
Hkkx  1 rs 5 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh fnukad  22@11@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 

01 नागपरु 
1746/19 
dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj     
बगँ  pksjh 

ट्रेन नं.  
12724  

तेलंगना एक्स 
चे कोच नं.  

B-4  बथथ नं. 
18 खालनु 
रेल्वे स्टे  

नागपरु येथनु 
ट्रेन 

सटुल्यानंतर 

09/11/19 
चे  09.30 

वा. 
दरम्यान 

22/11/19 चे  
19.29 वा. 

मोहन नारायण 
राठोड वय 30 वषे  
धंदा  ट्रवरल्स राह. 
बसवननगर   म.ु 
पो. मनरुु  ता. जि. 

सोलापरु  
मोबा.820869568

8 
 

अज्ञात ,dq.k 30]000 : 

एक ट्राली  बगँ जनळ्या रंगाची 
त्यात एक मोबाइल  एप्पल 
कंपनीचा  I phone  की.  

30,000/रु. िनेु वापरते कपडे  
आय काडथ,  असा एकुन  
30,000/ रु. चा माल. 

 

जनरंक 
 

नमदु ता वेळी व जठकाणी यातील जियादी हे नमदु 
ट्रेन ने जदल्ली ते हैद्राबाद असा प्रवास करीत 
असतांना प्रवासा दरम्यान रे. स्टे.  नागपुर येथनु 
ट्रेन सटुल्यानंतर  जियादी यांचे झोपेचा िायदा 
घेवनु त्याची वजरल  ट्राली  बगँ आतील 
सामानासह  कोणीतरी  अज्ञात चोरट्याने  मदु्दाम 
लबाडीने व कपटाने चोरुन नेला वरुन सबब अप. 
कलम 379 भादजव प्रमाणे   गनु्हा दाखल केला. 
रेल्वे स्टे वधा येथनु  िा.क्र. 3319 /19 जद 
21/11/19 अन्वेय  गनु्याचे कागदपत्र पो.स्टेला 
आल्याने रेल्वे पो.स्टे नागपरु येजथल आ.क्र.  
2904/19  जद. 22/11/19 अन्वेये 
 

HC 59 
वासजनक 

2 नागपरु 
1747/19 
dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj     
eksckbZy pksjh 

ट्रेन नं. 22847 
जवशाखापट्टनम 
LLT एक्स. चे 
कोच नं. S/6 
बथथ नं. 5 वरुन 
रे. स्टे. नागपरु 
येथे गाडी उभी 
असतांना  
 

18/11/19 
चे  
00:30वा 

22/11/19  
चे  22:12 
वा. 

जवष्ण ुसेवक शाहु, 
वय 21 वषथ, राह. 
कंुभारपारा, तरवा, 
सोनपरु ओरीसा, 
मो. नं. 
9438310727 

अज्ञात 
 

,dq.k 17]000 : 

एक जनळ्या रंगाचा समॅसंग 
गलेॅक्सी कं. चा मोबाईल, मॉ. 
नं. M37F त्यात जसम जिओ नं. 
7978846020, BSNL NO. 
8338994798, IMEI NO. 
3515071197189, 17000/- 
असा एकुण 17000/- रु. चा 
माल. 
 

जनरंक नमदु ता वेळी व जठकाणी यातील जियादी हे नमदु 
ट्रेन ने रे. स्टे. ओरीसा ते कल्याण असा प्रवास 
करीत असता प्रवासा दरम्यान रे. स्टे. नागपरु येथे 
गाडी उभी असतांना कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने 
त्यांचा वजरल नमदु वणथनाचा मोबाईल जियादी 
यांचे झोपेचा िायदा घेवनु मदु्दाम लबाडीने व 
कपटाने चोरुन नेला वरुन सबब अप. कलम 
379 भादजव प्रमाणे नंबरी गनु्हा दाखल केला 
रे. पो. स्टे. वधा येथील िा. क्र. 3330/19 जद. 
21/11/19 व ईकजडल आ. क्र. 2903/19 जद. 
21/11/19 अन्वये गनु्हा दाखल 
 

HC/809 
रेड्डी 



3 नागपरु 
1748/19 
dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj     
ysMht ilZ 

ट्रेन नं. 12689 
मुंबई-हावडा 
मेल एक्स. चे 
कोच नं. B/2 

बथथ नं. 
69,70,72 
वरुन रे. स्टे. 
नागपरु येथे 

 

14/10/19 
चे  वेळ 

नमदु नाही. 
 

22/11/19 चे  
23:05 वा. 

 

नारायणलाल 
बोहरा, वय 40 वषथ, 
राह. 659, बारा 
फ्लटॅ, ससदगौडा, 
जिल्हा पवुी 
जसहममु, 

िमशेदपरु, मो. नं. 
9534204561 

 

अज्ञात ,dq.k 19]090 : 

एक लेडीि पसथ त्यात समॅसंग 
M305 कं. चा मोबाईल त्यात 
जसम नं. 8409328271, सक. 

13990/- रु., ड्रायव्हहग 
लायसन्स, आधार काडथ, SBI 
बकेँचे दोन ATM काडथ, रोख 

5100/- रु. असा एकुण 
19090/- रु. चा माल. 

 

जनरंक नमदु ता वेळी व जठकाणी यातील जियादी हे नमदु 
ट्रेन ने रे. स्टे. मुंबई ते टाटानगर असा प्रवास 
करीत असता प्रवासा दरम्यान रे. स्टे. नागपरु 
येथनु कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांचा वजरल 
नमदु वणथनाची पसथ आतील सामानासह व रोख 
रुपयासह जियादी यांचे झोपेचा िायदा घेवनु 
मदु्दाम लबाडीने व कपटाने चोरुन नेली वरुन 
सबब अप. कलम 379 भादजव प्रमाणे नंबरी गनु्हा 
दाखल  
 आर/23/वगथ/2019-6457 जद. 22/11/19 व 
ईकजडल आ. क्र. 2909/19 जद. 22/11/19 
अन्वये क्रमांकाने गनु्हा दाखल  
 

HC/933 
पांडे 

4 o/kkZ  

882@19 

dye 379 

Hkknfo 

xqUg;kpk 

izdkj 

eksckbZy 

pksjh 

Vªasu ua- 

12621 

rkehyukMq  

,Dl dksp dz 

,l@4 cFkZ 

ua- 26 o#u 

js-LVs- 

cYykj’kkg 

;sFkqu xkMh 

lqVrkp 

31-10-

19 ps 

11-15 ok 

22-11-19 

ps 11-49 

ok 

lqCckjktq s/o o 
lR;ukjk;.k jktq  

o; 33 o"Zk] jk- 

202 lQY; 

vikVZeasUV &5 

lkQY; uxjh csy 

rjksMh ukxiwj eks- 

ua- 

9566202456 

अज्ञात ,dq.k 22]000@&# 

,d lWelax dai pk eksckbZy 

ekWMY ua- ,7 R;kr 

vk;Mhvk; fle ua- 

9566202456 

vk;,ebZvk; ua- 

3570610806095531 

fd=- 22]000@&# eky 

जनरंक 
 

ueqn rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQAaA etdqj gs 

ueqn Vªsu o dksp o#u fot;okMk  rs ukxiwj  

vlk izokl dfjr vlrkuk izoklknjE;ku js-LVs- 

cYykj’kkg ;sFkqu xkMh lqVrkp 11-15 ok 

njE;ku R;kaps ojhu ueqn o.kZukpk eksckbZy  

R;kaps xSjgtjhpk Qk;nk ?ksoqu dksf.krjh vKkr 

pksjV;kus pks#u usys ckcr y{kkr vkys o#u 

uacjh xqUgk nk[ky  

js-iks-LVs- ukxiwj tk dz- 7637@19 fn- 18-11-

19 vUo;s bdMhy vkdz 2837@19 fn- 22-

11-19 xqUg;kps dkxni= izkIr >kY;kus  

 

lQkS 113 

Mkcsjko 



5 o/kkZ  

883@19 

dye 379 

Hkknfo 

xqUg;kpk 

izdkj yMht 

ilZ pksjh  

Vªasu ua- 

22403 

ufonhYyh 

lqQjQkLV 

,Dlps dksp 

dz ,l@7 cFkZ 

ua- 10 o#u 

js-LVs- lsokxzke 

;s.;kiqohZ  

14-11-19 

ps 05-30 

ok 

22-11-19 

ps 12-03 

ok  

lqCckjktq s/o o 
lR;ukjk;.k jktq  

o; 33 o"Zk] jk- 

202 lQY; 

vikVZeasUV &5 

lkQY; uxjh csy 

rjksMh ukxiwj eks- 

ua- 9566202456 

अज्ञात ,dq.k 24]980@&# 

,d fdze japkpk ysMht ilZ 

R;kr nksu eksckbZy 1½ lWelax 

dai pk xksYMu jaxkpk R;kr 

fle oksMk ua-  

9822219567 ftvks 

8459186268 vk;,ebZvk; 

ua- 352093098223323] 

35209409822332 fd 

16990@&#] fooks ok; 53 

vk; dai pk dkG;k jaxkpk 

ekscbZy fle ua- 

7030522342   

vk;,ebZvk; 

869738035955935] 

869733035955927] 

 fd- 7990 vlk ,dq.k 

24]980@&# pk eky 

जनरंक 
 

ueqn rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQAaA etdqj gs 

ueqn Vªsu o dksp o#u fot;okMk  rs ukxiwj  

vlk izokl dfjr vlrkuk izoklknjE;ku  js-LVs- 

lsokxzke ;s.;kiqohZ  fQAA ;kaps >kksikspk Qk;nk 

?ksoqu R;akps ojhy ueqn o.kZukph ysMhl ilZ 

vkrhy lkekuklg dksf.krjh vKkr pksjV;kus 

pks#u usys ckcr y{kkr vkys o#u uacjh xqUgk 

nk[ky  

js-iks-LVs- ukxiwj tk dz- 7638@19 fn- 18-11-

19 vUo;s bdMhy vkdz 2836@19 fn- 22-

11-19 xqUg;kps dkxni= izkIr >kY;kus  

 

iksgok 357 

esgsj 

6 cMusjk 

699@19 

dye 379 

Hkknfo 

xqUg;kpk izdkj 

ysMht ilZ  

Vªasu ua- 12101 

Kkus’ojh ,Dl 

dksp dz ,@1 

cFkZ ua- 10 

o#u js-LVs- 

cMusjk 

03-11-19 

ps 06-00 

ok 

22-11-19 ps 

18-18 ok  

rqyhdk fouksndqekj 

frokjh o; 59 o"Zk] 

jk- DokW ua- 

50@chMh ikWdhV 

cMkSnk lsDVj] Fkkuk 

usokBZ] th- nqxZ eks- 

ua- 7987021252 

अज्ञात ,dq.k 70]000@&# 

,d ysMht ilZ R;kr 1½ jsMeh 

uksV 4 dai pk eksckbZy R;kr 

fle ua- 9302424903] 

vk;,ebZvk; ua- 

8667500337942200 fd- 

16000@&#] 2½ lWelax ts 7 

eksckbZy Rk;r fle ua- 

7987258358 vk;,ebZvk; 

ua- ekfgr ukgh- fd- 

14000@&#] ,Vh,e dkMZ] 

vk/kkj dkMZ] iWu dkMZ] 

oksVjvk;Mh dkMZ] lksU;kps VkWIl 

otu  vankts 15 xzWe fd- 

32000@&#]jks[k 

8000@&#] ?kjkph pkch] 

izoklkps fVdhV vlk ,dq.k 

70000@&#  

जनरंक 
 

ueqn rk osGh o fBdk.kh ;krhy fQAaA etdqj gs 

ueqn Vªsu o dksp o#u ,yVhVh rs nqxZ vlk izokl 

dfjr vlrkuk izoklknjE;ku js-LVs- cMusjk ;sFks R;kaps 

>ksi m?kMYkh rsOgk Rkaph ,d ysMht ilZ vkrhy 

lkekuklg dksf.krjh vKkr pksjV;kus R;kaps >ksispk 

Qk;nk ?ksoqu pks#u usys ckcr y{kkr vkys o#u 

uacjh xqUgk nk[ky 

fVi & ek-iksyhl v/kh{kd yksgekxZukxiwj 

vkj@23@oxZ@2019- tk ua- 6377@19 fn- 20-

11-19 bdMhy vk dz- 940@19 fn- 22-11-19 

vUo;s xqUg;kps dkxni= Vikyn~okjs izkIr >kY;kus 

iksgok 964 

xMos 



 

Hkkx  6 e/;s nk[ky xqUg;kph ekghrh  

 

yksgekxZ ukxiqwj ftYg;krhy vVd vkjksih ckcr ekghrh 

 

yksgekxZ ukxiqwj  ftYg;krhy feflax ckcr ekghrh 

 

 

7 अकोला 
930/19  
dye 

379 

Hkk-n-oh 

xqUgkizdkj    
मोबाईल pksjh 

रे.स्टे.अकोला  
PFNO.02चे 
चार्जींग 
पा ाँईंटवरुन 

22/11/19 
चे 03.00  
ते 03.30 

22/11/19 चे 
11.23 

गणेश अशोक 
सातपतेु वय 25 

वषष, धंदा- 
शशक्षणरा.भर 

र्जहाशगर 
ता.शरसोड 

शर्ज.वाशशम मो नं. 
8554028561, 
सहशियादी नामे 
र्जगशदश सभुाष 

खरात वय 22 वषष, 
धंदा- शशक्षण, 

रा.म.ुपेन बोरी 
पो.गोवधषन ता.शरसोड. 

शर्ज.वाशशम  मो 
नं.7741979971 

अज्ञात ,dq.k 16]800 : 

१)एक शववो कं.चा शनळ्या 
रंगाचा  मोबाईल मा ाँ.नं.1820 

त्याचा IMEI    
NO.866468048980256, 
866468048980249त्यात 

शसम IDEA 8554028561,    
9168516580,ककमत 
10,000/-रु, 2)एक 

Technokb2 काळ्या रंगाचा 
त्यामध्ये JiO शसम    
9307067241, IDEA शसम 
7741979971,त्याचा IMEI 

NO.माहीत नाही.ककमत6800/
    रु ,असा एकुन 

16800/- रु, 

शनरंक वरील ता. वेळी व ठीकाणी यातील  शियादी  व 
सहशियादी हे  नागपरू येथनू पशरक्षा देवनू ट्रेन 
अहमदाबाद एक्स. ने प्रवास करून रे.स्टे. 
अकोला येथील प्लॉटिॉमष नं. 2 वर चार्जींग पॉइंट 
ला वशरल नमदु दोन्ही िोन चार्जींग ला झोपले 
असता अंदारे्ज 03.00 ते 03.30 वा. च्या समुारास 
कुणीतरी अज्ञात चोराने मदु्दाम व लबाडीने झोपेचा 
िायदा घेवनू नमदु दोन्ही िोन चोरून नेले वरून 
कलम 379 भादवी प्रमाणे चा गनु्हा दाखल 
करण्यात आला. 
 

ASI 988 
मरापे 

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 

          

v-dz- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps uko 

1 vdksyk 893/19 US 379 IPC  शद 22/11/2019 चे 16.37 
  

शकरण शालीकराम शनबंळकर वय 35 वषे रा खामगाव  शर्ज. बलुढाणा   

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 ukxiqwj ftYg;krhy nk[ky exZ ckcr ekghrh 

 

 

 

v

dz 

jsiksLVs 

uko 

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 

vaeynkj 

01          


