23/वगट/2019- 3982 जद. 02/07/19 अन्वये 
इकडील आवक क्. 1475/19 जद. 04/07/19 
अन्वये गुन्याचे कागदपत्र प्राप्त झाल्याने सबब अप 
कलम 379 IPC प्रमाणे दाखल  

iksgok 933  

ikaMs 

 



7 नागपुर 

1031/19   
कलम  

379 IPC  

xqUgkizdkj 

euhilZ pksjh    

ट्रने न.ं 12130 
आझाद एक्स चे 

कोच न.ं 

S/10, बथथ न.ं 

56 वरुन रे स्ट े
नागपुर यथे े

28.04.19 
 वेळ नमुद नाही 

 

04.07.19 
22:57 वा. 

तपास 
कणथनरकुमार 

दास, वय 28 वषथ, 

राह.  ससयाल पो. 

सचगीपुर, सि. द. 

सदनाशपुर प. 

बंगाल मो. न.ं 

9563082432 

vKkr ,dq.k 2960 : 

एक मनीपसथ त्यात रोख 

2960/- रु.SBI, INDUSIND 

ब केंचे एटीएम काडथ, प नकाडथ 

असा एकुण 2960/-रु. चा माल. 
 

fujad अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व सिकाणी 

यातील सियाथदी हे रे. स्ट.े हावडा त ेपुण ेअसा प्रवास 
करीत असतांना प्रवासा दरम्यान े रे स्ट ेनागपुर यथेे 
पाणी घणेे करीता गाडीतनु उतरल े असता त्यांचा 
वरील नमुद वणथनाचा पसथ कोणीतरी अज्ञात 
चोरटयान े त्यांचे प टं च्या सखशातनु गसदथचा िायदा 

घवुेन मुद्दाम लबाडीन े चोरुन नलेा. वरुन 

आर/23/वगथ/2019/4109 कायाथ. पोलीस असध. 

लोह नागपुर सद. 3/7/19 यथुेन गुन्हयाच े

कागदपत्र  ईकसडल आ. क्र. 1495/19 सद. 4/7/19 
प्रमाणे प्राप्त झाल ेवरुन नंबरी गुन्हा दाखल  

 

HC/ 
599 
उके 

8 नागपुर 

1032/19   
कलम 379 

IPC  

xqUgkizdkj 

ikWfdV pksjh      

ट्रने न.ं 12860 
सगतांिली 
एक्स च े
समोरील 

िनरल कोच 
मध्य ेचढत 

असतांना रे स्ट े
नागपुर यथे े

प्ल ट न.ं 3 वर. 
 

16.05.19 
08:00 वा. 

04.07.19 
23:17 वा. 

ज्ञानशे्वर दवेराविी 

बत्तलवार, वय 55 

वषथ, राह गरबा 

मदैान, कापसी 

चौक, नागपुर मो. 

न.ं 9503184321 
 

vKkr ,dq.k 1000 : 

एक शेंदरी रंगाचा पाकीट त्यात 

आर. सी बुक, ड्रायस्हंग 

लायसन्स, प नकाडथ, 

आधारकाडथ, रोख 1000/-रु. 

असा एकुण 1000/- रु. चा 

माल. 
 

fujad अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व सिकाणी 

यातील सियाथदी हे आपले परीवारासह रे. स्ट.े नागपुर 

त े शगेांव असा प्रवास करणे करीता रे. स्ट.े नागपुर 

च े प्ल टिॉमथ क्र. 3 वरुन नमुद ट्रने मध्ये चढत 
असतांना कोणीतरी अज्ञात चोरटयान े प्रवाशी 
लोकांचे गसदथचा िायदा घवुेन त्यांचे प टं च्या 
सखशातनु वर नमुद वणथनाचा पाकीट आतील 

सामानासह व रोखसह मुद्दाम लबाडीन ेचोरुन नलेा. 

वरुन आर/23/वगथ/2019/4110 कायाथ. पोलीस 

असध. लोह नागपुर सद. 3/7/19 अन्वय े गुन्हयाचे 

कागदपत्र  ईकसडल आ. क्र. 1494/19 सद. 4/7/19 
प्रमाणे प्राप्त झाल ेवरुन  

HC/ 
181 
बाबर 

9 o/kkZ 

632@19 

dye 379 

Hkk n oh 

xqUgkizdkj   
मोबाईल 
pksjh 

 

xkMh uacj 

12833 

vgenkckn 

gkoMk ,Dlps 

tujy dksp 

e/kqu jsYos LVs 

iqyxkaao njE;ku 

02-07-19 

15-45 ok 
04-07-19 

16-05 ok 
“kqHke vfuy 

Mcys o; 18 

jkg cksjxko /kkans 

rk /kke.kxkao ft 

vejkorh eksck ua 

7499833072 

vKkr ,dq.k 13]000 : 

,d lWelax ts 6 daiuhpk 

fuG;k jaxkpkk eksckbZy R;kr 

,vjVsy fle ua cj 

7410589647 vk; ,e bZ 

vk; uacj 

359245093281614@12 

fder 13]000@: 

fujad ojhy rk oasGh o fBdk.kh gs ueqn xkMhps 

leksjhy tujy dksp e/kqu /kke.kxkao rs 

iqyxko vlk izokl djhr vlrkauk izoklk 

njE;ku js LVs iqyxkao njE;ku dks.khrjh 

vKkr pskjV;kus xnhZpk Qk;nk ?ksoqu R;kpk 

ojhy o.kZukpk eksckbZy pks:u usyk 

iks gok 

758 

nkHkkMs 

10 o/kkZ 

634@19 

dye 392 

Hkk n oh 

xqUgkizdkj    
tcjh pksjh 

 

xkMh uacj 

12772 ukxiqj 

fldanjkckn 

,Dlps dksp ,l 

7 cFkZ ua-

5]42]43]45]46 

o:u jsLVs 

fgx.k?kkV ;sFks 

xkMh Fkkacyh 

vlrk  

09-06-19 

00-30 rs 

00-35 ok 

njE;ku 

04-07-19 

23-15 ok 
izfrek deys”k 

iksMs o; 42 o’kZ 

jk-nqxkZ fuokl 

galkiqjh jksM 

ukylkgsc pkSd 

ukxiqj eks-ua-

7350629969 

vKkr ,dq.k 20]000 : 

,d lksU;kph eaxGlq= otu 

20 xzke fd-20]000 : 

fujad ojhy rk oasGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh 

efgyk gs ueqn xkMhus ukxiqj rs fldanjkckn 

vlk izokl djhr vlrkauk izoklk njE;ku 

jsLVs fgax.k?kkV ;sFks xkMh Fkkacyh vlrk 

dks.khrjh vKkr pksjV;kus f[kMdhrqu gkr 

Vkdqu fQ;kZnh ;kaps xG;krhy lksU;kps 

eaxGlq= tcjhus vks<qu rksMaqu pks:u usys-  

आर/23/वगथ/2019/3985 कायाथ. पोलीस असध. 

लोह नागपुर सद. 02/07/19 अन्वय े गुन्हयाच े
कागदपत्र  प्राप्त झाले वरुन 

iksmifu 

Jh 

 fgjs 



 

11 cMusjk 

470@19 

dye 379 

Hkknoh  

xqUgkizdkj   
मोबाईल 
pksjh 

????? ????????? ????? ????????? 
???? ???? 

??????????,,????..????????..????????
?? ?????????? ?? ?????????? 
0011?? ???? ?? ???? 

??? ?????????? ???????  

2299//0066//1199  

0022..3300  ????..  
0044//0077//1199  

0077..1122  ????.. 
  

???? ??????? ???? ??????? 
????????????  ????   --  
2288??????????,,  ????????--  

???????? ????????????? ?????,,  ??????--    
??????? ?????????? ???,,???? ???? 
????..1100  ???? ?????????? ??????  

????..????..--  
99115588339988883399  

????????????  

 

,dq.k 11]999 : 

?? ?? MMII  XXII44LLII22TT??????? ??????? 
?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? IIMMEEII  

NNOO--886644229977004466339999994422????? ????? 
SSiimm  NNOO--77224499669922999900 ?????  ????? 

1111,,999999//--  ????..  

ननरंक  

 

????? ???????? ????? ?? ???? ?? ???? ? ?????? ????? ???????? ????? ?? ???? ?? ???? ? ?????? 
???? ???? ????? ?? ????  ??? ???? ?????? ?? ?????? ???? ???? ????? ?? ????  ??? ???? ?????? ?? ?????? 
??? ?????? ???? ??????? ??????? ??????? ???????? ??? ?????? ???? ??????? ??????? ??????? ???????? 
??????? ??????? ????????????? ??????? ??????..??????? ????? ????? ????? ??????? ????? ????? ????? 
????????? ???? ?????????????? ???? ?????,,????..  ????????..?????? ?????????? ?????? ?????????? 0011?? ?? 
???? ??? ??????? ??????? ?????? ????????? ????? ???? ??? ??????? ??????? ?????? ????????? ????? 
????????..???? ???? ..?????? ????? ???????? ????? ?? ..??????..55000022//1199  ?????? ?????? 
0011//0077//22001199  ?????? ????????? ???????? ????? ?????? ????????? ???????? ????? 
????..????????..?? ??? ? ..??????..  559988//1199  ????..  0033//0077//1199  ?????? ???? ?????? ???? 
?????? ??????? ???? ???? ?????? ?????????? ??????? ???? ???? ?????? ????..  

HHCC//  

221177  

????????????  

12 .अकोला 
594/19 

कलम  379 
IPC 

xqUgkizdkj   
मोबाईल 
pksjh 

ट्रेन 
नां.12139िेवा
ग्राम एक्ि चे 
B2बथथ नां.39 

वरून 
रे.स्टे.अकोला 

येणे आधी 

26/06/19  
01.15 वा.  

04/07/19 
00.04 वा. 

सवनायक बाबरुाव 
किंदेवय 61 वरे्ष धांदा 

- सरटायडथ नौकरी 
रा.पलाटँ नां.65 

गजानन प्रिाद नगर 
िेमीनेरी सहल 
नागपरु मो. 

नां.9623236292 

अज्ञात ,dq.k 13999 : 

एक Honor कां .चा गो्डन रांगाचा 
त्याचा IMEI NO 

869230023284212 , 
869230023294229 त्यात सिम 

Voda no. 9423794408,  
सक.13,999/- रू. एकुण माल 

13,999/- रू. चा माल 

ननरंक

             
यातील सफयादी मजकूर हे  ट्रेन DN िेवाग्राम एक्ि चे 
नमदु कोच व नमदु बथथ वरून प्रवाि करीत अिताना  
सफयादी याांनी त्याांचा नमदु वणथनाचा  मोबाईल   आपले 
बथथ वर ठेऊन झोपले अिता त्याांच्या झोपेचा फायदा 
घेऊन कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने मोबाईल चोरून नेला 
रे.पो.स्टे.नागपरु येथील जावक क्रां . 5016/19 सद. 
02/07/19 अन्वये गनु्हयाचे कागदपत्र इकडील आवक 
क्रां . 373/19 सद.  पो. स्टे.ला प्रापत झाले वरून गनु्हा 
दाखल 

पो ना 
752 

पाटील 


