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

107@19 

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj  

gWUMcWx  pksjh 

js-iks-LVs- 

brokjh Vªsu 

baVjlhVh ,Dl- 

e/kqu 

mrjY;kuarj 

brokjh rs 

gkWVsy vks;ks 

Vkmu ukxiqj 

njE;ku 

fn- 

04@06@

19 ps 

23%30 rs 

00%15 ok 

njE;ku 

fn- 

09@06@1

9 ps 

22%50 ok- 

lanhi Vhpdqys 

lnkf’ko Vhpdqys] 

o; 49 o"ksZ iRrk 

604] Vsjstk fo/kkrs 

dkWyuh] esMhikWbaV 

gkWLihVy toG 

vkSn iq.ks eks-ua- 

7709472903 

vKkr एकुन 1]51]000 रू  

fQ;kZnh ;kaps iRuhph 

ysMht gWUM cWx fuG;k 

dyj ps ftUl diM;kps 

R;kr 1- eaxGlq+= 2 

rksGk fd- 

40000@&:] 2- nksu 

ikVY;k 2 rksGk fd- 

40000@&:] 3- ,d 

pSu 1-5 rksGk fd- 

30000@&:] 4- ,d 

usdysl lsV 2 rksGk fd- 

40000@&:] 5- 

vk/kkjdkMZ] iWudkMZ] 

Mªk;Oghax yk;lUl] 

vk;lhvk;lh ps MschV 

dkMZ] 6- jks[k 

1000@&:- vlk ,dq.k 

1]51]000@&:- pk 

eky 

fujad ueqn rk-osGh o Bhdk.kh ;krhy fQ;kZnh gs 

vkiY;k iRuh lg js-LVs- nqxZ rs brokjh vlk izokl 

d:u js-LVs-brokjh ;sFks xkMhe/kqu mrjys vlrk 

brokjh rs gkWVsy  vks;ks Vkmu ukxiqj njE;ku 

fQ;kZnh ;kaps iRuhph gWUM cWx dqBsrjh xgkG >kyh 

vlys ckcr fQ;kZnh ;kauh vkt jksth iks-LVs- yk 

;soqu ys[kh fQ;kZn fnY;kus ueqn izek.ks xqUgk 

nk[ky - 

API 

ukpudj 



2 ukxiqj 

865/19   
कलम  

379 IPC 
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रे.स्टे.नागपरु 
सेकंड क्लास 

बकुींग 
ऑफीस येथनू  

 

09/06/19 
04.15 वा 

 

09/06/19 
12.16 वा 

 

मो सममर मो 
बमसर खान वय 
22 वषष रा.न्य ु

आनंद नगर मौया 
जबलपरू म.प्र मो 
7000116883     

सहमफयादी नामे-
- अरसद अली 
यनुसु अली वय 
20 वषष राह  न्य ु
आनंद नगर मौया 
जबलपरू म.प्र मो 
7974654597 

 

सोन ुउफष  
बारकु 

केशवराव 
पवार वय 

20 वषष राह 
मवजय मटन 

दकुान 
जवळ दारू 
भट्टी जवळ 
गड्डीगोदाम 
नागपरू 

vVd fn- 

09/06/19 
12.16 वा 

 

एकुन 26]500 रू  

एक ओप्पो कं चा A-5 
मनळे रंगाचा मोबाईल 
त्यात आयडीया सीम 
no 9753072859 

,IMEI NO 
866278040612637  

मक  13500/- रू. 
,सहमफयादी-- एक पांढरे 
रंगाचा MI note 5 कं 

चा मोबाईल त्यात 
मजओ सीम नं 

7869524449, IMEI 
no 

86445003281182 
कक 13000 रू असा 
एकूण 26500 रू चा 

माल 
 

मफयादीचा--एक 
ओप्पो कं चा A-
5 मनळे रंगाचा 
मोबाईल त्यात 
आयडीया सीम 

no 
9753072859 
,IMEI NO 

86627804061
2637  मक  

13500/- रू. 
,सहमफयादी-- 

एक पांढरे रंगाचा 
MI note 5 कं 
चा मोबाईल 

त्यात मजओ सीम 
नं 

7869524449, 
IMEI no 

86445003281
182 कक 13000 
रू असा एकूण 
26500 रू चा 

माल 
 

  हमककत – अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेळी 
व मिकाणी यातील मफयादी हे सहमफयादी सह 
जबलपरू येथे जाणे कमरता रे स्टे नागपरू येथे आले 
असता त्यांची ट्रेन सटुल्याने ते सेकंड क्लास 
बकुींग येथे आराम कमरता थांबले होते. त्यांना 
झोप लागली असता यातील आरोपीने त्यांचे 
झोपेचा फायदा घेवनू नमदू वणषनाचे मोबाईल 
मदु्दाम लबाडीने चोरून नेल.े कमरता ते रे पो स्टे 
नागपरू येथे मफयाद देणे कमरता आले असता 
त्यांना RPF थाना नागपरू येथे CCTV फुटेज 
पाहणे कमरता पािमवले असता त्या मिकाणी 
संशईत इसम मदसनू आल्याने मफयादी व RPF 
यांनी सदर इसमाचा शोध घेतल े असता रे स्टे 
पमरसरात ममळून आल्याने व त्याचे कडे मफयादी व 
सहमफयादी यांचे मोबाईल ममळून आल्याने व 
मफयादी ,आरोपी मदेु्दमालासह पो स्टे ला आणनू 
हजर केल्याने वरुन  नंबरी गुन्हा सबब अप कलम 
379 IPC  प्रमाणे दाखल करुन  गुन्हयाची वदी 
मरपोटष मा. JMFC सो रे कोटष नागपरु यांना 
रवाना तसेच सदर गुन्हयाचा पढुील तपास Hc 59 
वासमनक कमरत आहेत. 
स्वत:  पो स्टे ला येवुन चोरीची फियााद 

फदलेवरुन 
 

Hc 
 59 
वासमनक 

 

3 ukxiqj 

866/19   
कलम  379 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रे.स्टे.नागपुर 
सेकंड क्लास 

बुकींग ऑिीस 
एटीएम जवळून  

 

09/06/19  
04.00 वा 

 

09/06/19 
14.12 वा 

 

वफसम निीस मो 

अंसारी वय 18 वषा 

रा.अंसार बलााँक 
करीम नगर मेरठ 

उ.प्र मो 

7060644834 

 

अज्ञात 

 
एकुन 12]480 रू  

एक फववो कं चा Y55 S 
गोल्डन रंगाचा मोबाईल 

त्यात आयडीया सीम no 

8185980069 ,IMEI 
NO 

864655034855698/
80  फक  12480/- रू. 

असा एकूण 12,480 रू 
चा माल 

फनरंक 

 
अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व फठकाणी यातील 
फियाादी हे संपका क्ांती एक्स ने रे स्टे नागपरू येथे 

आले. त्यांना सेवाग्राम येथे जाणे असल्याने सेकंड 
क्लास बुकींग ऑिीस मधील एटीएम जवळ झोपले 
असता कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचे झोपेचा 
िायदा घेवनू नमदू वणानाचा मोबाईल मुद्दाम लबाडीने 

चोरून नेला. 

Hc 
 59 
वासमनक 

 



 

 

 

 

 

 

 

4 ukxiqj 

868/19   
कलम  379 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

टे्रन कोरबा 
एक्स चे 

समोरील 

जनरल कोच 

मध्ये रे स्टे 

नागपरू गाडी 
आली असता  

09.06.19 

05.00 वा 

 

09.06.19 
15.01 वा 

 

राहुल मुरलीधर 

सोनुने वय 27 वषा 

रा.सुराबडी 
आलेसुर ता 

कळमेश्वर फज 

नागपरू मो.क्. 

8055193936 

अज्ञात 
 

एकुन 18]590 रू  

एक गोल्डन रंगाचा 

साँमसंग J7 Max क.चा  

मोबाईल त्यात Airtel 

फसम नं. 9730334038, 

Jio no 

9325190816फक.  

IMEI No 

352093090100214,3

52094090100212  

की.18590/-रू चा माल 

 

फनरंक 
 

अशा प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व ठिकाणी 
यातील ठियाादी मजकुर हे नमूद गाडीन ेगोंठदया त े
नागपूर असा प्रवास करीत असताना प्रवासा 
दरम्यान रे स्ट े नागपूर यथेे गाडी आली असता 
कोणीतरी अज्ञात चोरटयान े तयाांचे पँन्टच े
ठिशातील  नमुद वणानाचा मोबाइल तयाांची नजर 
चुकवून मुद्दाम लबाडीन े चोरुन न े

iksuk 

308 

lkoth 

5 ukxiqj 

869/19   
कलम  379 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रने नां. 12012 
ठवदर्ा एक्सच े

कोच नां. S/8 
मधुन रेस्ट े

नागपुर 

प्लटँिामा नां. 3 
वर गाडीतनु 
िाली उतरत 

असताांना 
 

09/06/19 
च े वळे 

नमुद नाही 

09/06/19 चे 

17.32 वा 

 

अठनल र्ाउरावजी 

झोटींग वय 49 वषा, 

धांदा- प्रा. नोकरी 

रा. 228, छत्रपती 
नगर वधाा रोड 

नागपुर मो.नां. 

9075015529 
 

 

अज्ञात 
 

एकुन 14]000 रू 

एक वन प्लस A-5010 

कां प.चा काळ्या रां गाचा 

मोबाईल ,IMEI  No. 

868717033626177, 

/169 ठकां . 14000/- रु. 
 

फनरंक 
 

अशा प्रकारे आहे की ठि मचकुर हे ठद.08/06/19 रोजी 
नमुद ट्रनेन ेमुांबई त ेनागपुर असा प्रवास करीत असताना 

वरील ता. वळेी व ठिकाणी ठि. हे ट्रनेमधुन रेस्ट ेनागपुर   

प्लटँिामा नां. 3 वरर गाडीतनु िाली उतरत असताांना 
तयाांच्या ठिशातील नमुद वणानाचा मोबाईल कोणी तरी 
अज्ञात चोरट्यान ेगदीचा िायदा घवुेन चोरुन नलेा 

eiksuk 

101 

neds 

6 ukxiqj 

870/19   
कलम  379 

IPC 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रे.स्ट ेनागपुर 
प्लँटिामा 

नां.6/7 वर 

 
 

09/06/19 
च े 6/00 

वा. 

09/06/19 
चे 20.20 वा 

 

सांदीप रामानांद 

यादव वय 25 

वषा, धांदा- प्रा. 

जाँब रा. घर नां. 

111 ठहम्मतपुरा 
रेल्वे हाँस्पीटल 

जवळ अांबाला कँट 

ठज. अांबाला 
हररयाणा 

मो.903414457

5 

अज्ञात 
 

एकुन 13]990 रू 

एक ठववो कां प.चा 

मोबाईल माँ.नां.Y-95 
काळ्या रांगाचा तयात 

ओअरटले ठसम नां. 

9729299804, BSNL 
ठसम नां. 9729819902, 

IMEI No. 
86647204272938, 

/920 
  ठकां मत 13,990/- रु. 

 

फनरंक 
 

अशा प्रकारे आहे की ठि मचकुर हे 

ठद.08/06/19 रोजी  रे.स्ट ेनागपरु प्लँटिामा 

नां.6/7 वर ठडसप्ल े बोडा लावण्याच े काम 
करत ेवेळी त ेवरील ती वेळी व ठिकाणी झोपल े
असता  तयाांचा  नमुद वणानाचा मोबाईल 
कोणी तरी अज्ञात चोरट्यान े ठियाादीचा 
झोपचेा िायदा घेवुन चोरुन नेला. 

eiksuk 

691 

fude 



Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  09@06@19 

 

 

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

 

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 

 

 

 

 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 

 

v-

Ø 

xq-j-ua xqUgk ?kM tkxk xq- ?kM- rk-

osG 

xq-nk- rk-

osG 

fQ;kZnhps uko vkjksih feGkysyk ekykps o.kZu gdhxr riklh 

vaeynkj 

 
 

   
 

    

vdz iksLVs  exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- rk-

osG 

exZ -nk- rk-osG fQ;kZnh@ 

[kcj ns.kkjk 

uko 

èrdkps uko 

o iRrk 

    gdhxr   riklh 

vaeynkj 

1 गोददया 45@19 dye 
174 

रे.स्टे .गोददया 
नागपरु ऐण्ड 
आऊटर   

-  दद.  
0 9/06/2019 
चे 17/15वा 

पवुी                                         

-  दद.   
09/06/2019 

19/23 वा 

आँन ड्युटी मा. 
MO खशुब ु
गाांघी सो मेयो 
दवाखाना 
नागपरु . 

एक अनोऴखी 
परुुष वय अांदाजे 
35 वषे   

आज रोजी आम्ही Asi/193 गजानन थोरात स्टेशन डायरी चाजज मध्ये हजर 
असताांना Nk/640 भुरले  याांनी फोनवरुन कळदवले दक मा.डा नां 06/19 
अन्वये KTS दवाखाना गोददया येथनु रेफर झखमी इसम हा मेयो दवाखाना 
नागपरु येथे उपचारा दरम्यान मरण पावला आहे 

iksgok@ 

822 

dksaMsdj 

v-dz- 

 

js-iks-LVsps uko Xkq-ja-ua- o dye vVd fnukad o osG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

01 brokjh 09@19 dye 379 Hkknoh fn- 09@06@19 ps 20%47 ok-  ujsanz Jhxksfoan ikBd] o; 49 o"ksZ] jk- yky v[kkMk vtesj] jktLFkku 

02 ukxiwj 865/19   कलम  379 IPC fn- 09@06@19 ps 12.16 वा 
 

सोन ुउफष  बारकु केशवराव पवार वय 20 वषष  
राह मवजय मटन दकुान जवळ दारू भट्टी जवळ गड्डीगोदाम नागपरू 

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 

         


