
 Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  fn- 19@02@2019 

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 jss- iks- LVs- 

brokjh xq- 

j- ua- 

32@19 

dye 379 

Hkknfo 

xqUgkÁdkj 

eksckbZy 

pksjh 

jss- LVs- 

brokjh ps 

mRrj cwdhx 

e/;s 

.19/02/19 
चे 06:00 
06:30 वा. 

पावेतो 

19/02/19 चे 
11:45  वा 

vuwjkx ju/khjlhx 

cukdj]  वय 21 
वषष, रा.- lnj tSu 

eanhjk toG  
नागपरु मो.. 

8625856882 

 

vKkr ,dqu 40]000 : 

एक eksckbZy vk; Qksu da- pk 

ekWMy ua- ts CykWd] R;kr 

fle vk;Mh;k 8888253693] 

vk;,ebZvk; ua—

353833080880286] fda 

40]000@&:- एकुण 40,000/- 
रुपायाचा माल 

 

fujad 
वरील तारखेस वेळी व ठिकाणी यातील 
ठियादी हे vkiY;k ekekyk lksM.;k 

djhrk vkys vlrk frdhV 

dkmaVjoj rhdhV dk<rkauk 

कोणीतठर अज्ञात चोरट्याने  गदीचा िायदा 
घेवनु ठियादी य ांचss iWUVP;k f[k'kkrhy 

ueqn o.kZukpk eksckbZy चोरुन नेले 
बाबत ठियादी याांनी Ikks- LVs- ला ठियाद 
ठदले वरुन कलम379 भादठव प्रमाणे गनु्हा 
दाखल केला. 

iksuk 968 

Bkdqj 

2 ukxiqj 

284/19 

U/S 379 

IPC 
xqUgkÁdkj 

efuilZ 

pksjh 

स्ट ेनागपूर 
सकंेड क्लास 
बुकींग हााँल 

मध्य े 

19/02/19   

03.00 वा. 

19/02/19   

08.24 वा. 

अर्चना मनीराम 

ढोके वय 35 वषच 

रा. उकळी खरैी ता 
हहंगणा अहिजीत 

पावर प्लान्ट जवळ 

हज नागपूर मोबा. 

न.ं 8551800394 
आरोपी 
vKkr 

 
 

vKkr ,dqu 3]500 : 

एक छोटी मनीपसच त्यात रोख 

3500/- रू(500x6,100x5) 

असा एकुन 3500/- रू र्ा 

माल. 

. 
 

fujad अशा  प्रकारे आहे की वरील ता वेळी व 
हिकाणी यातील  हियाचदी ह्या नमूद 
गाडीन े आपल े पररवारासह मलकापूर 
यथेे जाणकेररता रे स्ट े नागपूर यथे े
आल े असता गाडीला वेळ असल्याने रे 
स्ट े नागपूर सकंेड क्लास बुकींग हााँल 
मध्य े झोपल े असता कोणीतरी अज्ञात 
र्ोरट्यान े त्यांर्े झोपरे्ा िायदा घवूेन 
नमुद वणचनार्ी लडेीज मनीपसच रोख रू 

सह मुद्दाम लबाडीन ेर्ोरुन नलेी. वरुन  

सबब अप कलम 379 IPC प्रमाण े
दाखल करुन गुन्ह्यार्ी प्रथम वहदच 

ररपोटच मा. JMFC रेल्व े कोटच नागपुर 
यांना रवाना तसरे् सदर गुन्ह्यार् े
कागदपत्र पुढील कायचवाही कामी मा 

Pso पशेीत िेवण्यात यते आहे. 
fBi%& fQ vkt jksth iks LVs yk vkY;kus 

 

eiksuk 
307 

jhuds 



3 ukxiqj 

287/19   

कलम 379  

IPC 

xqUgkÁdkj 

ilZ pksjh 

ट्रनेनं.12114 

गररबरथ 

एक्सर्े 

कोर्नं.G/14

,बथचनं.21 

वरुन pf 

no.8 रेस्ट े

नागपुर  

11/01/19 
वेळ नमुद 

नाही. 
 

19/02/19 

16.15 वा. 
 

श्रीमती पुनम 

नामदवे कोराम वय 

नमुद नाही. रा. 26 

बी हशतल 

अपाटचमने्ट वंजारी 

नगर नागपुर 03 

,मोन.ं 

9595054747 

अज्ञात ,dqu 1500 : 

एक ब्राऊन रंगार्ी पसच त्यात 

रोख 1500 रु,दोन डहेबट 

काडच,एक के्रहडट काडच,ड्राय लाय. 

असा एकुन 1500/-रु र्ा माल 

हनरंक 
 

अशा  प्रकारे आहे की, नमुद ता वेळी व 

हिकाणी यातील हियाचदी मजकुर ह े

नागपुर त े पुण े असा प्रवास करीत 

असताना प्रवासा दरम्यान रेस्ट ेनागपुर 

प्लॅटिामच न.ं8 वर नजर रु्कीर्ा िायदा 
घवुेन हियाचदी यांर्ी वररल वणचनार्ी पसच 
आतील सामानासह  कोणीतरी  अज्ञात 

र्ोरट्यान ेर्ोरुन नले े 

मा पो.अहध. कायाच.जा.क्र.1365/19 

हद.18.2.19 अन्वये गुन्हयार्े कागदपत्र 

 

मपोना 

202 
नागदवेे 

4 ukxiqj 

288/19   

कलम 379  

IPC 

xqUgkÁdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रने12140ना
गपुरदादर 

सवेाग्राम 

एक्सर्े 

कोर्नं.S/8,ब

थचनं.36 वरुन 

रेस्ट ेनागपुर 

त ेअजनी च्या 
दरम्यान र्ालु 

गाडीत  

 12/02/19 

21.15 वा. 
19/02/19 

16.30  वा. 
 

साझी राजु आंबकेर 

वय 18 वषच रा. 
हशवाजी नगर कें द्र 

हवघ्यालय हर्टणीस 

पुरा महाल नागपुर 

मोन. 

8928877225 

अज्ञात ,dqu 6]000 : 

एक मोबाईल लोनोवो A/6600 

प्लस  imei no-

861794032169514,8617940

32789519,jio-

9511294356,idea- 

7218836828 हक.6000 रु र्ा 
माल 

 

हनरंक 
 

अशा  प्रकारे आहे की, नमुद ता वेळी व 

हिकाणी यातील हियाचदी मजकुर ह े

नागपुर त े मुंबई असा प्रवास करीत 

असताना प्रवासा दरम्यान हियाचदी ह्या 
आपली लडेीज पसच बथचवर िेवुन 

बाथरुमला गले े व परत आल्यावर 

पसचमध्य ेवरील नमुद वणचनार्ा मोबाईल 

पाहीला असता तो हमळुन आला नाही.  
कोणीतरी  अज्ञात र्ोरट्यान े त्यांर् े

गरैहजरेी िायदा घवुेन रेस्ट े नागपुर त े

अजनी च्या दरम्यान र्ालु गाडीत र्ोरुन 

नले ेवरुन   

मपोना 

202 
नागदवेे 

5 ukxiqj 

290/19   

कलम 379  

IPC 

xqUgkÁdkj 

eksckbZy 

pksjh 

रेस्ट ेअजनी 
 

17/02/19 

18.00 वा. 
19/02/19 

19.10 वा 
 

हवराज शालीग्राम 

मत ेवय 44 रा न्यु 

नाईक नगर 

मानवेाडा ररंगरोड 

नागपुर मोन.ं 

9764006045 
 

अज्ञात ,dqu 16]955 : 

एक ओपो मोबाईल गोल्डन 

वोडािोन 9764006045,jio- 

8830385450, imei no-

865244038428155 

हक.16955 -रु र्ा माल 

 

हनरंक 
 

 अशा  प्रकारे आहे की, नमुद ता वेळी व 

हिकाणी यातील हियाचदी  मजकुर ह े

आपल्या नातवेाईकाला सोडण े करीता 
रेस्ट ेअजनी यथेे आले असता कोणीतरी  
अज्ञात र्ोरट्यान े गदीर्ा िायदा घवुेन 

नमुद वणचनार्ा मोबाईल र्ोरुन नले.े  

 
 

मपोना 

691  

fude  

6 o/kkZ 

138@19 

d 379 

Hkkanfo 

xqUgkÁdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

xkMha u 

22845 iq.ks 

gVh;k 

,Dlps 

dksap ua 

,l@04 

cFkZ ua 48  

jsLVs o/kkZ 

;sFks tkx 

vkysoj 

ekghrh 

iMys 

14@02@19 

ps 12-40 ok 

njE;ku 

19@02@

19 ps ok 

eerk ikaMo 

iz/kku o; 30 

o’kZ jk ok?kksyh 

uxj jskM iq.ks 

अज्ञात ,dqu 15]000 : 

,d ek;ØkseWDl d a eksck 

fle ua 9503557050 fd 

12]000@#  o jks[k 

2]000@#  pktZj gsM Qksu 

vlk 15]000@# pk  eky 

हनरंक 
 

;krhy fQ;kZnh gs ueqn xkMhus 

jsLVs iq.ks rs >kjlqdMk vlk 

izokl djhr vlrkuk izokl 

njE;ku R;kps >ksispk Qk;nk 

?ksoqu dks.khrjh vKkr pskjV;kus 

psk:u usys ckcr jssLVs o/kkZ ;sFks 

letys v”kh rdzkj jsiksLVs 

ukxiqj ;sFks fnys o:u ueqn 

dkxni= tk dz1494@19 fn 

15@02@19 uqlkj izkIr >kys 

o:u ueqn xqUgk nk[ky dj.;kr 

vkyk 

lQkS 45 

f{kjlkx

j 



7 o/kkZ 

141@19 

d 379 

Hkkanfo 

xqUgkÁdkj 

eksckbZy 

pksjh 

 

jsLVs 

rqGtkiqj 

 

18@02@19 

ps 16-00 

19@02@

19 ps ok 

fØLVksQj ,jhd 

Lokeh o;  57 

o’kZ   jk  

dkeBh ft 

ukxiqj g eq 

jsiksLVs o/kkZ 

अज्ञात ,dqu 11]990 : 

lWEklax da eksckbZy R;kr 

fle au 8766936552 

IMEI No 

359245099196063 fd 

11]990 

हनरंक 
 

;krhy fQ;kZnh gs  fn 

18@02@19 jksth jsLVs rqGtkiqj 

;sFks jsy jksdks canskcLr djhrk 

vlrkauk ekWc gVfor vlrkauk 

R;kps f[k”kkkrhy  ueqn eksckbzy 

xnhZpk Qk;nk ?ksoqu dks.khrjh 

vKkr pskjV;kus ueqn eksckbZy 

psk:u usys ckcr vkt jksth 

iksLVsyk ;soqu rdzkj fnys o:u 

ueqn xqUgk nk[ky dj.;kr  

vkyk 

iskgok 

357 

esgj 

8 बडनरेा 

117/19 

कलम 379 
िादहव  

xqUgkÁdkj 

eksckbZy 

pksjh 

ट्रेन नं 12834 
हावडा 

अहमदाबाद 
एक्स चे कोच 
नं एस 12 बथथ 
नं 12 व 20 
वरून रेल्वे 
स्टेशन 

बडनेरा येथनू 
गाडी सरुू 
झाल्यानंतर 

19/02/19 

र् े00/20 

वा 

  

19/02/19 

र् े02/37 

वा 

 

लतेशभाई 
जयंतीलाल शहा वय 

54 वथष रा ई 4 
ससध्र्दाथ नगर 

अर्पाटमेंट जवळ 
रं्पचवटी ता गोरवा 
सज बरोडरा मो नं 
9898001769 

  

कुलदीर्प 
अरूण 
मेश्राम 
वय 30 
वशथ रा 

माताफैल 
बडनेरा 
. हद 
19/02/

2019 र् े

04/25 
वा 

 

,dqu 1]000 : 

एक ITELL कं र्ा लाल 
काळया रंगार्ा मोबाईल 

त्यामध्य ेआयडीया हसम नं 

IMEI NO  
358864075012945,3588
64075012952 हक 1000/-रू 

  

ueqn 

izek.ks 

अशाप्रकारे आहे की वरील ता व 

वेळी व हिकाणी यातील हियाचदी हे 

नमुद ट्रनेनेन हावडा त ेबडोदरा असा 
प्रवास करीत असतानंाा 
प्रवासादरम्यान रेल्वे स्टशेन बडनेरा 
यथूेन गाडी सटुल्यानंतर त्यांर्ा 
नमुद वणचनार्ा मोबाईल नमुद  

vkjksihus र्ोरून नेलबेाबत हदल ेलखेी 

हियाचदीवरून गनु्हा कलम 379 

िादहव प्रमाण े दाखल  djrkp  

vkjfi,Q LVkQ us ueqn xqUg;kfry 

vkjksihl oSn;fd; rikl.h d:u iks-

LVs yk gtj dsY;kus  vkjksihl vVd 

dsys- 

पोहवा 

1027 
कांबळे  

9 अकोला 
150/19 

कलम 379 
IPC  

xqUgkÁdkj 

jks[k pksjh 

ट्रेन सेवाग्राम 
एक्स चे 
समोरील 

जनरल डब्यात 
रे.स्टे.अकोला 
येथनु गाडीत 

चढत 
असताांना 

 

ठद 17/02/19 चे 
02.00 ते  

वा.दरम्यान 
 
 
 
 
 
 
 

19/02/19 चे 
00.03 वा. 
दरम्यान 

नांद ुसदाठशवआप्पा 
धाडकर वय-

50वषष,व्यव.खाजगी 
काम,रा.नांदाने मांगल 

कायालय मागे डाबकी 
रोड अकोला मो. नां. 

9850315677 
 

अज्ञात 
 

,dqu 5000 : 

रोख 5000/-रु 
 

ठनरांक 
 

नमदु ता.वेऴी व ठिकाणी यातील ठियादी 
मजकुर हे वरील नमदु ट्रेन चे समोरील 
जनरल डब्यातनु रे.स्टे. अकोला ते नागपरु 
असा प्रवास  करणे करीता रे.स्टे.अकोला 
नमदु गाडीत चढत असताांना ठियादी याांचे 
पनँ्ट च्या खीशातील रोख रु.कोणीतरी 
अज्ञात चोरट्याने गदीचा िायदा घेवनु 
चोरुन नेले. सदर  ठियादी हे  आज रोजी पो 
स्टे ला येवनु लेखी ठियाद ठदलेवरुन  गनु्हा  
दाखल 

 र्पो. ना./  
76 खान 



 

 

 

jsYos iks- LVs’ku e/;s nk[ky >kysY;k Hkkx 06 [kkyhy nk[ky  xqUgs %&    

vd 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 

          

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

                        

 v-dz iksLVs exZ Ø o 

dye 

exZ ?kM tkxk exZ ?kM- 

rk-osG 

exZ -nk- 

rk-osG 

fQ;kZnh@ 

[kcj ns.kkjk uko 

e`rdkps uko o iRrk gdhxr riklh 

vaeynk

j 

10 . अकोला 
151/19 

कलम 379 
IPC 

xqUgkÁdkj 

eksckbZy 

pksjh 
 

ट्रेन 12859 
ठगताजली 

डावनु एक्स चे 
समोरील 

जनरल डब्यात 
रे.स्टे.अकोला      

येथनु गाडी 
सटुल्यानांतर 
ठबला गेट 

जवळ 
 

ठद 17/02/19 चे 
16.20 वा 
दरम्यान 

 
 

19/02/19 चे  
13.07  वा. 

तौकीर शेख अमीर 
शेख  वय-

20वषष,व्यव. ठशक्षण 
रा. लोहारा ता 

बाळापरु ठज अकोला  
मो. नां. 

8554975699 
 

अज्ञात ,dqu 5]999 : 

एक रेडमी मॉडेल न 5A ठसल्वर 
रांगाचा मोबाईल त्यामध्ये IDEA 

Sim No. 7057748996,          
Vodafone Sim No 

7066163337 IMEI No. 
86977803102560513 ठक. 
5999/- रु         असा एकुण 

5,999/-रु चा माल 
 

ठनरांक 
 

नमदु ता.वेऴी व ठिकाणी यातील ठियादी 
मजकुर हे वरील नमदु ट्रेन चे समोरील 
जनरल डब्यातनु रे.स्टे. अकोला ते नागपरु 
असा प्रवास  करणे करीता रे स्टे अकोला 
येथनु गाडी सटुल्यानांतर ठबला गेट जवळ 
ठियादी हे डब्याच्या दारावर उभे असताांना 
ठियादी याांचे पनँ्ट च्या खीशातील वरील 
नमदु वणषनाचा मोबाईल कोणीतरी अज्ञात 
चोरट्याने प्रवासी लोकाांच्या गदीचा िायदा 
घेवनु चोरुन नेले उठशराचे कारण --  
    सदर  ठियादी हे त्याचे खाजगी 
कामाकरीता नागपरु येथे गेले असता ते 
आज रोजी पो स्टे ला येवनु लेखी ठियाद 
ठदलेवरुन गनु्हा  दाखल 
    

र्पो. ना./ 
198 

चव्हाण 

11 . अकोला 
152/19 

कलम 379 
IPC 

xqUgkÁdkj 

ikWdsVpksjh 
 

:   ट्रेन 
कोल्हापरु 
नागपरु 

महाराष्ट्ट्र  
डावनु एक्स चे 

समोरील 
जनरल डब्यात 
रे.स्टे.अकोला        
येथनु गाडीत 

चढत 
असताांना 

 

ठद 19/02/19 चे 
12.30वा 
दरम्यान 

 

19/02/19 चे 
12.30वा 
दरम्यान 

 

मकुुां द गोवीदराव चवरे  
वय-46वषष,व्यव. 

नोकरी रा. शांकर नगर 
अकोला मो. नां.

                  
8999678458 

 

अज्ञात ,dqu 1700 : 

एक मनी पॉकीट काळ्या रांगाचे 
त्यामध्ये 1700/- रु रोख 

(100x17) , ATM        ( SBI व 
ADCC )बकॅोचे, ड्रायव्हीग 
लायसन्स 4 व्हीलर लाईट, 

आधारकाडष         असा एकुण 
1700/-रु चा माल 

 

ठनरांक 
 

नमदु ता.वेऴी व ठिकाणी यातील ठियादी 
मजकुर हे वरील नमदु ट्रेन चे समोरील 
जनरल डब्यातनु रे.स्टे. अकोला ते बडनेरा  
असा प्रवास  करणे करीता रे स्टे अकोला 
येथनु PF No. 2 वरुन गाडीत चढत 
असताांना कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
प्रवासी लोकाांच्या गदीचा िायदा घेवनु 
वरील नमदु वणषनाचे मनी पॉकीट चोरुन 
नेले ठियादी याांनी ठदले ठियाद  वरुन सबब 
अप.कलम 379 IPC प्रमाने गनु्हा दाखल  

र्पो. ना./ 
198 
चव्हाण 



5          

 

yksgekxZ ukxiwj ftYg;krhy vVd vkjksihph ekfgrh 

 

ukxiqwj  yksgekxZ ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 

v-dz- 

 

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

1 js iks LVs 

cMusjk    
x-qj-ua 117@19 कलम 379 िादहव 
प्रमाण ेदाखल   

. हद 19/02/2019 र् े04/25 वा 

  
कुलदीप अरूण मशे्राम वय 30 वशच रा मातािैल बडनरेा 

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 

& & & & & &  

& 

& & 


