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1 नागपरु 
1098/19 

कलम 379 
IPC  

xqUgkizdkj 

cWXk pksjh 
 

रेल्वे स्टेशन 
नागपरु येथील 

प्लटॅ क्र 1 वरील 
वेटींग रुम मधनु. 

 

दद.  
13/07/19 चे 
08:00  वा.  

दरम्यान 

दद. 
13/07/19 
चे 11:03 

वा. दरम्यान 

रामचंद्र ददनानाथ घडे, 
वय 28, राह. 

हुमनरवाडी, पो. राणी 
सावरगाव, ता. 
गंगाखेड, दि. 

परभणी, मो. नं.  
8830510498, 
7387869894 

अज्ञात एकुण 16,00  रू 
एक दपटु्ट बगॅ काळे दहरवे रंगाची 

त्यात िेवनाच्या वस्तु, दसुरी VIP 
कं. ची ट्रॉली बगॅ त्यात एक 

समॅसंग कं. चा मोबाईल दसम 
काडड नसलेला कक. 1600,  प्राण 
काडड, पनॅकाडड, गेरोसरी काडड, 

ग्रीन काडड, असा एकुण 1600/- 
रु. चा माल. 

दनरंक वरील ता वेळी व दिकाणी यातील दियादी मिकुर हे 
नमदु ट्रेन ने नागपरु ते हावडा असा प्रवास करणे 
करीता रे. स्टे. नागपरु येथे आले असता तसेच 
गाडीला वेळ असल्याने प्लटॅ क्र. 1 वरील  वेटींग 
हॉल मध्ये बगॅ िेवनु बाथरुम ला गेले असता 
कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने दियादी यांचे गैरहिेरी 
चा िायदा घेवनु त्यांची वर नमदु वणडनाची बगॅ 
आतील सामानासह चोरुन नेली   दियादी  यांनी 
स्वत पो. स्टे. ला येवनु लेखी तक्रार ददले वरुन नंबरी 
गनु्हा दाखल करण्यात आला   

PSO 
पेशीत 

2 नागपरु 
1099/19 
379 IPC  
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं. 15015 
यशवंतपरुम 

एक्स. चे कोच नं. 
A/5, बरेथ नं. 6 

वरुन रे. स्टे. 
नागपरु येथनु 

गाडी 
सटुल्यानंतर. 

 

दद. 09/07/19  
चे 7:15 वा. 

दद. 
13/07/19  
चे 13:28 

वा. 

उषाराणी मोरारीलाल 
दक्ष, वय  49 , राह 
D-1 43, दप्रयदशडनी 

योिना, दसतापरु रोड, 
लखनऊ,मो. नं. 
9415796364 

अज्ञात एकुण 12,500  रू 
एक पनॅासोदनक कं. मॉडेल 

एलगुा माकड  चा मोबाईल त्यात 
दरलायंस कं. चे दसम नं. 

7985581679, IMEI NO. 
माहीती नाही. कक. 12,500/- 
असा एकुण 12500/- रु. चा 

माल. 

दनरंक नमदु ता वेळी व दिकाणी यातील दियादी हे रे स्टे 
लखनऊ ते दसकंदराबाद  असा प्रवास करीत असता 
प्रवासा दरम्यान रे. स्टे. नागपरु येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर कुनीतरी अज्ञात चोरट्याने दियादी यांचे 
निर चकुीचा िायदा घेउन त्यांचा वरील वणडनाचा 
मोबाईल चोरुन नेला. क्राईम रायटर यांनी रे. पो. स्टे. 
वधा येथील िा. क्र. 2143/19दद.  11/7/19, 
ईकदडल आ. क्र. 1589/19 दद. 13/7/19 अन्वये 
कागदपत्र आणनु ददले वरुन नंबरी गनु्हा दाखल 
करण्यात आला आहे 

PSO 
यांचे 
पेशीत 

3 नागपरु 
1100/19 
379 IPC  
xqUgkizdkj 

lksU;kps 

eaxGlq= 

pksjh  

ट्रेन नं. 12285 
दरुांतो एक्स. चे 
कोच नं. S/3, 

बरेथ नं. 73 वरुन 
रे. स्टे. नागपरु 

येथनु गाडी 
सटुल्यानंतर 2 

दमनीटांनी 
 

दद. 24/06/19  
चे 21:15 वा. 

दद. 
13/07/19  
चे 13:40 

वा. 

श्री. पी. दनवासन राव 
पी. बी. राव, वय 53 
वषड, राह. प्लॉट नं. 

102, ियश्री ईन्क्लेव 
रुपा कॉम्प्लेक्स नेरेड 

रोड, हैद्राबाद, 
तेलंगाना मो. नं. 
82475523064 

अज्ञात एकुण 90,000  रू 
एक सोन्याचे मंगळसतु्र 4 तोळे 

कक. 90000/- असा एकुण 
90,000/- रु. चा माल. 

दनरंक नमदु ता वेळी व दिकाणी यातील दियादी हे आपले 
पत्त्नसह रे स्टे दसकंदराबाद ते ह. दनिामदु्दीन असा 
प्रवास करीत असता प्रवासा दरम्यान रे. स्टे. नागपरु 
येथनु गाडी सटुल्यानंतर दोन दमनीटांनी दरवािा 
िवळ उभा असलेल्या एका अज्ञात ईसमाने दियादी 
व त्यांचे पत्नीची निर चकुीचा िायदा घेउन त्यांच्या 
गळ्यातील मंगळसतु्र ओढुन चोरुन नेले  मा . पो. 
अदध सो काया येथील िा. क्र. 4273/19दद.  
11/7/19, ईकदडल आ. क्र. 1592/19 दद. 13/7/19 
अन्वये कागदपत्र प्राप्त झाले वरुन नंबरी गनु्हा 
दाखल करण्यात आला 

PSO 
यांचे 
पेशीत 



4 नागपरू 
1102/19 
379 IPC 
xqUgkizdkj 

cWx pksjh 

ट्रेन नं 22647 
कोरबा  एक्स चे 
कोच नं ए/1 बथड 
नं 1,2,3 वरुन रे. 
स्टे नागपरू येथनु 

गाडी 
सटुल्यानंनतर 

दद. 07/07/19  
चे 5.30 वा. 

 

दद.  
13/07/19 
चे 22:27  

वा. 

दमनादेवी केदारप्रसाच 
बनडवार राय वय 50 

वषड, रा.दबहार 
का ाँलनी, चास 

बोकारो. झारखंड मो. 
नं.9031311389 

 
 
 
 

अज्ञात एकुण 4,000  रू 
एक लाल रगांची ब ाँग त्यात jio 

कं चा मोबाईल दसम नं 
9399855940 कक 1500/- रु, 
रोख 2500/- रु असा एकुण 

4000/-रु चा माल 
 

दनरंक 
 

नमदु ता वेळी व दिकाणी यातील दियादी रे स्टे दगुड 
ते चैनई सेन्ट्रल असा प्रवास करीत असता प्रवासा 
दरम्याण दियादी यांचा रे. स्टे नागपरू येथनु गाडी 
सटुताच कुनीतरी अज्ञात चोरट्याने दियादी यांचा 
झोपेचा िायदा घेउन वरील वणडणाचा ब ाँगेतील 
आतील सामान चोरुन नेले वरुन सबब अप कलम 
379 IPC प्रमाणे दाखल  
 रेल्वे पोलीस िाणे वधा येथील िा.कं्र 2142/2019 
कद 11/07/19 अन्वये तसेच येथील आवक कं्र 
1590/2019 कद 13/07/2019 अन्वये  ने पो स्टे ला 
नंबरी गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे.  
 

HC 
/874 
बारड 

5 नागपरू . 
1103/19 
379 IPC   
xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं 22415 ए. 
पी  एक्स चे कोच 

नं ए/2 बथड नं 
49,50,51 वरुन 

रे. स्टे नागपरू 
िवळ 

 

दद. 20/06/19  
चे वेळ नमदु 

नाही 

दद. 
13/07/19 

चे 
22:59 वा 

 

श्री के ददवाकर 
रा.एस 1/ टेनीका ाँम, 

टी बी पी 576, 
दशवपरुी, म. प्र. मो. 
नं.9407048031 

 
 
 

अज्ञात एकुण 5,000  रू 
एक Nokia 6.1 कं चा मोबाईल 

त्यात दसम नं 
8474015455,7981203182 
imei no 353398090168 कक 

5000/- 
 

दनरंक 
 
 
 
 

नमदु ता वेळी व दिकाणी यातील दियादी रे स्टे 
रािमडुरी ते झांदश असा प्रवास करीत असता 
प्रवासा दरम्याण दियादी यांचा रे. स्टे नागपरू िवळ 
कुनीतरी अज्ञात चोरट्याने दियादी यांचा झोपेचा 
िायदा घेउन वरील वणडणाचा मोबाईल मदु्दाम 
लबाडीने  चोरुन नेले वरुन सबब अप कलम 379 
IPC प्रमाणे दाखल  
िा.क्र. आर/23/वगड/2019-4275 दद. 11/07/19 
अन्वये इकडील पो.स्टे. आवक क्र. 1593/19 दद. 
13/07/19 प्रमाणे प्राप्त झाले वरुन नंबरी गनु्हा 
दाखल करण्यात आला  . 
 

NK 
413 
पवार 

6 नागपरू 
1104/19 
379 IPC   
xqUgkizdkj 

ysMht cWx 

pksjh 

ट्रेन नं. 12707 
AP संम्पकड क्रांती 
एक्स. चे कोच नं. 
B/2, बथड नं. 59 

वरुन रे स्टे 
नागपरू दरम्यान 

 

दद. 29/06/19  
चे 02:00 वा. 

 

दद. 
13/07/19 

चे 
23:06 वा 

 

श्री. अंकीत गपु्ता 
S/o रािीव गपु्ता, 

वय 23 वषड, रा. घर 
क्र. 45, मीरपरु 

कॉलनी, पिाणकोन, 
पंिाब, मो. नं. 
9501072604 

 
 
 

अज्ञात एकुण 9000  रू 
एक सिेद क्रीम रगांची लेडीि 
बगॅ त्यात एक मोबाईल त्यात 
दसम नं. 9569309683 कक. 
5000/- रु., रोख 4000/- रु. 
आयडी काडड, इअरकरग असा 
एकुण 9000/- रु. चा माल 

 

दनरंक 
 
 
 
 

नमदु ता वेळी व दिकाणी यातील दियादी हे रे स्टे 
दतरुपती ते ह. दनिामदु्दीन असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासा दरम्यान रे स्टे नागपरू येथे दियादी 
यांचे लक्षात आले  कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
दियादी यांची नमदु वणडणाची लेडीि पसड आतील 
सामाना सह चोरुन नेले वरुन सबब अप कलम  िा. 
क्र. आर/23/वगड/2019-4274 दद. 11/07/19 
अन्वये इकडील आवक क्र. 1591/19 दद. 
13/07/19 प्रमाणे प्राप्त झाले वरुन  

HC 
/874 
बारड 
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9 अकोला 
.625/19  

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन वधा भुसावळ 
पसॅेंिरचे मागनू 

6नंबरच्या 
बोगीतनू रे.स्टे 
मरु्ततिापरू ते 

अकोला दरम्यान. 
 

दद 29/03/19  
चे वेळ नमदू 

नाही. 
 

दद. 
13/07/19 
चे 00.05 

वा. 
 

प्रणाली चंद्रभान 
भोयर,वय- 19 वषे, 
रा. वडगाव, ता.दि. 

चंद्रपरूमो.नं.911299
0702 

 

अज्ञात एकुण 12,000  रू 
एक VIVO 1610 कं मोबाईल 

त्याचा IMEI No. 
866043031895710, 

866043031895702त्यात 
वोडािोन दसम नं 7768981087 

दकमत 12,000/- रू एकूण 
12,000/- रू चा माल. 

 

दनरंक िीयादी मिकूर हे वरील नमदु ट्रेन चे मागनू 
6नंबरच्या बोगीत ू रे.स्टे बल्लारशहा ते रे.स्टे शेगाव 
असा प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान रे.स्टे 
मरु्ततिापरू ते अकोला दरम्यान दियादी यांचा 
चादििंगला लावलेला वरील नमदु वणडनाचा मोबाईल 
दियादी यांच्या झोपेचा िायदा घेऊन कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने मदु्दाम चोरून नेले ददली तक्रारी 
वरुन सबब अप कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा 
दाखल 
पोलीस अदधक्षक कायालय लोहमागड नागपरू यांचे 
आस्था क्र. आऱ/23/वगड/2019- 4108 दद 
03/07/19 अन्वये ईकडील आवक क्र 407/19 दद. 
12/07/19 रोिी गनु्याचे कागदपत्र प्राप्त झाल्याने 
गनु्हा दाखल 
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Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  

 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 

 

 

10 अकोला . 
.626/19  

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

jks[k :i;s 

pksjh 

ट्रेन नं 12656 
अप नविीवन 
एक्स चे कोच 

S/5 नं बथड नं 55 
वरून रे.स्टे 
मरु्ततिापरू ते 

अकोला दरम्यान. 
 

08/05/19 चे 
06.00 वा. 

13/07/19 
चे 00.17 

 

िूआराम SO 
गणेशाराम, वय- 35 
वषे, रा.10-724/1 

कैलाश नगर, कनीथी 
रोड, गािवुाल, 
दवशाखापट्टनम-

530026 
मो.नं.9442360060 

 

अज्ञात एकुण 2,50,000  रू 
पनॅ्टच्या दखशातील रोख 

2,50,000/- रू (125 x 2000)  
असा एकूण 2,50,000/- रू 

माल. 
 

दनरंक िीयादी मिकूर हे वरील नमदु ट्रेन चे नमदू कोच व 
बथड वरून रे.स्टे चेन्नई ते रे.स्टे अहमदाबाद असा 
प्रवास करीत असतांना प्रवासा दरम्यान रे.स्टे 
मरु्ततिापरू आल्यानंतर त्यांची झोप उघडली असता 
त्यांच्या लक्षात आले की, दियादी यांच्या पनॅ्टच्या 
दखशातील वरील नमदु वणडनाचा माल दियादी 
यांच्या झोपेचा िायदा घेऊन कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने मदु्दाम चोरून नेले ददली तक्रारी वरुन 
सबब अप कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा दाखल 
पोलीस अदधक्षक कायालय लोहमागड नागपरू यांचे 
आस्था क्र. आऱ/23/वगड/2019- 4107 दद 
03/07/19 अन्वये ईकडील आवक क्र 408/19 दद. 
12/07/19 रोिी गनु्याचे कागदपत्र प्राप्त झाल्याने 
गनु्हा दाखल 
 

NK 
/155  
भदोरीया  

11 अकोला . 
627/19  

dye 379 

Hkknoh 

xqUgkizdkj 

eksckbZy 

pksjh  

रे. स्टे.अकोला 
PF no.1 चे 

परूूष 
प्तदतक्षालयातनू  

 

दद 13/07/19  
चे 03.00 ते 
05.00 वा 
दरम्यान. 

13/07/19 
चे 08.15 

वा. 

दनतीन सोपानराव 
देगावकर वय -27 
वषड, धंदा. दशक्षण 
रा.देगाव तहदसल 

देगलरू दि. 
नांदेडमो.नं.820899

4670 
 

अज्ञात एकुण 7,500  रू 
एक काळ्या रंगाचा  साँमसंग मा ाँ 
नं. J2कंपनीचा मोबाईल त्याचा 
IMEI NO माहीत नाही. त्यात 

आयदडयादसम नं.7744867368, 
JIO दसम नं. माहीत नाही. असा 

एकुण 7500/-Rsचा माल 
 

दनरंक नमदू ता. वेळ व दिकाणी यातील िीयादी मिकूर हे  
रे.स्टे नादशक ते रे.स्टे अकोला असा प्रवास करून 
रे. स्टे.अकोला PF no.1 चे परूूष प्तदतक्षालयात 
झोपले असता दियादी यांच्या पनॅ्टच्या दखशातील 
वरील नमदु वणडनाचा मोबाईल दियादी यांच्या 
झोपेचा िायदा घेऊन कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
मदु्दाम चोरून नेले ददली तक्रारी वरुन सबब अप 
कलम 379 IPC प्रमाणे गनु्हा  दाखल 
दियादद यांनी  पो स्टे ला येवनु  लेखी दियादद ददले 
वरुन  गनु्हा दाखल केला  
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 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 

1 & & & & & & & & & 

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 

& & & & & & & & & 



yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 

 

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

1 Xkksafn;k 217@19 dye307]504 506]34 Hkknafo fn-12@07@019 ps 22-41ok- 

 

1- iadt nsojko esJke o; 29 o"kZ /kank & etqjh jkg- fHkeuxj mes’k 

Mksaxjs ;kaps ?kjktoG xksafn;k rk-ft- xksafn;k 

2- xksYMh mQZ vfuy flaxkGs o; 20 o"kZ /kank & etqjh jkg- lqanjuxj ckS/n 

fogkjktoG xksafn;k rk-ft- xksafn;k 

2 ukxiwj xq-j-ua- 129@19 dye 328]379 34 Hkknfo fn- 9@07@19 ps 13%04 ok 

ihlhvkj fn- 15-07-19 ikosrks 

lksuh jkevfHkyk’k “kqDyk 23] jk- jkepj.k] iksLV- jktkjke] ?kkusiqj] xksaMk m- iz- 

xq-j-ua- 129@19 dye 328]379 34 Hkknfo fn- 9@07@19 ps 13%04 ok 

ihlhvkj fn- 15-07-19 ikosrks 

dUgS;kyky lqdb ;kno 24] jk- jkepj.k] iksLV- jktkjke] ?kkusiqj] xksaMk m- iz- 

xq-j-ua- 1089@19 dye 379 Hkknfo fn- 11@07@19 ps 21%36 ok “ks[k lksgsy “ks[k [kkyhn 22 jk- Hkkth ekdsZV] dkeBh] ukxiqj 

3 o/kkZ  vi ua 455&2019 dye 328] 379] 34 Hkk-n-fo  09-07-2019 ps 18-35 ok  

ihlhvkj fn- 14-07-19 ikosrks 

eukst flax jkeujs”kflax o; 22 jk- jksguh lsDVj 17 U;q fnYyh  

v

-

dz 

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 नागपरु मगड क्र 63/19 
u/s 174 Crpc  
दाखल   

रे. स्टे. नागपरु 
येथील KM 
NO. 1139 
िवळ 

दद 13/07/19  
चे 14.10  वा 
पवुी 

दद 13/07/19  
चे 15.00  वा  

on duty dyss मध्ये 
रेल्वे नागपरु तिे 
मोहन बाबलुाल 
कोरले, वय 59  
रेल्वे पोटडल. रे. स्टे. 
नागपरु 
 

एक अनोळखी  
ईसम वय अं. 40 
ते 45 वषड   

आम्ही WHC 1020 प्रधाण असे स्टे. डा चािड मध्ये हिर असतांना on duty 
dyss मध्ये रेल्वे नागपरु तिे  मोहन बाबलुाल कोरले, वय 59  रेल्वे पोटडल. रे. स्टे. 
नागपरु यांचे हस्ते पो.स्टे ला मेमो ददल्यावरुन रेल्वे डॉ यांनी चेक करुन मतृ घोषीत 
केले अशा माहीती वरुन पो स्टे ला मगड क्र. 63/19  कलम 174 Crpc प्रमाणे मगड 
दाखल करुन मयताचा घटनास्थळ व इन्क्वेस्ट पंचनामा कारवाई करने कामी 
HC/186 पटले यांना रवाना करण्यात आले तसेच पे्रत पहारा डयटुी कामी 
PC/213सेलोटे यांना रवाना करण्यात आले.  
 

HC/186 
पटले 


