
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  06@09@19   
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1 xksafn;k- 

266@19 

dye 379 

Hkk n oh 

xqUg;kpk izdkj 

ilZ pksjh 

रेल टोली 

साईड बुकी ींग 

आँफिस येथे 

फटफकट काढत 

असताींना 

फद.06/09/
19  

07/00 

वाजे 

दरम्यान 

फद. 
06/09/19    

11-02 ok 

सौ.फलींता 

केवऴराम 

मेश्राम वय.62  

रा.प्ाँट नीं.189 

इींद्रप्रस्थ नगर 

पन्नासे ले 

आँऊट नागपुर 

-22 नागपुर 

फज.नागपुर 
 

vKkr ,dq.k 10]000 : 

एक  फजओनी कीं पनीचा 

काऴ्या रींगाचा मोबाईल त्यात 

एअर टेल  कीं पनीची फसम 

क्र.- 9370134612 IMEI 

NO.नमुद नाही 

फकीं मत.5000/- रु व 

रोख.5000/रु ,पँन काडड, 

ATM काडड SBI बँकेचे असा 

एकुण 10,000/ - रु. चा 

माल 
 

fujad वररल ता. वेळी व ठीकाणी यातील फियाडफद हे 

फद. 06/09/19 रोजी रेले्व से्टशन गोफदया ते 

नागपुर असा प्रवासाची फटकीट रेल टोली साईड 

बुकी ींग आँफिस येथे फटफकट काढत असताींना 

कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने फियाडदी याींचे मोठी 

लेडीज बँगची चैन उघडुन वरील नमुद मोबाईल 

व रोख रक्कम,पँन काडड, ATM काडड SBI 

बँकेचे फियाडदी याींचे नजरचुकीचा,प्रवासी 

लोकाींचा गफदडचा  िायदा घेवुन वरील  नमुद 

सामान चोरुन नेले वरुन  आज रोजी फियाडदी 

याींनी  चोरीची तक्रार फदले वरुन  379 भादवी  

गुन्हा नोींद dj.;kr vkyk- 

 

 

HC/567 
HktHkqts 

2 ukxiwj 

1352@19 

dye 379 Hkk 

n oh 

xqUg;kpk izdkj  
मोबाईल pksjh 

ट्रेन अजमेर परुी 
एक्स.चे समोरील 
जनरल कोच 
मधनु रे. स्टे. 
नागपरु येथनु 

गाडी  
सटुल्यानंतर 

31/08/19  
22.10 वा. 

 

06/09/19  
11.33 वा. 

 

शाहरुख ननयाज 
नसनिकी, वय 27 
वषष, राह. मामा 
चौक, रेल्वे वाडष, 
नसव्हहल लाईन, 
गोंनदया. मो.नं. 

9226894572, 
7773951131 

अज्ञात ,dq.k 17]990 : 

एक Realme कं. चा काळ्या 
रंगाचा मोबाईल त्यात Jio नसम नं. 

7773951131, Idea No. 
9146003519, IMEI NO. 

862316040816016/6008 कक. 
17990/- रु. असा एकुण 
17990/- रु. चा माल. 

 

fujad नमदु ता वेळी व निकाणी यातील नियादी हे नमदु ट्रेन 
ने रे. स्टे. नागपरु ते गोंनदया असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासात रे. स्टे. नागपरु येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर आउटर वर कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
नियादी यांचा वरील वणषनाचा मोबाईल नियादी यांचे 
नजरचकुीचा िायदा घेवनु चोरुन नेला वरुन रे. पो. 
स्टे. गोंनदया  येथील जा. क्र. 2012/19 नद. 2/9/19 
अन्वये गनु्याचे कागदपत्र टपालाने प्राप्त झाले वरुन 
कलम 379, IPC प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल केला 

WNK/
202 
नागदेवे 

3 o/kkZ 

681@19 

 dye 379  

Hkk n oh  

xqUg;kpk izdkj 

eksckbZy pksjh  

ट्रेनं.12139 
सेवाग्राम एक्सचे  
एस/6,बथथनं.55
वरुन रेस्टे 
सेवाग्राम येथनु 
ट्रेन सटुल्यानंतर 
 

04/09/19 
04.30 to 
5.00 वा 

06/09/2019 
11.20 वा 

वैभव हहतेश 
मेहता वय 26 
वषथ धंदा -
व्यापारी रा. देना 
बकॅ जैन टेम्पल 
401 राजरु 
हबल्डींग मलाड 
इस्ट मुंबई . 
9033319191 

vKkr ,dq.k 10]000 : 

एक I phone x256 gb फोन 
imei no 353057096843456, 

jio- 8369642125 
हक.10000 रु चा माल 

fujad 

 
नमदु ता.वेळी व हिकाणी यातील हफयादी मचकूर 
हे वरील नमदु ट्रेंन ने दादर ते नागपरु असा प्रवास 
करीत असताना प्रवासादरम्यान रेस्टे सेवाग्राम येथे 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने तयांचे झोपेचा फायदा 
घेवनु तयांचा वरील नमदु वणथनाचा मोबाईल मदु्दाम 
लबाडीने व कपटाने चोरून नेल े अशा  हफयाद 
वरून सबब अप कलम 379 IPC नंबरी गुन्हा 
दाखल केला. 
.रेपोस्टे नागपरु येथील जा .क्र.6386/19 
हद.4.9.19 अन्वये इकडील आ .क्र.2363/19 
हद.6.9.19 प्रमाणे  गुन्हयाचे कागदपत्र टपालाने 
पोस्टे ला प्राप्त झाले 
 
 

NK 394 
नेहारे 



 

 

 

 

 

4 o/kkZ 

682@19 

dye 379 

Hkk n oh 

xqUg;kpk izdkj 

eksckbZy pksjh 

ट्रेनं.11045 
धनबाद एक्सचे 
कोचनं.एस/5 

,बथथनं.63वरुन 
रेस्टे सेवाग्राम 

येथेचाल ुगाडीत 
 

31/08/19  
06.00 to 
6.30 वा 
दरम्यान 

 

06/09/2019 
चे 12.00 वा 

 

भषुण मकंुुद 
मेश्राम वय 25 

वषथ धंदा 
इंहजहनयर 

रा.B/12,फेस-
3कृष्णा हवहार 
इसासहन हहगणा 

रोड नागपरु 
मोन.77098675

48 

ननरंक  ,dq.k 34]000 : 

एक मोबाईल समॅसंग गलॅेक्सी 
S6हसम एअरटेल 

क्र.7709867548 हक.32000रु 
,रोख 2000रु असा एकुन 

34,000रु चा माल 

अज्ञात नमदु ता.वेळी व हिकाणी यातील हफयादी मचकूर 
हे वरील नमदु ट्रेंन ने पणेु ते नागपरु असा प्रवास 
करीत असताना प्रवासादरम्यान रेस्टे सेवाग्राम येथे 
चाल ुगाडीत कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने तयांचे 
झोपेचा फायदा घेवनु तयांचा वरील नमदु 
वणथनाचा मोबाईल मदु्दाम लबाडीने व कपटाने 
चोरून नेल ेअशा  हफयाद वरून सबब अप कलम 
379 IPC नंबरी गुन्हा दाखल केला.  
रेपोस्टे नागपरु येथील जा .क्र.6291/19 हद.3.9.19 
अन्वये इकडील आ.क्र. 2362/19 हद.6.9.19 प्रमाणे  
गुन्हयाचे कागदपत्र टपालाने पोस्टे ला प्राप्त झाले 

 

HC 357 
मेहर 

5 अकोला  
761/19  

कलम 379 
Hkk n oh 

xqUg;kpk izdkj 

cWx pksjh 

रे.स्टे.अकोला PF 
NO. 01  वर 

स्टे.प्रबंधक रूम 
समोरून 

नद 06/09/19  
चे  03.30 

वा . 

नद 06/09/19  
चे 07.29 वा 

राहुल राजेशकुमार 
दबेु वय - 22  वषष 

धंदा- प्रायव्हेट 
नोकरी  रा. आदशष 

का ाँलनी शंकर 
पारसी रोड जवळ 
गणेश अपाटषमेन्ट 
कल्याण नज.ठाणे 

मो नं. 
9561117519 

 

अज्ञात 
 

,dq.k 29400 : 

एक काळ्या रंगाची साँक ब ाँग नक. 
400/- रू, त्यात Tool Box त्यात 
नेट वनकिं ग चे सामान नक.1500/- 
रू, एक लाँपटा ाँप ACER कं.चा 

काळ्या रंगाचा नक. 25000/- रू, 
जनेु वापरते कपडे 03 जोडी नक. 

2500/- रू, Axis Bank ATM ,  
असा एकुण 29,400/- रु.चा माल 

ननरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील नफयादी हे 
रे.स्टे.वधा जाण्या करीता रे.स्टे.अकोला PF NO. 01 
प्रबंधक आाँनफस समोर  एक काळ्या रंगाची साँक ब ाँग 
सवष आतील सामानासह नफयादी यांच्या जवळील 
कागदी बा ाँक्सवर ठेउन झोपले असता त्यांच्या झोपेचा 
फायदा घेउन कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने समुारे  
सकाळी  03.30 वा नमदु वणषनाचा माल आतील 
सामानासह  चोरून नेले बाबत नदले नफयाद वरून  
मा.PSO सो यांच्या आदेशाने  कलम 379  IPC 
प्रमाणे गनु्हा दाखल  

HC/93 
खतीब 

6 अकोला  
762/19 

 कलम 379 
Hkk n oh 

xqUg;kpk izdkj 

cWx pksjh 

ट्रेन नं 12151 
समरस्ता एक्स चे 
कोच नं A/2, बथष 

नं 49, वरून 
रे.स्टे अकोला 
येण्याअगोदर 

नद 30/08/19 
चे 05.49 

वा.दरम्यान 

नद. 06/09/19 
चे   18.08 वा. 

नरचा रोनक 
अग्रवाल वय 32 
वषष रा. बी- 1704 
सेटेलाईट रॉयल 

गोरगाव पवुष मुंबई 
मो.नं.88735058

68 
 

अज्ञात 
 

,dq.k 4]53]500 : 

 एक निम रंगाची लेडीज कॉलेज 
बगॅ त्यात एक लाल रंगाची पसष 

त्यात रोख 3500/- रू, (2  
बांगड्या एक सोन्याची व एक नह-
याची,  2 अंगटी एक सोन्याचा व 

एक डायमंड ची, दोन 
सोन्याचे चैन, दोन नह-याचे पेन्डल, 

2 सोन्याच्या इअर ररग,2  
सोन्याच्या  पोलकी सेट, एकून 

सोन 225 ग्रॉम नक. 4,50,000/- 
रू),पनॅ काडष,ड्रायव्व्हग लायसन्स, 

इतर सामान असा एकून 
4,53,500/-रू चा माल. 

 

ननरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील नफयादी मजकूर हे 
नमदु ट्रेन व नमदु कोच वरून मुंबई ते राहुलकेला असा 
प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान रे.स्टे अकोला 
येण्याअगोदर नफयादी यांची एक निम रंगाची लेडीज 
कॉलेज बगॅ त्यात एक लाल रंगाची पसष कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने नफयादीचे झोपेचा फायदा घेउन मदु्दाम 
लबाडीने चोरूऩ नेले वरून  कलम  379 IPC प्रमाणे 
गनु्हा दाखल  
नागपरू येथील जावक ि. 6274/19नद.02/09/19 
अन्वये इकडील आवक िं.685/19 नद.05/09/19 
अन्वये गनु्याचे कागदपत्र प्राप्त झाल्याने 

तपास 
API 
जाधव 
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gdhxr riklh 

vaeynkj 

1 नागपरु मगष क्र 83/19 
u/s 174 Crpc 

रे. स्टे. नागपरु 
येथील बकुींग 
ऑनिस समोर 
स्वयंचनलत नसडी 
जवळ. 
 

नद 06/09/19  
चे 20.10 वा 
पवुी  
 

नद 06/09/19  
चे 20.50 वा 
पवुी  
 

on duty Dyss   रेल्व े
स्टेशन नागपरु  
 

एक अनोळखी इसम  
 

अशा प्रकारे आहे की  On duty Dyss रे. स्टे. नागपरु यांनी मेमो 
नदला की, “ श्री नधरज गणेश सेक्यरुीटी जवान द्वारा सचुना नमली की 
एक अज्ञात हयव्क्त अचेत अवस्था मे संत्रा माकेट साईड मे 
स्वयंचनलत नसडीया के पास पडा है. डॉ. रेल्व ेको सनुचत नकया गया 
है कायषवाही हेत ुपे्रनषत है.” अशा लेखी मेमो वरुन पो स्टे ला मगष क्र. 
83/19 U/S 174 Crpc प्रमाणे दाखल. 

ASI/636 
लोखंडे 

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 
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